MÜZİK BANKALARI (MAMA) KULLANIM ŞARTLARI VE SÖZLEŞMESİ
1- “Muzikotek” ve “Kullanıcı” aşağıdaki maddeler kapsamında “Muzikotek”in ürettiği ve temsil ettiği
Müzik Bankalarına (MAMA) ait müziklerin kullanımı için sözleşme yapmaktadır. “Muzikotek” bu sözleşme
ile temsil ettiği müziklerin “Kullanıcı” tarafından sözleşme maddeleri ve süresi kapsamında “Kullanıcı”nın
yapımlarına kayıt edilmesine izin ve lisans verir.
2- “Muzikotek” tarafından verilecek lisans karşılığında “Kullanıcı” her zaman bu sözleşmede yazılı
maddelere, müzik kullanımı öncesinde ve sonrasında uyacağını peşinen kabul eder.
3- Bu sözleşme kapsamındaki müzikler Muzikotek’in ürettiği ve temsil ettiği tüm Müzik Bankası (MAMA)
kataloglarından oluşmaktadır.
4- Müzik Bankası (MAMA) dışında kalan ve “Muzikotek”in ürettiği ve temsilcisi olduğu yurt içi ve yurt dışı
firmalarına ait ticari müzikler özel anlaşmalara tabi olup bu sözleşme kapsamı dışındadır.
5-a- “Kullanıcı”nın, müzikleri yapım üzerine kopyalamadan önce çoğaltma (mekanik) lisansı alması
gerekmektedir. “Kullanıcı”nın lisans almak için “Muzikotek Müzik Kullanım Hakkı Başvuru Formu”nu,
başta yapımın ayırıcı yayın kod numarası olmak üzere eksiksiz doldurup “Muzikotek”e e-mail
(muzikotek@muzikotek.com.tr) veya faks (0212 – 281 08 02) ile göndermesi gerekmektedir. (Yayın
kod numarası için “Muzikotek”i arayınız.)
5-b- Yapımın çok acil yapıldığı özel durumlarda “Kullanıcı”ların “5-a” maddesinde belirtilen,
kopyalamadan önce lisans almaları mümkün olmayabilir. Bu takdirde “Kullanıcı” en kısa zamanda ve
kopyalamadan sonra 7 günü geçmeyecek şekilde “Muzikotek”e yukarıda belirtildiği gibi lisans için
başvuracaktır. “Muzikotek”in bu iyi niyetli yaklaşımı “Kullanıcı” tarafından lisans başvurusunu veya
ödemeyi geciktirecek bir genellemeye dönüştürülmemelidir.
6-“Kullanıcı”nın başvurusu karşılığında düzenlenip gönderilen “Muzikotek” faturası aynı zamanda lisans
belgesidir. Bu sözleşme bir lisans belgesi değildir.
7- “Kullanıcı”nın sözleşme maddelerine uymaması durumunda, “Muzikotek” indirimsiz müzik kullanım
ücretleri uygulanacaktır.
8- Bu sözleşme kapsamında müzik eserlerine verilen lisanslar “münhasır” değildir. Eserlerin, başka
üçüncü kişi ve kuruluşlarca kullanım hakkı açıktır.
9- Müziklerin çoğaltma (mekanik) kullanım lisans bedeli yalnız Türkiye için geçerlidir. “Muzikotek”,
müzik eserlerinin dünya hakkını vermeye de tam yetkilidir. Gerektiğinde dünya haklarını kapsayan
bedelleri öğrenmek için lütfen başvurunuz.
10- Muzikotek bünyesindeki ses efektleri (sound effects) için, MAMA müzik lisans şartları ve fiyatları
geçerlidir.
11- “Kullanıcı” bu sözleşmede yer alan Müzik Bankalarının (MAMA) Türkiye’deki tek yetkilisinin
“Muzikotek” olduğunu peşinen kabul etmiştir. Muzikotek de, Müzik Bankası (MAMA) içinde yer alan tüm
müzik eserlerini, Türkiye’de bulunan kurum ve kuruluşlara lisanslamakta münhasıran tek yetkili
olduğunu kabul ve beyan eder.
12- “Muzikotek”in izni olmadan “Kullanıcı” müzikleri yeniden kayıt edemez, düzenleyemez, üzerine söz
yazamaz.
13- “Kullanıcı,” yapımlarında jenerik bilgileri söz konusu ise “Muzikotek” logosunu kullanacaktır.
14- Telif ücretlerine KDV ve %15 servis dâhil değildir. İstenilen müziklerin servisi verildikten sonra
kullanılmaması durumunda %15 servis ücreti fatura edilecektir. (*)
15- Lisans faturalarının ödenme süresi en fazla 15 gündür. Bu süre içinde ödeme yapılmadığı takdirde
lisans faturasında belirtilen gecikme faizi uygulanacaktır.
16- Sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıklarda “Muzikotek”in belge ve kayıtları geçerli olacaktır.

17- “Muzikotek”in kendi müzik bankası dışında temsil ettiği müzik bankalarına, sözleşme süresi içinde
yeni müzikler eklenebilir ve bazı eski müzik eserleri çıkabilir. Muzikotek Arama Motoru her gün
yenilendiğinden, bu değişiklikler MAMA kullanıcılarını etkilemez.
Güncel müzik bankası kataloglarının takibi için, kullanıcıların kullanımlarını MAMA üzerinden ve
Muzikotek’in bildirdiği online veri tabanlarından yapmaları gereklidir. Kullanıcılar, MAMA dışında,
kesinlikle kendi bilgisayarlarında arşiv oluşturmamalıdırlar. Yalnızca Muzikotek’in vermiş olduğu şifre ile
girdikleri online veri tabanlarında kendi özel arşivlerini oluşturabilirler.
18- Bu sözleşme, Muzikotek Müzik Bankalarından kullanılan eserlerin kullanım koşullarını
kapsamaktadır. Bir kullanım gerçekleşmediği takdirde, “Kullanıcı”nın herhangi bir yükümlülüğü doğmaz.
19- Müzikler yalnız söz konusu “Kullanıcı”nın yapımlarında kullanılmak üzere teslim edilmiştir. 3.
şahıslara kullandırılamaz. Kullandırıldığı takdirde söz konusu “Kullanıcı” doğacak maddi ve manevi
sorumluluğu üstlenir.
20- Bu maddelerin herhangi birinin ihlali halinde, Muzikotek’in her türlü yasal hakkı saklıdır.
21- Bu sözleşme imza tarihinden itibaren süresiz geçerlidir. Taraflardan her biri 28 gün önceden
bildirimde bulunarak sözleşmeyi fesh edebilir. Bu durumda “Kullanıcı”, müziklerin kullanımına son
verecek ve eğer varsa “Muzikotek”e ait CD ve diğer müzik taşıyıcılarını 1 hafta içinde imza karşılığı iade
edecektir.
21 maddeden oluşan bu sözleşme ............/.........../............. tarihinde 2 kopya imzalanmıştır.
(*) Kendi servisini veren şirketler için geçerli değildir.
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Vergi Dairesi ve No’su : ........................................................................................................
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