TARĐH:
NO:
SÖZLEŞME

B E Y A NN A M E

Bir taraftan Sıracevizler cad.Esen sk.Saruhan Plaza No:6/6 Şişli / Đstanbul adresinde yerleşik MESAM(Türkiye

YAPIMCININ

Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği ) ile ,

ADI ÜNVANI
KOD NO'SU VE RUMUZU
ADRESĐ

Diğer taraftan……………………………………………………………adresinde yerleşik YAPIMCI
………………………………………………………………………...aşağıdaki şartlarda anlaşmışlardır.
1- Bu sözleşme;Fikir ve Sanat Eseri Kanunu gereği MESAM üyesi Eser Sahiplerinin ilgili yapımda
kullanılan müzik eserleri için mali hak bedellerinin MESAM ' a ödenmesi karşılığında ………………..…
olarak çoğaltılması (FSEK Mad.22 Çoğaltma Hakkı ) izni verilmesini kapsar.

Telefonu
Türkçe ve Orijinal Adı

2-MESAM bu çoğaltma iznini, YAPIMCI'nın beyan etmiş olduğu sadece ……………………………
adlı yapımda kullanacağı MESAM üyesi Eser Sahiplerinin eserlerinden doğacak olan mali hak bedelinin

Đcracısı

YAPIMIN

ödenmesi karşılığında vermiştir. Verilen izin yapımcının 5846 sayılı yasa uyarınca, adı geçen yapımdaki

Đcra Tarzı
Aranjörü
Süresi
Menşei
Müzik Türü ve Dili

eserleri sadece ……………...marifetiyle, mekanik vasıtalarla ………………adet çoğaltılmasını kapsar.
Verilen izin, beyan edilen çoğaltım adedi için bir defaya mahsus olmak üzere verilmişolup, bu sözleşmedeki
yapımın her ek çoğaltımında YAPIMCI, MESAM 'dan izin alacaktır. 08/03/1994 tarihinden önce işletme
belgesi almış olup da yeniden çoğaltım yapılacak yapımlar için ayrıca izin alınması gereklidir.

Đşaret,Rumuz,Kod ve Yapım No

3-YAPIMCI , bu sözleşme ile çoğaltma izni aldığı eserin telif ücreti olan……...……………………..TL
(………………………………………………………………………………...) MESAM'a ödeyecektir.

Yapım Yeri ve Yılı
Formatı
Tesbit Aracı
Çoğaltma Sayısı
Bakanlığa
Verilen Örneğin Tesbit
Aracı
Çoğaltımını Yapacak Olan
Dolum Tesisinin

4-Verilen izin ,YAPIMCI'nın kendi (yan kuruluşu olsun olmasın )üçüncü kişi, kuruluş yada şirketlere
devredilemez .
5- YAPIMCI; devir, iflas ve bunun gibi hallerde faliyetine son verdiği taktirde,verilen izin karşılığı
kullanılan hak, sahibine geri döner.
6- Đş bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde ĐSTANBUL MAHKEMELERĐ yetkilidir.

Adı,Ünvanı,Adresi,Telefonu

MESAM
BEYANNAME NO
YAPIM NO
YAPIMCI NO

Sözleşme Neticesi Alınacak BANDROL'ün

Kod No'su
Seri No'su
Adedi
Yazıyla

7-Đş bu sözleşmede belirtilen hususlar taraflarca okunmuş,anlaşılmış ve birbirine uygun serbest irade
beyanları ile imzaya yetkili temsilcileri eliyle … / … /……. tarihinde ĐSTANBUL 'da imzalanmıştır.
8-Đş bu sözleşmeden doğan her türlü vergi, resim ,harçlar YAPIMCI firma tarafından ödencektir.
YAPIMCI
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