
EĞİTİM ŞARTLARI 
  
TARAFLAR 
 
Bir tarafta (YAZAR OKULU), diğer tarafta bu sözleşmeyi onaylayan (MÜŞTERİ) 
arasında aşağıdaki şartlarla bir sözleşme akdedilmiştir. 
 
KONUSU 
 
YÜRÜRLÜK 
 
İş bu Sözleşme MÜŞTERİ’nin sözleşmeyi onaylaması ve kendisine teklif edilen hizmet 
bedelini ödemesi şartlarının gerçekleşmesi ile yürürlüğe girecektir. 
TESLİMAT VE İADE 
KİTAP EDİTÖRÜ, MÜŞTERİ tarafından gönderilen taslak yazı üzerinde, MÜŞTERİ'nin 
onayına sunmak şartıyla, dilediği değişiklikleri yapmaya yetkilidir ve kendisine gelen 
dosyayı, uygun gördüğü hallerde, işlem yapmadan üç (3) gün içinde iade edebilir. 
Dosyanın işlem yapılmadan iadesi halinde, alınmış olan ücretin tamamı da yedi (7) gün 
içinde MÜŞTERİ'ye iade edilir. 
Çalışmanın hatasız ya da işin tanımına uygun hale gelmemesi halinde çalışma bitmiş 
sayılmayacak ve MÜŞTERİ’nin düzeltme talepleri, hatalar giderilene kadar 
karşılanacaktır. Bu süreç için hiçbir ek ödeme talep edilmeyecektir. Bunun yanında, 
çalışması bitmiş ve MÜŞTERİ tarafından onaylanmış kısımlar üzerinde talep edilecek, 
yeniden çalışma gerektiren değişiklikler ile çalışmaya sonradan ilave edilen kısımlar 
için ek ücret talep edilecektir. İşi yapanın (editör, çevirmen, yazar vb.) herhangi bir 
nedenle işi tamamlayamaması halinde ise KİTAP EDİTÖRÜ, diğer çalışanları ile 
çalışmayı aynı şartlarda tamamlayacağını taahhüt eder. 
 
SÜRE 
 
İş bu sözleşmenin süresi eğitimlerin türüne ve eğitimcinin programına göre 
değişecektir.  
 
FİKRÎ MÜLKİYET 
 
İşbu sözleşme kapsamında düzenlenecek/çevrilecek slogan, ifade vb. ile sözleşme 
kapsamında ortaya çıkacak her türlü ifadenin mülkiyeti MÜŞTERİ’ye aittir ve Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki tüm haklar da yine 
MÜŞTERİ’ye ait olup, KİTAP EDİTÖRÜ’nün her ne ad altında olursa olsun herhangi 
bir talep hakkı yoktur. 
KİTAP EDİTÖRÜ, işbu sözleşme kapsamında kendisi ya da çalışanının hususiyetini 
taşıyan, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bir eser ortaya çıkması 
durumunda, söz konusu eser ile ilgili; 
  
Mali haklar olarak: 
i) işleme, 
ii) çoğaltma 
iii) yayma 
iv) temsil 
v) işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarını 



  
Manevi hak olarak: 
i) adının belirtilmesi 
ii) eserde değişiklik yapılmasını önleme 
iii) umuma arz 
iv) eser sahibinin zilyet ve malike karşı olan haklarını 
  
kayıtsız şartsız, coğrafi sınırlama ve mecra sınırlaması, süre ya da sayı açısından 
sınırlama olmaksızın MÜŞTERİ’ye devrettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
KİTAP EDİTÖRÜ, işbu sözleşme kapsamında kendisine ödenecek tutarın, yukarıda 
sayılan hakların devrini de kapsadığını, bu hakların devri için her ne sebep ve ad 
altında olursa olursun herhangi bir ödeme ya da sair talepte bulunmayacağını kabul, 
beyan ve taahhüt eder. 
MÜŞTERİ, işbu sözleşme kapsamında ortaya çıkan slogan, ifade vb. üretimleri dilediği 
sınıflar için ve dilediği ürünlerde marka olarak tescil edebilir. Bu hususta, KİTAP 
EDİTÖRÜ’nün herhangi bir talep hakkı söz konusu değildir. 
 
GİZLİLİK POLİTİKASI 
 
Çalışmasının telif haklarını koruma yükümlülüğü şahsen MÜŞTERİ’ye ait olmakla 
birlikte, MÜŞTERİ tarafından gönderilen taslak yazının üçüncü kişiler tarafından alıntı 
veya iltibas yoluyla kullanılmaması için gereken gizliliğin sağlanması esas olup KİTAP 
EDİTÖRÜ sözleşme konusu yazının üçüncü kişilerce erişilememesi için üzerine düşen 
azami özen ve dikkati gösterecektir. Gizlilik şartını ihlal, iş bu sözleşmenin ihlali 
anlamına gelecektir. 
Bunun yanında MÜŞTERİ’nin gönderdiği dosyayla ilgili (çalışmanın başkasına ait 
olması, metin içeriğinde hukuki problemler bulunması vb.) yasal sorunların ortaya 
çıkması durumunda, üçüncü kişiler tarafından tazminat talep edildiği takdirde tüm 
avukat tutma ve mahkeme masrafları MÜŞTERİ’ye ait olacaktır. KİTAP EDİTÖRÜ bu 
gibi durumlarda, elindeki belgeleri mahkemeye eksiksiz olarak sunmak dışında hiçbir 
sorumluluk yüklenmeyecektir. 
 
FESİH 
 
Taraflar iş bu sözleşmeyi on beş (15) gün evvelden bildirimde bulunmak suretiyle 
feshetme hakkına sahiptir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi yani yazının KİTAP 
EDİTÖRÜ’ne ve oradan da işi yapana ulaşması aşamasından sonra MÜŞTERİ 
tarafından sözleşmenin sebepsiz feshedilmesi halinde MÜŞTERİ’den alınan toplam 
hizmet bedelinin henüz işlem yapılmamış kısmı; hiç işlem yapılmamış ise toplam 
hizmet bedelinin %70’lik kısmı, feshi izleyen en geç 15. gün MÜŞTERİ’nin hesabına 
yatırılır. 
 
İLETİŞİM 
 
İş bu sözleşme ile ilgili bütün yazışmalar internet üzerinden ve tarafların e-posta 
adresleri kullanılmak suretiyle yapılacaktır. 
UYUŞMAZLIK 
Uyuşmazlık halinde Hukuk Mahkemeleri Kanunu uyarınca yetkili kılınan mercilere 
başvuru yapılacaktır. 
 



Süreç 
1. Atölye … hafta sürer. Her hafta … oturum gerçekleştirilir. Her oturum, 10 dakikalık 
1 molayla birlikte, … saat sürer. Bazı oturumlar 2,5 saat sürebilir. 
3. Çalışmalar online (canlı / uygulamalı) ya da yüz yüze gerçekleştirilir. Online 
eğitimde, Zoom katılım bilgileri katılımcıya en geç ilk oturumdan bir gün önce 
WhatsApp üzerinden gönderilir. Katılımcı bu bilgilerle, çalışmaya 5 dakika kala, 
uygulamaya giriş yapar. Her oturumda aynı giriş bilgileri kullanılır. Yüz yüze eğitim 
bilgileri atölye kaydı gerçekleştikten sonra e-posta adresine gönderilir. 
  
Kayıt, Katılım ve Devamlılık 
4. Atölyeye öykü, roman, anı, deneme, oyun ve senaryo yazmaya ilgi duyan herkes, 
kayıt yaptırarak, katılabilir.  
5. Çalışmalar, başlangıç tarihi ilan edilmiş bile olsa, gruba en az 6 kişinin kayıt 
yaptırmasıyla başlar. Yeterli sayıya ulaşılamadıysa başlamak için bir sonraki hafta 
beklenir. Kayıt yaptırmış olan katılımcılar bu konuda bilgilendirilir.  
6. Atölye başladıktan sonra kayıt yaptıran katılımcılar için katılamadığı çalışmaların 
telafisi, birlikte belirlenen gün ve saatte yapılır.  
7. Başladıktan sonra; çalışmalar belirlenen gün ve saatlerde yapılır. Katılımcılar 
çalışmaya zamanında katılmalıdır.  
8. Her katılımcının 3 devamsızlık hakkı vardır. Katılımcıların düzenli katılımı verimi 
artırmaktadır. Devamsızlık hakkı dolan katılımcı çalışmalara devam edebilir ama 
katılım belgesi alamaz.  
9. Katılımcının herhangi bir sebeple çalışmaya katılamaması durumunda telafi 
çalışması yapılmaz. Bu durumda, diğer katılımcılardan, işlenen konuya dair bilgi alarak 
ya da her çalışma sonunda gönderilen dosyaları inceleyerek bir sonraki çalışmaya 
hazır katılmalıdır. 
10. Katılımcının eğitim hakkı kayıt yaptırdığı atölye sürecinde geçerlidir. Bu hak başka 
bir zamana ertelenemez ya da başka bir seminere/atölyeye vb. aktarılamaz.  
11. Atölyede, tanıtım sayfasında ilan edilen / ilk çalışmada katılımcılarla paylaşılan 
konular işlenir. Eğitmen katılımcıların gelişimine göre müfredatta ve çalışma 
programında kısmen değişiklikler yapabilir.  
12. Çalışmalar, olağanüstü koşullar dışında, hiçbir şekilde ertelenmez. 
13. Çalışmaları, özel durumlar dışında, ismi geçen eğitmen yapar. Özel durumlarda 
(hastalık, seyahat, mesleki zorunluluk vb.), geçici bir süre, diğer eğitmen çalışma yapar 
ve müfredatı uygular.  
14. Eğitim koordinatörü, eğitim sürecini iyileştirmek için, kalıcı eğitmen değişikliği 
yapabilir.  
15. Eğitim koordinatörü, eğitim sürecini iyileştirmek için, belirli çalışmalara misafir 
eğitmen davet edebilir. 
16. Eğitim koordinatörü, eğitim sürecini iyileştirmek için, geçici ya da kalıcı mekan 
değişikliği yapabilir. 
17. Kayıt gerçekleştiğinde katılımcı atölyenin WhatsApp grubuna eklenir. Dosya ve 
bilgi paylaşımı bu grup üzerinden gerçekleştirilir. Atölye tamamlandığında WhatsApp 
grubu kapatılır.  
  
Ödeme  
18. Ödemeler iyzico 256 bit SSL koruması ile güvenle yapılır. Kredi kartı bilgilerini kart 
sahibi dışında kimse göremez. EFT / havale ile ödemelerde ise katılımcılara banka 
hesap bilgileri iletilir.  



19. Kredi kartıyla ödemede 12 taksite kadar seçenek sunulur. Banka kartı, EFT ve 
havale ile atölye ücretinin tamamı tek seferde ödenir.  
21. Katılımcı atölyeye kayıt yaptırarak kontenjanı tamamlar. Dolayısıyla, atölyeyi 
yarıda bıraksa bile, 20 saatlik atölye ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür.  
22. Atölye başlamadan en geç 1 hafta önceye kadar katılımcı ücret iadesi talep ederse 
ya da belirlenen tarihten 2 hafta sonraya kadar, koşullar nedeniyle atölye açılamazsa, 
ödenen ücretin tamamı, en geç 7 iş günü içinde katılımcıya iade edilir.  
23. Atölye başladıktan sonra, aşağıdaki durumlarda katılımcıya, talep üzerine, kalan 
sürecin ücreti iade edilir. Bu 3 madde dışında herhangi bir sebeple ücret iadesi 
yapılmaz. 
23.1. eğitimci tarafından zorunlu nedenlerle, eğitimin yarıda kalması, 
23.2. Kalıcı eğitmen değişikliği durumunda katılımcının devam etmek istememesi, 
23.3. Kalıcı mekan değişikliği durumunda katılımcının devam etmek istememesi, 
24. Atölye için ödenen ücret ilgili atölyenin saatlik eğitim bedelidir. Atölye dahilinde 
olmayan çalışmalar ve atölye tamamlandıktan sonra yapılacak her türlü editörlük, 
danışmanlık, eser değerlendirme vb. hizmetler ayrıca ücretlendirilir.  
  
Ödev ve Çalışma Süreci 
25. Her çalışma sonunda eğitmen katılımcılara o gün işlenen konuların pekişmesi için 
ödev verebilir. Bu ödevleri yapmak ve sunmak zorunlu değildir. Ödevler bireysel 
çalışmalardır ve katılımcının sorumluluğundadır.  
26. Katılımcının atölyeden iyi bir şekilde faydalanabilmesi için bu ödevleri düzenli 
yapması ve çalışma sürecini 5 güne yayması tavsiye edilir.  
27. Ödevini grupla paylaşmak isteyen katılımcı çalışma dosyasını, en geç çalışmadan 
1 gün önce, PDF formatında göndermelidir. Ödev dosyası direkt WhatsApp grubuna 
gönderilebilir. E-posta adresine gönderilen dosyayı eğitmen WhatsApp grubuna 
yönlendirir. Bu ödevi herkes okur. Eğitmen ve katılımcılar yapılan ödevleri çalışma 
sırasında değerlendirir. Çalışmanın olduğu gün gönderilen dosyalar değerlendirmeye 
alınmaz.  
28. Atölyede 1 bitirme öyküsü (taslak dosyasıyla birlikte) yazmak zorunludur. Katılımcı 
bitirme öyküsünü 5. hafta itibariyle yazmaya başlar. Bitmiş ve yazarı tarafından en az 
3 kez okunmuş öykü (taslak dosyasıyla birlikte) en geç 9. çalışmadan 1 gün önce 
gönderilir. Eğitmen öykünün editörlük çalışmasını yapar; işaretli dosyayı ve 
yayımlanmaya hazır öyküyü en geç 10. çalışmadan 1 gün önce katılımcıya gönderir. 
10. çalışmada öyküler okunur; eğitmen ve katılımcılar tarafından değerlendirilir. En geç 
9. çalışmadan 1 gün önce gönderilmemiş olan öykünün editörlüğü yapılmaz; 10. 
haftada yazıldığı haliyle değerlendirilir. 
  
Katılım Belgesi  
29. Atölye sonunda; katılım belgesi, yeterli devam durumunda, ücretin tamamı 
ödendiğinde, bitirme öyküsü (taslak dosyasıyla birlikte) … oturuma kadar 
tamamlandığında katılımcıya e-posta yoluyla gönderilir. 
  
Sorumluluklar  
30. Çalışmaların videosu, eğitmenin çalışma notları ve katılımcıların fotoğrafları izin 
alınmadan kamuoyuna açık alanlarda paylaşılamaz.  
31. Eğitimde kullanılan müfredat başka kurumlarda ve çalışmalarda kullanılamaz. 
İletişim bilgileri yazar okulu ve katılımcı arasındaki iletişimi sağlamak için kullanılır. 
32. Atölye … saatlik eğitim sürecini kapsar. Bu süreçte katılımcının yazacağı yeni 
eserlerin değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapılır. Daha önce yazılmış eserlerin 



editörlüğü ücrete tabidir. Katılımcı … saatlik atölye sürecinde edindiği bilgilerle daha 
önce yazdığı eserin düzenlemesini yapar.  
33. Katılımcının verdiği kimlik ve iletişim bilgileri üçüncü kişi ya da kurumlarla 
paylaşılmaz.  
34. Çalışma koşulları her dönem güncellenir. Katılımcı kayıt yaptırdığı dönemin 
çalışma koşullarından sorumludur. Kayıt sonrasında çalışma koşulları katılımcıya e-
posta yoluyla gönderilir. 
36. yazar okulu, çalışma sürecinde ve çalışma koşullarında değişiklik yapma hakkını 
saklı tutar. 
37. Çalışma koşulları … maddeden oluşur. Bu koşullar yazar okulu ve katılımcı 
arasındaki ilişkiyi belirler. Katılımcı kayıt formunu doldurarak bu çalışma koşulların 
tamamını okuduğunu ve içindeki tüm maddeleri kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt 
eder.  
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