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•

4.472 SEÇKİN ÜYENİN GÜVENİ;
Kurulduğu günden itibaren, telif sektöründe yenilikçi ve dinamik yapısıyla ayrı bir konuma sahip
olan MSG, hızlı büyümesine devam etmektedir. Bugün 49 personeli ile 4.527 eser sahibi ve 51
yayımcı şirket olmak üzere 4.578 üyeye hizmet sunmaktadır.

Tablo 1: Bu veriler 01.01.2010 - 31.12.2013 tarihleri arasını kapsamaktadır.

•

TÜRKİYE’DEKİ POPÜLER MÜZİĞİN %85’İNİN TEMSİLİ;
Meslek birliğimiz, veri tabanında kayıtlı olan 283.000’in üzerinde eseri korumaktadır. Bununla
birlikte yabancı kataloglar dahilindeki milyonlarca yabancı eser de Türkiye'de MSG tarafından
temsil edilmektedir. Meslek birliğimiz yabancı eserlerin hak takibini, yurtdışında yerleşik ana
yayımcı şirketlerin, Türkiye temsilcileri vasıtasıyla yapmaktadır. Bu kapsamda, milyonlarca
yabancı eseri temsil eden iki büyük ana yayımcının (EMI Music Publishing Ltd. ve
Warner/Chappell Music Gmbh) Türkiye temsilcileri (Müzikotek Org. Paz. Tic. AŞ. ve Merkez
Müzik Grubu Tic. Ltd. Şti.) ile bağımsız pek çok ana yayımcının Türkiye temsilcileri, yetkili
oldukları repertuarı Türkiye’de MSG’ye devretmişlerdir.
Türkiye’de kullanılan popüler müziğin %85’ini MSG korumasındaki eserler oluşturmaktadır.
Yayınlanan albümlerde, dijital platformlarda kullanılan müzikler incelendiğinde, eserlerin
büyük çoğunluğunun MSG üyesi eser sahiplerine ait olduğu gözlemlenmektedir.

Tablo 2: CoSIS Versiyon.5 Otomasyon Programında kayıtlı bu veriler,
01.01.2011 - 19.03.2014 tarihleri arasını kapsamaktadır.
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•

ARTAN LİSANSLAMA FAALİYETLERİ;
MSG, gerçekleştirdiği lisans sözleşmeleri ile lisanslanan mecra adetlerini ve lisanslama
gelirlerini sürekli olarak yükseltmiş; buna bağlı olarak da üyelerine dağıttığı telif tutarlarını
arttırmıştır.

Tablo 3: Bu veriler 01.01.2010 - 31.12.2013 tarihleri arasını kapsamaktadır.

•

SIK DAĞITIM;
3
MSG, yılda 15 dağıtım gerçekleştirmektedir. Mekanik lisanslama alanında her ay, temsili ve
interaktif lisanslama alanlarında da yılda en az üç kez olmak üzere Şubat, Temmuz ve Kasım
aylarında telif dağıtımı yapılmaktadır.

Tablo 4: Bu veriler 01.01.2010 - 31.12.2013 tarihleri arasını kapsamaktadır.

•

DÜŞÜK BİRLİK PAYI;
Mekanik Lisanslama alanında %10, İnteraktif Lisanslama alanında %10 ve Temsili Lisanslama
alanında %23’lük birlik payı oranı uygulanmakta olup; uluslararası örneklere göre en düşük
seviyede yer almaktadır.

•

GRUP SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI;
MSG üyeleri, özel sağlık sigortası hizmetinden yararlanabilmektedirler. Telif tutarlarına göre,
bir önceki mali takvim yılı içerisinde adına 2.000,00TL ve üzerinde telif tahakkuk etmiş
üyelerimizin tüm sigorta primleri; yine bir önceki mali takvim yılı içerisinde adına 1.000,00TL –
2.000,00TL arasında telif tahakkuk etmiş üyelerimizin yatarak sigorta primleri MSG tarafından
karşılanmaktadır. Ayrıca, üyelerimiz grup indiriminden yararlanarak, daha düşük primler
ödeyerek, kendileri ve aile bireyleri için özel sağlık sigortası yaptırabilmektedirler.
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Tablo 5: Bu veriler 30.04.2010 – 19.03.2014 tarihleri arasını kapsamaktadır.

•

KANAL TAKİP VE MONITORING SİSTEMİ;
6 ulusal kanalın (TRT, ATV, STAR TV, KANAL D, FOX TV, SHOW TV) 365 gün 24 saat, diğer ulusal
kanalların dönüşümlü olarak, toplam 13 mecranın tüm yayınlarının kayıtları alınmaktadır.
2010, 2011,2012 ve 2013 yılları için reklam ve yayın akışı listeleri Formülsoft medya takip
firmasından alınmaktadır. Kanallardan temin edilen yayın akış listelerinin yanı sıra, medya takip
firmalarından alınan kanal takip listeleri ile Bilgi İşlem ve Monitoring Departmanınca yapılan
çözümlemeler karşılaştırılmakta; yapılan temsili lisanslama dağıtımlarında bu yöntem başarılı
bir şekilde uygulanmaktadır.

•

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER;
Meslek birliğimiz, ilgili kanun ve yönetmeliklerce belirlenmiş, aşağıda yer alan bildirimleri,
düzenli olarak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne yapmaktadır.
Bu bildirimler;
I.
Yıl içerisinde mekanik lisanslama, interaktif lisanslama ve temsili lisanslama
dağıtımlarının üye bazlı bildirimi.
II.
Mali takvim yılına göre Yeminli Mali Müşavirlik tarafından hazırlanan Özel Amaçlı
Tasdik Raporlarının bildirimi.
III.
Mali takvim yılı içerisinde meslek birliğimiz Denetleme Kurulu tarafından 6 aylık ve 12
aylık dönemlere yönelik hazırlanan Denetleme Raporlarının bildirimi.
IV.
Üçer aylık dönemlerde üye, icra ve eser bildirimi.

•

MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER HAKKINDA;
Meslek birliğimizin, “Sosyal Güvenlik Kurumu – Sosyal Sigortalar Kurumu” ve “Türkiye
Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı” na, hiçbir resmi ve özel kurum veya üçüncü şahıslara karşı
ödenmemiş herhangi bir borcu bulunmamaktadır.

Tablo 6: Bu veriler 01.01.2010 - 31.01.2013 tarihleri arasını kapsamaktadır.
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•

ULUSLARARASI TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMELERİNİN ARTTIRILMASI
KULLANILAN ESERLERİMİZİN KORUNMASININ SAĞLANMASI;

İLE

YURT

DIŞINDA

Meslek birliğimizin CISAC - ULUSLARARASI ESER SAHİBİ MESLEK BİRLİKLERİ
KONFEDERASYONU ve BIEM - ULUSLARARASI MEKANİK HAKLAR ORGANIZASYONU üyeliği
devam etmekte olup; sayıları sürekli artan uluslararası temsilcilik sözleşmeleri ile de
üyelerimize ait eserlerin yurt dışındaki kullanımlarından doğan telif ödemelerinin takibi
yapılmaktadır.
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Tablo 7: 19.03.2014 tarihi itibariyle sözleşmeli yabancı meslek birlikleri.

