
YETKİ BELGESİ 

1- Film Yapımcıları Meslek Birliği’ne (kısa adi ile FİYAB)…/…/… Tarihinde kendi rızam ve 

başvurum neticesinde ve FİYAB tarafından kabul edilmem ile, üye oldum. Meslek 

Birliği’nin tüzüğünü ve bu konudaki yasal mevzuatı okudum ve bilgi sahibi oldum. 

Meslek Birliğinin uygulamaları ve görevleri hakkında da yeterli bilgiye sahibim. 

FİYAB' a üye olmam nedeni ile aşağıda belirtilen kısıtlamalar hariç olmak kaydı ile 

herhangi bir kısıtlama, şerh ya da kayıt ileri sürmeksizin FIYAB tüzüğüne, mevzuata ve 

FİYAB uygulama esaslarına uyacağımı kabul ve taahhüt ederim. 

 

Yetki Belgesi Verenin Unvanı: ……………………………... (eser/mali hak sahibi, yapımcı, 

yönetmen, senarist, özgün müzik bestecisi, yazar, animatör, mirasçı) 

 

2- İşbu yetki belgesi ekinde sunmuş olduğum liste ve belgelerde belirtilen sinema 

eserlerinin eser sahibi ya da hak sahibi olduğumu, bunlarla ilgili bilgi ve belgeleri doğru 

ve tam olarak FİYAB’a teslim edeceğimi, doğabilecek ihtilaflardan FİYAB’ın mesul 

olmadığını beyan ve kabul ediyorum. Bu eser ya da hak sahipliğinden doğan tüm mali 

haklarımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, diğer kanunlar ve mevzuat ile 

uluslararası Konvansiyonların ve anlaşmaların bana vermiş oldukları “İşleme, Çoğaltma, 

Yayma, Temsil, Umuma Arz (işaret, ses ve görüntü nakline yarayan aletlerle yapılan) 

suretiyle kullanma, yararlanma, bunlara izin verme ya da yasaklama haklarını FİYAB’a 

devrediyorum. 

 

3- YETKİNİN KAPSAMI 

a) EK-1 Listede yer alan eserlerin tamamında yapımcı olarak, sözleşme ekinde belirtilen ve 

sonradan eklenebilecek eserler üzerinde sahip olduğum eser sahipliği/hak sahipliğimden 

kaynaklanan haklarımın FİYAB tarafından korunması, gözetilmesi, kullanımının takip ve 

kontrol edilmesi, izinsiz kullanımlarının takibi ve önlenmesi, bunlar için gerekli önlemlerin 

alınması, taklit, korsan bandrolsüz, izinsiz üretilmiş nüshaların yayınlanmasının, herhangi bir 

şekilde kamuya sunulması, internet ya da GSM şebekeleri üzerinden paylaşılması dahil her 

türlü hak ihlallerinin ve haksız kullanımların takibi, mali ve manevi haklarımın takip ve 

tahsili; telif haklarımın takip ve tahsili; bu bedellerin FİYAB tarafından belirlenen usullerle 

dağıtımı, Meslek Birliği Paylarının bu bedellerden alınması; fiili ve yasal yollarla tespiti, bu 

ihlallerin her türlü yasal yollarla önlenmesi, bu fiilleri gerçekleştirenler hakkında yasal 

mercilere ihbar ve şikayetlerde bulunulması, ceza ve hukuk davalarının açılması, açılan 

davalara katılınması, tazminat miktarı belirlenmesi, talep edilmesi ve tahsili, tedbir 



taleplerinde bulunulması, tecavüzün önlenmesi ve kaldırılmasının talep edilmesi, icra 

işlemlerinin yapılması ve tahsili; haklarımı ihlal edenler ya da hakkında tazminat davası 

açılanlar ile görüşmelerde bulunulması, tazminat bedellerinin belirlenmesi, bunlarla 

anlaşmalar yapılması, sulh ve ibra olunması ve gerekli görüldüğünde şikayetten 

vazgeçilebilmesi, dava ve temyiz haklarından feragat edilebilmesi, bu konularda başkalarını 

tevkil teşrik ve azle; ahzu kabza; bu konularda avukat tutulması, avukatlık ücreti anlaşması 

yapılabilmesi, ücretin tahsil edilen bedellerden de ödenebilmesi için haklarımı FİYAB a devir 

ettiğimi, kendilerine tam yetki verdiğimi kabul ve beyan ederim. 

 

b) Hak sahibi ya da Eser sahibi olduğum ekte belirtilen ya da daha sonra ek bir belge ile işbu 

yetki belgesine ekleyebileceğim eserlerin Video, CD, DVD veya bilinen ya da daha sonra icat 

edilecek ya da kullanıma sürülecek yollardan herhangi biri ile mekanik, elektronik, dijital ya 

da bir başka format ve ortamlarda çoğaltılması, yayılması, pazarlanması, kiralanması veya bir 

başka yolla ödünç verilmesi; eserlerin televizyon kanallarında; kablo veya dijital yayınlarda, 

paralı televizyonlarda (pay TV), sinema ve topluca seyredilebilen mekanlar veya başkaca 

yayın kuruluşları veya operatörler tarafından bilinen ya da sonradan kullanılmaya başlayan 

her türlü teknik olanaklarla, bedelli ya da bedelsiz yapılan iletim ya da yeniden iletimlerde 

haklarımın takibi, sözleşmelerin yapılması, hak bedellerinin takip ve tahsili, yukarıdaki “a” 

bendinde belirtilen tüm usullerin burada da uygulanması haklarımı FİYAB a devir ettiğimi, 

kendilerine tam yetki verdiğimi kabul ve beyan ederim. 

 

c) Sözleşme kapsamında belirttiğim ya da daha sonra ek bir liste ile işbu yetki belgesine 

ekleyebileceğim hak sahibi bulunduğum eserlerin, dilediği şekil ve şartlarda, dilediği 

yerlerde, kendi katılımı ile ve/veya sorumluluğu altında yapılacak kültür etkinliklerinde 

kullanılması ve kullandırılması, nakli, yayını, masraf ya da bedellerinin tahsili, izinsiz 

kullanımlarda yukarıda belirtilen işlemlerin yapılması haklarını FİYAB a devir ettiğimi, 

kendilerine tam yetki verdiğimi kabul ve beyan ederim. 

 

4- FİYAB a bildirdiğim ve bundan sonra ileride yazılı olarak bildirimde bulunduğum andan 

itibaren bu yetki belgesinin konusu ve kapsamı içerisinde olacak olan; üzerinde hak 

sahibi/eser sahibi olduğumu beyan ettiğim tüm eserler üzerindeki mali haklarımın takibi, 

tahsili, telif ücretlerimin takibi ve tahsili; bunların dağıtımı, içerisinden masraf ve Meslek 

Birliği paylarımın alınması;; yukarıda belirtilen işlemlerin yapılması için FİYAB a tam yetki 



verdiğimi, bundan sonra tüm bunların FİYAB tarafından yapılacağını kabul ve beyan ederim. 

Kendisine devir ettiğim bu yetki doğrultusunda FİYAB Türkiye’de ve tüm dünya ülkelerinde 

bu hakları kendi adına kullanabilir; karşılığında telif ücreti belirleyip alabilir; bunların 

tamamını ya da bir kısmını üçüncü şahıslara devir edebilir; kullandırabilir ya da 

kullanmaktan men edebilir; bunların takibi ve tahsili için her türlü idari yola başvurabilir; 

her türlü yargı yoluna başvurabilir, ceza ve hukuk – tazminat davası açabilir, bunlar için 

avukat tutabilir, başkalarını tevkil edebilir, yasal olarak Meslek Birliğine verilen tüm hakları 

kullanabilir, yukarıdaki maddelerde belirtilen hakların tamamını kullanabilir. 

 

5- İşbu Yetki Belgesi ile birlikte; “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu; Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri 

Meslek Birlikleri ve Federasyonu Hakkında Tüzük; FİYAB Tüzüğü; Fikir ve Sanat Eseri 

Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik” ve diğer ilgili ve bağlı mevzuat 

ile bana verilen yükümlülükleri tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi; FİYAB Tüzüğü, Telif 

Ücreti Dağıtım Yönergesi ve uygulamaları ve planlamasına uymaya; tahsil olunacak tazminat 

ve telif ücretlerinden Meslek Birliği paylarını ve Yetkili Makamca kararlaştırılacak olan 

üyeliğe giriş aidatı ve üyelik yıllık aidatlarını ödemeyi, bu bedellerin FİYAB tarafından tahsil 

edilen bedellerden kaynakta kesilmesini; sonradan doğacak olan haklarımın yukarıdaki usul 

ve esaslarda takibi konusunda FİYAB ın yetkili olduğunu; bu yetki belgesi ile FİYAB a 

bildirdiğim ve bundan sonra bildireceğim eserlerimin arşivi için imzalı icra beyannamesi 

vermeyi; eserlerimin her biri için birer örnek vermeyi; bildirdiğim eserlerle ilgili bilgileri, 

eserin adını, eser sahibinin adını, eserin niteliğini, eser sahibinin ve varsa diğer hak 

sahiplerinin ad ve adreslerini, posta kodunu, adres değişikliklerini, eserin cinsini FİYAB a 

derhal bildireceğimi; FİYAB a bildirdiğim eserler üzerinde daha önce yapılmış tasarruflar 

varsa bunları ayrı ayrı göstermeyi; eserlerle ilgili varsa sözleşmelerin, lisans sözleşmesinin ve 

özel sözleşmelerin birer örneğini FİYAB a vermeyi; bundan sonra yapılacak sözleşmelerin 

birer örneğini 7 gün içerisinde FİYAB a vermeyi; FİYAB a bildirdiğim eserlerin herhangi bir 

şekilde kullanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere yukarıda verdiğim yetkiler çerçevesinde 

başkaca iznime gerek kalmadan kullanma ruhsatı vermeye ve/veya süreli hak devri yapmaya 

FİYAB ın yetkili olduğumu kabul ve taahhüt ve beyan ederim. 

 

6- İşbu yeki belgesi, vefatım halinde Kanuni ve Mansup mirasçılarım (varislerim) ile devam 

ettirilir. 

 



7- İşbu yetki belgesi ekinde bildirdiğim ve daha sonra bildireceğim eserler üzerinde 

belirttiğim hakların sahibi olduğumu; doğabilecek uyuşmazlıklardan ve 3üncü kişilerin hak 

sahipliği iddialarından kendimin sorumlu olduğumu, FİYAB ın kuralları çerçevesinde ya da 

genel hükümlere göre beyanlarımı istenilen zamanda ispatlayacağımı ve beyanlarımın 

doğruluğunu kabul ve taahhüt ederim. 

8- (Varsa ek hükümler) …………………….. 

 

9- İşbu yetki belgesi …/…/…… tarihinde imzalanmış olup, imza tarihinden itibaren 10 (on) 

yıl geçerlidir. Sürenin sona ermesinden bir yıl önce Noter aracılığı ile yetki belgesini fesih 

etmediğim takdirde bir defaya mahsus olmak üzere aynı süre için uzatılmış olur. 

 

10- İşbu yetki belgesinden ve uygulanmasından kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde 

yetkili mahkemeler Ankara Mahkeme ve icra daireleridir. 

 

Tarih: 

 

Yer: 

 

 

FİYAB                ESER SAHİBİNİN/HAK SAHİBİNİN 

 

     İmza ve kaşe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EK-1 

İŞBU YETKİ BELGESİNE KONU ESER/ESERLER 
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         İmza ve kaşe  


