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ISMN NEDİR?
ISMN (International Standart Music Number), basılı müzik eserleri için kullanılan Uluslararası
Standart Müzik Numarası’dır.
ISMN atama işlemlerini yürütmekte olan ISMN Türkiye Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermektedir. ISMN’in
uluslararası merkezi, Almanya’da International ISMN Agency’dir.
ISMN başvurusu için isbn@ktb.gov.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz

ISMN’İN YAPISI
«979-0» ön sayısı ile başlayan ve 13 rakamı kapsayan Uluslararası Standart Müzik Numarası (ISMN),
dört gruptan oluşmaktadır.
Örnek:
9790- 3452- 4680- 5 örneğinde, rakamlar şu şekilde tanımlanabilir.
9790 : Ön sayı
3452 : Yayımcı
4680 : Parça
5 : Kontrol unsuru

ISMN HANGİ MATERYALLERE VERİLİR?

· Notalar
· Minyatür (çalışma) notaları
· Vokal notalar
. Ayrı satılan kişisel parçalar
· Antolojiler
· Pop folyolar
· Notaya dökülmüş müzik yayının integral ayrılmaz bileşenleri olan diğer medya (örneğin, bir
bestenin «bölümlerinden» birinin kaset kaydı)
· Notaları ile birlikte yayımlanan yorumlar(aynı zamanda ayrı olarak da mevcut olan)
· Notaları ile birlikte yayımlanan şarkı metinleri ya da şarkı sözleri
· Şarkı kitapları (isteğe bağlı)
· Materyal türü mikro-form olan müzik yayınları
· Kabartma yazılı müzik yayınları
· Elektronik ortamda yayımlanmış notalar

ISMN VERİLMEYECEK OLANLARIN LİSTESİ AŞAĞIDADIR:

. Notaya dökülmüş müzik örneklerini içermeyen müzik üzerine kitaplar
· Bağımsız ses ya da video kayıtları (bilgisayar medyasında mevcut olan kayıtlar da dahil)
. Serilerdeki tekil sayılardan ayrı olmak üzere, bir bütün olarak süreli yayınlar ve seriler

ÖNEMLİ!

Şarkı ve ilahi kitabı, metinsel ya da açıklayıcı albümler
gibi güfte içeren eserlere, ISBN; bu eserlerin içeriğinde
nota olan her parçasına da ISMN verilmektedir.

BİR ISMN’İM OLMAK ZORUNDA MI?

Uluslararası ISMN Sistemi uyarınca ISMN alınmasını zorlayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca,
ISMN alınması hukuki ya da telif hakları koruması da sağlamamaktadır.
ISMN ÜCRETE TABİ MİDİR?

Türkiye’de ISMN tahsis işlemleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
MÜZİK

CD'LERİNE ISMN ALABİLİR MİYİM?

Ses ve video kayıtlarına (Müzik CD’si) ISMN verilmemektedir.
BİR PARÇANIN FARKLI BASKILARINA AYRI BİR ISMN ALABİLİR MİYİM?

Bir eserin birden fazla düzenlemeleri veya versiyonları varsa her bir düzenleme veya versiyona benzersiz
bir ISMN tahsis edilir.
Örneğin:
Piyano solosu , Piyano düeti versiyonu, Org solosu düzenlemeleri için ayrı başvuru yapılır ve her biri için
ayrı ayrı ISMN atanır.

ÖNEMLİ !

Uluslararası prosedür gereği ISMN alabilen eserlere ISBN de atanabilmektedir. Bu
nedenle ülkemizde genellikle müzik eserleri için ISMN yerine ISBN başvurusu
yapılmaktadır.

