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EĞİTİM YAYINCILARI MESLEK BİRLİĞİ ÜYELİK YETKİ BELGESİ 

Üyesi olduğum Eğitim Yayıncıları Meslek Birliğine MESLEK BİRLİKLERİNE VERİLECEK YETKİ 

BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK gereği hazırlanan işbu yetki belgesini  Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanununun 52 nci maddesine uygun biçimde düzenlenmiş sözleşmelerle eser veya hak sahibinden malî 

hakları kullanma yetkilerini devralarak bu Kanunun 10 uncu maddesine göre ilim-edebiyat eserleri 

üzerindeki hakları kullanarak, süreli olmayan yayınları çoğaltan ve yayan yayıncı hak sahiplerinin ortak 

çıkarlarını korumak, Kanun ile tanınmış hakların toplu idaresini ve toplu  takibini, alınacak ücretlerin tahsilini 

ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere aşağıda belirlenen çerçevede verdiğimi kabul ve taahhüt 

ederim.  

Yetkinin Kapsamı  

1-Üyelik Yetki Belgesi’nin .../.../... tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile geçerli olduğunu. Sürenin sona 

ermesinden en az 6 ay  önce “noter” aracılığı ile “Üyelik Yetki Belgesi” fesih edilmediği takdirde aynı süre 

için aynı şartlarla uzatılmış olacağını, Üyenin bildirimi üzerine veya herhangi bir şekilde yetki belgesinin 

feshi halinde; meslek birliği, feshin ancak takvim yılı sonunda yürürlüğe gireceğine Üyelikten ayrılındığı 

veya sona erdiği halde , ayrılma ve sona erme  tarihinden itibaren, tüzükte aksi belirtilmediği sürece, hak  

tahsili, yapılmış olan hak lisans sözleşmeleri süresince Meslek birliği tarafından yürütüleceğini, 

2-Meslek birliğinin ; yayınevimizin elinde bulundurduğu çoğaltma, yayma ,temsil, işaret ses ve görüntü 

nakline yarayan araçlar ile umuma iletim haklarını ; üyenin tek başına yapmayacağı; toplu hak yönetimi ve 

idaresini ve takibini gerektiren özel kopyalama harçlarının tahsili, kısmi kopyalama lisans anlaşmaları 

yapılması, toplu olarak kamuya ödünç verme faaliyetleri, tarifelerin belirlenmesi uygulanması, verilen lisans 

bedellerinin toplanması dağıtılması ,tüm eserler ile ilgili olarak da eser ve buna haklarımızın  korsanla 

mücadele ve hak ihlallerinin önlenmesi kapsamında verilen yetkiler ile sınırlı olmak üzere münhasıran  bu 

hakları kendi adına kullanmaya, üçüncü kişilere kullandırmaya, kullanmaktan men etmeye, kullanımlar 

karşılığında ödenen ücreti teslim almaya, bu hakların takibi ve tahsili için her türlü alternatif çözüm yolları, 

kazai, idari ve icrai yollar ile il denetim komisyonlarına  müracaat etmeye ve takip etmeye ve avukatlar 

vasıtası ile takip ettirmeye  yetkili olduğunu, 

3-Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında 

Tüzük, üye olunan meslek birliğinin tüzüğü ve yetki belgesiyle verilen yükümlülükleri yerine getirmeyi, 

meslek birliğinin dağıtım yönergesine uymayı, 

4-Meslek birliği kesintisini ve birlik aidatını ödemeyi, 

5-Yetki belgesine konu mali hakları başkasına devrettiği takdirde meslek birliğine bildirmeyi, 

6-Hak sahibi olunan eser ve bağlantılı hak konularını, meydana getirilmelerini takiben meslek birliğince 

belirlenecek yöntemle bildirmeyi, 

7-Eser ve bağlantılı hak konularının bir örneğini meslek birliğince uygun görülecek formatta meslek birliği 

arşivi için vermeyi, 

8- Meslek birliğinin, yetki belgesine konu hakları kullanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere kendisine 

bildirmeksizin kullanım izni vermeye yetkili olduğunu, bu kapsamlarda yetki verdiğini kabul ve taahhüt eder.  
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Kaşe-imza :  

Ek-1 : Eser ve Diğer Hak Sahipleri Listesi   
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