
	

	

        
 

                       Neumes Studio Müzik Yapım Firması 
                                Dijital Platform Sözleşmesi 
 

• Dijital platformlara dağıtımları yapılacak eser ya da eserler; iTunes, Spotify, Shazam, Soundcloud, Deezer, Amazon, 
Google Play, Last.fm başta olmak üzere birçok platformda yayınlanacaktır. 

• Dijital platformlara dağıtımları yapılacak eser ya da eserlerin telif hakları tamamen sanatçıya ait olmalı ve yukarıda yazılı 
olan platformlarda daha önce yayınlanmamış olmalıdır. 

• İşbu Sözleşmede adı geçen eser ya da eserler, sözleşme boyunca Neumes Studio firmasının aracılığı ve izni dışında 
hiçbir dijital platformda yayınlanamaz, ticari amaçlı kullanılamaz. 

• İşbu Sözleşme kapsamında olup sanatçı, satılan ve telif hakları kapsamında bulunan eserlerin, bunların dijital ortamda 
sunumu için Bölge’de faaliyet gösteren yetkili kurum/kuruluş veya diğer ilgili meslek birlikleri veya bunların yetkili 
temsilcilerine gerekli bildirimlerde bulunmak, gerekli izinleri almak ve bunlardan kaynaklanan veya kaynaklanabilecek 
işletim ve tenkil ödemeleri yapmakla yükümlüdür. Taraflar yetkili kurum/kuruluş veya diğer ilgili meslek birliklerine 
yapılması gereken işletim ve teknik ücret ödemeleri bakımından Neumes Studio firması, sanatçının hatasından dolayı, 
söz konusu ödemelerden birini yapmak zorunda kalması halinde sanatçı, Neumes Studio firmasının bu anlamda oluşan 
zararını tazmin edecektir. 

• Herhangi bir telif hakları ihlalinde eserler dijital platformlardan kaldırılır, sözleşme feshedilir ve hizmet bedelleri, vergi 
ödemeleri, kazanç bedelleri iadesi yapılmaz. 

• Yayınlanacak eserlerin dijital platformlara çıkış tarihi sözleşme tarihinden itibaren minimum 28 gündür. 
• Dijital platformlar, yayınlanacak eserlere tarz sınırlaması getirmesi nedeniyle eserler, bazı platformlarda yayınlanamaz. 
• Her platformun kazanç ücretlendirmeleri farklı olup, eserlerin dinlenme ve satılma verilerine göre değişiklik göstermekle 

beraber standart bir kazanç planlaması yoktur. 
• Eserlerin dinlenme ve satış rapor bilgileri, sanatçıya 3 ila 6 ay arasında verilir. 
• Eser ya da eserlerin satışlarından elde edilen kazançlar, satış raporları belirlendikten sonra 50$ kazanç sağlanması 

durumunda sanatçının talebi doğrultusunda ödeme yapılır. 
• İşbu sözleşmenin süresi dolmasına rağmen 50$ kazanç sağlanmaması durumunda sözleşme süresince eserlerin dinleme 

ve satışlarından elde edilen tüm kazanç kesintisiz sanatçıya ödenir. 
• Dijital platformlarda eserlerin satışından, dinlenme bazlı verilen ücretlerin %70’i sanatçıya, %20’si Neumes Studio 

Müzik Yapım firmasına, %10’u aranjöre pay edilir.  
• Sanatçının aranjörü yoksa veya sanatçı, eserin aranjörlüğünü üstlendiyse elde edilecek kazancın %80 i sanatçıya pay 

edilir. 
• Alınan dijital müzik dağıtım paketinin süresi imzalanan sözleşme tarihinden itibaren 1 yıldır. 
• Alınan dijital müzik dağıtım paketi süresi sona erdiğinde, kullanıcı paketi yenilemek için yeni bir dijital müzik dağıtım 

paketi almalıdır.  Yenileme yapılmadığı taktirde platformlara dağıtılan tüm eserler kalıcı olarak tüm dijital 
platformlardan silinecektir. 

• İşbu Sözleşme 2 nüsha imzalanmış olup …/…./… tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
• İşbu Sözleşme, taahhütname ve lisans belgesi yerine geçtiği için, tarafların faaliyet konusu değişmedikçe …/…/… 

tarihine kadar devam eder. 
 

İşbu Sözleşmede geçen maddeleri, yazılı olan eserlerin dijital platformlarda yayınlanıp pazarlanmasını, medya yoluyla 
promosyon ve reklamının yapılmasını kabul ve taahhüt ederim. 
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