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Sayın Hak Sahibi,
Birliğimize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Ekte üyeliğinizin gerçekleşmesi için
doldurulması gereken belgeler, aşağıda da bu belgelerin nasıl doldurulacağı ile ilgili açıklamalar
bulunmaktadır. Belgeleri, gerekli bölümleri doldurduktan sonra,
• İmza sirküleri fotokopisi,
• Yetkili kişinin nüfus cüzdan sureti,
• Vergi levhası fotokopisi,
• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi ,
• Sicil tasdiği (varsa),
• Faaliyet belgesi fotokopisi,
• Şirket ana sözleşmesi ( varsa )fotokopisi,
ile tarafımıza posta ya da kargo yoluyla gönderebilirseniz, üyeliğiniz başlamış olacaktır. MSG üyesi
olunabilmesi için Ticaret Sicil Gazetesinde “müzik eseri mali hak sahibi olduğu ve/veya müzik
eserlerinin plak, audio kaset, compact disc, video kaset, video klip vasıtasıyla çoğaltılmasına,
dağıtılmasına, kiralanmasına, ticaret mevkiine konulmasına, yayınlanmasına ilişkin hak sahibi olduğu…”
ibaresinin yer alması gerekmektedir.
Üyelik için, tüzel kişi üyelerin 750 TL üyelik aidatını aşağıdaki banka hesabına yatırmaları ya da üyelik
belgelerine ekleyip tarafımıza göndermeleri gerekmektedir.
Hesap sahibi: MUSİKİ ESERİ SAHİPLERİ GRUBU MESLEK BİRLİĞİ (Mutlaka belirtilmeli!)
Banka: QNB FİNANSBANK
Şube: GAYRETTEPE
Şube Kodu: 966
Hesap no: 70359852
Hesap Cinsi: TRL
Iban No: TR320011100000000070359852
Üyelik ile İlgili Belgeler:
1. MSG Üyelik Başvuru Formu: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yönetmeliklerine göre, bir
eser /hak sahibinin bir meslek birliğine üye olabilmesi için Üyelik Başvuru Formu’nu
imzalanması gerekmektedir. Ekteki formda gerekli bilgiler doldurulup, tüm sayfalar
imzalanmalı ve kaşelenmelidir. Birlik üyeliği tek taraflı karara göre işlediğinden, MSG’ye üye
olan herkesin dilediği an herhangi bir sorumluluğa girmeden birliğimizden ayrılma hakkı vardır.
2. Eser Bildirim Formu: Mali hak sahibi olduğunuz eserlerin kayıt edildiği formdur. Eser adı, ilk
satır, eser bildirimini yapan kısımları doldurulmalı, eserin bestesi ve/veya sözü ve/veya
aranjesi üzerinde hak sahibi olunmasına göre ilgili alana şirketin adı yazılmalı, imzalanmalı ve
kaşelenmelidir.
Her bir eser icin ayrı form doldurulup imzalanarak bildirim yapılmalıdır. Üyeliğin
gerçekleşebilmesi için en az 1 eser bildirimi gerekmektedir. Bildirilecek eser yayınlanmış ise
albüm, single vb. kartonetinin bir örneği ya da dijital mecralara ilişkin link ve ses dosyası,
yayınlanmamış ise nota ve sözlerin birlikte yer aldığı noter onaylı belge ya da devlet
tarafından yetkilendirilmiş, zaman damgası uygulamalarından alınmış onay ve ses dosyasının
eser bildirimi ile birlikte sunulması zorunludur.
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Yukarıda sayılan belgelerden birinin eksik olması durumunda üyelik gerçekleşemez.

NOT: TV dizisi, reklam, sinema filmi, jenerik, konser vb. alandaki eserlerinizin bildirilmesi için özel
formlar bulunmaktadır. Bu formlara www.msg.org.tr den ya da MSG Üye İlişkileri’ne başvurarak
ulaşabilirsiniz. Özel Sağlık Sigortası ile ilgili bilgi almak ve başvuru belgeleri için de Üye İlişkileri
Departmanı’na başvurulması gerekmektedir.

