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YETKİ BELGESİ 

MADDE 1.  TARAFLAR 

İşbu yetki belgesi; Yetki belgesini düzenleyen .................................... TC kimlik numaralı 
...................................................................................................................................... adresinde mukim 
............................................................ (Bundan sonra İCRACI SANATÇI olarak anılacaktır) tarafından 
düzenlenmiştir. 

Yetki belgesini alan 1780709496 Vergi numaralı Kuloğlu Mah. Gazeteci Erol Dernek Sok. No:8 Kat:2 
34433 Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim Biroy Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (Bundan sonra 
BİROY olarak anılacaktır)’dir. 

MADDE 2. DAYANAK 

İşbu yetki belgesi, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m.42/A  gereğince Kültür Bakanlığı’nca 
çıkartılan ve yürütülen 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 07.11.2020 tarihli ve 31297 sayılı 
resmi gazetede yayımlanan Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır. 

MADDE 3. AMAÇ 

İşbu yetki belgesi İCRACI SANATÇI’nın, BİROY üyesi olması nedeniyle; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu’nun 80’inci maddesi uyarınca “Eser Sahibinin Hakları İle Bağlantılı Haklar” 
kapsamında yer alan hak ve yetkilerin, bu yetki belgesinde belirtildiği şekilde yasal düzenlemeler 
ve bu yetki belgesinde belirlenen çerçevede kullanılması için, BİROY Tüzüğü ve ilgili yasal 
düzenlemeler uyarınca, BİROY’a hak ve yetki verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. 

MADDE 4. YETKİ BELGESİ KAPSAMINDA YER ALAN HAKLAR 

İCRACI SANATÇI’nın görsel-işitsel eserlerdeki icraları girmektedir. 

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 80’inci maddesi kapsamında, eser sahibinin manevi ve 
mali haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde 
yorumlayan, rol yapan, şarkı söyleyen, ifade söyleyen, oynayan, icra sergileyen, tanıtan, anlatan, 
çalan, ilk kez tespit edilen edebiyat veya sanat eserini icra edenler ve çeşitli biçimlerde icra eden 
sanatçılara tanınan;  
 
tespit edilmemiş ve/veya tespit edilmiş, çoğaltılmış ve/veya bundan sonra da çoğaltılacak; sinema 
filmi, televizyon filmi, dizi, televizyon klipleri ve benzeri her nevi kurmaca görsel-işitsel eserler ile 
görsel-işitsel tespitlere, tespit edilmiş her türlü icraların 
 
çoğaltılmasına,  

dağıtılmasına,  

kiralanmasına ,  
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işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine ve  

temsiline izin verme  

yurt içinde henüz umuma arz edilmemiş veya başka yollarla dağıtılmamış̧ tespit edilmiş̧ icralarının,  

aslı veya çoğaltılmış̧ nüshalarının telli veya telsiz araçlarla umuma iletimi veya diğer biçimlerde umuma 
dağıtımına veya sunulmasına ve  

gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda icrasına ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin 
verme 

ve iş bu yetki belgesinde belirtilmiş olan haklar yetki belgesinin kapsamında yer almaktadır. 

MADDE 5. İCRACI SANATÇININ, BİROY’A TANIDIĞI HAKLAR VE İCRACI SANATÇININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

1. İşbu yetki belgesi kapsamında kalan hakların ve İCRACI SANATÇI’nın görsel-işitsel eserlerdeki 
icralarının kullanılması yoluyla; 

a. Türkiye içindeki ya da ülke dışındaki umumi mahallerde çalınması ve gösterilmesi gibi dolaylı temsil 
suretiyle faydalanılması, temsilin umuma arz edilmek ve umuma iletilmek üzere vuku bulduğu 
mahalden başka bir yere herhangi bir teknik vasıta ile nakledilmesi; 

b. Yetki Belgesi’nin düzenlendiği tarihte bilinen ya da ileride geliştirilecek her türlü teknik usul ve 
araçlarla ve her ne nam altında olursa olsun; radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın 
yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dâhil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline 
yarayan araçlarla yararlanılması, kullanılması, yayınlanması ve bu kuruluşların yayınlarından alınarak 
başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması, telli ya da telsiz araçlarla ve diğer biçimlerde 
umuma dağıtılması veya sunulması ve ticari nitelik taşıyan indirme (download; internet mecrasında 
indirme yolu ile satış) her türlü abonelik paketleri ve kullanım listeleri oluşturma ve benzeri 
interaktif kullanım biçimleri dahil, dijital alanda eş zamanlı veya bağımsız olarak yayın yapan web 
veya mobil TV ve radyoları, IP TV uygulamaları, yayın platformlarında yer alan web veya mobil yayın 
kuruluşları uygulamaları gibi esas itibariyle yeni medya uygulamaları niteliği taşıyan ve benzer 
kullanımlar şeklinde gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda erişimine sunulması, uydu ile iletimi, 
kablo ve diğer her türlü yol ve araç ile iletimi ve yeniden iletimi suretiyle umuma iletilmesi; 

c. Ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla iletilmesi, kiralanması ile özel kopyalamadan 
doğan bedellerin takibi, 

d. Görsel-işitsel eser icralarının ve bu tespitlere bağlı seslerin ilgili bilgilerini içeren resim, yazı, grafik, 
afiş ve broşürler üzerindeki unsurlar gibi materyallerin de yukarıda tanımlanan haklar kapsamında 
kullandırılması, yararlandırılması, dağıtımı, yayınlanması ve ticari nitelik taşıyan indirme (download; 
internet mecrasında indirme yolu ile satış), her türlü abonelik paketleri ve kullanım listeleri oluşturma 
ve benzeri interaktif kullanım biçimleri dahil dijital alanda eş zamanlı veya bağımsız olarak yayın yapan 
web veya mobil TV ve radyoları, IPTV uygulamaları, yayın kuruluşlarının eş zamanlı veya kendi 
programlarıyla sınırlı VOD uygulamaları, yeniden iletim platformlarında yer alan web veya mobil yayın  
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kuruluşları uygulamaları gibi esas itibariyle yeni medya uygulamaları niteliği taşıyan ve benzer 
kullanımlar şeklinde gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda erişime sunulması suretiyle umuma 
iletimi, 

ve icrasının her türlü kullanımı açısından tüzel ve gerçek kişilere, İCRACI SANATÇI’dan ayrıca izin ya da 
onay almadan, kullanma, temsil etme, yararlanma ve yayın izni ve alt lisans izni vermek, ve/veya hak ve 
yetkileri İCRACI SANATÇI tarafından BİROY’a işbu yetki belgesi süresince yer ve sayı sınırı bulunmaksızın 
tam ruhsat şeklinde kullanma yetkisi devredilmiştir. Söz konusu hakların idaresi ve takibi, telif 
ücretlerinin tahsili ve dağıtımı konularında İCRACI SANATÇI tarafından BİROY  münhasıran yetkili 
kılınmıştır.  

2. İCRACI SANATÇI’nın sahip olduğu bağlantılı hakları, BİROY tarafından verilen izne dayanılarak, ya 
da izin alınmadan, m.5/1. maddesi ve alt maddelerinde açıklandığı biçimlerde kullanılmasından, 
temsil edilmesinden, yayınlanmasından ve yararlanılmasından, bu haklara yapılan tecavüzleri ve 
haksız eylemleri de kapsayacak biçimde doğabilecek tüm hak ve alacakların idaresi, takibi, tahsili 
ve dağıtımı konularında, işbu yetki belgesi ile BİROY münhasıran yetkili kılınmıştır.  

3. İşbu yetki belgesinde belirtilen haklar BİROY’un faaliyet gösterdiği alanda İCRACI SANATÇI’nın hak 
sahibi olduğu yayımlanmış veya alenileşmiş bütün eser ve bağlantılı hak konuları için geçerlidir. 

4. Yetki belgesinin m.5/1 ve m.5/2 maddeleri ve alt maddeleri uyarınca İCRACI SANATÇI tarafından, 
BİROY’a verilen hak ve yetkiler ile mali hakların kullanım yetkisi en az 10 yıl süreyle münhasıran 
BİROY’a devredilmiştir.  

5. BİROY kendisine bu yetki belgesinin 5.1 ve 5.2 maddeleri ve alt maddeleri ile verilen hak ve 
yetkileri, yasalar ve başkaca yasal düzenlemeler çerçevesinde, en geniş biçimde kullanmak ve bu 
hakları takip etmek; bu hakları korumak ve bunun için gerekli işlemleri gerçekleştirmek; üçüncü 
kişilerin, dilediği çerçevede ve dilediği koşullarla kullanmasına ve yararlanmasına sunmak; bunlar 
için gereken lisanslama dahil tüm sözleşme ve anlaşmaları, hakları kısmen ya da tamamıyla 
kapsamak üzere yapmak ve bu amaçla yetki, kullanma ve yararlanma izinleri vermek; korumak 
amacıyla, üçüncü kişiler tarafından kullanılmalarını ve yararlanılmalarını men etmek, yasaklamak, 
gerekirse tecavüz edenlerden ve haksız eylemlerde bulunanlardan tazminat talep etmek haklarına 
sahiptir. 

6. İCRACI SANATÇI, işbu yetki belgesi ile BİROY’a verilen hak ve yetkileri kısıtlamamak kaydıyla; 
görsel-işitsel eserlerdeki icrası üzerindeki bağlantılı haklarını yapılacak kayıtlar ve çoğaltmalar 
sonucunda, her türlü görsel-işitsel, musiki ya da başkaca fonogramlarda, reklam ve tanıtıma yönelik 
yapımlarda kullanılması, pazarlanılması ve yararlanılması için izin vermek ve tahsilat yapmak 
yetkilerini kendisinde saklı tutmakla birlikte; bu alanlarda, kendisinin verdiği izinler dışında; 
yapılacak kullanımlar, pazarlamalar, yararlanmalar, haklarına yapılan tecavüzler ve haksız eylemler 
nedeniyle, bunları gerçekleştirecek gerçek ve tüzel kişilere karşı haklarını koruma, takip ve bu 
nedenlerle gerekirse tazminat talep etmek yetkisini BİROY’a vermiş ve devir etmiştir. 

7. İCRACI SANATÇI’nın işbu yetki belgesi ile BİROY’a verdiği haklarla ilgili olarak, izinsiz kullanımlara  
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ve yararlanılmalara engel olmak ve izinsiz kullanımlardan doğabilecek haklarını tahsil etmek 
amacıyla; bu hakların takibi, korunması ve tahsili için, BİROY’a yasama, yürütme ve yargı 
mercilerinde her türlü yönetimsel, yargısal ve icra ile görevli makamlar nezdinde, her türlü 
başvuruyu yapmak, talepte bulunmak, gerekli işlemleri yerine getirmek; mahkemelerde davalar 
açmak; savcılıklara başvurmak; icra müdürlüklerinde, gerekli işlemleri takip etmek, taleplerde 
bulunmak; tüm bu işlemleri gerçekleştirmek için, başkalarını tevkil ve azil etmek yetkilerini, bu 
yetki belgesi ile ve yetki belgesi süresince BİROY’a vermiştir. 

8. İşbu yetki belgesi ile İCRACI SANATÇI tarafından BİROY’a verilen yetkiler, bu yetki belgesinin 
süresi boyunca, yer ve sayı sınırı bulunmaksızın geçerlidir. 

9. İCRACI SANATÇI, hak sahibi olunan eser ve bağlantılı hak konularını, meydana getirilmelerini 
takiben meslek birliğince belirlenecek yöntemle BİROY’a bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. 

10. İCRACI SANATÇI, bu yetki belgesinin kapsamında yer alan ve ileride yer alacak icralarına ilişkin 
tespitlerin BİROY tarafından uygun görülecek formatta BİROY arşivine vermeyi kabul ve taahhüt 
eder.  

11. İCRACI SANATÇI, bu yetki belgesinin imzalanması öncesinde ve sonrasındaki icralarının yetki 
belgesi kapsamına girmesi için BİROY tarafından istenen gerekli formları doldurmaya ve gerekli 
bildirimlerde bulunmayı kabul ve taahhüt eder.  

12. İCRACI SANATÇI, bu yetki belgesinin imzalanması öncesinde ve sonrasında üçüncü kişilerle bu 
yetki belgesinin kapsamına giren haklarla ilgili sözleşmeler imzalanması durumunda, imzalanan 
sözleşmelerin işbu yetki belgesini ilgilendiren bilgileri BİROY’a yazılı olarak bildirmeyi ve birer 
örneğini vermeyi kabul ve taahhüt eder.  

13. İCRACI SANATÇI, yetki belgesine konu mali hakların türünü ve varsa diğer hak sahiplerini ayrı 
ayrı göstermeyi kabul ve taahhüt eder.  

14. İCRACI SANATÇI, bu yetki belgesinin kapsamına giren eserlerin ayrıntılı dökümlerini içeren  eser 
bildirim formların bu yetki belgesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

15. İCRACI SANATÇI, Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve 
Federasyonları Hakkında Tüzük’e uymayı kabul ve taahhüt eder.  

16. İCRACI SANATÇI, BİROY Tüzüğü’ne uymayı kabul ve taahhüt eder.  

17. İCRACI SANATÇI, işbu yetki belgesiyle kendisine verilen ve kendisinin üstlendiği yükümlülükleri 
yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 

18. İCRACI SANATÇI, BİROY tarafından kabul ve ilan edilen dağıtım yönergesine ve planlarına 
uymayı kabul ve taahhüt eder.  

19. İCRACI SANATÇI, birlik kesintisi ve/veya üyelik aidatını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 
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20. İCRACI SANATÇI, birlik kesintisi ve/veya üyelik aidatının BİROY tarafından dağıtımlarda mahsup 
edilmesine muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.  

21. İCRACI SANATÇI  bu yetki belgesinin kendisine yüklediği her türlü yükümlülüğe uymayı kabul ve 
taahhüt eder. 

22. İCRACI SANATÇI , bu yetki belgesi ile BİROY’a verdiği yetki ve hakların, BİROY tarafından 
kendisine bildirimde bulunmaksızın ve/veya yeniden izin ya da onay alınmadan kullanılabileceğini 
kayıtsız ve koşulsuz olarak kabul ve taahhüt eder. 

23. İCRACI SANATÇI, BİROY’a verdiği yetki ve hakları, başkalarına da vermemeyi, lisans vermemeyi 
ya da devretmemeyi kabul ve taahhüt eder.  

24. İCRACI SANATÇI, BİROY tarafından istenilen bilgileri, doğru bir biçimde vermeyi ve gerektiğinde 
kanıtlamakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

25. İCRACI SANATÇI, BİROY’un ilke, karar ve amaçlarına uygun davranmayı; kabul, beyan ve taahhüt 
eder. 

26. İCRACI SANATÇI, işbu yetki belgesi kapsamında BİROY’a tanıdığı haklar ve/veya ilgili mevzuat 
kapsamında BİROY’a tanınan hakları; BİROY tarafından yurt dışındaki aynı amaçlı kurum ve/veya 
kuruluşlarla imzaladığı ve/veya imzalayacağı sözleşmeler kapsamında BİROY’a ilgili ülkede haklarını 
takip ve idare yetkisini içerdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

27. İCRACI SANATÇI, BİROY tarafından toplama ve dağıtım yönergelerinin uygulanabilmesi için 
gerekli olan ve BİROY tarafından hazırlanacak ve imzasına sunulacak KVKK Onay ve Aydınlatma 
metinlerini imzalamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

28. İCRACI SANATÇI’nın yetki belgesine konu hakkı başka kişilere kullandırması yalnızca BİROY’un 
izniyle mümkündür.  Ancak İCRACI SANATÇI, BİROY’u yetkilendirmiş olsalar dahi, eserlerinin ve 
bağlantılı hak konularının ticari olmayan amaçlarla kullanımına, meslek birliğince belirlenmiş 
yönteme uygun olarak izin verme hakkına sahiptir. 

MADDE 6. BİROY’UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

1. BİROY, İCRACI SANATÇI tarafından verilen yetki belgesine konu hakları kendi adına kullanmaya, 
üçüncü kişilere kullandırmaya, kullanmaktan men etmeye, kullanımlar karşılığında ödenen ücreti 
teslim almaya, bu hakların takibi ve tahsili için her türlü kazai, idari ve icrai yollara müracaat etmeye 
ve takip etmeye yetkili ve yükümlüdür.  

2. BİROY, m.6/1’e göre tahsil edilen ücretlerden, birlik kesintisi ve aidat gibi gerekli mahsup işlemleri 
yapıldıktan sonra kalan kısmı İCRACI SANATÇI’ya ödemekle yükümlüdür.  

3. BİROY’dan eser ve bağlantılı hak konularının kullanım iznini alanlar, yalnız BİROY ile anlaşmak 
suretiyle bu izni başkasına verebilirler.  
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4. BİROY, yurt dışındaki aynı amaçlı kurum ve/veya kuruluşlarla imzaladığı ve/veya imzalayacağı 
sözleşmeler kapsamında İCRACI SANATÇI için yurt dışından toplanacak gelir ve ücretleri, birlik kesintisi 
ve aidat gibi gerekli mahsup işlemleri yapıldıktan sonra kalan kısmı İCRACI SANATÇI’ya ödemekle 
yükümlüdür 

5. İCRACI SANATÇI’nın ölümü halinde yetki belgesi kanuni mirasçılarla devam ettirilir. Veraset 
kanuni yollarla ispat edilinceye ve birden fazla mirasçı bulunması durumunda içlerinden birisi vekil 
olarak belirleninceye kadar ödenmesi gereken tutar BİROY tarafından muhafaza edilir.  İCRACI 
SANATÇI’nın ölümünden sonra, hak sahibine ödenmesi gereken gelirin dört yıl arka arkaya masraf 
ve aidatları karşılayamayacak miktarda olması halinde yetki belgesi sonraki takvim yılı bitiminde 
sona erer. (Yön m.7/3) 

MADDE 7. YETKİ BELGESİNİN YÜRÜRÜLÜK TARİHİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ 

1. İşbu yetki belgesi imzaladığı tarihte yürürlüğe girer 

2. İşbu yetki belgesi yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 10 (on) yıllık süre için geçerli olmak üzere 
düzenlenmiştir. İCRACI SANATÇI, 10 (on) yıllık  süresinin sona ermesinden, en az 1 (bir) yıl öncesine 
kadar,  fesih bildirimini BİROY’a noter kanalıyla yazılı olarak bildirmediği  takdirde,yetki belgesinin 
süresi bir kereye özgü olarak, 10 (on) yıllık yeni bir dönem için, kendiliğinden yenilemiş sayılır.  

3. İCRACI SANATÇI’nın üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işbu yetki belgesi ile 
BİROY’a verdiği hak ve yetkiler ve BİROY’un İCRACI SANATÇI’ya karşı yükümlülüğü yetki belgesinin 
süresinin bitmesinden sonraki bir yıl süre ile devam eder. 

MADDE 8. YETKİ BELGESİNİN FESHİ 

1. İCRACI SANATÇI, en geç altı ay öncesinden noter aracılığıyla bildirmek kaydıyla yetki belgesini 
feshedebilir. 

2. İCRACI SANATÇI’nın bildirimi üzerine veya herhangi bir şekilde yetki belgesinin feshi halinde; 
meslek birliği, feshin ancak takvim yılı sonunda yürürlüğe gireceğine karar verebilir. 

MADDE 9. TEBLİGATLAR 

İCRACI SANATÇI’nın işbu yetki belgesinde belirtilen adresi tebligat adresleri olarak kabul edilmiştir. 
İCRACI SANATÇI’nın adresini değiştirdiği takdirde, değişikliği en geç 15 (onbeş) gün içinde yazılı 
olarak BİROY’a bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. Bildirimde bulunmadığı takdirde eski adrese 
yapılmış olan tebligatlar geçerli olacaktır. 

MADDE 10.UYUŞMAZLIKLAR 

1. İşbu yetki belgesinden doğacak her türlü anlaşmazlıkların öncelikle sulhen halledilmesine gayret 
edilecektir. Uyuşmazlıkların sulhen halledilememesi durumunda ihtiyari arabuluculuğa başvurarak 
halletmeye gayret edilecektir.  
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2. Tarafların ihtiyari arabuluculuğu kabul etmemesi ya da 7 gün içerisinde kabul yönünde beyanda 
bulunmadıkları takdirde zorunlu arabuluculuğa başvurulacak olup, işbu yetki belgesinden doğacak ve 
sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri 
yetkili olacaktır. 

MADDE 11. İMZA TARİHİ  

11 maddeden ibaret işbu yetki belgesi ........................................... tarihinde, İCRACI SANATÇI tarafından 
okunup inceledikten sonra, imza edilmiştir. 

 

İCRACI SANATÇI 
 
ADI – SOYADI: 
 
SAHNE ADI*:  
*VARSA ARTİST/MAHLAS/MÜSTEAR/SANATÇI ADI 
 
İMZA: 
 
Okudum, anladım, kabul ediyorum.(Aşağıdaki kutuya yazınız) 

 

 


