
 
 

 
 

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EURO 2016 ADAYLIK DOSYASINDA KULLANMAK ÜZERE FOTOĞRAF 
ÇEKİMİ YAPTIRILACAKTIR. 

15 Şubat’ta basılı şekilde UEFA’ya teslim edilmesi gereken bid book için her Bölüm/Chapter başlangıç 

sayfası (Toplam 20 bölüm) için planlanmış olan imaj fotoğraf çekimi Cast’li (insanli, portre çalışmaları) 

olup, her bölümün kendine has içeriğini ve Türkiye’nin modern yüzü olarakta tanımlayabileceğimiz 

tarzda insanlarin kullanımını içermektedir. Tercihen genel tema ve tarzda (İnsanlı imaj fotografçılığı/ 

portre) tecrübesi olan bir prodüksiyon firmasıyla yapılması planlanmaktadır. 

  

Çekim içeriği : 20 ayrı Cast için Stüdyo çekimi yapılması ve Cast’ın oynaması gereken rollerin her biri 

için ayrı pre ve post prodüksiyon (Pre: kostüm, makyaj Post: Çekilecek olan fotoğrafların yine aynı 

prodüksiyon firması tarafında Rötuş’u) yapılması projenin sağlığı ve kalitesi için tercih edilmektedir. 

Öncelikle aşağıda belirlenen 20 farklı insan için cast araştırması yapılıp, sonrasında seçilen castlara & 

belirlenen meslek gruplarına göre kostüm, aksesuar, saç, makyaj gibi detaylarla birlikte çekim 

detaylarının da (ışık, açı, etc...) belirleneceği bir toplantı yapılıp, tüm bu süreçler onaylandıktan sonra 

çekime girilmesi gerekmektedir. Çekim sonrasında tüm kareler için detaylı bir retouch & gerektiği 

durumlarda ilüstrasyon çalışması yapılması gerekmektedir. 

  

Tema: Türkiye’nin Modern ve Avrupalı yüzünü (EURO 2016 için yeterince açık ve modern bir toplum 

olduğumuzu) moda çekimi tadında fotoğraflamaktır. Bu yüzü yansıtmak için yirmi ayri insan için 

düşünülmüş roller: 

  

1. Wind surfer  

2. Pianist  

3. Bahçivan  

4. Kaptan  

5. Barmaid  

6. Balet  

7. Laboratuvarda bir adam  

8. Pilot  

9. Hemşire  

10. Elele genç çift  

11. Golfçü kadın  

12. Aşçı  

13. DJ  

14. Kayakçı adam  

15. Modacı  

16. Hostesler  

17. Damdosion öğrenci kız  

18. Kadın muhabir elinde mikrofonla  

19. Bisikletli kadın  

20. Balıkçı adam 



 
Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 28.12.2009 günü saat 10:00'a kadar Türkiye Futbol 

Federasyonu İstinye Mahallesi, Darüşşafaka caddesi, No:45 İstinye İstanbul adresine ''Satınalma 

Müdürlüğü'ne'' ibaresi ile teslim edilecektir.Anılan gün ve saatten sonra elden verilen ve/veya posta 

yoluyla gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. 

Federasyonumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

     
             

  
 

 


