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International Federation of Reproduction Rights Organisations (Uluslararası 
Çoğaltım Hakları Kuruluşları Federasyonu) – IFRRO nedir?      
IFRRO, ilim ve edebiyat eserlerine ait telif haklarının korunarak kullanımını ve bu 
konuda uygun yasal çerçevelerin oluşturulmasını destekleyen uluslararası ortak bir 
platformdur. Dünyada toplu hak yönetiminin gelişimini ve üyeleri arasındaki ilişkileri ve 
bilgi paylaşımını teşvik ederek ilim ve edebiyat eserlerinin telif haklarına uygun bir 
şekilde yasal kullanımını kolaylaştırmak ve hak sahiplerine telif ödemelerinin etkin bir 
şekilde iletilebilmesini sağlamak için çalışmalarda bulunur. YAYBİR, IFRRO üyesidir. 
 
Yabancı Telif Hakları Birlikleri kimleri ifade eder? 
YAYBİR’le yapılmış ikili anlaşmalara taraf olan yabancı toplu hak yönetimi ve lisanslama 
kuruluşlarını ifade etmektedir.  
 
İkili Anlaşmalar Nedir?   

Yabancı Telif Hakları Birlikleri ile toplu hak yönetimi ve lisanslama yoluyla ya da izinsiz 

kullanımdan doğan telif hakkı ücret ve tazminatlarının karşılıklı paylaşılmasını öngören 

ortak çalışma ve işbirliği sözleşme ve protokolleridir.   

Dağıtıma konu bedeller nedir? Nereden gelmektedir? 

Bu bedeller Yabancı Telif Hakları Birlikleri tarafından tahsil olunarak ikili anlaşmalar 

kapsamında YAYBİR’e gönderilen kısmi kopyalama, kamuya ödünç verme gibi ikincil 

kullanımlardan doğan toplu hak yönetimi bedelleridir.  

Dağıtım listesi nasıl hazırlanmaktadır? 

Yabancı Telif Hakları Birlikler’i toplu hak yönetimi ve lisanslama bedelini gönderirken  

kendi hazırladıkları hak sahiplerini gösterir bir listeyi YAYBİR ile paylaşmaktadır. Bu 

listede kimi hak sahipleri ayrıntılı olarak belirtilirken, kiminde ise eser sahibi ve/veya 

yayımcı belirtilmeyip yalnızca süreli veya süresiz yayın adı yer almaktadır. YAYBİR bu 

listeden hareketle eser, yayın adı vb. bilgileri esas alarak araştırma yapmakta, 

ulaşabildiği hak sahipleri bilgilerini ekleyerek dağıtım listesini oluşturmaktadır.  

YAYBİR üyesi hak sahiplerinin bedellerden yararlanmak için sunması gereken 

yetki belgeleri nelerdir?  

Üyelerin YAYBİR’e usulüne uygun ve geçerli GENEL YETKİ BELGESİ’nin yanı sıra, 

lisanslamaya konu olan eserlere ilişkin usulüne uygun ve geçerli ESER YETKİ 

BELGELERİ’ni vermiş olmaları gerekmektedir. 

YAYBİR üyesi olmayan hak sahiplerinin bedellerden yararlanmak için sunması 

gereken belgeler nelerdir? 

Bu kişilerin usulüne uygun ve geçerli ESER YETKİ BELGELERİ’ni ve doldurdukları 

başvuru formu ve taahhütnameyi YAYBİR’e sunmaları gerekmektedir. Meslek 

Birliklerinin üyeleri adına yaptığı başvurularda hak sahibinin ilgili meslek birliğine 

verdiği “Genel Yetki Belgesi” ve “Eser Yetki Belgesi” aranır.  



Eser Yetki Belgesi nedir? Hangi yetkilerin bu belgede bulunması gerekir? 
Kişilerin ilim ve edebiyat eserleri üzerinde mali hakların sahibi olduklarını, devir veya 
ruhsat aldıklarını veya mali hakları temsil ettiklerini gösteren, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu’na uygun yazılı belgelerdir.  Bu belgelerde, çoğaltım ve yayım haklarının 
herhangi bir sınırlama olmadan veya fotokopi, tarama vb. yöntemlerle yeniden çoğaltım 
hakkını içerir şekilde devralınmış veya tam ruhsat alınmış olması gerekmektedir.  
 
Genel Yetki Belgesi nedir?  
Meslek birliği üyesi olan yayımcıların üyesi oldukları meslek birliğinin tüzüğüne uygun 
bir şekilde ve ilgili mevzuat doğrultusunda meslek birliklerine yetki verdiklerini 
gösteren yazılı belgelerdir.  
 
Listede yalnızca süreli yayın adı olan ve eser (makale) bazında tasnif edilmemiş 
süreli yayın sahiplerinin başvuruda hangi belgeleri sunması gereklidir? 
Eser bazında tasnif yapılmayan, yalnızca süreli yayın adının belirtildiği bedeller için 
süreli yayın sahibinin yayının sahibi olduğunu gösteren beyanname, marka tescil 
belgesi, yönetim kurulu kararı vb. belgelerden birini sunması gerekmektedir. Telif 
bedelini alan yayıncının, eser sahibinin payını ilgili kişi veya kişilere iletme sorumluluğu 
aldığına dair bir taahhütname imzalaması gerekmektedir. 
 
YAYBİR üyelerine paylar nasıl dağıtılır? 
İkili anlaşmalar kapsamında Yabancı Telif Hakları Birlikleri tarafından kendi yetkili 

oldukları bölgede tahsil olunarak YAYBİR’e gönderilen toplu hak yönetimi ve lisanslama 

bedelleri idari ve zorunlu kesintiler düşüldükten sonra kalan tutar dağıtım listesi esas 

alınarak ibraz edilen Eser ve Genel Yetki Belgeleri’ne göre üyelere dağıtılır.   

YAYBİR üyesi olmayanlara paylar nasıl dağıtılır?  

İkili anlaşmalar kapsamında Yabancı Telif Hakları Birlikleri tarafından kendi yetkili 

oldukları bölgede tahsil olunarak YAYBİR’e gönderilen toplu hak yönetimi ve lisanslama 

bedelleri idari ve zorunlu kesintiler düşüldükten dağıtım listesi esas alınarak ibraz 

edilen Eser Yetki Belgeleri’ne göre hak sahiplerine dağıtılır.  

Tasnif edilen listeye nasıl ulaşabiliriz? 

Liste, herkesin erişimine açık bir şekilde YAYBİR’in sitesinde (1) yıl süreyle ilan edilir.   

Listede ismi olup 1 yıl içinde ulaşılamayan ve başvurmayan hak sahiplerinin 

payları ne olur? 

YAYBİR, listenin ilanından itibaren 1 yıl içinde hak sahiplerine ulaşabilmek için 

araştırmalar yapar, ilgili kurumlar ve meslek birlikleri ile yazışmalar yapar. Tüm bu 

araştırmalar sonucunda ulaşılamayan ve başvurmayan hak sahiplerine ait bedeller, telif 

haklarının takibi ve hak ihlallerinin önlenmesi ile telif haklarının korunmasına yönelik 

bilgilendirme, bilinçlendirme, uyarma ve caydırma faaliyetlerinin sürdürülmesinde 

kullanılır.  

YAYBİR üyesi hak sahiplerine ait bedeller hangi dönemlerde ödenir? 

ÜYE'lerin payına düşen tutarlar (6) aylık dönemlerde, dönem içinde tahsil edilen gelirler 

üzerinden, dönem sonunu izleyen ay içinde ödenir.  



YAYBİR üyesi olmayan hak sahiplerine ait bedeller hangi dönemlerde ödenir? 

YAYBİR’e üye olmayan hak sahiplerine ait telif hakkı bedelleri, hak sahipleri tarafından 

doğrudan veya üyesi oldukları meslek birlikleri aracılığıyla usulüne uygun yapılan 

başvurularını izleyen (6) ay içinde doğrudan hak sahiplerine veya üye oldukları meslek 

birliklerine ödenir.  

Dağıtılacak bedellere ilişkin vergi ve harçlar kim tarafından ödenir? 

Telif gelirlerinden alınan ve YAYBİR'in sorumlu sıfatı ile ödemesi gereken vergi ve 

harçlar, üyeler ve üye olmayan hak sahiplerine ödeme yapılmadan önce kaynaktan 

kesilerek ilgili vergi dairesine yatırılır.  

Ödemeler nerede ve hangi usulde yapılır? 

Ödemeler, YAYBİR idare merkezinde veya banka aracılığıyla MALİ BELGE karşılığında 

yapılır. 

 

Ödemeler karşılığında sunulması gereken belgeler nelerdir? 

ÜYE'ler ve üye olmayan hak sahipleri aldıkları ödemeler karşılığında gerekli MALİ 

BELGE'leri düzenlemek, vergi mükellefi olmamaları durumunda YAYBİR tarafından 

düzenlenmiş MALİ BELGE'leri imzalamak zorundadırlar. MALİ BELGE düzenleme ve 

imzalama yükümlülüğünü yerine getirmeyen ÜYE'lere ve üye olmayan hak sahiplerine 

ödeme yapılmaz.   

 

  

 


