
 
MUYORBİR | 29.11.2022 

MÜYORBİR 
DAĞITIM YÖNERGESİ 

 

  



 

 

Sayfa 1 / 6 Müyorbir – Müzik Yorumcuları Meslek Birliği  

Harbiye M. Cumhuriyet C. Dörtler Apt. No:42 K:2 Elmadağ Şişli /IST. 
Tel: 0212 241 74 76 Faks: 0212 241 74 79  

E-posta: info@muyorbir.org.tr Web: www.muyorbir.org.tr 

DAĞITIM YÖNERGESİ 

Sayfa 1 / 6 

 

 

İçindekiler Tablosu 
Amaç Madde 1: ........................................................................................................................................ 2 

Kapsam Madde 2: ..................................................................................................................................... 2 

Tanımlar Madde 3 : .................................................................................................................................. 2 

Dayanak Madde 4: ................................................................................................................................... 2 

MÜYORBİR’in Tahsil Edeceği Lisanslama Gelirleri (ve tazminatlardan ) Düşülecek Pay ve Giderler ...... 3 

MÜYORBİR’in Tahsil Edeceği Lisanslama Gelirleri ve Tazminatların Hak Sahipleri Arasında Paylaşımı; 

Dağıtımı .................................................................................................................................................... 3 

Yasal Kesintiler Madde 7 : ........................................................................................................................ 4 

Ödemelerin Yapılacağı Yer Madde 8 : ...................................................................................................... 4 

Ödemelere İlişkin Belgeler Madde 9 : ...................................................................................................... 4 

Muhtelif Hükümler Madde 10 : ............................................................................................................... 5 

Süre Madde 11: ........................................................................................................................................ 6 

Yürütme Madde 12: ................................................................................................................................. 6 

 

  



 

 

Sayfa 2 / 6 Müyorbir – Müzik Yorumcuları Meslek Birliği  

Harbiye M. Cumhuriyet C. Dörtler Apt. No:42 K:2 Elmadağ Şişli /IST. 
Tel: 0212 241 74 76 Faks: 0212 241 74 79  

E-posta: info@muyorbir.org.tr Web: www.muyorbir.org.tr 

DAĞITIM YÖNERGESİ 

Sayfa 2 / 6 

 

MÜYORBİR-MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ 

TARAFINDAN TAHSİL OLUNACAK LİSANSLAMA ve TAZMİNAT 

GELİRLERİNİN 

MÜYORBİR ÜYELERİNE DAĞITIMINA İLİŞKİN DAĞITIM YÖNERGESİ 
 

BÖLÜM –I 
 

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 
 

Amaç 

Madde 1: 

Bu Yönerge, MÜYORBİR – Müzik Yorumcuları Meslek Birliği üyelerinin müzik eseri 

icralarının TV, radyo, umumi mahaller, dijital & mobil mecralar vb. yerlerde kullanılması 

nedeniyle, MÜYORBİR Müzik Yorumcuları Meslek Birliği tarafından tahsil olunacak 

lisans bedellerinin (ve tazminatların) hak sahibi üyeler arasındaki paylaşımına; dağıtımına 

ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Kapsam 

Madde 2: 

Bu Yönerge hükümleri, MÜYORBİR üyelerine ait müzik eseri icraları üzerindeki haklara 

ilişkin olarak; MÜYORBİR Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’nin görev ve yetkileri 

çerçevesinde, MÜYORBİR Müzik Yorumcuları Meslek Birliği üyeleri tarafından verilmiş 

“Yetki Belgeleri”ne dayanarak 3. kişi ve/veya kuruluşlardan tahsil olunacak ücretlerin ve 

tazminatların hak sahibi üyeler arasındaki paylaşımına; dağıtımına ilişkin usul ve esasları 

kapsamaktadır. 

Tanımlar 

Madde 3 : 

Bu Yönergede söz edilen deyimlerden; 
 

3.01) MÜYORBİR: Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’ni; 
 

3.02) MÜYORBİR ÜYESİ: MÜYORBİR’in üye, asıl üye ve yararlanan üyesi 
 

3.03) MESLEK BİRLİKLERİ YÖNETMELİĞİ: 07 Nisan 2022 tarih ve 31802 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri 

Yönetmeliği”; 

3.05) MÜYORBİR TÜZÜĞÜ: MÜYORBİR Müzik Yorumcuları Meslek Birliği 

Tüzüğü”nü ifade etmektedir. 

 

Dayanak 

Madde 4: 

Bu Yönerge, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, “Telif Hakları Alanında Meslek 

Birlikleri Yönetmeliği” ve  “MÜYORBİR Tüzüğü’ne ve ilgili diğer yasal düzenlemelere 

dayanılarak hazırlanmıştır. 
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BÖLÜM- II 
 

MESLEK BİRLİĞİ TARAFINDAN YAPILACAK TAHSİLATLARIN 

DAĞITIMINA İLİŞKİN ESASLAR 

MÜYORBİR’in Tahsil Edeceği Lisanslama Gelirleri (ve tazminatlardan ) Düşülecek 

Pay ve Giderler 

 

Madde 5 : 
 

5.01) MÜYORBİR üyeleri tarafından MÜYORBİR’e verilmiş “Yetki Belgeleri”nin 

kapsamında yer alan hakların üçüncü kişiler ve/veya kuruluşlar tarafından, MÜYORBİR ile 

yapılmış anlaşmalar uyarınca kullanılması nedeniyle alacağı ücretler, hak sahibi üyeler 

arasında paylaştırılmadan önce, paylaştırılacak miktarın bulunması için, tahsil edilen 

ücretlerden (lisanslama gelirleri ve tazminatlardan), bu Yönergenin 5.02’inci maddesinde 

yer alan indirimler yapılır. 

5.02) Tahsil edilecek ücretlerin paylaştırılmasından (dağıtımdan) önce düşülecek 

giderler şunlardır: 

5.02.01) Lisans Sözleşmelerinin yapılabilmesi ve/veya lisans gelirlerinin tahsili için 

MÜYORBİR (ve Ortak Lisanslama Birimi) tarafından yapılmış her türlü giderler. 

5.02.02) “MÜYORBİR Müzik Yorumcuları Meslek Birliği Birlik Giderleri (Payı) 

(MÜYORBİR’in faaliyetleri; genel giderleri, hukuk giderleri, sair tüm harcamaları için 

gelirlerden ayrılan giderler) Yönerge uyarınca, MÜYORBİR faaliyet giderleri (payı) 

olarak ayrılacak miktar, 

5.02.03) Meslek Birliklerinin kuruluş ve faaliyet amacının, kar gayesi gütmeksizin üyelerin 

müzik eseri icralarının kullanılmasından doğan mali hak bedellerinin (ve tazminatlarının) 

toplanması ve toplanan bu bedellerin üyelere dağıtılması olduğu dikkate alındığında, tahsil edilen 

lisanslama ve tazminat gelirlerinden işbu Yönerge kapsamında meslek birliğinin her türlü faaliyet 

giderleri, genel kurul kararları, bütçe veya ilgili yönergeler tarafından belirlenen kesinti (gider) 

oranlarından veya miktarlarından daha düşük uygulanıp/uygulanmamasına birlik yönetim kurulu 

karar verir. 

MÜYORBİR’in Tahsil Edeceği Lisanslama Gelirleri ve Tazminatların Hak Sahipleri 

Arasında Paylaşımı; Dağıtımı 

Madde 6: 
 

6.01) MÜYORBİR’in kullanıcılardan tahsil ettiği Lisanslama gelirleri ve Tazminatların, bu 

Yönergenin 5.02’inci maddesi ve alt bölümleri uyarınca MÜYORBİR faaliyet giderleri 

(genel kurulca kabul edilen bütçeler) düşüldükten sonra kalan bölümü; MÜYORBİR’e 

“Yetki Belgeleri”ni veren, MÜYORBİR üyeleri arasında, aşağıdaki biçimde paylaştırılır, 

dağıtılır. 

Her dağıtım döneminde DAĞITILACAK LİSTESİZ MECRA GELİRLERİNİN (kullanım 

raporlarının temin edilemediği veya yeterli örneklemin oluşmadığı sektörlerdeki 

kullanıcılardan tahsil edilen lisanslama gelirlerinin) brüt %15’lik (YÜZDE/ONBEŞ) kısmı 

60 yaş ve 60 yaş üstü (bizzat icracı vasfı taşıyan üyenin bu madde kapsamında gelire hak 
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kazanması gerekir) (60 YAŞ FONU) 

Her dağıtım döneminde DAĞITILACAK LİSTESİZ MECRA GELİRLERİNİN (kullanım 

raporlarının temin edilemediği veya yeterli örneklemin oluşmadığı sektörlerdeki 

kullanıcılardan tahsil edilen lisanslama gelirlerinin ) brüt %30’luk (YÜZDE/OTUZ) kısmı 

MÜYORBİR’e üyelik tarihi (MÜYORBİR’e üye olduğu tarih) başlangıç alınarak her üç yıl 

için 1 (bir) puan verilmesi koşuluyla  “kıdem fonu” olarak dağıtılır. MÜYORBİR’e üyelik 

süresi 3(üç) yılı dolmayanlar (MÜYORBİR’e üye olduğu tarih üzerinden 3 yıl geçmemiş 

olanlar) bu haktan faydalanamazlar. (KIDEM FONU) (bizzat icracı vasfı taşıyan üyenin bu 

madde kapsamında gelire hak kazanması gerekir)Bir MÜYORBİR üyesi hem kıdem 

fonundan hem de 60 yaş fonundan aynı anda faydalanamaz. Üyenin her iki fondan hak ettiği 

en yüksek rakam hangisi ise üye, sadece o fondan payını alabilir. 

6.02.01) Dağıtılacak tutarın hangi üyenin hangi müzik eseri icrasının nerede, ne kadar, hangi 

biçimde kullanıldığını (dinlenildiği, izlendiği, yayınlandığı, iletildiği, indirildiğini vb.) 

gösteren kullanım raporu temin edilen kullanıcılardan elde edilen lisanslama gelirleri 

(Kullanım listeleri mevcut lisanslama gelirleri) bu kullanım raporları/listeleri esas alınarak; kullanım 

raporlarında yer alan MÜYORBİR üyelerine dağıtılır. 

6.02.02) Yukarıda belirtilen kullanım raporlarının (Hangi üyenin hangi müzik eseri icrasının 

nerede, ne kadar, hangi biçimde kullanıldığına, yayınlandığına, iletildiğine, indirildiğine vb. 

ilişkin kullanım raporları/listeler) temin edilemediği veya yeterli örneklemenin oluşmadığı 

sektörlerdeki kullanıcılardan tahsil edilen lisanslama gelirlerinin yukarıda anılan şekilde brüt %15’lik 

kısmı 60 yaş fonu ve brüt %30’luk kısmı ise kıdem fonu olarak dağıtıldıktan sonra kalan brüt 

%55’lik (YÜZDE/ELLİBEŞ) dilim, tüm MÜYORBİR üyeleri arasında %25 eşit olarak paylaştırılır, 

dağıtılır. 

Yasal Kesintiler 

Madde 7 : 

Dağıtımlarda kaynakta kesilmesi gereken vergiler; stopaj vb. MÜYORBİR tarafından ilgili 

üyeye ödenecek tutardan mahsup edilerek ilgili vergi dairesine yatırılır. 

Ödemelerin Yapılacağı Yer 

Madde 8 : 

Dağıtım dönemlerinde ödemeler MÜYORBİR tarafından üyenin bildirdiği banka hesabına 

yatırılır. 

Ödemelere İlişkin Belgeler 

Madde 9 : 

Dağıtımlara ilişkin olarak Vergi Usul Yasası ve başkaca yasal düzenlemeler gereği, 

MÜYORBİR üyeleri, kendileri tarafından düzenlenmesi gereken serbest meslek makbuzu, 

fatura, gider pusulası vb. belgeleri hak edişlerinin ödenmesi öncesinde düzenlemek, 

MÜYORBİR tarafından düzenlenerek kendileri tarafından imzalanması gereken belgeleri 

de hak edişlerinin ödenmesi öncesinde imzalamak ve MÜYORBİR’e teslim etmek 

zorundadırlar. 
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Muhtelif Hükümler 

Madde 10 : 

a) Listeli lisans ve tazminat gelirlerinin tamamı Yönergede anılan kesintiler 
yapıldıktan sonra tek bir hesapta (hanede) toplanarak playliste (listelere) göre 
dağıtılır. 

b) Listesiz lisans gelirlerinin tamamı Yönergede anılan kesintiler yapıldıktan sonra tek 
bir hesapta (hanede) toplanarak iş bu Yönergede anılan usul ve esaslara göre 
dağıtılır. 

c) Yeni medya olarak da adlandırılan (Netflix,DisneyPlus,Blu,Digitürk, D-smart 
vb) kurumlar dağıtımlarda TV & radyo olarak değerlendirilir. 

d) Düet müzik eseri icralarında, icradaki playlist adedi ve hak ediş tutarı (listeli 
dağıtımlar için) düet yapan icracılar arasında eşit şekilde bölünür. 

e) Müzik eseri icralarının ve/veya icraları üzerindeki hakların bir kısmını 3. kişi ya da 
kuruluşa devir etmiş olan üyelerin, listesiz gelir hak edişleri hesaplanırken listeli 

hak ediş tutarının hangi oranda kendisinde, hangi oranda 3. kişi ya da kuruluşta 

olduğuna (listeli hak ediş tutarının paylaşılma oranına) göre hesaplama ve paylaşım 
yapılır. Üyenin müzik eseri icralarının listelerde hiç çıkmaması durumunda hakları 

üyede olan müzik eseri icraları ile 3. kişi ya da kuruluşa hakları devir edilmiş olan 
müzik eseri icralarının % oranına göre üye ile üyenin bir kısım müzik eseri 
icraları/bir kısım haklarını devir ettiği kişi/kurum arasında paylaştırılır. 

f) Üyelerin tek taraflı, müzik eseri icra kullanım (playlist) beyanları dağıtımlarda 
dikkate alınmaz. 

g) Lisanslama ve dağıtımlarda müzik eseri icralarının sürelerinin uzunluğu, kısalığı, 
türü etken değildir, dağıtımlar müzik eseri icrası (şarkı) kullanım esaslı 
gerçekleştirilir. 

h) Dağıtılacak tutarlarla ilgili “brüt” kavramı, stopaj, KDV; ilgili yasal/vergisel 
kesintiler öncesi dağıtılacak tutarı ifade eder. 

i) Kendisi doğrudan müzik eseri icracısı olmayan ancak icracı sanatçıların haklarını  
sözleşme ile devir almış olan hak devir sahibi kurum/şahıslar ve/veya müzik eseri 

icraları üzerindeki haklara veraseten (ve/veya vasiyetname ile) sahip bulunan üyeler 

listesiz gelirlerden tek tek, her biri ayrı ayrı ayrık şekilde yararlanamazlar. Bu 

maddede anılan hak sahibi üyelerin tamamı temsil ettikleri gerçek kişi icracı 

sanatçının topluca tek bir temsilcisi sayılır ve kaç kişi olduklarına bakılmaksızın 

listesiz dağıtımlardan 1 (bir) pay alırlar. 
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BÖLÜM- III 
 

YÜRÜRLÜK, SÜRE, YORUM VE YÜRÜTME 

 

Yürürlük 

Madde 10: 

 

Bu yönerge, MÜYORBİR Genel Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 
 

Süre 

Madde 11: 

Bu Yönerge, MÜYORBİR GENEL KURULU tarafından iptal edilmediği ve/veya 

MÜYORBİR GENEL KURULU tarafından yeni bir dağıtım Yönergesi ile değiştirilmediği 

sürece herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın yürürlükte kalacaktır. 

Yürütme 

Madde 12: 

Bu Yönerge hükümlerini MÜYORBİR adına, MÜYORBİR Yönetim Kurulu yürütür. 


