
İTHİB 2019-2020 YILI FOTOĞRAF ÇEKİMİ HİZMETİ ŞARTNAMESİ 

1. KONUSU: 

Bu şartname AJANS’ın İTKİB ve İTHİB tarafından her türlü mecrada kullanmak 

üzere konsept çekimi hizmeti vermesini ve bu hususta taraflar arasındaki hak 

ve yükümlülükleri belirlemektedir. 

2. AJANSIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 

2.1. AJANS, belirlenen tarihte gerekli ekipman ve eleman ile belirlenen 

adreslerde hazır bulunacaktır. 

2.2. AJANS, belirleyeceği konsept çerçevesinde çekimleri 1 kadın 1 erkek 

manken ile yine İTKİB’in belirlediği ürünler ile gerçekleştirecektir. 

2.3. AJANS, çekimler için STYLING ve fotoğraf çekimi işlemleri için 

belirlediği kişi/kişiler ile çalışacaktır. 

2.4. AJANS, modeller için ayrıca makyöz, kuaför hazır bulunduracak, 

fotoğraf çekiminde kullanmak üzere ışık, ulaşım, nakliye, prodüksiyon, post 

production retouch, grafiker hizmetlerini de kendisi yerine getirecektir. 

2.5. AJANS, iç ve dış çekim için ayrı ayrı teklif verecek olup, çekimlerin 

yapılacağı mekan ve gün sayısını belirtecektir. 

2.6. Fotoğraf çekimi 4 kategori altında Kumaş 25 Kare , Ev Tekstili 2 kare, 

Yan Sanayi& Aksesuar 2 Kare ve İplik  için 1’er, toplamda 30 kare çekim 

olarak gerçekleştirilecektir. 

2.7.  Çekilen tüm fotoğrafların her türlü fikri mülkiyet hakkı işbu sözleşme 
ile 2 yıl süre ile sözleşme bedeline dahil olarak İTKİB’e devredilecektir. 2 
yıllık süre, fotoğrafların kullanımı ile başlayacaktır. AJANS’ın izni olmaksızın 
İTKİB, fotoğraflar üzerinde Fotoğraf(lar)ı detaylarını alarak veya başka 

görüntülerle karıştırarak farklı şekillerde kullanabilecektir. Bu durumunda 
dahi fotoğraflardan elde edilen, türetilen görüntülerin de tüm fikri ve mali 

hakları İTKİB’e aittir.  

 

2.8. İTKİB, AJANS tarafından yapılan veya AJANS tarafından 3. Kişilere 
yaptırılan tüm eser ve tasarımlar ve fotoğraflar, DVD kaydı ve sair her türlü 

materyalin üzerinde değişiklik yaparak veya yapmayarak, yurtiçinde veya 
yurtdışında herhangi bir yer, sayı ve içerik sınırlaması olmaksızın kullanma, 



basma, çoğaltma, yayma, dağıtma, işaret, ses ve/veya görüntü nakline 

yarayan araçlarla umuma iletim, temsil ve işleme hakkına sahiptir. Tüm 
eser v.s.’nin mülkiyeti İTKİB’e aittir. İTKİB, 5846 sayılı Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanununu uyarınca, işleme, çoğaltma, temsil veya yayım tekniği 
icabı zaruri görülen değiştirmeleri de eser sahibinin özel bir izni olmaksızın 
da yapabilir. 

 

2.9. AJANS, aşağıdaki tablo doğrultusunda çekim teklifi verecektir. 

 

2.10. Tekliflerinizin 18.10.2019 tarihine kadar aşağıdaki adrese posta veya 

elden ulaştırılması beklenmektedir. 

Adres: Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat.3 

Satın Alma Şubesi. 

ÇEKİM TEKLİFLERİ 

SIRA 
NO 

AÇIKLAMA TUTAR 

1 STYLİNG   

2 FOTOĞRAFÇI   

3 FOTOĞRAFÇI ASİSTANI   

4 DİGİTAL KAMERA VE EKİPMAN   

5 MAKYÖZ   

6 KUAFÖR   

7 GRAFİKER   

8 POST PRODUCTİON RETOUCH   

9 PRODÜKSİYON   

10 IŞIK+JENARATÖR   

11 MANKEN   

12 MEKAN   

13 DEKOR   

14 ULAŞIM+NAKLİYE   

15 CATERİNG   

TOPLAM 0,00 ₺ 

 


