YORUMCU MUVAFAKATNAME
TMC FİLM MÜZİK ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. için yorumu/ icrası bana ait aşağıda ismi yazılı eserin adı
daha sonra belirlenecek olan yapımda yer almasına, plak(lp), audio kaset (audio kaset), Compact Disc (cd), mini
disc (md), cd-rom, video kaset, video cd (vcd), video klip, DVD, VCD, Mp3, Full TRACK Mp3. CD-ROOM,
DİSC, LASER DİSC, DVD+R/RW, DVD-R/RW. SVCD, DIVXCD, MP3CD, CDR, CD-RW, JPEG+MPE,
MPEG 1,2,3,4, BLURAY, DUB-C, DUB-T, DVDBH. DIVX (güncel tüm codecler dahil) CD. AMR, Wav, MMF
formatında gibi ve sair formatlarda ve /veya bilgisayar, her türlü dijital müzik, mobil ortamında ve de her türlü
telli, telsiz ses ve görüntü taşımaya, depolamaya Apple TV, Smart TV, Netflix. DSL-TV. HD. 4K. UMD. 3D, 5D,
7D, yayınlarına uygun ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, WEB-TV, IPTv (nulti angle/chanel service, timeshiftTV, TV yayını, kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli /şifresiz, izle-öde, öde-izle SVOD, TVOD, mobil
medya, SMS , Mobil Televizyon, 3+G, 4+G, 4,5+G, 5~G, Tivi-bu isteğe bağlı yayınlar (Audio on Demand-Video
on Demand) Katma değerli servis yayınları ve dijital ortamlarda yayımlamaya ve/veya GSM ortamlarında cep
telefonu melodisi, cep telefonlarından kısa mesaj erişimi yoluyla ve/veya belirlenen servis numarasının aranması
suretiyle, cep telefonu melodisi/ görüntüsü/videosu olarak kullanılması, IVR (İnteraktif Sesli Cevap ) servisleri,
MMS (Multimedya Mesaj Görüntülü/Sesli mesaj servisi) servisleri, Video Streaming Bluetooth ile kapalı
ortamlarda dağıtımı, IPOT, MP3 çalar ve Cep telefonlarına Ringtone olarak Mono melodi, Poly Melodi, Mp3
olarak Full TRACK Mp3. AMR, Wav, MMF formatında ve bölümler halinde Ring Backton ve Mobil Video
Servisleri üzerinden Video ve küplerinin IP üzerinden Full Track, WAV, WMA, 3GPP, GİF; MPEG imaj olarak
TGA, PNG, TIF. BMP, PDF, PICT, GIF, RA W. TARGA, EPS. Aİ, JPEG, Dijital Platform uygulamaları ve
remix, covervesion, münferiden(single) ve/veya emsalleriyle birlikte TMC Film Müzik Üretim Ve Pazarlama A.Ş
veya bir başka yapım şirketi tarafından çıkarılacak karışık yapımlarda (compilation) temsil suretiyle
faydalanılması ve üçüncü kişi veya kuruluşlara devredilmesine ve/veya işbu muvafakatname tarihinden sonra
geliştirilecek herhangi bir ses ve görüntü taşımaya depolamaya ve/veya yaymaya mahsus araç ve gereçler
vasıtasıyla, yer, sayı ve süre ile sınırlandırılmamış biçimde işlenmesine, çoğaltılmasına, yayımlanmasına,
yayınlanmasına, temsil edilmesine, kiralanmasına, devir edilmesine, dağıtılmasına, ticaret mevkiine konulmasına,
yayımlanmasına ülkemizde ve tüm dünyada TMC Film Müzik Üretim ve Pazarlama A.Ş.’nin hak sahibi olduğunu,
çoğaltılan ses ve görüntü taşıyıcılarının radyo, TV ve sms kuruluşları tarafından kullanılmasına ve senkronizyon
edilmesine izin verme hakkının da adı geçen şirkete ait olduğunu muvafakat, kabul ve beyan ediyorum. İşbu
muvafakatnameye konu olan eserin aşağıda yer alan “Eser Bilgileri” bölümünde belirtilen bilgilerin doğru
olduğunu, aranjeleri varsa aranjöre karşı tüm sorumluğun tarafıma ait olduğunu ve bu konularda üçüncü kişilerin
hak talebi durumunda TMC FİLM MÜZİK ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş’nin bir sorumluluğu olmadığını ve
bütün sorumluluğun şahsen ve geri dönülemez bir biçimde tarafıma, besteciye ve söz yazarına ait olduğunu,
yapımcı şirketten bağlantılı haklarım saklı kalmak kaydıyla, adı geçen icralarımdan dolayı herhangi bir alacağımın
olmadığını, herhangi bir alacak talebinde bulunmayacağımı beyan, kabul ve taahhüt ederim.
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