
İCRACI SANATÇI KOMŞU MALİ  HAK DEVİR SÖZLEŞMESİ 
 
MADDE 1 – TARAFLAR 
 
1.1-  ................................................................................................. 
        ............................................................................................../İst. 
        Sözleşmede kısaca “İCRACI SANATÇI”olarak anılacaktır. 
 
1.2–......................................................................................... 
       ......................................................................................... /İst. 
        Sözleşmede kısaca “ DEVİR ALAN ” olarak anılacaktır. 
 
MADDE 2 – TARAFLARIN HAK, YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
2.1-İCRACI SANATÇI, aşağıda isimleri yazılı albümler ve bu 
albümlerde yer alan ve kendisi tarafından icra edilmiş olan eserlerin her 
türlü topluluk önündeki gösterilerde ve/veya kapalı veya açık hava 
mahallerinde kullanımından, dinletilmesinden ve/veya Radyo, 
Televizyon, her türlü internet (dıgıtal ) ve GSM ortamı dahil ve/veya 
diğer yöntem ve araçlarla görüntülü veya görüntüsüz olarak 
yayınlanmasına, kullanımına ve temsil sureti ile faydalanılmasına ilişkin 
“artistic performance” adı altındaki icracı/yorumcu komşu haklarını 
(üyesi olduğum MÜYORBİR-MÜZİK YORUMCULARI MESLEK 
BİRLİĞİ’nin hak ve takip yetkisindeki haklarını ) ve iş bu sözleşme 
kapsamındaki icralarından doğan mali haklarını, her türlü hak ve 
gelirlerini Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve konu ile ilgili diğer yasal 
düzenlemeler muvacehesinde iş bu sözleşme süresi sonuna kadar geçerli 
olmak üzere DEVİR ALAN’a devir ettiğini kabul ve beyan etmiştir. 
 
DEVREDİLEN MÜZİK ESERİ İCRA LİSTESİ: 
ALBÜM AD:…………………………… 
İCRA EDİLMİŞ ESER İSİMLERİ:  
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
 
 
 
 
2.2-İCRACI SANATÇI, ekteki listede isimleri yazılı albümler ve bu 
albümlerde yer alan ve kendisi tarafından icra edilmiş olan eserlerin her 



türlü topluluk önündeki gösterilerde ve/veya kapalı veya açık hava 
mahallerinde kullanımından, dinletilmesinden ve/veya Radyo, 
Televizyon, her türlü internet (dıgıtal ) ve GSM ortamı dahil ve/veya 
diğer yöntem ve araçlarla görüntülü veya görüntüsüz olarak 
yayınlanmasına, kullanımına ve temsil sureti ile faydalanılmasına ilişkin 
“artistic performance” adı altındaki icracı/yorumcu komşu haklarını 
(üyesi olduğum MÜYORBİR-MÜZİK YORUMCULARI MESLEK 
BİRLİĞİ’nin hak ve takip yetkisindeki haklarımı ) ve iş bu sözleşme 
kapsamındaki icralarından doğan mali haklarının, her türlü hak ve 
gelirlerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve konu ile ilgili diğer yasal 
düzenlemeler muvacehesinde iş bu sözleşme süresi sonuna kadar 
MÜYORBİR-MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ tarafından 
DEVİR ALAN’a ödenmesine tam olarak muvafakat ettiğini kabul ve 
beyan etmiştir. 
 
2.3–İCRACI SANATÇI ve/veya DEVİR ALAN, herhangi bir şekilde iş 
bu sözleşmenin iptali durumunda; iş bu sözleşmenin iptal edildiğini 
ve/veya yürürlükte olmadığını derhal MÜYORBİR-MÜZİK 
YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ’ne bildirmekle yükümlüdür. 
 
2.4-İş bu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. İş bu sözleşmenin 
süresi imzalandığı tarihten itibaren .................. yıldır.  
 
MADDE 3– YETKİ 
 
İşbu sözleşmeden doğacak ihtilafların hallinde İstanbul Fikri ve Sınai 
Haklar Hukuk Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir. 
 
İş bu 3 maddeden ibaret sözleşme İstanbul’da ......................tarihinde 
taraflar tarafından tanzim ve imza edilmiştir. 
 
 
            İCRACI SANATÇI                                        DEVİR ALAN   
                                                                      
    ...........................................                                 ..................................... 


