
SOMATİK DENEYİMLEME® (SOMATIC EXPERIENCING®) TÜRKİYE

SOMATİK DENEYİMLEME® UYGULAYICI (SEP®)

KATILIMCI BİLGİLENDİRME SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme Somatik Deneyimleme® (Vergi No:11098151062, Mecidiyeköy VD, İstanbul)
(Kısaca ‘Somatik Deneyimleme Türkiye’ olarak anılacaktır.) ile katılımcı
___________________________ arasında, ____/____/_______ tarihinden itibaren hüküm ve
sonuçlarını doğurmak üzere hazırlanmıştır.

SOMATİK DENEYİMLEME® TÜRKİYE aşağıda SDT veya Somatik Deneyimleme
Koordinatörlüğü olarak kısaltılmıştır.

YER : Somatik Deneyimleme Seminerlerinin veriliş yeri ve şekli tamamen SDT
insiyatifindedir; aksi katılımcılara bildirilmedikçe yer İstanbul, Türkiye veya online (çevrimiçi)
ortamdır.

MATERYALLER : Seminerler için gerekli olan slayt, ses kaydı, video gibi sesli, görüntülü
vb. her türlü elektronik materyaller ile fiziki (basılı) veya çevrimiçi Program manuelleri, sunumlar,
broşürler, araştırmalar, makaleler, kitaplar gibi her türlü yazılı kaynak; Somatik Deneyimleme'nin
uluslararası hak sahibi ve lisans veren kurumu The Foundation of Human Enrichment (kısaca
FHE)'nin Türkiye için yetkilendirdiği Somatik Deneyimleme Türkiye tarafından sağlanacaktır.
FHE’nin lisans uygulamaları Somatic Experiencing International®, Boulder, Colorado, A.B.D.
(kısaca SEI) tarafından yapılmaktadır.

1. KATILIM VE İLERLEME

1.1. Somatik Deneyimleme Uygulayıcı Programı (Kısaca ‘SEP Uygulayıcı’ veya ‘Program’ olarak
anılacaktır.), toplam 6 modül ve 36 günden oluşan bir seminer serisidir. SEP Uygulayıcı
sertifikası alabilmek için, SEP Seminerlerinin tamamına katılım gerekmektedir. Katılımcının,
modüller süresince, 1 yarım gün veyahut daha uzun süreli devamsızlık yapma ihtiyacı hâsıl
olursa; bu ihtiyaç halini, ilgili modülünün başlamasına 3 haftadan daha az bir süre kalmamış
olması şartıyla, Somatik Deneyimleme Koordinatörlüğüne e-mail ile haber vermesi ve eğer SDT
çalışma prensiplerince telafisi mümkün ise telafi yöntemini öğrenmesi gerekmektedir. İleri seviye
birinci ve ikinci modülde ise devamsızlık imkanı yoktur. Devamsızlık durumunda modülün tekrarı
gerekir. Telafi yöntemleri; SEI, European Association of Somatic Experiencing, Amsterdam,
Hollanda (Kısaca ‘EASE’ olarak anılacaktır.) ve Somatik Deneyimleme Türkiye (Kısaca ‘SDT’
olarak anılacaktır.)'nin belirlediği kurallara göre yapılacaktır. Telafi çalışmalarının ek ücret
ve/veya süpervizyon çalışması içermesi durumunda bu ek uygulamaların yüklenicisi katılımcıdır.

1.2. Katılımcının, bir sonraki modül seviyesine geçmeden önce alması gereken süpervizyon ve
bireysel seans gerekliliklerini, Somatik Deneyimleme Koordinatörlüğünce verilmiş olan Katılımcı
Sertifika ve Çalışma Kitapçığı (‘Çalışma Kitapçığı’)’nda belirtilen koşullara uygun olarak
tamamlaması gerekmektedir. SEI, EASE ve SDT Çalışma Kitapçığı’nda belirtilmiş olan bu
koşulları güncelleme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Katılımcının SEP sertifikasını alabilmesi
için, eğitmen, kıdemli asistan ve Somatik Deneyimleme Koordinatörlüğü gerekli gördüğü takdirde
katılımcıdan ek seans ve/veya süpervizyon almasını isteyebilir. Somatik Deneyimleme
Koordinatörlüğü tarafından yerine getirilmesi istenen bu ve benzeri gereklilikler ve şartlar SEP
Uygulayıcı Programının bitiminden itibaren 1 yıl süreyle daha geçerliliğini korur. Tüm bu süreç
içerisinde, gerekliliklerin ve istenen şartların yerine getirilmemesi durumunda; katılımcı SEP
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Sertifikası almaya hak kazanamayacaktır. Yine katılımcının herhangi bir sebeple modülleri
tamamlayamaması, yarım bırakması veyahut SEP Sertifikasını henüz almamış olması
durumunda; katılımcı, Somatic Experiencing® Practitioner (kısaca SEP) ismini kullanamayacak,
Somatik Deneyimleme Uzmanı, Somatik Deneyimleme Uygulayıcısı, vb. ifadeleri taşıyan ibareler
ile kendini tanıtamayacak, bu ve benzeri ünvanları kullanamayacaktır.

1.3. 1.2.’de bahsi geçen, modüller kapsamında alınacak olan onaylı bireysel seanslar, Somatik
Deneyimleme yaklaşımının ana prensipleri ve tekniklerini gözlemlemek ve deneyimlemek üzere
tamamıyla eğitsel amaçlıdır.

1.4. Katılımcının, her ne nedenle olursa olsun, Programdan ayrılması durumunda ayrılma anına
kadar almış olduğu modüller ile ilgili maddi hiçbir hakkı oluşmayacak, bu temelde herhangi bir
maddi talepte bulunamayacaktır. Maddi bir hakkı doğmamakla beraber, o zamana kadar
tamamlanmış olan modüllere ait bitirme belgeleri katılımcıya verilir. İşbu belgeler, 2 sene süreyle
SEI veya EASE’ e bağlı koordinatörlüklerce verilecek olan seminerlerde geçerliliği olan
belgelerdir.

1.5. Yine SEI, SEI' nin yetkilendirdiği temsilci, Somatik Deneyimleme Koordinatörlüğü veya
eğitmen katılımcının, herhangi bir nedenle modüle katılımının sona erdirilmesini talep eder ve
buna karar verilirse; katılımcı katılımını ve modülün yapıldığı yeri hemen terk etmek zorundadır.
Bu durumda da, madde 1.4'te belirtildiği gibi katılımcı lehine herhangi bir maddi hak
oluşmayacak ve katılımcı bu temelde herhangi bir maddi talepte bulunamayacaktır. Bu durumun
söz konusu olması durumunda maddi hak oluşmayacağı gibi tamamlanmış olan modüllere ilişkin
bitirme belgesi verilmez, verilmiş olan bitirme belgesi var ise bu belgelerin geçerliliği olmadığı
kabul edilir.

1.6. Somatik Deneyimleme Türkiye, Program sürecinde, katılımcı sayısının, yeter sayısının
altına düşmesi veya oluşabilecek öngörülemeyen sebepler (hastalık, olağanüstü haller, yangın,
sel, doğal afet, güvenlik tehdidi, döviz kurunda SDT’nin Program maliyetini karşılayamayacağı
artışlar vb.) dolayısıyla modüllere ara verebilir veyahut modüllere devam edilmemesine karar
verebilir. İşbu durumda, katılımcı bir sonraki modülü bekleyebilir veya Programın
tamamlanmamış dönemine ilişkin yapmış olduğu ödeme kendisine iade edilir. Programın ilk
modülü gerçekleşmeden, Programa devam edilmemesine karar verilir ise katılımcının ödemiş
olduğu Türk Lirası (TL) kayıt ücreti yine TL olarak katılımcıya iade edilir.

1.7. SEI, EASE ve SDT' nin katılımcılara seans veren SEP eğitmen, asistan ve SEP
uygulayıcılarını takip ve kontrol etmek, denetlemek veya düzenlemek zorunluluğu ve gerekliliği
yoktur. Katılımcının bu uygulayıcılardan alacağı bireysel seans, süpervizyon veya grup
çalışmaları sırasında oluşabilecek olumlu veya olumsuz sonuçlardan katılımcı tam sorumludur
ve bahsi geçen durumlar için SEI, EASE, SDT veya ilgili kurum ve kişilerin bu hususta
sorumluluğuna gidilemez.

Program Asistanları (Asistan) ile yapılan tüm bireysel seanslar, süpervizyonlar, oturumlar,
uygulama egzersizleri, paylaşımlar, toplantılar ve istişarelern sorumluluğu sadece katılımcıya
aittir ve SDT'nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını katılımcı kabul eder. Herhangi bir Asistan'ın
herhangi bir eylemi veya ihmalinden ve bunlarla ilgili her türlü iddiadan dolayı, katılımcı, SDT ‘yi
her türlü sorumluluktan muaf tutar. SDT‘nin Asistan‘dan alabileceği hizmetlerin özellikleri veya
kalitesi hakkında hiçbir beyanda bulunmadığını veya herhangi bir garanti vermediğini kabul eder.

1.8. Düzenlenen Programı ve gerekliliklerini tamamlayan uygulayıcılar ve Programa katılanlar
isterlerse  http://somatikdeneyimlemeuygulayicilari.com web sitesinde uygulayıcılar veya
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uygulayıcı adayları bölümlerinde kısa özgeçmişlerini ve iletişim bilgilerini paylaşabilirler.
Uygulayıcılardan ve katılımcılardan uygulama almak isteyen kişiler sitedeki bilgiler
doğrultusunda bu kişilere ulaşabilir. Katılımcıların SDT ile paylaşmış oldukları bu bilgiler Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca ‘KVKK’ olarak anılacaktır.) kapsamında korunmaktadır.
SDT, web sitesinde listelenen kişilerle yapılan Program dışındaki özel seanslardan sorumlu
tutulamaz.

1.9. SEP Uygulayıcı Programı çevrimiçi başvuru formunda veya kayıt formunda bilgileri tam
olarak anlaşılmayan katılımcı adaylarıyla bildirmiş oldukları e-mail adresleri üzerinden iletişime
geçilerek eksik bilgilerin tamamlanması istenebilir. Katılımcıların çevrimiçi başvuru formunda ve
kayıt formunda ve e-mail üzerinden paylaştıkları bu bilgiler KVKK kapsamında korunmaktadır.
Katılımcı; SDT’nin, katılımcının kişisel bilgilerini yalnızca başvuru değerlendirme süreçlerinde,
kurum içi istatistiki analizlerde ve Somatik Deneyimleme alanındaki seminer ve eğitimlerle ilgili
katılımcıyı bilgilendirmek amacıyla kullanmasına onay vermektedir. Katılımcı; SDT’nin,
katılımcının sertifikasyon gerekliliklerini yerine getirdiği konusunda bilgilendirmek amacıyla,
katılımcının kişisel bilgilerini (yalnızca isim, adres ve e-posta adresi) SEI ile paylaşmasına onay
vermektedir.

1.10. Hastalık, stres, hamilelik ve diğer önemli kişisel zorluk dönemlerinde Program’a katılım;
katılımcı ve hamile katılımcı için doğmamış çocuğu açısından sağlık riski oluşturabileceğinden,
Program’a bu dönemlerde devam etmenin tüm sorumluluğu katılımcının kendisindedir. Herhangi
bir sağlık riski veya hamilelik nedeniyle katılımcı Program'dan ayırıldığında veya ayrıldığında,
katılımcının o ana kadar ödemiş olduğu ücret iade edilmez.

2. MALİYET VE ÖDEME

2.1. 2021 Eylül tarihinde başlayan Programın standart modül ücreti 750 Euro+KDV (Toplam 885
Euro) karşılığı Türk Lirası’dır ve ödeme tarihindeki TCMB döviz satış kuruyla hesaplanır.
Katılımcı, SEP Programına kesin katılım için, 300 Euro (KDV dahil) karşılığı ödeme tarihindeki
TCMB döviz satış kuruyla hesaplanacak ‘ön kayıt ücreti’ni, Somatik Deneyimleme
Koordinatörlüğü’nün bildireceği tarihe kadar, yine Koordinatörlükçe bildirilmiş olan banka hesap
numaralarına ödeme tarihindeki TCMB döviz satış kuruyla hesaplanarak TL olarak yatırır. Bu ön
kayıt ücreti, daha sonra Programın ilk modülü için yapılacak olan ödemeden düşülecektir. Her bir
modül ücreti Türk Lirası olarak, ilgili modül başlamadan önce, Somatik Deneyimleme
Koordinatörlüğünce bildirilmiş zaman içinde, belirlenmiş olan banka hesap numarasına yatırılır
veya Somatik Deneyimleme Koordinatörlüğüne nakit olarak ödenir.

2.2. SEP Programına kabul edilen ve ön kayıt ücretini ödeyen katılımcı, herhangi bir nedenle
Programın ilk modülünden önce Programa katılmaktan vazgeçerse, Programın başlamasına en
az 30 gün kalmış olması şartıyla, SEP Programına katılmayacağını yazılı olarak Somatik
Deneyimleme Koordinatörlüğü’ne iletirse, ön kayıt ücretinin %50'si katılımcıya geri ödenir.
Programın ilk modülünün başlamasına 30 günden daha az bir süre kalmış olması durumunda
Somatik Deneyimleme Koordinatörlüğü’ne yazılı olarak bildirimde bulunulsa dahi ödenmiş olan
ön kayıt ücreti geri ödenmez. Modül başladıktan sonra yapılmış olan tüm ödemeler iade edilmez.

2.3. Katılımcı, SEP Programına ani sağlık problemi, ekonomik durumda kötüleşme, ailevi
beklenmedik bir durum dışındaki bir neden ile Programa ara verir veya Programı sonlandırırsa,
ilgili Program modülünün başlamasına 30 günden daha fazla bir süre kalmış olması şartıyla
Somatik Deneyimleme Koordinatörlüğü’ne bildirimde bulunursa, katılımcıdan başlayacak olan
Program modülüne ilişkin olarak (KDV dahil) 750,00-TL işlem ücreti alınır. Eğer ilgili modülün
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ödemesi veya ön ödemesi daha önceden yapılmışsa bu ödemeden (KDV dahil) 750,00-TL
kesilir, bakiye meblağ katılımcıya iade edilir. Bahsi geçen durum, ilk modülü kapsamaz.

Katılımcı henüz modül ön kayıt ödemesi yapmamış ise, bu yükümlülüğü Koordinatörlüğün
belirlediği banka hesap numarasına veya SDT’ye nakit olarak ödemelidir. Bir Program
modülünün başlamasına 30 günden daha az ve 7 günden daha fazla bir süre kalmış olan yazılı
iptal bildirimlerinde ise, katılımcı başlayacak olan modül için ön kayıt ücretinin ancak %50’sini
geri alabilir. Katılımcı, Programın başlamadan 7 gün önce ve/veya Program başladıktan sonra
ara verir veyahut Programı sonlandırırsa başlamış olan modül için yaptığı tüm ödemeler tarafına
iade edilmez. Katılımcı herhangi yazılı herhangi bir bilgilendirme yapmadığı durumda ön kayıt
ücreti ödemememiş olsa da ön kayıt ücretinden sorumludur, ve bu yükümlülüğü
Koordinatörlüğün belirlediği banka hesap numarasına veya SDT’ye nakit olarak ödenmelidir.

2.4 Madde 2.2 ve 2.3'te bahsedilen durumların vuku bulması halinde, katılımcı, EASE
tarafından onaylı ve SEI tarafından tanınan Somatik Deneyimleme® Uygulayıcı Sertifikasını
(Somatic Experiencing® Practitioner certificate) almaya hak kazanamaz. Yine tamamlanmış
modüllere ait bitirme belgeleri, SDE, SEI ve EASE’e bağlı koordinatörlüklerce verilecek
seminerlerde 2 yıl süreyle geçerliliği olacak şekilde katılımcıya verilir.

3. GİZLİLİK, TELİF HAKKI ve PROGRAM MATERYALİ MÜLKİYETİ

3.1. Programda yer alan katılımcıların kişisel bilgileri, deneyim, paylaşım ve tecrübeleri tamamen
özeldir. Bu bilgiler saklı tutulur ve katılımcılar bu bilgileri hiçbir koşul altında, katiyen gerçek
ve/veya tüzel kişilerle paylaşamaz. Böyle bir durumun vuku bulması halinde, SDT, bu gizliliği ihlal
eden veya paylaşımı yapan katılımcının Programına son verme hakkına sahiptir. Programın
çevrimiçi gerçekleşecek “Zoom” uygulaması ve “Thinkific” katılımcı portali uygulamalarındaki tüm
toplantılar, oturumlar, materyaller, paylaşılan içerikler de bu maddeye dahildir. Bu uygulamaların
değişmesi durumunda katılımcı için bu uygulamalara eklenecek veyahut yerini alacak her türlü
yeni uygulamanın içerikleri de bu madde kapsamında olacaktır.

3.2. Program sırasında yapılan, meydana gelen hiçbir şeyin ses ve/veya görüntü kaydı
katılımcılarca alınamaz. Programda kullanılan, dağıtılan veya Program sonrasında katılımcılara
kiralanan; sesli, görüntülü, yazılı bütün materyaller telif hakkıyla SDT tarafından korunmaktadır.
Katılımcı bu materyallerin tamamını veya bir kısmını hiçbir koşul altında paylaşamaz,
çoğaltamaz, dağıtamaz, yayamaz ve yayımlayamaz. Programın Zoom ve Thinkific
uygulamalarında katılımcının Program’a kayıtlı olduğu ismine tanımlanan şifre, kullanıcı adı gibi
sadece katılımcıya özel uygulamaların giriş bilgilerini hiçbir koşulda üçüncü şahıslar ile
paylaşamaz. Paylaşması durumunda Program’dan ödeme iadesiz ihraç etme yetkisinin SEI ve
SDT’de olduğunu koşulsuz olarak kabul eder. Bu koşulu ihlal etmesi durumunda oluşacak yasal
sorumluluğun da kendisine ait olduğunu kabul eder.

3.3. SDT seminerlerinde ve organizasyonlarında izin alınmadan sesli ve/veya görüntülü kayıt
yapılması ve yine izin alınmadan yapılmış olan bu kayıtların kullanımı durumunda doğacak
sonuçlardan FHE, SEI, EASE ve SDT hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu maddeye Programın
çevrimiçi gerçekleşen modül veya herhangi bir kısmının ses, video, görsel-işitsel veya diğer
herhangi bir şekilde kaydının alınmaması ve Program’da yer alan herhangi bir bilginin katılımcı
tarafından hiçbir koşulda kopyalanmaması, çoğaltılmaması, dağıtılmaması, paylaşılmaması
ve/veya yayınlanmaması da dahildir.

3.4. SEI ve SDT’nin yetkilendirmiş olduğu kurum ve kuruluşlar ve bünyesindeki kişiler, bu
seminerler sırasında kayıt yapabilir. Bu kayıtların yapımına ilişkin yazı katılımcı ve asistanlara ek
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bir Beyan ile sunulur. Program sırasında SEI ve SDT’nin yetkilendirmiş olduğu kurum ve
kuruluşlar ve bünyesindeki kişilerce çekilen videolar katılımcılara kiralanabilir. Programda
kullanılan, dağıtılan veya Program sonrasında katılımcılara kiralanan; sesli, görüntülü, yazılı
bütün materyaller telif hakkıyla korunmaktadır. Katılımcıların sözleşmeyi kabul etmesi halinde
seminerler sırasında yapılacak olan ses ve/veya görüntü kaydını kabul etmiş sayılırlar.

Katılımcı ayrıca SDT'nin Program’ın herhangi bir yetkisiz kaydından ve bundan doğacak
sonuçlardan sorumlu olmayacağını ve SDT ’nin herhangi bir yetkisiz kaydın kullanımı veya
istismarına ilişkin hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmayacağını kabul eder.

3.5. Seminerler sırasında yapılacak olan herhangi bir demonstrasyona (eğitmen ile katılımcılar
önünde uygulama) katılımcılar; gönüllü olarak, kendi serbest iradeleri ve isteğiyle iştirak eder.
Tamamıyla eğitsel amaçlı olan bu demonstrasyonlar sırasında gönüllü katılımcıya kişisel
travmaları, yaşamış bulunduğu duygusal, psikolojik ve fiziksel deneyimler hakkında sorular
yöneltilebilir.

Bahsi geçen iştirak hali tamamıyla gönüllülük esasına dayandığından, katılımcıların bu
demonstrasyonlardan herhangi birine dâhil olma zorunluluğu yoktur. Demonstrasyona dahil olma
durumunda da katılımcı kendisine yöneltilen sorulara cevap vermeme hakkına sahiptir ve
mazeret göstermeksizin istediği anda demonstrasyon katılımını sonlandırabilir.

Katılımcı, demonstrasyona katılmayı seçtiğinde, aynı zamanda SDT'nin bu demonstrasyona ait
ses ve/veya görüntü kayıtlarını katılımcının bulunduğu eğitim modül kayıtlarında ve SDT'nin
düzenlediği diğer Somatik Deneyimleme seminerlerinde eğitim amaçlı olarak kullanılmasına izin
verir. Katılımcı; eğitim sonrasında yazılı talepte bulunmak koşuluyla, ses ve görüntüsünün ilgili
eğitim kayıtlardan çıkarılmasını talep etme hakkına sahiptir.

Demonstrasyonlara katılım sırasında ortaya çıkabilecek olan hiçbir sorun ve sonuç sebebiyle
FHE, SEI, EASE ve SDT sorumluluk altına alınamaz.

Katılımcı, Program sırasında fiziki veya çevrimiçi bir demonstrasyon uygulamasına katılmayı
kabul ederse, bunu gönüllü olarak ve bazı riskleri üstlenerek yaptığını kabul eder. Program
kayıtlarının, Program sonrasında katılımcı ve asistanların erişimine açık olacağını ve bu
demonstrasyon kaydına erişebileceklerini kabul eder. Diğer katılımcıların ve SDT’nin, kaydın
kendisi veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından izinsiz olarak dağıtılmasından sorumlu
olmadığını kabul eder. Demonstrasyon seansının kişisel travma geçmişini, yaşıyor olabileceği
duygusal, psikolojik ve fiziksel semptomlar hakkında sorular içerebileceğini baştan kabul etmiş
sayılır. Ayrıca demonstrasyona katılma yükümlülüğü olmadığını, herhangi bir soruyu yanıtlamayı
reddedebileceğini ve kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda katılımını
durdurabileceğini veya sonlandırabileceğini kabul eder. Katılımcı SDT’nin herhangi bir
demonstrasyona katılması veya dahil olmasıyla ilgili hiçbir yükümlülüğü veya sorumluluğu
olmadığını ve katılım nedeniyle oluşacak herhangi bir sonuçta sorumluluğu olmadığını kabul
eder.

Son olarak, katılımcı Program’a katılan tüm katılımcıların kişisel bilgilerinin ve paylaşımlarının
kesinlikle ve tamamen gizli olduğunu kabul eder. Program’daki katılımcı ve asistanların
isimlerinin veya diğer gizli bilgilerin hiçbirini başka herhangi bir kişi veya kuruluşla hiçbir koşulda
paylaşmayacağını kabul eder.

3.6. FHE, SEI, EASE ve SDT, resmi web sitelerinde yer alan her türlü bilgi de dâhil olmak üzere,
seminerler sırasında kullanılacak olan tüm araç, gereç ve materyallerin lisans haklarına sahiptir.
Bu materyallerin tamamının veya bir bölümünün özel ya da tüzel kişilerce herhangi bir yolla
kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, kullanılması yasaktır. Seminer amaçlı kullanılan her
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türlü araç, gereç, slayt, ses kaydı, video vb. sesli ve görüntülü kayıtlar, Program manuelleri,
doküman, araştırma, makale, kitap, yayın, kaynak eser işbu materyaller kapsamındadır.

SEI ve SDT başlangıç, orta ve ileri seviye seminerlerin tümünde kullanılan ve referans gösterilen
kaynakların hepsi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır. SEI ve SDT’nin
düzenlediği seminerlerde kullanılan hiçbir materyal kısmi veya tümüyle kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

3.7. Umuma açık akademik makale, yazı, yayın vb. materyal ve yazılı kaynaklara kendi paylaşım
kurallarına göre atıf yapılabilir ve bunlar kaynak göstermek koşuluyla kullanılıp, paylaşılabilir.

3.8. Katılımcının Program sırasında veya Programın bitiminden sonra, Somatik Deneyimleme ile
ilgili herhangi bir sunum vb. paylaşımı yapabilmesi, SDT’ye yazılı bildirimde bulunması ve SDT
ile SEI’nin yazılı izin vermesiyle mümkündür. Bu sunumlar, izin verildiği takdirde, SEI’nin
belirlediği şekil ve içerik standartlarına uygun olarak yapılabilir. Gerektiği takdirde SDE tarafından
bunun için referans sağlanır.

3.9. Somatik Deneyimleme, Somatic Experiencing®, SE®, ve SEP® isimleri, -aynı adla veya
farklı ad altında- bu isme ait kavram, anlayış, terim ve modeller ile onu oluşturan öğelerin fikri ve
sınai mülkiyet hakları SDT, FHE ve SEI’ye aittir. Bu öğelerin katılımcı tarafından herhangi bir
içerikte sunulabilmesi sadece SDT ve SEI’nin ıslak imzalı onayı ve izniyle ve SDT’nin bildireceği
belirli kurallar içerisinde mümkündür.

3.10. İşbu sözleşme imzalanmadan önce katılımcı, işbu sözleşme veya T.C. kanunları altında
herhangi bir, “Gizlilik, Telif Hakkı ve Program Materyali Mülkiyeti” başlığı altındaki maddelerden
herhangi birini ihlal etmiş ise; bu ihlali derhal SDT Koordinatörlüğüne bildirmek ve
koordinatörlüğün talimatları doğrultusunda bu ihlali gidermekle yükümlüdür. Bu ihlal, Program
materyallerinin (Program modüllerinin videoları, slayt setleri ve manuelleri, eğitmen ile uygulama
ve demonstrasyonların transkriptleri, ses kaydı alınması dahil) kısmi ya da tamamen
kopyalanmasını; yazılı veya elektronik olarak paylaşılmasını, çoğaltılmasını, dağıtılmasını da
içerir. Böyle bir ihlal söz konusu olduğunda, bu durum FHE, SEI ve EASE’e ve bünyelerindeki
etik kurullara bildirilir. Sürecin ve koşulların değerlendirilmesi sonucunda; katılımcının Programı
sonlandırması uygun görülebilir. Böyle bir durumda, katılımcının tamamlamış olduğu modüllere
ait katılım belgeleri de geçerliliğini yitirir. Aynı şekilde bu katılımcının ismi Somatik Deneyimleme
Uygulayıcıları web sitesinden çıkarılır ve bu kişinin isminin etik ihlal nedeniyle listelerde olmadığı
web sitesinde açıkça belirtilir.

3.11. Bu sözleşme kapsamında her modül sonunda katılımcıların isim-soyisim bilgilerini ve
e-maillerini içeren bir liste hazırlanır. Bu liste FHE, EASE ve SEI ( “http://traumahealing.org/”) ile
yapmış olduğumuz sözleşme kapsamında ilgili kurumlara sunulur ve her bir katılımcı için
anlaşılan oranda lisans ödemesi yapılır. Katılımcılar işbu sözleşmeyi imzalaması halinde ortak
çalışma yürüttüğümüz bu kurumlarla bahsi geçen bilgilerinin paylaşılmasını kabul eder.

4. SETİFİKA ALMA KOŞULLARININ TAKİBİ

4.1. Katılımcı SEI’ye ait traumahealing.org, EASE’ye ait somatic-experiencing-europe.org ve
SDT’ye ait www.somatikdeneyimleme.com web sitelerinde yer alan etik ilkeler, prensipler, kural
ve uygulamaları kabul etmiş sayılır ve bunlara uygun davranmak zorundadır. SEI, EASE ve SDT
web sitelerindeki bu ilkeler, prensipler, kural ve uygulamalar üzerinde bildirimde bulunmadan
değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikleri takip etmek katılımcının yükümlülüğüdür.
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İlke, prensip, kural ve uygulamalarda farklılık söz konusu olması durumunda SDT tarafından
bildirilen şeklin asıl olduğu kabul edilir.

4.2. Programlara katılım veyahut Programın tamamlanmaması hali ile ilgili işbu sözleşmede
sayılmamış olan başkaca herhangi bir durum söz konusu olduğunda, durumun meydana
gelmesinden itibaren 15 gün içinde çözüm için Somatik Deneyimleme Türkiye’ye yazılı başvuru
yapılır. 15 gün içinde yazılı başvuru yapılmaması veyahut söz konusu durumun Somatik
Deneyimleme Türkiye genel ilkeleri gereğince çözüme kavuşturulmasının mümkün olmaması
durumunda tam sorumluluk katılımcıya aittir ve SEI, EASE ya da SDT’nin sorumluluğuna
gidilemez.

5. İHLAL

Eğer katılımcı bu sözleşmeyi ihlal ederse, ihlali düzeltmesi için kendisine 15 gün süre verilir.
Eğer katılımcı ihlali düzeltmede başarısız olur veyahut ihlalin düzeltilmesi mümkün olmazsa,
SDT bu anlaşmayı bozma, katılımcının Programa katılım ve/veya devam etme hakkını askıya
alma ve katılımcıyı, Türkiye’deki SEP uygulayıcıları ile SE Programı katılımcılarının yer aldığı
listeden ve bu bilgilerin yayınlandığı web sitesinden çıkarma yetkisine sahiptir. SDT tarafından
SEI ve EASE’e bildirilen ihlal durumunun incelenme sürecinde, o zamana kadar alınmış olan
modül katılım belgelerinin geçerliliği ortadan kalkabilir.

6. DEVİR

Önceden yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece, katılımcı bu sözleşmeyi veya bu sözleşmeyle
verilen hakları hiçbir üçüncü gerçek ya da tüzel kişiye devretmeye yetkili değildir. SDT, bu
sözleşmeyi veya bu sözleşmeyle verilen haklarını, üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişiye
katılımcıya bildirimde bulunarak devredebilir.

7. KULLANIMIN DURDURULMASI

İşbu sözleşme ihlal edilir veya herhangi bir sebepten sona ererse, katılımcı SDT’nin sunmuş
olduğu ve telif hakkıyla korunan araç, gereç ve her türden materyali kullanmayı durdurur ve tüm
materyalleri derhal iade eder.

8. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu sözleşme bu konuya ilişkin olarak taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını içerir ve bu
konuyla ilgili tüm önceki yazılı veya sözlü anlaşmaları ortadan kaldırarak onların yerini alır.

9. DEĞİŞİKLİKLER

Yazılı olarak düzenlenip taraflarca imzalanmadıkça bu sözleşmedeki hiçbir değişiklik geçerli
olmayacaktır.

10. SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ

İşbu sözleşmenin bir kısmı geçersiz, hükümsüz veya uygulanamaz hale gelirse sözleşmenin geri
kalan kısmı geçerliliğini korur ve geçerli kalan kısım için tüm hüküm ve sonuçlarını doğurmaya
devam eder.
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11. BİLDİRİM

Bu sözleşme uyarınca yapılacak tüm bildirim ve iletişimler somatikdeneyim@gmail.com e-posta
adresine veya Koordinatörlüğün sonradan bildirimde bulunabileceği bir e-posta adresine, e-mail,
veyahut Süleyman Seba Caddesi, No: 64/7, Beşiktaş, İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta
göndermek yoluyla, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre tebliğ edilecektir. İşbu sözleşmedeki
adreslere yapılan bildirimler, adres değişiklikleri 15 gün içinde yazılı olarak karşı tarafa
bildirilmedikçe, geçerli sayılacaktır. E-posta yoluyla yapılacak olan bildirimlerde SDT tarafından
e-mailin alındığına dair 10 gün içinde geri bildirim yapılmadıkça bildirim yapılmamış sayılır. İşbu
sebeple sorumluluk e-mail gönderen tarafa aittir.

12. UYGULANACAK HUKUK ve YETKİLİ MAHKEME

Taraflar bu sözleşmenin Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olacağını ve bu hukuka uygun olarak
yorumlanacağını kabul ederler. Bu sözleşmenin yorumundan ve uygulanmasından doğan tüm
uyuşmazlıklar iyi niyetle karşılıklı müzakerelerle çözümlenecektir. Tarafların karşılıklı mutabakata
varamadıkları hallerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Ben aşağıda imzası bulunan, ____________________________, 8 (sekiz) sayfalık işbu
sözleşmenin tamamını okuduğumu, aleyhime olabilecek hükümler de dâhil olmak üzere, tüm
bilgi ve yükümlülüklerle birlikte, içeriğini bütünü ile anladığımı ve ilgili Programa bu koşullar
çerçevesinde katıldığımı kabul ve taahhüt ederim.

(Aşağıya el yazısı ile “Okudum, Anladım, Kabul Ediyorum.” yazılması gerekmektedir.)

Tarih ve Yer :

Ad-Soyad :

T.C. Kimlik No :

İmza :

Adres :

E-Mail :

Telefon :
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