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Değerli Eser Sahibi, 

Birliğimize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Ekte üyeliğinizin 
gerçekleşmesi için doldurulması gereken belgeleri, aşağıda da başvuru koşulları, 
üyelik için gereken belgelere dair açıklamaları ve diğer bilgileri bulabilirsiniz. Ekte yer 
alan belgeleri, aşağıda ayrıca sayılan belgeler ile tarafımıza posta ya da kargo 
yoluyla gönderebilirsiniz: 

Başvurularda aranan üyelik koşulları: 

1- Eser sahibi gerçek kişi olmak. 
2- MSG İç Tüzüğü 10. madde uyarınca, üyelik başvurusunun kabul edilebilmesi 

için, başvuran hak sahibinin sosyal medya niteliğindeki servisler 
(Instagram, Facebook, TikTok, Twitter vb.) hariç olmak kaydıyla dijital 
mecralarda (Youtube için, bir aracı firma tarafından yüklenmiş ve yapım 
niteliği taşıyan videolarla sınırlı olmak kaydıyla) veya radyo veya 
televizyonlarda veya fonogramda veya opera, bale, tiyatro ve benzeri şekilde 
sahneye konmuş en az 1 (bir) adet eserinin alenileşmiş olduğunu gösteren 
belgeleri ibraz etmesi zorunludur. Yukarıda belirtilen özellikleri içeren dijital 
mecralar için esere ait yayın linki, radyo veya televizyonlarda veya 
fonogramda veya opera, bale, tiyatro ve benzeri şekilde sahneye konmuş 
eserler için muvafakatname ve yayınlandığına / sahneye konduğuna dair 
görsel materyal, broşür, kartonet vb. belgeler, üyelik başvurusu için gerekli 
diğer belgeler ile gönderilmelidir. 

3- MESAM ya da yabancı bir meslek birliğinden Tam Üye sıfatı ile geçiş yapmak 
isteyen eser sahiplerinin, ilgili meslek birliğinden alınmış, son 2 yıl boyunca 
hangi üyelik statüsünde olduğunu belirten yazı ve yine son 2 mali takvim yılına 
ait telifleri gösterir dökümü üyelik belgelerine eklemeleri zorunludur. 

4- Yayınlanmış bir esere sadece aranjör olarak katkıda bulunan eser 
sahiplerinin başvurularının kabul edilebilmesi için sunacakları eser bildiriminde 
mutlaka eser sahiplerinin (besteci ve/veya söz yazarı) vermiş oldukları aranje 
payı ve imzaları olmalıdır. Anonim eserlere yapılan aranjeler sadece aranjör 
imzası ile bildirilebilir.  

Üyelik ile İlgili Belgeler: 
 

1- MSG Üyelik Başvuru Formu ve yetki belgesi: T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın yönetmeliklerine göre, bir eser sahibinin bir meslek birliğine üye 
olabilmesi için Üyelik Başvuru Formu ve Yetki Belgesini imzalanması 
gerekmektedir. Ekteki formda gerekli bilgiler doldurulup, tüm sayfalar 
imzalanmalıdır. Birlik üyeliği tek taraflı karara göre işlediğinden, MSG’ye üye 
olan herkesin dilediği an, herhangi bir sorumluluğa girmeden birliğimizden 
ayrılma hakkı vardır. 
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2- Eser Bildirim Formu: Eser sahibinin ürettiği eserlerin kayıt edildiği formdur. 
Her eser için ayrı olmak üzere, eser adı, ilk satır, eser bildirimini yapan, 
besteci ve söz yazarı ve varsa aranjör vb. bilgiler doldurulmalı ve eser sahibi 
adının bulunduğu bölümlerin karşısındaki imza bölümlerini imzalamalıdır. Eser 
sahibinin herhangi bir yayımcılık (edisyon) ya da mali hak sahipliği devrine 
ilişkin anlaşması yoksa ilgili alanlar boş bırakılacaktır. Yasa gereği, eserlere 
sadece aranjör olarak katkıda bulunan eser sahiplerinin, eser üzerinde besteci 
ve / veya söz yazarının onayı olmadan herhangi bir hakkı bulunmamaktadır. 
Esere katkıda bulunan aranjör, sadece kendi imzası ile bildirimde bulunamaz. 
Eser bildirim formunu besteci ve / veya söz yazarına imzalatıp MSG’ye 
ulaştırmadan telif alamamaktadır. Bu belge üzerinde mutlaka söz yazarı ve / 
veya bestecinin, kendi telif geliri üzerinden verdiği oran belirtilmelidir. Eser 
sahiplerinden birinin imzasının bulunması, belirtilen oranın sadece o kişinin 
payından düşüleceği anlamına gelmektedir. 

 
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ve 2 adet fotoğraf  

 
4- Üye giriş aidatı ve yıllık aidat: Birliğe üyelikte 600TL giriş aidatı, 200TL yıllık 

üyelik aidatı bulunmaktadır. (Tutarları aşağıda bulunan banka hesabına 
yatırıp, dekontu üyelik belgelerine eklemelisiniz.) 
 

          Hesap sahibi: (Mutlaka belirtilmeli!) MUSİKİ ESERİ SAHİPLERİ GRUBU 
MESLEK BİRLİĞİ  

          Banka: QNB FİNANSBANK 
          Şube: GAYRETTEPE 
          Şube Kodu: 966 

Hesap no: 70359852 
Hesap Cinsi: TRL 
Iban No: TR320011100000000070359852 

 
ÖNEMLİ NOT: Yukarıda sayılan belge ve bilgilerde eksiklik olması durumunda 
üyelik gerçekleşemez. 
 
Diğer Bildirim Formları: 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.  
 
Muvafakatname: Eserlerin kullanılması için eser sahibinin verdiği izin belgesidir. 
Eserlerinizin kullanılması ile ilgili vereceğiniz izinlere ilişkin muvafakatname 
örneklerine www.msg.org.tr  den ya da MSG Üye İlişkileri’ne başvurarak 
ulaşabilirsiniz.    Başka bir metin oluşturma tercihi eser sahibine aittir ancak MSG’ye 
danışılmadan farklı bir metin imzalanmamasını öneririz. 

http://www.msg.org.tr/
http://www.msg.org.tr/

