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Kayıtlı kişinin görsel çalışmalara davet edilip edilmeyeceğinin garantisi olmaması  
Profesyonel olarak çalışan hiçbir ajans kadrosunda kayıtlı kişilere iş garantisi veremez. Uygulamada bu imkânsızdır. Kişi ancak kendi özellikleri ve 
yetenekleri doğrultusunda iş alabileceğinden, ajansın yükümlülüğü kişiyi uygun projelere sunmak, seçilmesi halinde bütçelendirme aşamasında oyuncunun 
en iyi bütçe ile çalışmasını sağlamak, firma ile oyuncu adına sözleşme yaparak oyuncu haklarını en iyi şekilde savunmak, işi faturalandırmak ve ödeme 
takibini yapmak, olası risklerde yapım şirketinin parayı ödememesi durumunda oyuncu haklarını kendi bünyesinden karşılayarak oyuncunun emek riskini 
en aza indirgemektir. Oyunculukta dikkat edilmesi gereken en önemli husus verilen saat ve günde tam vaktinde sette olmak ve ajansın direktiflerine 
uymaktır.  
 

Projelere sunum  
Kadromuza dâhil olan Mos ajans üyelerine ajansımızın anlaşmalı fotoğrafçısı tarafından stüdyomuzda çekilen fotoğraf albümü hazırlanmaktadır. Bu albüm 
tüm dizi, sinema ve mankenlik alanlarında yapımcılarımız ve yönetmenlerimizin beğenisine sunulmaktadır. Ayrıca ajansımızın uygun bulduğu oyuncu 
adayları için ücretsiz audion (oyunculuk tanıtımı videosu) çekimi yapılacaktır.  
 

Hizmet ücreti  
Ajansımızca sunulan fotoğraf çekim ve oyuncu kartı hizmeti karşılığında alınan …………. TL. Cast’ın keyfi nedenleriyle (fotoğraflar kötü, beğenmedim vb.) 
geri verilemez, talep edilemez. Hizmet ücretinin tamamının veya bir kısmının daha sonra verilmesi şeklinde anlaşılması durumunda söz konusu ücret, castın 
ajans adına yer aldığı proje ücretinden kesilir.  
 

Ödemeler  
Ajansımızda ödemeler çekim gününe takiben 60 günün sonrasındaki ayın 1 ile 5’i arasında yapılmaktadır. Ödeme için gelmeden önce mutlaka önceki ayın 
20’si ile 29’u arasında bir ödeme tarihi alınız.  
 

Mos Ajans’a bağlı kişinin uyması gereken mutlak kurallar  
Ajansımız tarafından aranıp çekime davet edilen üyelerimiz çekim günü ve saatini dikkatli bir şekilde gözden geçirip müsait ise teklif edilen rolü kabul 
etmelidir. Katılan kişi ajansımız tarafından kendisine bildirilen yerde ve yine belirtilen gün ve saatte hazır bulunmak zorundadır.  
 
Katılan kişinin, rolü kabul etmesine rağmen kendisine bildirilen yere zamanında gelmemesi durumunda ajansımız, set ortamında yönetmen ve yapımcı 
karşısında zor duruma düşürülmüş olacaktır. Bu nedenle ajansımızın uğrayacağı maddi ve manevi zararlardan da kayıtlı kişi sorumlu olacaktır. Ayrıca bu 
sebeple sözleşmenizin tek taraflı olarak feshedilebilme hakkı tarafımızca mevcuttur.  
 
Katılan kişi rol teklifini kabul etmesine rağmen hastalık, ölüm vb. önceden öngörülmeyen bir durumun ortaya çıkması halinde saat gözetilmeksizin derhal 
cast direktörünün aranması ve haber verilmesi tarafınızca sorumluluğunuz dâhilindedir. Sonrasında da mevcut durum bir rapor halinde ajansa 
sunulmalıdır. Bu şekilde davranan sorumluluk sahibi üyelerimizle aramızda herhangi bir sorun yaşanmayacağı gibi, ilişkiler aynı şekilde devam edecektir.  
 
Katılan kişi hem ajansla olan ilişkilerinde, hem de set ortamında tavır, hal ve hareketlerine her zaman özen göstermelidir.  
 
Ajansımızdan çıkmak istediğinizde, internet sitemizdeki profilinizden giriş yapılarak üyelik iptal et butonuna basmanız yeterlidir. Ajansımıza gelmenize 
gerek yoktur. Sistem sizden onay aldıktan sonra otomatik olarak üyeliğinizi iptal edecektir.  
 
Kayıtlı kişi, işbu sözleşmede yer alan maddelerden herhangi birini ihlal ettiği, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği takdirde 2,000 TL cezai şart 
bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.  
 

İhtilafların çözümü  
Taraflar arasında bu sözleşmeden kaynaklı bir uyuşmazlık çıkması halinde taraflar öncelikle iyi niyet kuralları çerçevesinde bu uyuşmazlıklar giderilmeye 
çalışılacaktır. Uyuşmazlıkların bu şekilde giderilememesi halinde yetkili makam İstanbul mahkemeleri olacaktır.  
 

Tebligat adresi  
Tarafların yukarıda belirttikleri adresler yasal tebligat adresleri olup, adres değişikliği bildirilmediği sürece bu adrese yapılacak olan tebligatlar 7 gün 
içerisinde geçerli sayılacaktır.  
 
Bu  başvuru  formunda verdiğim  bilgi ve belgelerin; bilgim  dahilinde, doğru ve tam olduğunu beyan  eder;  6698 Sayılı Kişisel  Verilerin Korunması Kanunu 
hükümleri doğrultusunda tarafınızla paylaştığım özel nitelikli kişisel  veriler dahil olmak üzere kişisel verilerimin amacına uygun süre zarfınca muhafaza 
edilmesi, saklanması, paylaşılması, silinmesi ve anonimleştirilmesi konularında detaylı ve yeterli derecede aydınlatılmış olduğumu, 6698 Sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde bahsi geçen tüm haklarımı bildiğimi ve bu haklar çerçevesinde aydınlatılmış olduğumu beyan ederim. İşbu 
başvuru formunda belirttiğim bilgilerin ileri dönemlerde oluşabilecek pozisyonlar için şirket veri tabanında saklanmasına, farklı pozisyonlar dahil olmak 
üzere değerlendirilmesine ve bu kapsamda yine gerektiğinde uygun pozisyonlar için kanunda tanımlı şekli ile veri sorumlusu sıfatını haiz Mos Ajans 
iştiraklerince işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına, kullanılmasına, silinmesine, yok edilmesine, resmi makamlarca talep edilmesi veya gerek 
görülmesi halinde, ilgili kurum ve şahıslarla paylaşılmasına, aktarılmasına hür iradem, açık ve aydınlatılmış rızam ile,yukarıdaki şartları okudum ve kabul 
ediyorum. 
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