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PROTOKOLÜN AMACI 
• Seslendirme oyuncularının çalışma koşullarının düzenlenmesi,

• Seslendirme sektörünün yapılageliş kurallarındaki karışıklığı
gidermek ve bunları kayıt altına almak,

• Protokole konu olan bütün yayın mecralarındaki yayınların, 
gösterimlerin, paylaşımların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
kapsamında yasal olmasını sağlamak,

• 18 yaşından büyük tüm seslendirme oyuncuları ile sektördeki
ticari kurumlar arasındaki iş ilişkisinin ve çalışma düzeninin asgari
kurallarını belirlemek,

• Seslendirme oyuncularının taban performans ücretlerini ve hak
devri bedellerini belirlemek.



PROTOKOLÜN KAPSAMI
Protokol genel çalışma koşullarını bir bütün olarak içermekle birlikte,
protokol kapsamında taban fiyatları belirlenen seslendirme türlerini
bilmekte fayda vardır. Protokolle taban fiyatları belirlenen seslendirme
türleri şöyle özetlenebilir:
• Orijinal dili Türkçe olmayan sinema filmlerinin dublajı
• Orjinal dili Türkçe olmayan ve TV, OTT ve benzeri mecralarda

yayınlanacak film, dizi ve belgesellerin Türkçe dublajı
• Orijinal dili Türkçe olan ve herhangi bir mecrada yayınlanacak olan

çizgi film ve animasyonların Türkçe seslendirilmesi

Yukarıda belirtilen seslendirme işleri kapsamında ve bunlara bağlı olarak
yapılacak olan promo, jenerik, şarkı gibi işlerin protokolde adı anılmakla
beraber henüz taban fiyatları konusunda bir anlaşma sağlanmamıştır.

Reklam seslendirmeleri, Türkçe yapılmayan seslendirme ve dublajlar, dizi
ve film seslendirmeleri, sesli kitap, eğitim videoları gibi farklı içeriği olan
seslendirme işleri ise bu protokolün kapsamı dışındadır. Bu ve benzeri
işler için Oyuncular Sendikası’nın web sitesi üzerinden “Marjinal Mecralar
Tavsiye Fiyat Listesi”ne ulaşabilirsiniz.



PROTOKOLÜN İÇERİĞİ : TANIMLAR
Protokol metni içinde bulunan özel ibarelerin (Seslendirme Oyuncusu,
Eşleşme, OTT, Taban Performans Ücretleri, Haklar …vb)
açıklamalarının bulunduğu kısımdır. Protokolün her bir hükmünün tam
olarak ne ifade ettiğinin rahat anlaşılmasını sağlar. Aranan tanımın
kolay bulunur olması için 6 bölüme ayrılmıştır:
• Genel Tanımlar,
• Yayın Mecraları Tanımları,
• Seslendirme Projeleri Tanımları,
• Haklar’ın Tanımları,
• Ücret Tanımları,
Tanımlar, protokolün 2 no’lu maddesinde yer almaktadır. Gerektiğinde
tanımlara başvurulması, protokolün ve bu kılavuzun daha rahat
anlaşılmasına yardımcı olacaktır.



PROTOKOLÜN İÇERİĞİ: ÜCRETLER 

Protokol kapsamında, seslendirme oyuncuları yapacakları seslendirme işleri için net
taban ücrete hak kazanırlar. Net taban ücret iki ayrı ücretin toplamından oluşur;
“performans ücreti” ve “hak devri ücreti” :

Performans Ücreti: Seslendirme oyuncusunun, icra ettiği seslendirme
performansının rol derecesine göre belirlenen ücretidir.

Hak Devri Ücreti: Seslendirme oyuncuları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK)
kapsamı çerçevesinde yaptıkları seslendirmenin yayını üzerinde hak sahibidir. Bu
hakkın ilgili stüdyoya/yayıncıya devredilmesi için düzenlenecek hak devri
sözleşmesine istinaden ödenecek ücret, hak devri ücretidir.

Ücretlerle ilgili hususlar protokolün 4. maddesinde yer almaktadır.

Protokoldeki ilgili maddelerde bu ücretlerin hesaplanması ile ilgili verilen ayrıntıların
özet ve örneklerine sonraki sayfalarda değineceğiz.



PROTOKOLÜN İÇERİĞİ: ÜCRETLER 
Performans Ücretinin Hesaplanması: Protokol kapsamındaki seslendirme işleri için
performans ücreti seslendirme projesinin dakika bazında süresi üzerinden aşağıdaki
formülle hesaplanır:
Yayın Süresi x Dakika Başı Performans Ücreti = Toplam Performans Ücreti
Dakika başı taban performans ücretleri seslendirmesi yapılan işin ilk gösterim
mecrasına, senkron/asenkron olmasına ve orijinal dilinin Türkçe olup olmamasına
göre farklılık gösterir. Temelde dört farklı dakika başı taban ücret grubu
bulunmaktadır: (Detaylı dakika başı taban performans ücret tablosunu protokolün
EK-1’inde görebilirsiniz.)
• İlk gösterimi sinema salonlarında yapılacak (sinema filmleri) seslendirmeler için;

Başrol 10,00 TL, İkinci derece rol 6,00 TL, Üçüncü derece rol 3,50 TL
• İlk gösterimi sinema salonlarında yapılmayacak (TV, OTT, taşıma araçlarında

kapalı devre yayın, DVD, Blueray…vb) seslendirmeler için;
Başrol 1,75 TL, ikinci derece rol 1,00 TL, üçüncü derece rol 0,67 TL

• İlk gösterimi sinema salonlarında yapılmayacak “asenkron” seslendirmeler için;
Başrol 1.25 TL, ikinci derece rol 0,70 TL, üçüncü derece rol 0,50 TL

• İlk yayın mecrası neresi olursa olsun, orijinal dili Türkçe olan, seslendirmesi
Türkçe yapılacak çizgi / animasyon seslendirme projeleri için;
Başrol 30,00 TL, ikinci derece rol 18,00 TL, üçüncü derece rol 10,50 TL



PROTOKOLÜN İÇERİĞİ: ÜCRETLER 
Hak Devri Ücretinin Hesaplanması: Daha önce tanımını yaptığımız hak devri ücreti,
seslendirilen işin hangi yayın mecrasında kullanılacağına ve kaç sene
yayınlanacağına göre değişkenlik gösteren “hak devri yüzdeleri” ile aşağıdaki
formülle hesaplanır:

Performans Ücreti x devredilecek hakların Hak Devri Yüzdeleri toplamı = Hak Devri
Ücreti

Hak devri yüzdelerini protokolün ve bu dökümanın ekinde görebilirsiniz (EK-2)
Protokole konu olan haklar ve bu hakların yüzdelerine ileriki sayfalarda değineceğiz.

Net Taban Ücretin Hesaplanması: Net taban ücret, daha önce de belirtildiği gibi
performans ücreti ve hak devri ücretinin toplamıdır:

Performans Ücreti + Hak Devri Ücreti = Net Taban Ücret



PROTOKOLÜN İÇERİĞİ: ÜCRETLER 

Figürasyon/Rabarba FSEK kapsamında figürasyon/rabarba seslendirmesi yapan
seslendirme oyuncuları diğer rol kategorilerinden farklı olarak hak sahibi değildir.
Protokol kapsamında da sadece sabit performans taban ücretleri belirlenmiştir.
Performans ücretleri, seslendirmesi yapılan işin yayın süresine ve projenin genel hak
devri süresine göre değişkenlik göstermektedir. Figürasyon / rabarba kategorisindeki
roller için taban fiyatları protokolün ve bu kılavuzun ekinde bulabilirsiniz. (bkz. EK-3)



PROTOKOLÜN İÇERİĞİ: HAKLAR 
Protokole Konu Olan Haklar: Seslendirme oyuncuları, figürasyon/rabarba
kategorisindeki roller haricinde, yaptıkları seslendirmeler üzerinde “komşu hak”
sahibidir. Bu komşu hak sahipliği FSEK’in 20, 22, 23 ve 25 no.’lu maddelerinde açıkça
ifade edilmektedir. Söz konusu haklar protokolün 5. maddesinde listelenmiş ve
detaylı açıklamaları 2. maddede yapılmıştır.
Hak Devri Süreleri: Protokole konu haklar, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl ve süresiz olarak
devredilebilir. Bunun tek istisnası DVD, Bluray olarak yayınlanan ve TVOD
(Transactional video on demand) üzerinden satılan projelerdir. Söz konusu projelere
yapılan seslendirmelerin seyirciye süresiz olarak sunulması sebebiyle bu
mecralardaki yayınlar için haklar sadece “süresiz” olarak devredilir ve buna göre hak
devri ücreti hesaplanır.
Hak Devri Metodları: Protokole konu olan haklar sekiz ayrı başlık altında
tanımlanmıştır. Bu haklar ayrı ayrı devredilebileceği gibi toplu olarak da
devredilebilir. Hakların ayrı ayrı ve toplu olarak devredilmesine göre belirlenen hak
devri yüzdeleri de daha önce bahsedilen hak devri yüzdelerini belirler.

Protokole konu hakların tanımları protokolün 2. maddesinde, haklar ve hak devri
uygulamaları ile ilgili maddeler için protokolün 5. maddesinde, hak devri yüzdeleri
de protokolün ve bu kılavuzun ekinde bulunmaktadır (EK-2)



DİKKAT!
PROTOKOLDE BELİRTİLEN TÜM ÜCRET VE ORANLAR “TABAN” ÜCRET
VE ORANLARDIR. DAHA DÜŞÜK ÜCRET VE ORAN UYGULANAMAZ,
TABAN ÜCRET VE ORANLAR “SABİT ÜCRET TARİFESİ” GİBİ
KULLANILAMAZ. SESLENDİRME OYUNCULARI TABAN ÜCRETLERİN
ÜZERİNE KENDİ KAŞELERİNİ EKLEMEKTE SERBESTTİR.

Protokolün belirlediği taban ücret ve hak devri oranları ile herhangi bir
seslendirme projesi için almanız gereken en az ücreti hesaplamak için:
https://oyuncularsendikasi.org/calismalar/calisma-alanlari/studyo/
adresinden “ Protokol Taban Ücret Hesaplama Aracı”nı telefonunuza,
tabletinize veya bilgisayarınıza indirerek kullanabilirsiniz. Kullanım için
dosyanın indirildiği cihazda Microsoft Excell’in kurulu olduğuna emin
olunuz.

Örnek taban ücret hesaplamalarını görmek için:
https://oyuncularsendikasi.org/calismalar/calisma-alanlari/studyo/
Adresinden “Protokol Taban Ücretleri Rehberi”ne erişebilirsiniz

https://oyuncularsendikasi.org/calismalar/calisma-alanlari/studyo/
https://oyuncularsendikasi.org/calismalar/calisma-alanlari/studyo/


PROTOKOLÜN İÇERİĞİ: UYGULAMALAR 

Kayıt Öncesi Rol Derecesi ve Ücret Mutabakatı: Seslendirme oyuncusunun rol
kategorisi ve buna bağlı olarak projeden alacağı ücret için stüdyo ile seslendirme
oyuncusu arasında seslendirme projesinin kaydından önce sözlü ve/veya yazılı
mutabakat sağlanması esastır. Yazılı mutabakat, ilgili stüdyonun kendi sözleşmesi
aracılığıyla sağlanabileceği gibi ortaklaşa hazırlanacak tip sözleşme, iş kayıt formu, vb.
dokümanlar aracılığıyla da sağlanabilir.

İş kayıt formu örneğini kullanmak için;

https://oyuncularsendikasi.org/calismalar/calisma-alanlari/studyo/

adresinden Seslendirme Oyuncusu Proje Teklif Kayıt Formu’nu indirebilirsiniz.

https://oyuncularsendikasi.org/calismalar/calisma-alanlari/studyo/


PROTOKOLÜN İÇERİĞİ: UYGULAMALAR 

Ödemeler:
• Seslendirme oyuncuları, protokolün kapsamındaki seslendirme projeleri için

yaptıkları seslendirme işini bitirdikleri anda ücretlerini almaya hak kazanır.
Seslendirme oyuncuları ile stüdyolar arasındaki mutabakata bağlı olarak ödemeler,
her bir vadesi 45 günü aşmayacak şekilde, en fazla 3 ay içerisinde tamamının
ödenmesi koşuluyla vadeye bağlanabilir.

• Ücret ödemeleri seslendirme oyuncusuna fatura veya serbest meslek makbuzu
karşılığı ya da sigortalılık esası kapsamında maaş ödemesi olarak ödenir.

• Seslendirme oyuncularının kendilerine yapılan ödemelerde tespit ettikleri maddi
hatalar, ilgili stüdyoya seslendirme oyuncusu tarafından bildirilir. Stüdyonun bir
sonraki ödeme tarihinde yapacağı ödemede hata düzeltilir.



PROTOKOLÜN İÇERİĞİ: UYGULAMALAR 

Revizyon:
Seslendirme oyuncuları tarafından yapılacak ilk iki revizyon ücretsizdir. Sonraki
revizyonlar ücretlendirilir. Revizyon ücretleri stüdyolarla seslendirme oyuncuları
arasında karşılıklı olarak belirlenecektir.

Test:
Test ücreti her bir test için en az net (vergiler hariç) 75,00 TL’dir.

Disiplin Komitesi:
Protokolün kurallarının taraflarca uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek amacıyla
Ses Stüdyoları Birliği (SSB) ve Oyuncular Sendikası tarafından bir “disiplin komitesi”
oluşturulacaktır. Bu ekibin yapacağı kontrollerin raporları, taraflarca kararlaştırılacak
düzenli olarak stüdyolarla paylaşılacaktır.



Sorularınız İçin:
seslendirme.oyuncusendika@gmail.com

adresinden bize ulaşabilirsiniz

mailto:seslendirme.oyuncusendika@gmail.com







