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5.303 SEÇKİN ÜYENİN GÜVENİ

Kurulduğu günden itibaren, telif sektöründe yenilikçi ve dinamik yapısıyla ayrı bir konuma sahip
olan MSG, hızlı büyümesine devam etmektedir. 2015 mali takvim yılı içerisinde toplam 456 yeni üye
başvurusu, 47 üye istifasının kabulü ve 7 üyenin vefatı, 4 üyenin de çeşitli sebepler ile üyeliklerinin
düşürülmesi Yönetim Kurulu gündemleri ile karara bağlanmıştır.
Bugün meslek birliğimiz 1.377 asıl üye, 3.875 yararlanan üye ve 51 yayımcı şirket olmak üzere 5.303
üyeye hizmet sunmaktadır.

Tablo 1: Bu veriler 1999 - 31.12.2015 tarihleri arasını kapsamaktadır.



TÜRKİYE’DEKİ POPÜLER MÜZİĞİN %85’İNİN TEMSİLİ

31.12.2015 tarihi itibari ile takibi yapılan, meslek birliğimiz CoSIS veri tabanında kayıtlı yerli 166.241
ve yabancı 206.919 olmak üzere, toplam 373.160 adet esere ulaşmıştır.
Kayıtlı yerli ve yabancı eserler içerisinde 13.375 reklam ile 13.820 film, dizi ve belgesel vb. bilgisi
bulunmakta olup; 20.426 albüm bilgisinin de CoSIS “Soundcarrier System” modülüne girişleri
yapılmıştır.
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. Ayrıca yabancı kataloglar
dâhilindeki milyonlarca yabancı eser de, yurtdışında yerleşik ana yayımcı şirketlerin, Türkiye temsilcileri
vasıtasıyla MSG tarafından temsil edilmektedir.

Tablo 2: CoSIS V.5 kayıtlı veriler, 01.01.2013 – 31.12.2015 tarihleri arasını kapsamaktadır.



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. Mekanik
Lisanslama alanında %10, İnteraktif Lisanslama alanında %10, Temsili Lisanslama alanında %23 ve
Yurtdışı Lisanslama alanında %10’luk birlik payı oranları uygulanmakta olup; bu oranlar uluslararası
örneklere göre en düşük seviyede yer almaktadır.
Mekanik, interaktif, temsili ve yurtdışı lisanslama gelirlerine yönelik 31.12.2015 tarihi itibari ile
yurtiçi lisanslama gelir kalemlerinin 30.893.707,61TL’ye; yurtdışı lisanslama gelir toplamı da
3.864.975,21TL’ye ulaşmıştır. Böylece yurtiçi ve yurtdışı lisanslama gelirleri toplamı 34.758.682,82TL;
diğer gelirler ile “01.01.2015 – 31.12.2015 Tarihli Gelir Tablosu” üzerinde “Brüt Satışlar” toplamı
35.487.456,36TL’dir.

Tablo 3: Bu veriler 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasını kapsamaktadır.



SIK DAĞITIM;

MSG, 2015 mali takvim yılı içerisinde 20 dağıtım gerçekleştirmiştir. Mekanik lisanslama alanında
her ayın ilk haftası içerisinde olmak üzere 12, temsili lisanslama alanında 3, interaktif lisanslama
alanında 3 ve yurtdışı lisanslama alanında da 2 defa dağıtım gerçekleştirilmiştir.
31.12.2015 tarihi itibarı ile mekanik lisanslama dağıtımlarında 2.181 mecra için 1.172.680,97TL’ye,
temsili lisanslama dağıtımlarında 2.592 mecra için 10.002.938,62TL’ye, interaktif lisanslama
dağıtımlarında 25 mecra için 3.477.362,55TL’ye ve yurtdışı lisanslama dağıtımlarında 4 mecra için
939.622,10TL’ye, dolayısıyla genel toplamda 4.802 mecra için net 15.592.604,24TL’ye ulaşılmıştır.

Tablo 4: Bu veriler 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasını kapsamaktadır.



MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER HAKKINDA;

Meslek birliğimizin Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’na bağlı Mecidiyeköy Vergi Dairesi
Müdürlüğü’ne, Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Beşiktaş Şube Müdürlüğü’ne, hiçbir resmi
ve özel kurum, kuruluş veya üçüncü şahıslara karşı ödenmemiş herhangi bir borcu bulunmamaktadır.
01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında Muhtasar Beyannameleri ile 3.071.255,33TL, Katma
Değer Vergisi Beyannameleri ile 2.357.896,76TL, sorumlu sıfatı ile ödenen Katma Değer Vergisi
Beyannameleri ile 1.437.861,60TL, Damga Vergisi Beyannameleri ile 58.968,79TL ve Sosyal Güvenlik
Kurumu’na 1.042.263,75TL; toplamda 7.968.246,23TL’lik yükümlülük, süresi içerisinde yerine
getirilmiştir.

Tablo 5: Bu veriler 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasını kapsamaktadır.



KANAL TAKİP VE MONITORING SİSTEMİ;

Bilgi İşlem ve Monitoring Departmanı tarafından kayıt sisteminin yenilenmesine yönelik yapılan
çalışmalarda, 16 ulusal televizyonun 365 gün, 63 ulusal, bölgesel ve yerel televizyonun haftalık
değişimli olmak üzere, toplam 79 televizyon kanalının kayıtlarına yönelik sistem kurulumu yapılmıştır.
Monitoring bölümü, Temsili Lisanslama ve Temsili Dağıtım Departmanlarının ihtiyaçları
doğrultusunda kanal kayıtları ve tespit çözümlemeleri yapmaktadır.
Reklam, yayın akışı listeleri ve iç müzikler Formülsoft medya takip firmasından temin edilmekte
olup; kanallardan da temin edilen yayın akış listelerinin yanı sıra, medya takip firmalarından alınan
kanal takip listeleri ile Bilgi İşlem ve Monitoring Departmanınca yapılan çözümlemeler
karşılaştırılmaktadır.
Umuma açık mahallerden alınan lisanslama bedellerinin dağıtımlarına yönelik Türkiye’nin öncü
araştırma şirketi BAREM ile yapılan çalışmalar ve umuma açık mahallerde kullanılan müziklerin
tespitlerine yönelik çalışmalarımız hızla devam etmekte olup; kurulumları gerçekleştirilen Telifmetre –
Müzik Tespit Cihazlarının sayısı gün geçtikçe artmaktadır.



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.
Mevcut 30.04.2015 – 30.04.2016 dönemi Grup Sağlık Sigortası uygulaması Anadolu Sigorta AŞ. ile
devam ettirilmektedir. 29.03.2008 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen birlik Sağlık
Yönergesi’nin yedinci maddesi gereği 457 üyenin yatarak ve ayakta poliçeleri, 152 üyenin yatarak
poliçeleri olmak üzere, toplam 609 üyenin sağlık sigortası meslek birliğimiz tarafından
karşılanmaktadır. Meslek birliğimizin ödemekle yükümlü olduğu poliçe toplamı 1.021.378,90TL
olmakla beraber 31.12.2015 tarihi itibarı ile Anadolu Sigorta AŞ.’ye tüm ödemeler gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca meslek birliğimiz Grup Sağlık Sigortası uygulamasına ihtiyari olarak re’sen katılan ve primleri
bizzat kendileri tarafından ödenen 109 üyenin yatarak ve ayakta poliçeleri, 20 üyenin yatarak poliçeleri
olmak üzere, toplam ihtiyari grup 129 poliçeye ulaşmakta; böylece Grup Sağlık Sigortası
uygulamasından toplam 738 poliçe faydalanmaktadır. Anadolu Sigorta AŞ. tarafından yapılan
30.04.2015 – 31.12.2015 dönemine yönelik alınan provizyonlar ile ilgili bilgilendirmelerde Grup Sağlık
Sigortası uygulaması ile zorunlu ve ihtiyari tüm gruplarına yönelik 1.467 vaka için toplamda
629.728,84TL hasar ödemesi yapıldığı ve hasar / prim oranının %69,35’e ulaştığı belirtilmiştir.

Tablo 6: Bu veriler 30.04.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasını kapsamaktadır.


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;






Yıl içerisinde mekanik lisanslama, interaktif, temsili ve yurtdışı lisanslama dağıtımlarının üye
bazlı bildirimi,
Mali takvim yılına göre Yeminli Mali Müşavirlik tarafından hazırlanan Özel Amaçlı Tasdik
Raporlarının bildirimi,
Mali takvim yılı içerisinde Meslek Birliğimiz Denetleme Kurulu tarafından 6 aylık ve 12 aylık
dönemlere yönelik hazırlanan Denetleme Raporlarının bildirimi,
Bir önceki mali takvim yılına göre hazırlanan Faaliyet Raporunun bildirimi ve
Üçer aylık dönemlerde üye, icra ve eser bildirimleridir.



ULUSLARARASI TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMELERİNİN ARTTIRILMASI İLE
YURTDIŞINDA KULLANILAN ESERLERİMİZİN KORUNMASININ SAĞLANMASI;

Meslek birliğimizin CISAC - ULUSLARARASI ESER SAHİBİ MESLEK BİRLİKLERİ
KONFEDERASYONU ve BIEM - ULUSLARARASI MEKANİK HAKLAR ORGANİZASYONU üyeliği devam
etmekte olup; sayıları sürekli artan uluslararası temsilcilik sözleşmeleri ile de üyelerimize ait eserlerin
yurtdışındaki kullanımlarından doğan telif ödemelerinin takibi yapılmaktadır. Ayrıca Hollanda ve
Almanya’da yapılan lisanslama tespit çalışmaları ile meslek birliğimizin bu bölgelerde kullanılan
repertuvarı adına tahsil edilen lisans bedelleri arttırılmış olup; çalışmaların bu yönde hızla devam
ettirilmesi amaçlanmaktadır.

Tablo 7: 31.12.2015 tarihi itibariyle sözleşmeli yabancı meslek birlikleri.


2015 MALİ TAKVİM YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÖZEL AMAÇLI TASDİK RAPORU
MALİ TABLOLAR;

Birlik hesaplarının ve işleyişinin, ilgili kanunların amir hükümlerine ve bunlara ait tüzük ve
yönetmeliklere, mevzuata, genel uygulama esaslarına ve muhasebe ilkelerine uygun şekilde
tutulmakta olduğu tespit edilmiş; gerçekleştirilen denetlemeler sonucunda da herhangi bir
olumsuzluğa rastlanmamıştır.
2015 Mali takvim yılına yönelik hazırlanan ve nihai olarak meslek birliğimizin mali denetimini
kapsamlı olarak yapan Yeminli Mali Müşavir Doğan ARGUN – BLG Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim
Hizmetleri AŞ. tarafından tanzim edilen Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik Raporu ve mali
tablolarda belirtilen “Dönem Net Kar veya Zararı Hesabı” nın (+) 1.036.836,56TL olduğu görülmüştür.
Söz konusu Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik Raporları, Mali Tablolar ve Faaliyet Raporları
meslek birliğimiz resmi internet sayfası www.msg.org.tr üzerinde tüm kamuoyuna sunulmaktadır.

