
       
 

• Neumes Recording Studio Müzik Yapım & Organizasyon Şirketi adına 
‘www.neumesstudio.com’ resmi sitesinde bulunan eserlerin tüm telif hakları eserin 
bestecisine aittir. Bir eseri, icrayı, veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın 
işleme, temsil etme, çoğaltma, değiştirme, dağıtma, her türlü işaret, ses veya görüntü 
nakline yarayan araçlarla umuma iletme ve yayımlama, hukuka aykırı olarak işlenen 
veya çoğaltılan eserleri satışa arz etme, satma, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle 
ya da sair şekilde yayma, ticarî amaçla satın alma, ithal veya ihraç etme, kişisel kullanım 
amacı dışında elinde bulundurma ya da depolama, 

·   Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyma, 
·   Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunma, 
· Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında 
kamuyaaçıklamada bulunma, 
·   Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösterme, 
·   Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı, tanınmış bir başkasının adını kullanarak çoğaltma, 
dağıtma, yayma veya yayımlama, 
·   Kanunun Ek 4 üncü maddesi uyarınca, dijital iletim de dâhil olmak üzere işaret, ses ve/veya 
görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile 
bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin 
başvuruları üzerine ihlâle konu eserlerin üç gün içinde içerikten çıkarılması ihtar edilir. Söz 
konusu istemin yerine getirilmemesi halinde Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç 
gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin 
durdurulması istenir. İhlâlin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis 
sağlanır. Ancak ihlalin durdurulmaması halinde bilgi içerik sağlayıcısının söz konusu fiili Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca suç teşkil eder. 

• Satın alınan eser veya eserlerin süreleri 0 ila 30 dakika arası süre bazında 
düzenlemeleri Neumes Recording Studio Müzik Yapım & Organizasyon Şirketi 
tarafından ücretsiz yapılacaktır. Buna ek olarak eserin süre düzenlemeleri dışında 
herhangi bir düzenleme, enstrüman, ses vb. işlemleri için ücretlendirmeye tabi 
tutulacaktır.  

• Satın alınan eser veya eserler üzerinde düzenlemeler yapıldıktan, satın alan karşı 
tarafın onayı sonrasında tüm telif hakları resmi belge ile satın alan şirket veya 
şahıslara Neumes Recording Studio Müzik Yapım & Organizasyon Şirketi tarafından 
eserin bestecisinin onayıyla birlikte posta, fax veya e-mail yoluyla devredilecektir. 

• Düzenlemeleri yapılmış ve onayları tamamlanmış eserlerin telif hakları, karşı tarafa 
devredildikten sonra iadesi yapılmayacaktır. 

• Neumes Recording Studio Müzik Yapım & Organizasyon Şirketi adına 
‘www.neumesstudio.com’ resmi sitesinde bulunan eserlerin fiyatlandırmaları TL 
cinsinden olup KDV dahil fiyatlarıdır. Satın alınan eserlerin faturaları şirket veya 
şahıslara posta, fax veya e-mail yoluyla gönderilecektir. 
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