
MENAJERLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1

(1.1.) | TİCARET ÜNVANI: BAYRAM YALÇINKAYA BYK MEDYA YAPIM VE MENAJERLİK | SARAYLAR V.D. 9320155683 | TİCARİ SİCİL

NUMARASI : 34067 | YAPIMCI KODU : 61896 | ADRES: SARAYLAR MH. 464 SK. NO:1 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ | Telefon

:02129099348 | Hesap Bilgileri : YAPIKREDİ IBAN : TR75 0006 7010 0000 0076 3356 14 – Hesap Sahibi : BAYRAM

YALÇINKAYA bundan böyle sözleşmede (MENAJER) olarak anılacaktır.

(1.2.) İş bu sözleşme onaylandığı tarihten itibaren kişi bundan böyle, bu sözleşmedeSANATÇI olarak anılacaktır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

MADDE 2

(2.) MENAJER; sinema, tiyatro, müzik, televizyon dünyasında, oyuncu, model, manken, sunucu, müzisyen,sporcu vs. kişileri

kanal yetkilileri ve yapımcılarla buluşturmayı amaçlayan, whatsaap ve benzeriuygulamalardan, internet ilanlarından,

yapılan başvuruları kabul edip, sözleşme onaylayan sanatçı adaylarını, kayıtları arasına aldıktan sonra, prodüksiyon

şirketlerince beğenilen kişileri bu şirketlere yönlendirmek suretiyle çalıştığı, bunu internet üzerinden yapmasının mümkün

olduğu gibi, whatsaap ve benzeri uygulamalar üzerinden interaktif onaylı veya ıslak imzalı sözleşmelerle ajansa

kayıt yapıldığı, önce deneme çekimi yaparak eleme usulüyle sektöre uygun SANATÇI adaylarını keşfetmeyihedefler.

(2.1.) İş bu sözleşmenin konusu, sözleşmede kararlaştırılan süre boyunca münhasıran MENAJER’E bağlı kalmak koşuluyla,

SANATÇI’NIN MENAJERLİK hizmetinin icrasına ilişkin faaliyetler ile taraflarınbu konudaki hak ve yükümlülüklerinin

belirlenmesidir.

(2.2.) SANATÇI MENAJER’E ait olan ajansa kendi rızasıyla başvuru yaparak başvurusu onaylandıktansonra SANATÇI kendi hür

iradesiyle kişisel bilgilerini paylaşarak sözleşmeyi internet üzerinden onaylamış olup, iş bu sözleşme o tarihten

itibaren yürürlüğe girecek olup 9 Maddelik sözleşmeyi veMENAJER’İN ajansına ait gizlilik ve çerez politikasını K.V.K.K

hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İş bu sözleşme, internet üzerinden yapılan başvuru tarihinden itibaren veya ıslak imza ile onaylandığı tarihten itibaren

yürürlüğe girecek olup 1 yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. Sözleşmenin bitim tarihinden 1 ay evvel sözleşmenin taraflarca

yenilenmesi hususunda bir anlaşmaya varılırsa, sözleşme birer yıllık süreler için yenilenecek, aksi halde kendiliğinden

fesih olacaktır.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜKLERİ

MADDE 3

(3.) SANATÇI’NIN işbu sözleşme müddetince gerçekleştireceği tüm organizasyonlarınbağlantı ve anlaşmaları MENAJER

tarafından düzenlenecektir.

(3.1.) MENAJER temsil ettiği SANATÇI’NIN iş anlaşmalarını yapan, imajını oluşturan ve bu imajınkorunması için

gerekli özeni gösteren, basın ilişkilerini düzenleyen yetkili tek kişidir.

(3.2.) Menajer temsil ettiği SANATÇI’NIN tüm iş süreçlerini yöneten, gerekli hazırlıkların yapılmasıkonusunda

süreci takip eden yetkili tek kişidir.

(3.3.) MENAJER temsil ettiği SANATÇI’YI iş bu sözleşmenin onaylandığı tarihten itibaren gerçekleştirilecek

organizasyonlardan önce MENAJER’İN belirleyeceği adres ve tarihlerde eğitimmaksatlı deneme çekimlerine alır, bu deneme

çekimlerinin emek ve mesai ödemesi SANATÇI tarafından karşılanır.

(3.4.) MENAJER temsil ettiği SANATÇI’YI sinema, tiyatro, televizyon, müzik dünyasında SANATÇI’NINkendi seçmiş olduğu

ilgi alanlarına göre hazırlar. Yeteneğine göre değerlendirip SANATÇI’YA uygun projelere tekliflerde bulunmaya tek

yetkilidir.

(3.5.) İnternetteki mankenlik iş ilanlarına imajı düzgün SANATÇI’NIN madde 1.1’de belirtilen MENAJER’E ait iletişim

kanalları üzerinden yazılı veya görsel olarak başvurusu esasa alınmış olup SANATÇI’NIN kendi rızası söz konusu

olduğundan MENAJER onayından geçmesiyle gerçekleşen iş busözleşmenin tüm maddelerini SANATÇI kabul, beyan ve taahhüt

eder.



(3.6.) Taraflar arasındaki whatsapp, mail, kargo, telefon görüşmeleri (ses kaydı vs...), yazılı, görsel yada taraflara

ait şahsi iletişim bilgilerini her ne suretle olursa olsun 3.kişiler ile tarafların yazılı izni olmaksızın doğrudanveya

dolaylı olarak paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.(paylaşılması durumunda K.V.K.K hükümlerini ve sözleşmeyi ihlal

nedenidir.)

3.6.1. Taraflar 3.6. maddesinde bahsi geçen hususlar ile alakalı bilgileri veya belgeleri her ne suretle olursa olsun

herhangi bir uygulamada online ortamda(sikayetvar.com gibi web sayfaları) paylaşamaz,yakınamaz tespiti halinde sözleşmenin

4. maddesinin devreye gireceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

(3.7.) MENAJER temsil ettiği SANATÇI’NIN başarılı bir profesyonel yaşam sürmesi için yapması gereken tüm görevler önem arz

etmektedir. Madde 2 de bahsi geçen konularda SANATÇI’NIN meslekisüreçlerindeki MENAJER’İN belli başlı görevleri şunlardır;

A) SANATÇI’NIN doğru projeye hazırlanmasını sağlamak.

B) SANATÇI’NIN katılacağı etkinliklerde gerekli hazırlıkları organize etmek.

C) SANATÇI için doğru imajın oluşturulmasını sağlamak.

D) SANATÇI için doğru iletişim çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

E) SANATÇI’YI eğiterek mesleğini profesyonelce sürdürmesini sağlamak.

(3.8) SANATÇI iş bu sözleşmeyi onayladığı tarihten itibaren 1000 EURO+KDV(%18) Menajerlik Hizmet Bedeli’ni MENAJERE nakden

ve defaten her ne suretle olursa olsun ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

(3.8.1)SANATÇI iş bu sözleşmenin 3.5 ve 3.3. maddesinde bahsi geçen sanata uygun sponsor veya deneme çekimlerinin her bir

(1) günü için 500 TL+KDV(%18) çekim katılım masrafını tek seferde nakden ve defaaten toplu şekilde her ne suretle olursa

olsun ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

(3.8.2) SANATÇI sözleşmenin 3.8.1 maddesinde bahsi geçen hususlarda çekim katılım bedelini çekimlerden bir gün önce tek

seferde Madde 1.1 de yer alan MENAJER’E ait ticari banka hesabına ödemesini yaptıktan sonra,adres bilgisi MENAJER

tarafından WHATSAPP yoluyla iletilecek olup yapılacak olan çekim ödemeleri eksik veya parça parça yapması durumunda ödenen

tutar MENAJER’İN emek ve mesaisine sayılacak olup SANATÇI çekimlere alınmayacağını, iş bu sözleşmenin 4. Üncü Maddesinin

devreye gireceğini her ne suretle olursa olsun kabul, beyan ve taahhüt eder.

(3.9.) İş bu madde özel bir madde olup MENAJER’İN sektörde 19 yıllık Avrupa standartlarındaki deneyimleriyle bireysel

farklılıklar esas alınacak hazırlanmış Türkiye’nin en iyi kamera önü oyunculuk,spiker sunuculuk, beden dili, etkili

iletişim ve imaj, senaryo yazarlığı, yardımcı menajerlik eğitimleri vesahne sanatları oyunculuk alanında başvuru yapan

SANATÇI’YA sinema, tiyatro ve televizyon dünyasında oyuncuları yapımcılarla buluşturmayı amaçlayan MENAJER’İN vereceği

hizmetleri kapsar bu alandaki başvurular bizzat MENAJER’İN SANATÇI’YA belirli yer ve tarihlerde deneme eleme usulüyle

sektöre uygun şekilde keşfedilen yetenekli kişilere verilecek hizmetler aşağıdaki gibidir;

A) Temel oyunculuk eğitimi

B) Seslendirme(Dublaj) eğitimi

C) Spikerlik ve Sunuculuk eğitimi

D) Senaryo Yazarlığı eğitimi

E) Diksiyon eğitimi

F) Konservatuar Hazırlık eğitimi

G) Çocuk ve Genç Oyunculuk eğitimi

(3.10) İş bu sözleşmede konu olan işlem gerçekleştirilmeden önce, işlem ücreti hakkında MENAJER, SANATÇIYA gerekli

bilgilendirmeyi yapmıştır. SANATÇI işlem ücretini onaylar.

CEZAİ ŞARTLAR

MADDE 4

(4.) SANATÇI işbu sözleşme onaylandığı tarihten itibaren sözleşmede yer alan tüm madde ve şartlaratam olarak uymayı kabul,

beyan ve taahhüt eder.

(4.1.) SANATÇI işbu sözleşmeyi onaylandığı tarihten itibaren sözleşmede yer alan herhangi bir maddeyi ihlal ettiğitakdirde

1500 EURO+KDV(%18) sözleşme cezai bedelini her ne suretle olursa olsun MENAJER’E nakden ve defaatle ödemeyi kabul, beyan ve

taahhüt eder.



DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

MADDE 5

(5.) MENAJER, işbu sözleşme ile kendisine tanınan hak ve üstlendiği yükümlülükleri kısmenveya tamamen başka bir gerçek veya

tüzel kişiye devir ve temlik edemez.

(5.1.) 18 yaş altında olan kişilerin velileri veya vasileri sözleşmenin 1.2. Maddesinde belirtilenSANATÇI olarak

adlandırılacaktır ve tüm sorumluluk velilere aittir.

(5.2.) 18 yaşından küçük bireyler ailelerinin rızası olmadan başvuru yapmaları sonucunda tümyükümlülük ebeveynlere aittir.

TEBLİGAT ADRESLERİ VE BİLDİRİM ŞEKLİ

MADDE 6

(6.) İş bu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için tarafların

elektronik ortamdaki ve/veya imzalı sözleşmede belirttikleri resmiikametgah adresleri yasal tebligat adresleri olarak

belirlenmiştir.

(6.1) Adres değişiklikleri tarafların noter veya iadeli taahhütlü posta kanalıyla diğer tarafa bildirilmediği

takdirde, taraflar önceki adresleri geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

(6.2.) İş bu sözleşmenin onaylanması neticesinde SANATÇI kendi rızasıyla sözleşme yaparak tebligatadresi olarak

resmi ikametgah adresi, mail, whatsapp adresleri esasa alınacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

MADDE 7

(7.) Taraflar işbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkları öncelikle dostane ilişkiler

çerçevesinde yürütecekleri sulh görüşmeleri yoluyla gidermeye azamigayret göstereceklerdir. Anılan görüşmeler

sonunda mutabakata varılamaması halinde Denizli Mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.

FESİH ŞARTLARI

MADDE 8

(8.) Taraflar işbu sözleşme onaylandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde haklı sebeplerle sözleşmeyifeshetme hakkına

sahiptir. Taraflar sözleşme şartlarından herhangi birini ihlal ettiği takdirde fesih şartlarından feragat etmiş sayılır.

Sözleşmeyi fesheden taraf, fesih sebebini karşı tarafa noter kanalıyla bildirmek zorundadır.

8.1.Sanatçı iş bu sözleşmenin 3.8. maddesinde yer alan hususları yerine getirmediği sürece sözleşemeyi fesih etme

hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

K.V.K.K KANUNU VE WEB SAYFASI ÇEREZLERİ BİLGİLENDİRME

MADDE 9

(9.) Taraflar iş bu sözleşme ile beraber Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun tüm maddelerinikendi rızasıyla kabul ve

taahhüt etmiş sayılacak olup Kişisel Verileri Koruma Kanunun tüm maddelerine bağlı kalacağını kabul ve beyan eder.

T.C :45787560002

ADSOYAD :Münübe ekenler

TELEFON :5306697238

MAİL :yalcinnuran537@gmail.com

SMS ONAY KODU :240433

IP ADRES :78.174.105.43


