
Tarih : 5.3.2015

Ajans : 

Müşteri : Oyuncular Sendikasi
Fotoğrafçı : ASLI GİRGİN 

Sayın : Yesim Girgin
İş Açıklaması: Oyuncu Headshots
Lokasyon : Studyo
Kullanım Alanı :
Plan Sayısı : 6 Kare fotograf
Sure:

Fotoğraf  
Fotoğraf cekim bedeli 500                                                                            

indirim %10 450                                                                            

Toplam 

Produksiyon
Yapim Sorumlusu ve Yardımcısı
Ön Hazırlık
Styling (+-) secilecek kisiye gore
Styling masraf (+-) extra istenilecek malzemeye gore
Stüdyo (+-) secilecek mekana gore
Boya boyacı ve elektrik masrafı (+-) secilecek mekana gore
Saç 
Makyaj  
Ekip yemek   
Ekip Ulasım

Toplam 

Fotoğraf ve Prodüksiyon Toplam 
Fatura Prod. Komisyon  % 15 
Toplam 450 TL
(+% 18 KDV) 

 ▶ Bütçemiz 450.00 TL +KDV'dir

Onay (İmza)

 ▶ Post prodüksiyon sürecinde, üçüncü revizyondan sonra verilen her revizyon ayrıca ücretlendirilecektir.

 ► Çekim başlamadan önce toplam çekim bedelinin %50'si iş avansı olarak, kalan tutar 1 ay sonra talep edilecektir.
 ► Kur hesaplamasında faturanın kesildiği günün Garanti Bankası Satış kuru esas alınır.
 ► Bütçe onayından sonra yapılacak değişiklikler bütçeyi -/+ yönde etkileyecektir.

YAPILACAK İŞE İLİŞKİN ESASLAR:
 ▶ Bütçe ... plan fotoğrafın 1 günde mekanda çekilmesi planlanarak verilmiştir.
 ▶ Fotoğrafçı eser sahibi olarak 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu'na tabidir.
 ▶ Fotoğraf kullanımı sadece yukarıda belirtilen ve onaylanan hizmetler için geçerlidir. Kullanım süresinin uzatılabilmesi için süre bitiminden 1 ay önce haber 
     verilmesi gerekmektedir. 2nci sene ve devamı yıllarda kullanımlarda her mecra için %100 telif uygulanacaktır.
 ▶ Yurt dışı kullanımlarda kıta sayısı hesaplanacak olup, her kıta için toplam kaşe ve önceki mecra kullanımlarının %100 uygulanacaktır.

 ► Kesinleşen çekim tarihi, çekimden kısa bir süre önce iptal olduğu takdirde fotoğrafçı kaşesinin %50 si, prodüksiyon harcamalarının %100 ü talep edilir.
 ► Çekim günü hava durumundan kaynaklanan iptallerde, fotoğrafçı kaşesinin %50 si, prodüksiyon harcamalarının %100 ü talep edilir.
 ► Bütçe, verildiği tarihten itibaren 15 gün geçerlidir.
 ► Bu sözleşmenin gizliliği esastır.
 ► Teklif imza onaylı geri gönderildiğinde kabul edilmiş sayılır.


