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Gizlilik Anlaşması
Program katılımcısı olarak program boyunca bir diğer program katılımcısı tarafından paylaşılan her türlü̈
özel konunun gizli kalması gereğini kabul eder ve bu anlamda eğitim boyunca paylaşılan her türlü̈ kişisel,
özel bilgiyi saklı tutmayı taahhüt ederim. Bu kapsamda eğitim boyunca IŞIK ELÇİ AKADEMİ tarafından
alınan kayıtların aynı şekilde sadece Işık Elçi Akademi tarafından kullanılacağını ve 3. kişiler ile
paylaşılmayacağına olan Işık Elçi Akademi taahhüdünü̈ kabul ediyor ve sadece bu bağlamda video
kaydına izin veriyorum.
Eğitim Kapsam ve Materyal Kullanım Anlaşması
Katılımcı olarak Işık Elçi Akademi Sertifika Program eğitiminde paylaşılan yazılı, görsel, sözel, ses,
görüntü̈, kayıt vb. materyal, kavram ve tüm bilginin (hepsi Materyaller olarak anılacaktır), yazılı ve sözel
tüm haklarının Işık Elçi Akademi'ye ait olduğunu ve kopya hakkı, ticari kullanım hakkı ve ilgili tüm
haklarının kanunlarla koruma altına alınmış olduğunu anlıyorum.

Işık Elçi Akademi tarafından bu program özelinde sunulan tüm Materyallerin sadece bu program özeline
ait olduğu farkındalığı ile bu programa ait bilgi ve Materyalleri tamamen kişisel olarak kendi mesleki
amaçlarım doğrultusunda kendi kişisel gelişimim çerçevesinde serbestçe kullanabileceğimi biliyor ve
kabul ediyorum. (Katılımcı olarak Materyallerin geliştirme sürecinde harcanan yoğun emek ve maddi
yatırımdan hareketle tüm Materyallerin maddi, ticari değeri olduğunu, gizlilik ve haklarının Işık Elçi
Akademi'ye ait olduğunu kabul ediyorum. Program ve Materyallerin tüm hakları belirtildiği şekilde Işık
Elçi Akademi'ye aittir.

Bu bağlamda bu programın katılımcısı olarak Işık Elçi Akademi'den yazılı ve onaylı izin almaksızın
Materyallerin herhangi bir versiyon ve parçasını çoğaltmamayı, paylaşmamayı, ödünç vermemeyi ya da
herhangi bir şekilde 3. kişilere iletmemeyi kabul ediyorum. Materyalleri herhangi bir şekilde gizlilik ve
kullanım hakkı doğasına aykırı olarak kullanmayacağımı taahhüt ediyorum.

Yazılı ve onaylı izni olmaksızın 3. kişilere sunduğum herhangi bir seminer, eğitim programı, çalıştay,
danışmanlık, kitap ya da benzeri bir çalışma sürecinde Materyalleri olduğu gibi veya içeriğini modifiye
ederek, alıntı yaparak veya farklı bir biçimde düzenleyerek çoğaltmamayı ve satmamayı yazılı veya sözel
olarak kullanmamayı kabul ve taahhüt ediyorum.
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