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MADDE 1:  TARAFLAR 

1.1 MOS YAPIM AJANS HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ  (İşbu sözleşmede kısaca ‘’AJANS’’ olarak 

anılacaktır.) 

1.2 ..……………………………………………………………………  TC:  …………………………………..(İşbu sözleşmede 

kısaca ‘’SANATÇI’’ olarak anılacaktır. 

 

MADDE 2:  TANIMLAR 

2.1AJANS: Madde 2.2’de tanımlar dahilindeki işin icrası için MÜŞTERİ ile işbu sözleşmedeki 

yükümlülükleri ve hakları sayesinde SANATÇI adına şifahen veya sözleşme yaparak anlaşan ve 

SANATÇI’nın işi icra etmesine aracılık eden veya bu işleri doğrudan düzenleyen tüzel kişidir. 

2.2SANATÇI: Her türlü defile, ekspozisyon, show, fuar, lansman, sergi, festival, şenlik, yarışma ve 

buna benzer organizasyonlarda mankenlik yapan; fotomodel olarak gazete, dergi, kitap, broşür, 

etiket, poster, afiş, billboard, ambalaj, takvim ve buna benzer her türlü basın-yayın organlarında 

fotoğrafı ve görüntüsü çıkan oyuncu olarak televizyon, tanıtım, sinema, reklam filmlerinde, dizilerde, 

tiyatro sahnelerinde ve sahne prodüksiyonlarda rol alan; film ve reklam filmi seslendirmesi yapan, 

televizyon, radyo ve benzeri yayın kuruluşlarında haberleri sunan, konuşma yapan veya programları 

takdim eden; hostes, asistan, tercüman veya diğer değişik isimlerde görev alan; televizyonda, 

filmlerde, tiyatroda ve diğer açık ve kapalı eğlence yerlerinde veya reklamlara yönelik gösterilerde 

müştereken veya münferiden dans eden Serbest Meslek Erbabı konumundaki kişidir. 

2.3MÜŞTERİ:Madde 2.2’de tanımlanan işler dahilinde SANATÇI ile ücret karşılığında belirli bir işin 

yapılmasını gerçekleştirmek için SANATÇI adına AJANS ile şifahenveya sözleşme yaparak anlaşan 

gerçek veya tüzel kişidir. 

2.4BRÜTBÜTÇE:MÜŞTERİ’ninAJANS’a, Madde 2.2’de tanımlanan işler dahilinde ödediği, Net Bütçeye 

%20 ASÜ SGK Maliyeti, Gelir Stopaj Vergisi ve KDV ilave edilerek hesaplanan bütçedir. 

2.5NETBÜTÇE:MÜŞTERİ’ninAJANS’a, Madde 2.2’de tanımlanan işler dahilinde ödediği %20 ASÜ, SGK 

Maliyeti, Gelir Stopaj Vergisi ve KDV den arındırılmış, AHB kesintisine konu olan net ücrettir. 

2.6AJANS HİZMET BEDELİ(AHB):İşbu sözleşmedeki hak ve yükümlülükleri, maddi ve manevi katkıları 

ve diğer tüm hizmetleri nedeniyle net bütçe üzerinden 0-20.000 TL için %35, 20.001-30.000 TL için 

%30, 30.001-60.000  TL için %25 ve 60.000 TL üzeri için %20 oranında SANATÇI’nınAJANS’a ödemekle 

yükümlü olduğu ve AJANS tarafından SANATÇI’ya yapılan ödeme esnasında kaynaktan kesilen 

komisyon tutarıdır. Bundan böyle Ajans Hizmet Bedeli ‘’AHB’’ olarak anılacaktır.  

2.7AJANS SERVİS ÜCRETİ(ASÜ): İşbu sözleşmedeki hak ve yükümlülükleri, diğer tüm hizmetleri 

nedeniyle MÜŞTERİ tarafından AJANS’a ödenen, net bütçe üzerinden hesaplanan %20 komisyon 

oranıdır. Bundan böyle Ajans Servis Ücreti ‘’ASÜ’’ olarak anılacaktır. 
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MADDE 3:  TEBLİGAT VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

AJANS 

Adres     : Osmanağa Mah. SüleymanpaşaSk. No: 3/1 İç Kapı No: 10 Kadıköy-İstanbul 

Telefon  : 0216 700 21 76/78 

E-posta  : info@mosajans.com 

SANATÇI 

Adres     :……………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon  :……………………………………………… 

E-posta  :……………………………………………… 

3.1Taraflar tebligat adresi olarak Madde 3’te belirtilen adreslerin kendi adresleri olduğunu kabul 

ederler. AJANS adresini bağlı olduğu Odalara ve Devlet Dairelerine bildirerek değiştirirse tebligat için 

yeni adresi geçerli olacaktır. SANATÇI, adresindeki değişikliği E-posta veya yazılı olarak AJANS’a 

bildirmedikçe, Mernis kayıtlarındaki adresinde veya işbu sözleşmedeki adreste herhangi bir kişiye 

yapılmış tebligat kendisine yapılmış veya bu adrese gönderilip tebliğ edilmeyen bildirimlerinde 

kendisine tebliğ edilmiş addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MADDE 4:  SANATÇI’NIN HAK VE SORUMLULUKLARI 

4.1SANATÇI;işbu sözleşmeyi imzalamaya ehil olduğunu, bu hususta üçüncü kişilerin hiçbir hak ileri 

süremeyeceklerini,  

4.2Üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi ile işbu sözleşme konusuyla aynı veya benzer nitelikte ve içerikte 

yürürlükte olan sair başka bir sözleşmesinin veya iş ilişkisinin olmadığını, 

4.3İşbu sözleşmedeki hak ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara 

devredemeyeceğini, 

4.4Süresinden önce sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesini talep edemeyeceğini, ancak AJANS’ın 

işbu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda noter kanalıyla, 

ihtarname keşide etmek suretiyle iş bu sözleşmeyi sonlandırma talebinde bulunabileceğini, 

4.5AJANS’ın teklif ettiği kişi kendisinin ret etme seçeneği olduğundan, işbu sözleşmenin taraflar 

arasında işçi – işveren ilişkisi kurmadığını, SANATÇI ‘’Serbest Meslek Erbabı’’ konumunda 

bulunduğundan AJANS’ınSANATÇI’yı çalıştırdığı günler dışındaki SGK mükellefiyeti, her türlü vergi ve 

benzer yasal sorumlulukların yerine getirilmesinden kendisinin sorumlu olduğunu, bu konularda çıkan 

ihtilaflardan dolayı uğradığı her türlü maddi ve manevi zararlar ile cezai mesuliyetler için AJANS’a 

başvuramayacağını ve / veya bunlarla ilgili talepte bulunamayacağını, AJANS’tan herhangi bir düzenli 

ödeme, zaruri dahi olsa yiyecek, konut, giyim, sağlık, araba, ulaşım vb. ihtiyaçların karşılanması 

talebinde bulunamayacağını, 

4.6İşbu sözleşme sona erse dahi AJANS aracılığıyla çalıştığı MÜŞTERİ ile, çalışma tarihinden itibaren 2 

(iki) yıl süre içinde AJANS’ın yazılı izni olmadan direkt veya aracı vasıtasıyla çalışamayacağını, 

mailto:info@mosajans.com
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4.7Madde 2.2’de tanımlanan işler için çalışma talebinin SANATÇI’nın özellik, yetenek, şöhret, eğitim 

ve deneyimleri doğrultusunda MÜŞTERİ tarafından belirleneceğini, AJANS’ın, SANATÇI’yıMÜŞTERİ’ye 

tanıtmakla kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmiş olacağını, nihai seçimin MÜŞTERİ’nin 

kararı doğrultusunda yapılacağını, bu nedenle AJANS’ın kendisine iş garantisi veremeyeceğini, 

SANATÇI’nın iş alamadığı durumlarda AJANS’ın sorumluluğuna gidemeyeceğini, 

4.8İşbu sözleşme süresince adres ve iletişim bilgilerindeki değişiklikleri AJANS’a bildirmekle yükümlü 

olduğunu, bu bildirim mükellefiyetini yerine getirmemesinden kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai 

sorumluluklar ile maddi ve manevi zararın kendisine ait olacağını, 

4.9MÜŞTERİ; SANATÇI’yı son halini yansıtan fotoğraf ve videolardan seçmeyi tercih ettiğinden, işbu 

sözleşme süresince AJANS’ta bulunan tanıtım görsellerini güncel tutmak mükellefiyetinde olduğunu, 

AJANS’ınyer ve zamanını bildirdiği fotoğraf ve video prodüksiyonunda hazır bulunacağını, AJANS 

tarafından yılda bir gerçekleştirilen, SANATÇI’nın tanıtımında kullanılacak fotoğraf, tanıtım videosu 

prodüksiyonu ve dağıtımı için AJANS’ın o yıl için ilan ettiği prodüksiyon ücreti ödemeyi kabul ettiğini, 

bu maliyetler AJANS tarafından üstlenilmiş ise SANATÇI’nın AJANS aracılığı ile aldığı ilk iş kazancından, 

işbu sözleşme süresince iş alamaz veya işbu sözleşme karşılıklı mutabakatla fesh edilirse ilgili ücreti 

AJANS’a nakden ödeyeceğini, 

4.10SANATÇI AJANS’a Türkiye’nin tüm illerinden veya yurt dışındaki tüm ülkeleri kapsayarak kayıt 

işlemi yaptığından dizi, sinema, reklam, katalog çekiminde v.b seçim garantisi olmadığını bilmesi, 

sunum ve seçilme durumu ile ilgili kendi yeteneğine bağlı olduğunu bilmesi, sunumu belirtilen şartları 

taşımadığından dolayı seçilmediği durumda  vazgeçtiğini belirterek set kart ücretini, kayıt bedelini 

veya fotoğraf çekiminin iptali isteyerek, verdiği ücretin geri iade edilmesini talep edemez. SANATÇI 

kendisine ayrıntılı olarak bilgi verildiğini   kabul, beyan ve taahhüt eder. Yapılan set kart görüşme 

veya fotoğraf çekimlerinin süresi  1(Bir)  yıllıktır. SANATÇI’nın görseli kilo, boy , saç gibi fiziksel 

özellikleri zamana bağlı olarak değişiklik göstereceğinden 1(Bir) yıl sonra AJANS’a bilgi verilmesi 

zorunludur. AJANS’a bilgi verilerek fotoğraf sunumlarında yenileme yapılmadığı takdirde kaydını 

yenileme yapılmadığından, MÜŞTERİ’ye  sunumlarını yapmama ve sözleşmenin fesih işlemleri 

AJANS’a ait olacağını, 

4.11Kariyerinin gelişmesi ve ilerlemesine katkıda bulunacak, gerekli olan her türlü eğitimi almakla 

yükümlü olduğunu ve bu eğitimlerle ilgili tavsiyeler dışında AJANS’tan herhangi bir beklentisi 

olamayacağını, 

4.12İşbu sözleşme süresince özel hayatına dikkat edeceğini, kendi kariyerine ve sağlığına zarar 

verebilecek, AJANS’ın itibarını ve onurunu kıracak, iş alma şansını azaltacak, sadakat borcuna, 

toplumun değer yargılarına ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunmayacağını, 

4.13SANATÇI’nın tanıtımı için AJANS tarafından gerçekleştirilen prodüksiyon veya kendisinin AJANS’a 

teslim ettiği fotoğraf, video v.b görsellerin tüm maddi ve manevi haklarının kullanım ve telif hakkının 

kendisine ait olduğunu; bu görsellerin tüm mecralarda kendisinin ve / veya AJANS’ın tanıtımı için 

kullanım / telif hakkını AJANS’a devrettiğini, muvafakat etmek sureti ile bu görsellerle ilgili herhangi 

bir telif veya kullanımdan men talebinde bulunmayacağını, 

4.14AJANS’ın kendisine yönlendirdiği ön görüşmeler, deneme çekimleri / cast görüşmelerine 

katılmak, kendi özellik ve yetenekleri doğrultusunda işi alabilmek için çaba sarf etmek, verilen rolleri, 
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görevleri en iyi şekilde ifa etmekle yükümlü olduğunu; mücbir sebeplerle AJANS tarafından 

yönlendirildiği işin gereklerini layıkı veçhile yerine getiremeyecekse veya görüşmeye katılamayacaksa 

aynı gün AJANS’a bildirmekle yükümlü olduğunu, 

4.15MÜŞTERİ; ön görüşme, deneme çekimi sonucunda veya direkt AJANS internet sayfası, cd 

kataloğu v.b gibi tanıtım araçlarından tercihini yaparak SANATÇI ile çalışmaya karar verirse bunu 

AJANS’a bildirir. AJANS teklifi değerlendirerek SANATÇI’nın çalışma kategorisine ve çalışma bütçesine 

uygun ise çalışma gününü / günlerini ve detaylarını, işin bütçesini SANATÇI’ya bildirir. SANATÇI bu 

aşamada sebebini gerekçelendirmek koşuluyla, işi kabul edip etmeme konusunda tercih hakkına 

sahip olduğunu, bunu AJANS’a aynı gün yazılı olarak bildirmeyi, 

4.16Teklif edilen işi reddetme hakkını, AJANS’ı gelir kaybına uğratacak şekilde keyfi olarak 

kullanmayacağını, işin olağan akışından beklenemeyecek ölçüde tekrar etmeyeceğini, bu hakkını 

tarafların hak ve sorumluluklarını işlevsiz kılmak amacı ile suistimal etmeyeceğini, sadece  makul, 

mantıklı ve geçerli kabul edilebilecek sebeplerle kullanabileceğini, 

4.17Kabulettiği işlerle ilgili tarih ve saatleri 24 saat öncesinden AJANS tarafından kendisine bildirilen 

prova, kostüm, provas toplantı, eğitim v.b gibi çalışma öncesi hazırlıklara zamanında katılacağını, 

bildirilen süre ve süreler dahilinde, kendisine verilen görevleri en iyi şekilde icra edeceğini, ayrıca bir 

bütçe belirlenmemiş olması durumunda bu çalışmalar için AJANS’tan herhangi bir ücret talep 

etmeyeceğini, 

4.18AJANS’ın teklif ettiği, kendisinin kabul ettiği işler için, çalışma tarih ve saatleri 24 saat öncesinden 

AJANS tarafından kendisine bildirilmesiyle, hastalık, kaza, ölüm v.b sebepler ve bunların dışında kalan 

mücbir sebepler istisna olmak kaydıyla MÜŞTERİ tarafından belirlenecek mahal ve mekana, 

zamanında gelip, çalışma için hazır bulunacağını, MÜŞTERİ’nin çalışma programına, sistemine ve iş 

planına uymak suretiyle, MÜŞTERİ ve çalışma mahallindeki yetkililerinin görüş, öneri ve talepleri 

doğrultusunda; işin gerektirdiği teknik beceri ve ustalığı, üstün gayreti ile sergileyerek, profesyonelce 

ve özenli bir şekilde icra edeceğini, 

4.19İşin icrası sırasında, olumsuz bir durum ile karşılaşması halinde soğukkanlılığını koruyacağını, 

profesyonel bir hal ve tutum içerisinde hareket edeceğini, sorunun üstesinden gelmek için 

kendisinden beklenebilecek her türlü gayreti göstereceğini buna rağmen sorun çözülmez ise bu defa 

durumu derhal AJANS’a bildirerek AJANS’tan yardım isteyeceğini, 

4.20AJANS ile MÜŞTERİ arasında yapılan anlaşmada aksine bir hüküm bulunmadığı taktirde, iş 

gezilerinde veya işin yapılması sırasında hastalanması, sakatlanması, yaralanması, kaza veya eceli ile 

vefatı v.b durumlarda tüm sorumluluğun MÜŞTERİ’ye ait olacağını, AJANS’ın SGK mükellefiyeti 

dışında sorumlu tutulamayacağını, 

4.21İş seyahatleri veya çalışma esnasında tüm değerli ve şahsi eşyalarından bizzat sorumlu olduğunu, 

bu eşyalarının kaybolması, çalınması v.b şekillerde zarara uğraması durumlarında AJANS ve / veya 

MÜŞTERİ’nin sorumlu tutulamayacağını, 

4.22İşin yapılması sırasında veya sonrasında MÜŞTERİ’den AJANS adına kendisine ödeme yapılmasını 

talep edemeyeceğini MÜŞTERİ’nin AJANS adına SANATÇI’ya ödeme yapma girişiminde bulunması 

halinde ise söz konusu ödemeyi kabul edemeyeceğini bildirmekle yükümlü olduğunu, 
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4.23MÜŞTERİ  ile yapacağı çalışmalar esnasında kasti olarak neden olacağı, her türlü zarar ve 

ziyandan şahsen sorumlu olduğunu, AJANS’ın bu konuda hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, AJANS’ın 

bu sebeple MÜŞTERİ veya üçüncü kişilere tazminat ve sair ödemeler yapılması durumunda, katlanılan 

zararı SANATÇI’ya rücu etme hakkına sahip olduğunu, 

4.24Çalışma süresi içinde iradesi ve kontrolü dışında meydana gelen, öngörülmesi mümkün olmayan, 

olağanüstü bir olayın varlığı istisna olmak üzere, görev yerini daimi veya geçici olarak hiçbir surette 

terk etmemeyi, çalışma ekibi ile uyumlu bir şekilde çalışmayı, çalışmanın süresinde tamamlanması 

için gerekli tüm gayreti göstermeyi ve emeği sarf etmeyi, 

4.25İşineksiksiz tamamlanmasını takiben, AJANS’ın bu hizmeti MÜŞTERİ’ye fatura edeceğini, Brüt 

Ücret üzerinden ASÜ, AHB, SGK, STOPAJ ve KDV kesintilerinin yapılarak kendisine AJANS tarafından 

ödeneceğini, bu kesintilerden muvafakat ettiğini, 

4.26MÜŞTERİ’nin ödemeyi taksitle yapması halinde AJANS’ın taksitlerle orantılı olarak kısmi ödeme 

yapma ve son taksitin ödenmesinin ardından toplu ödeme yapma tercih hakkını seçimli olarak 

kullanabileceğini, 

4.27MÜŞTERİ’nin sektörde kabul gören vadede ödemeyi yapmaması durumunda AJANS’ın makul bir 

süre alacağı ticari çerçevede takip edeceğini, sonrasında alacağın takip ve tahsili için yasal yollara 

başvuracağını bildiğini, kendisinin bu süreçte alacağın tamamen tahsil edilmesini bekleyeceğini, 

4.28İşbu sözleşme süresince ve sözleşme sona erdikten sonra dahi, AJANS’ın, iştiraklerinin veya 

çalıştığı MÜŞTERİ’nin mali durumu, faaliyetleri, anlaşmaları, işlemleri veya menfaatlerine ilişkin 

mahremiyet ve hususiyetlerini, herhangi bir gizli bilgiyi veya almakta olduğu / aldığı her nevi ücret ile 

niteliği ne olursa olsun, elde ettiği menfaatleri üçüncü kişilere açıklamamayı, 

4.29AJANS aracılığıyla yapılmış işler ile ilgili,iş bu sözleşme sona erse dahi sonraki yıllar ve alternatif 

mecralar telifi ile ilgili yetkinin AJANS’ta olduğunu, bununla ilgili AJANS’ı muhatap kabul edeceğini ve 

işin başlangıcında kabul ederek aldığı ücret üzerinden ilgili teliflerin hesaplanacağını, 

İşbu sözleşme süresince yapılan ve yapılmış işler için, tarafların hak ve sorumluluklarını korumakla 

yükümlü olduğunu, bu yükümlülüğün işbu sözleşmenin sona ermesinin ardından da süresiz olarak 

devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MADDE 5:    AJANS’IN HAK VE SORUMLULUKLARI 

5.1AJANS işbu sözleşmede kendisine verilen yetkilere dayanarak Madde 2.2’de tanımlanan işler 

kapsamında MÜŞTERİ ile SANATÇI adına şifahen veya sözleşme yaparak anlaşmaya, yapılan 

anlaşmanın icrasına aracılık etmeye yetkili olduğunu, SANATÇI’nın bunu kabul ettiğini ve AJANS ile 

MÜŞTERİ arasında yapılan anlaşmaya riayet edeceğini beyan eder. 

5.2AJANS; işbu sözleşmede belirlenen haklarını; en geniş biçimde, süre, yer, sayı ve herhangi bir 

kısıtlama olmaksızın kullanma hak ve yetkisine sahip olduğunu, işbu sözleşmede belirlenen hakları ve 

/ veya sorumluluklarını tamamen veya kısmen uygun göreceği her şekil ve zamanda üçüncü bir gerçek 

veya tüzel kişiye devredebileceğini, tam ve / veya basit ruhsat verebileceğini, lisans verebileceğini, 

kiralayabileceğini, devir sonrasında işbu sözleşmenin aynı şartlarla devralanla devam edeceğini, devir 

işleminin fesih nedeni oluşturmayacağını beyan eder. 
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5.3AJANS; işbu sözleşme süresince, Madde 2.2’de belirtilen işler kapsamında SANATÇI’nın başarılı ve 

verimli olmasını sağlayacak ve kendisine iş imkanları yaratacak katalog, afiş, broşür, cd katalog, 

internet sayfası, set kart ve kast kartları gibi faaliyetlerin bir veya birden fazlasını MÜŞTERİ’ye 

sunmakla yükümlüdür. 

5.4AJANS; tanıtım materyallerinde kullanılmak üzere yapılan fotoğraf, video çekimleri veya 

MÜŞTERİ’ye yaptığı yönlendirmelerdeki ön görüşme, deneme çekimlerinde SANATÇI’yı yetersiz veya 

başarısız bulması halinde tanıtım materyallerinden SANATÇI’nın görsellerini ve bilgilerini çıkartmak 

suretiyle iş bu sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek duymaksızın tek taraflı olarak, cezai şartsız ve 

tazminatsız feshetmeye yetkilidir. 

5.5AJANS; işin eksiksiz tamamlanmasını takiben, bu hizmeti MÜŞTERİ’ye fatura edeceğini, AJANS’ın 

MÜŞTERİ ile ortalama 90 gün vade ile anlaşma yaptığını, MÜŞTERİ’nin vergiler dahil fatura miktarının 

tamamını AJANS’a vadesinde ödenmesinden sonra, AJANS tarafından nakit akışına göre 30 gün içinde 

SANATÇI’ya Brüt üzerinden ASÜ, AHB, SGK, STOPAJ ve KDV kesintilerinin yapılarak AJANS’ta imza 

karşılığında ödeyeceğini kabul ve beyan eder. 

MADDE 6:      SÖZLEŞME SÜRESİ 

İşbu başvurunun sözleşmenin süresi imza tarihinden veya online başvuru yapıldığından sonra 1(Bir) 

yıldır. SANATÇI, AJANS bünyesindeki kaydını iptal etmek isterse, hiçbir gerekçe göstermeden AJANS’ın 

internet sitesindeki profiline üye girişi yapmak ve ‘’ÜYELİK İPTAL ET’’ butonuna basmak suretiyle 

kaydını iptal edebilir. Sistem üzerinden SANATÇI’nın onayı alındıktan sonra üyelik otomatik olarak 

iptal edilecektir. Sistem üzerinden SANATÇI üyelik iptal işlemini onayı alındıktan sonra üyelik 

otomatik olarak iptal edilecektir. İptal işlemi yapıldıktan sonra AJANS’la ilgili bir hak talep 

edilmeyecektir. SANATÇI’nın ayrıca üyelik iptali için AJANS’a gelmesine gerek yoktur. Bununla birlikte 

daha önceden SANATÇI tarafından kabul edilen ve başlanılan işlere devamın AJANS tarafından talebi 

halinde SANATÇI bu işlemlerin tamamlanmasına kadar çalışmaya devam edecektir. SANATÇI bu 

yükümlülüğüne aykırı davranması halinde doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağı gibi, iş 

kapsamında AJANS’ın elde edeceği geliri (SSÜ,ASÜ) ve cezai şartı AJANS’a ödemeyi kabul, beyan ve 

taahhüt eder. 

MADDE 7:       CEZAİ ŞARTLAR 

SANATÇI ve/veya SANATÇI yakınları olan 3. Şahıslar tarafından, AJANS aleyhinde ve gerçeğe aykırı 

olarak yazılı, görsel  vb. her türlü iletişim – medya – web aracında yapılan paylaşımlar (facebook, 

twitter, instagram, google, whatsappv.b) nedeniyle AJANS’ın maddi ve manevi zarara uğraması 

halinde;  bu kişiler ayrıca tüm bu zararlardan da sorumlu tutulacaktır. Aynı zamanda asılsız olarak 

herhangi bir şikayet sitesine yapılan yazışmalarda ve şirket hatlarına iletilen mesajlar ile AJANS 

onurunu ve itibarını sarsacak, söz getirecek tavır ve davranışlarda bulunduğu veya gerçeğe aykırı 

yanıltıcı bilgiler verdiği durumdaAJANS’ın bu hususta hukuki ve cezai başvuru hakları saklıdır. Bu 

anlaşma SANATÇI ve AJANS arasında sözleşme niteliği taşımaktadır. Bu sözleşme elektronik ortamda 

onaylandığı anda, SANATÇI ergin (reşit) veya sezgin (gayri mümeyyiz) değilse, anne ve/veya baba 

(veli) veya koruman (vasi), küçük adına elektronik ortamdaki sözleşmeyi onaylayarak imzalanmış 

sayılacağından sözleşmenin yerine getirilmesinden aslen sorumlu olur. SANATÇI, AJANS’ın onurunu 

ve ticari itibarını sarsacak, söz getirecek tavır ve davranışlarda bulunduğu veya gerçeğe aykırı yanıltıcı 

bilgiler verdiği, AJANS ile ilgili yazılı, görsel vb. her türlü iletişim ve medya aracında gerçeğe aykırı 
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beyanlarda bulunduğu, kabul ettiği işe gitmediği, AJANS’ın işbu sözleşmede üstlenmiş olduğu 

yükümlülükleri yerine getirmiş / getiriyor olmasına rağmen, SANATÇI’nın sözleşmeyi tek taraflı 

feshetmesi, sözleşmede belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya taahhütlerine aykırı 

davranması hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, SANATÇI, AJANS’ın uğramış 

olduğu ve / veya uğrayacağı her türlü maddi, manevi zararın, mahrum kaldığı karın, yasadan ve işbu 

sözleşmeden kaynaklanan hak, takip hakları ve alacaklarını ihtara gerek kalmaksızın AJANS’asözleşme 

hükümlerine aykırı davrandığı takdirde 5.000 TL ‘yi (Beş Bin Türk Lirası) tutarındaki cezai şartı, 

AJANS’ın talep etmesinden  itibaren 7 (Yedi) gün içinde ödemeyi, bu cezai şartın makul olduğunu 

nakden ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. SANATÇI, işbu cezai şartın fahiş olmadığını ve bu 

nedenle indirim yapılmasını talep etmeyeceğini, AJANS’ın kendisinden cezai şartın yanında 

sözleşmenin aynen ifasını da talep edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MADDE 8:         KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 

SANATÇI başvuru kayıt işlemi ile ilgi verdiği bilgi ve belgelerin; bilgisi dahilinde, doğru ve tam 

olduğunu beyan eder; aynı zamanda iletişim bilgilerini MOS YAPIM AJANS ve iştirakçilerinden tanıtım 

ve bilgilendirme ve SMS ve maili gönderilmesine izin verildiğini onayladığını beyan eder. 6698 Sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri doğrultusunda paylaştığı özel nitelikli kişisel veriler 

dahil olmak üzere kişisel verilerinin amacına uygun süre zarfınca muhafaza edilmesini, saklanmasını, 

paylaşılmasını, silinmesini ve anonimleştirilmesi konularında detaylı ve yeteri derecede aydınlatılmış 

olduğunukabul ve beyan eder. İşbu başvuru kayıt işleminde belirtilen bilgilerin ileri dönemlerde 

oluşabilecek pozisyonlar için şirket veri tabanında saklanmasına, farklı pozisyonlar dahil olmak üzere 

değerlendirilmesine ve bu kapsamda yine gerektirdiğinde uygun pozisyonlar için kanunda tanımlı 

şekil ile veri sorumlusu sıfatını haiz AJANStarafından işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına, 

kullanılmasına, silinmesine, yok edilmesine, resmi makamlarca talep edilmesi veya gerek görülmesi 

halinde, ilgili kurum ve şahıslarla paylaşılmasına, aktarılmasına hür iradesi, açık ve aydınlatılmış rızası 

ile, yukarıdaki şartları kabul,beyan ve taahhüt eder. 

MADDE 9:         YETKİLİ MAHKEME VE İCRA MÜDÜRLÜKLERİ 

9.1Taraflar, işbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkları önce kendi aralarında 

halletmeye gayret ederler. Sulh yolu ile çözümlenemeyen uyuşmazlıkların bulunması halinde İstanbul 

Mahkemeleri ile İstanbul İcra Müdürlükleri yetkilidir. 

9.2İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün kesinleşmiş mahkeme kararı sonucunda geçersiz olması 

veya geçersiz sayılması durumunda, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliği bakımından herhangi 

bir etkisi olmayacaktır. 

9(Dokuz) madde 7(Yedi) sayfadan oluşan   ……………………………..ıd numaralı (SanatçıSet Kartı) işbu 

sözleşme ……../……../……………   tarihinde düzenlenmiş, siteden online başvuru yaparak taraflarca 

okunmak suretiyle, sözleşme maddelerinin anlaşılır, makul ve mantıklı olduğunu kabul ettiğini 

elektronik ortamda onay ve imza edilerek sözleşme yürürlüğe girmiştir. 


