KATILIM ŞARTLARI:
Programı satın alan Katılımcı, aşağıda belirtilen şartların tamamını okuduğunu, içeriğini
kayıtsız şartsız kabul edip onayladığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır; hak ve
yükümlülükler teşekkül etmiş olur. Bu hususlar şunlardır;
1. Özel Mutfak Sanatları Meslek Edindirme Kursu kısaca “MSA”; “Fonksiyonel Beslenme ve
Mutfak” programına katılmayı kabul eden ise kısaca “KATILIMCI” olarak anılacaktır.
2. Katılımcılarda özel bir beslenme bilgisi veya mutfak becerileri eğitimi aranmamakta olup
bu program 18 yaş ve üzeri katılımcılar için uygundur. Katılımcı 18 yaşından büyük olduğunu
kabul ve taahhüt eder.
3. Bu program ve program dahilinde aktarılacak bilgiler, reçeteler yalnızca bilgilendirme
amaçlı olacak; medikal bir tedavi, tavsiye ya da benzeri başkaca bir niteliği taşımayacağını
Katılımcı kabul eder.
4. Reçetelerde kullanılan malzemeler mevsime göre değişiklik gösterebilir. Reçeteler her
katılımcı için aynı içeriktedir, kişilerin beslenme alışkanlıklarına göre düzenleme yapılmaz,
Katılımcı bu hususta MSA’dan herhangi bir talepte bulunamaz.
5. Katılımcı seçmiş olduğu eğitim programının çeşidini değiştirme talebinde bulunamaz;
yerine bir başkasını katılmasını talep edemez, bu programın başka bir programla
birleştirilmesini isteyemez. Tüm bu hususta MSA tek yetkilidir.
6. Eğitim programının başlangıç tarihi 22/03/2021 olup Seçilen eğitim programının gün ve
saati eğitim programının sonuna kadar aynı biçimde devam eder. MSA dilerse tek taraflı
olarak değiştirme yetkisine sahip olup 12 haftalık ders programı değişiklik gösterebilir.
7. Programın eğitim süresi 12 (on iki) hafta/ 132 saattir.
8. Katılımcı, programının özelliklerini dikkate alarak, ilgili gerekli tüm mukayeseleri, ilgili
araştırmaları yaparak, serbest iradesi ile kabul etmiş olduğunu; herhangi bir gerekçe ileri
sürerek MSA’dan, iade, mahsup vd. hiçbir talepte bulunamayacağını; MSA gayri kabili rücu
ibra ettiğini, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
9. Katılımcı hiçbir sebeple eğitim programının süresinin durdurulmasını, eğitime ara verilmesi
talebinde bulunamaz. MSA eğitim programının süresini durdurmayı garanti ve taahhüt
etmemektedir.

10. Katılımcı, eğitim sürecinin sağlıklı, disiplinli ve güvenli bir biçimde sürdürülebilmesi için
MSA tarafından talep edilecek tüm gerekleri, kuralları eksiksiz bir biçimde yerine getirmeyi;
A, B, C, HIV vb. nitelikteki hiçbir hastalığının bulunmadığını; aksi durumlarda kabul eğitime
devam edemeyeceğini, tüm bu durumlarda yasal ya da sözleşmesel hiçbir gerekçe ile MSA’yı
sorumlu tutmayacağını, MSA’dan tazminat vb. bir talepte bulunamayacağını gayri kabili rücu
kabul, beyan ve taahhüt eder.
11. Katılımcı, disiplin ve ekipman kullanım kurallarına eksiksiz olarak uymakla, risk ve
kazalara karşı gerekli kişisel önlemleri almakla, gerekli tüm dikkati, özeni, uyumu eksiksiz
biçimde göstermekle; eğitim danışmanının, sorumlu görevlinin, eğitmenin bilgisi dışında asla
hareket etmemekle, alet, araç, gereçlerle temas etmemekle yükümlü olduğunu kabul ve
taahhüt eder.
12. Katılımcının kişisel başarısı, gelişimi, hedefi, beğenisi vb. durumlar hiçbir şekilde MSA’nın
garanti ve yükümlülüğünde değildir. MSA’nın sunacağı eğitim sonucunda katılımcının, kişisel
olarak hedeflediği amaca ulaşamaması ve ilgili diğer hususlar MSA’nın sorumluluğunda
değildir.
13. Eğitim programına devam etmek katılımcının sorumluluğundadır. Katılımcı katılamadığı
dersin tekrarını talep edemez. Bunu gerekçe göstererek MSA’dan, ücret iadesi dahil ya da
dersin telafisi dahil hiçbir talepte bulunamaz.
14. Katılımcı, programa devam etmediğini/edemediğini; herhangi bir sebeple yarıda
bıraktığını; tek taraflı olarak ayrıldığını; ya da yasal ya da sözleşmesel herhangi bir sebeple
işbu programı sonlandırdığını, feshettiğini ileri sürerek MSA’dan hiçbir ad altında, hiçbir
sebeple, hiçbir biçimde ücret iadesi, mahsup, hak, alacak, tazminat vb. bir talep ve iddiada
bulunmayacağını, MSA’yı tüm bu hususlar bakımından gayri kabili rücu ibra ettiğini, gayri
kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak Eğitim programının MSA tarafından
başlatılmadığı hallerde Katılımcının, ödemiş olması halinde, ücretin iadesine ilişkin hakkı
saklıdır.
15. Katılımcı eğitim programına ilişkin araç-gereç, tesis, cihaz, donanım, eleman, kadro vb.
hakkında belirleme yetkisinin tamamen MSA’ya ait olduğunu; MSA’nın bu konulara ilişkin
yapacağı değişiklikleri ileri sürerek MSA’dan herhangi bir hak, alacak, tazminat iddiasında
bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
16. Program, ancak yeterli katılımın sağlanması halinde MSA tarafından başlatılır. MSA,
yeterli sayıda Katılımcı kaydedileceğini ve/veya eğitim programın mutlak surette
başlayacağını hiçbir biçimde garanti etmez. MSA dilerse tek taraflı olarak sonlandırma,
başlatmama yetkisine de sahiptir. Katılımcı, bu uygulamayı ve tüm sonuçlarını anlayıp
serbest iradesi ile kabul ettiğini, uygulamanın olası sonuçlarından yasal ya da sözleşmesel
hiçbir gerekçeyle MSA’yı sorumlu tutmayacağını gayri kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt
eder. Ancak Eğitim programının MSA tarafından başlatılmadığı hallerde Katılımcının, ödemiş
olması halinde, ücretin iadesine ilişkin hakkı saklıdır.

17. MSA, program sonunda Katılımcılara, Eğitmenler tarafından imzalanmış isme özel katılım
sertifikası ve “Fonksiyonel Beslenme ve Mutfak Eğitimi” ders kitabı verilecektir.
18. Katılımcı, hak ve yükümlülüklerini tamamen ve/veya kısmen, herhangi bir ad altında hiçbir
gerçek ya da tüzelkişiye, kuruma vb. ciro, devir ve temlik edemez.
19. MSA, olağanüstü hal, deprem, sel, genel seferberlik, bulaşıcı hastalıklar, tabii afetler,
ulaşımın kesilmesi, idari eylem ve tasarruflar vb. nedenlerle taahhütlerini yerine getiremez ise
sorumlu olmayacaktır.
20. Doğabilecek ihtilaflarda MSA’nın defter, bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri
Kanunu anlamında kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi
niteliğinde olduğunu Katılımcı kabul, beyan ve taahhüt eder.
21. Doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra
Müdürlükleri yetkili olacaktır.

