BİROY SİNEMA OYUNCULARI MESLEK BİRLİĞİ
ÜYELİK YETKİ BELGESİ
1. TANIMLAR
A) “Üye”; Aşağıda ismi/unvanı bulunan ve işbu sözleşmeyi imzalayan taraf,
B) “Yapım”; Her türlü Sinematografik yapım .
C) “BİROY”; SİNEMA OYUNCULARI MESLEK BİRLİĞİ
2. OYUNCU BİRLİĞİ’NE DEVREDİLEN HAKLAR
A) Yetki Belgesinin süresi 10 yıldır. Ancak Üye her zaman 1 yıl önceden fesih
bildiriminde bulunarak Yetki Belgesini fesih edebilir. Yetki Belgesi süresi
sonunda fesih edilmezse bu belgenin süresi, devam eden süreler boyunca da
aynı şekilde olmak üzere, aynı süre için uzamış sayılacaktır. İstifa halinde
BİROY üyeliğinden istifa eden üyeler istifa bildiriminden önce yapılan
sözleşmelerdeki süre boyunca bu yetki belgesinde belirtilen hakların takibi
BİROY tarafından yürütülecektir.
B) Üye; oyunculuk yaptığı veya oyunculuk konusunda hak sahibi veya tasarrufta
bulunma hakkı olduğu Sinematografik Yapım’ların;
a. Kablo, Uydu, Dijital veya Paralı (Pay Tv), IP TV ve benzer TV
Operatörleri tarafından yapılan iletimlerden veya yeniden iletimlerden
dolayı “Kablo, Uydu veya Digital operatörlerinin ödemekle yükümlü
olduğu hakların” talep, takip ve tahsili haklarını,
b. Karasal, Kablo, Uydu ve sair yollarla yapılan yayınlar sebebiyle doğan
hakların talep, takip ve tahsili haklarını,
c. CD, DVD, Video veya diğer mekanik formatlardaki yasal tüm Yapım
nüshalarının kiralanmasından veya ödünç verilmesinden doğan
hakların takip ve tahsil haklarını (Üye’nin kiraya ilişkin yasal izin verdiği
nüshalar hariç),
d. Taklit, korsan, bandrolsüz veya izinsiz üretilen nüshaların takibi, tespiti
ve bu tür kullanımlarından doğan hakların şikayeti veya hakların takip
ve tahsil haklarını,
e. Üyelerin haklarının dijital halde korunması ve katalog hazırlanması,
Yapımların Mobil, İnternet, IP TV, her türlü sanal ortamlar ve benzeri
teknolojiler vasıtasıyla, Video on demand, ve diğer yollarla
pazarlanması, satılması, indirilmesi, gösterilmesi yoluyla doğan veya
doğacak haklarla ilgili sözleşmelerin yapılması bu konudaki hakların
talep, takip ve tahsili haklarını,
f. Aynı şekilde izinsiz gösterim, veya izinsiz internet veya GSM veya diğer
şekillerdeki kullanımı dahil her türlü hakların ihlallerin tespiti ve bu tür
kullanımlarından doğan hakların şikayeti veya hakların takip ve tahsil
haklarını,
g. Yasaların oyunculara tanıdığı bilcümle toplu hak takibine konu, her türlü
mecra ve araçla umuma iletimden ve kullanımdan kaynaklanan hakların
talep, takip ve tahsili haklarını,

BİROY’a devretmiş ve vermiştir. Üye takip edilmemesini istediği hakları
ve/veya Yapımları noterden yapacağı bir bildirimle BİROY’a bildirebilir, bu
bildirim yapılmadığı sürece Üyenin hak sahibi olduğu veya oyunculuk yaptığı
sinematografik yapımların yukarıdaki haklarının takibi BİROY tarafından
yapılacaktır.
Bu bildirim yapılmadan önce 3. kişilerle yapılan sözleşmeler süreleri bitene
kadar geçerli olacaktır. Bunların dışında Üye; hak sahibi veya tasarrufta
bulunma hakkı olduğu Yapım’ların diğer haklarının takibi için dilerse BİROY’a
ek yetki belgesi verme hakkına sahiptir.
3. BİROY YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
Üye tarafından Madde 2’de verilen yetkiler doğrultusunda BİROY her hangi bir
bölge sınırlaması olmaksızın, yurt içi ve yurtdışında;
A) Bu hakları kendi adına kullanacağını,
B) Karşılığında ödenen eser sahibi haklarını tahsil edeceğini ve ilgili tüzük ve
yönetmeliklerle uygun olarak dağıtacağını,
C) Üçüncü şahıs ve/veya kuruluşlara tamamen veya kısmen devredilebileceğini;
D) Kullanma izni vermeye, kullanma izni vermemeye yetkili olduğunu;
E) Bu hakların takibi ve tahsili için her türlü idari, kazai, adli ve icrai yollara
başvuracağını, gerekli durumlarda bunun için başkalarını tevkil edebileceğini
ve yetkilendireceği
F) İlgili mevzuatın bir Meslek Birliğine verdiği tüm hakları kullanmaya yetkili
olduğunu,
G) Üye haklarının kayıt ve tescilini, hizmet standartlarına uygun olarak en iyi
şekilde gerçekleştirileceğini,
H) BİROY üyeleri için en iyi şartlarda lisans vermek için tüm gereklilikleri yerine
getireceğini,
İ) Haklar/Yapımlar/Eserler üzerinde herhangi yasal sorun çıktığı takdirde, sorun
çözülene kadar söz konusu Yapım üzerindeki mali hakla bağlantılı ücretlerin
dondurulacağını,
J) Üyelik yetki Belgesinde belirtilen devir ifadelerini, BİROY’ nin kuruluş amacına,
Tüzük ve Üyelik Yetki Belgesine uygun ve aykırı olmayacak şekilde
kullanacağını, ilgili yetki belgesi mevzuatına uygun hareket edeceğini,
K) Üye’nin 5846 sayılı ‘Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ uyarınca, noter kanalıyla
yapılacak bildirim doğrultusunda madde 2/A’ya uygun olarak Üyelik Yetki
Belgesini fesih etme hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.
4. ÜYE YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
Üye Yetki Belgesindeki maddeler doğrultusunda Üye;
A) Üye Yetki Belgesinin kapsamına giren veya girecek olan oyuncu hakları üzerindeki
yukarıda belirtilen hakların takibi, tahsili ve bu hakların dağıtımının; bu haklarla ilgili
her türlü hukuki, idari, cezai dava açma, icra takibinde ve savcılık ve diğer mercilere
şikayette bulunma yetkilerin herhangi bir vekalete gerek kalmaksızın bundan böyle
BİROY tarafından yapılacağını,

B) BİROY’un Üye adına Üyelik Yetki Belgesinin kapsamına giren tüzüğe, hak bedeli
dağıtım yönergesine ve planına uymayı, BİROY tarafından tahsil olunacak tazminat
ve bağlantılı hak bedellerinden kesilecek Meslek Birliği paylarını, sonradan doğacak
hakların takibi konusunda BİROY’un yetkili olduğunu,
C) İstendiğinde (eserin orijinalini veya kopyasını) ve varsa o yapımın eser işletme
belgesini vermeyi, BİROY’a bildirdiği Yapımlar üzerinde daha önce yapılmış veya
yapılacak tasarrufları ayrı ayrı göstermeyi, talep halinde 3. kişilere verdiği haklarla
ilgili sözleşmeler hakkında bilgileri BİROY’a vermeyi,
D) BİROY üyelerinin oyunculuk yaptığı yapımlar hakkında yukarda belirtilen yetkiler
çerçevesinde kullanma ruhsatını vermeye BİROY’ un yetkili olduğunu,
E) Üye haklarının savunulması söz konusu olduğunda ek dokümanları gerektiğinde
BİROY’ a ileteceğini,
F) Üçüncü şahıslarla yapılacak anlaşmalarda, Üyelik Yetki Belgesi’ nde belirtilen
hakların BİROY’ da saklı olduğunu bildirmeyi ve Üyelik Yetki Belgesi’ nde devredilen
haklara zarar gelmemesine dikkat etmeyi.
5. ÇEKİNCELER

6. BEYAN
“Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY) tüzüğünü ve ilgili mevzuatı öğrendikten
ve Üyelik Yetki Belgesi’ni okuduktan sonra; başvurum üzerine üye olarak BİROY’a
kabul edilmemle beraber, yukarıda belirtilenler dışında hiçbir kısıtlama, kayıt ve
çekince koymaksızın “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Komşu Hak Sahipleri Meslek
Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük”, “BİROY Tüzüğü”, “Yetki Belgesi
Hakkında Yönetmelik” ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile bana verilen
yükümlülükleri yerine getirmeyi; Üyelik Yetki Belgesi’nin eklerinin de bu Üyelik Yetki
Belgesi’ nin bir parçası olduğunu kabul, taahhüt ve beyan ederim.
TARİH:......................................................
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