
 
 

SİNEMA ATÖLYELERİ 

 
BAŞVURU FORMU* 

 

  

KİMLİK BİLGİLERİ 

 

Adınız  

Soyadınız  

Doğum tarihiniz  

Cinsiyetiniz  

Mesleğiniz  
  

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

E-posta  

Cep Numarası  

Ev Numarası:  

Adres  

 

ATÖLYELER 

 

 
FİLM YAPIM VE YÖNETİM  
ATÖLYESİ                                                  (1.300 TL+KDV) 

 
 TELEVİZYON DİZİSİ YAZARLIĞI                  
                                                                                                 
                                                                                                  (1.000 TL+KDV) 

  
KAMERA ÖNÜ  
OYUNCULUK ATÖLYESİ                      (1.750 TL+KDV)      

 
 KURGU ATÖLYESİ           
                                                                                                
                                                                                                  (1.000 TL+KDV) 

 
BELGESEL FİLM YAPIM VE YÖNETİM 
ATÖLYESİ                                                     (1.200 TL+KDV) 

                                             
FİLM ANALİZİ VE  
SİNEMA ELEŞTİRMENLİĞİ ATÖLYESİ      (650 TL+KDV)                                                      

 
FİLM SENARYOSU YAZARLIĞI 
                                                                       (1.000 TL+KDV) 

 
  

 
  

ÖDEME BİLGİLERİ 

 

 
       TÜRKİYE İŞ BANKASI TBMM ŞUBESİ 
 
 
 
 

*A                             ya da taksitli (3 
taksit) olarak                .  
*Birden fazla a          ç       %10 indirim 
u gu    c     . 
*P                %5         u gu    c     . 
*CerMo               %5 indirim u gu    c     . 
*Öğ   c      %10 indirim u gu    c     . 
 

Şube kodu: 4362 
Hesap no: 3101000 
IBAN: Swift kodu: TR6-4000 6400 0001 4362 
3101 000 

 

*A                          M                          
                 , kredi kar         ç                   
                      g                .  
   f                           “Aç        
                                             AVA 
A                             u       uğu u belirtiniz.  
 Ö      İ    S    -B   F    Y                      
bedeli). Lütfen Alıcı Bölümüne ( Target Dış Ticaret 
Turizm LTD. ŞTİ.) yazınız. 



 

Sözleşme ve Katılım Koşulları 

1. Genel katılım koşulları 

Kursa katılacaklar en az 18 yaşında ve en az lise mezunu olmalıdır. 

 

2. Ödeme koşulları 

Kurs ücretleri asağıda belirtilen banka hesabına yapılacak olan havale, kredi kartı 

ile ya da başvuru sırasında CerModern bankosundan yapılabilir. 

Kurs ücreti 3 eşit taksit olarak ya da peşin olarak ödenebilecektir. Kayıt işlemi, 

başvuru formu ile ücretin en az ilk taksitinin ödendiğini gösterir belge ile geçerli 

olacaktır. 

 

3. Ücretler 

 

3.1. Başvuru sırasında CerModern başvuru formunda belirtilmiş olan ücretler 

sözleşmenin bir parçasıdır. 

 

4. Kurstan ayrılma 

Ücret, kurs başlamadan önce %20 işlem harcı kesilerek geri verilebilir. Kurs 

başladıktan sonra ise, kursa katılıp katılmamaya bakılmaksızın geri ödeme 

yapılmaz. 

 

5. Öğrencilerin kursa yerleştirilmesi / Sınıf büyüklüğü 

 

5.2. Kurslarımız en az 10, en çok 20 kişiden oluşur. Kursun başlayacağı zaman 

10 kişiden az kayıt varsa, CerModern kursu iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir 

durumda kursiyerlere kursu değiştirme veya ücretin tamamını geri alma olanağı 

sunulur. Kayıt tarihleri sonunda asgari kursiyer sayısına ulaşamayan kurslar 

açılamaz. Talep edilen her seviyede kurs açılabilmesi asgari katılımcının 

başvurusuna bağlıdır. Bu sebeple ilan edilen kayıt tarihlerinde başvurulması 

gereklidir. 

 

6. Kursiyerlerin yükümlülükleri 

Kursiyerler CerModern’in geçerli olan bina yönetmeliğine uymakla yükümlüdürler. 

 

7. CerModern sorumluluğu / Elde olmayan nedenler 
CerModer ve çalışanlarının sorumluluğu kasıt ve ağır ihmal ile sınırlıdır. 

Hizmetlerin elde olmayan nedenlerle iptal edilmesinden CerModern sorumlu 
değildir (örn. doğal afetler, yangın, sel, savaş, resmî kurumlar tarafından verilen 

talimatlar ve sözleşme taraflarının kontrolü dışında gelişen tüm diğer olaylar). 
 

 
 
 

---- / ---- / 20---- 
Adı – Soyad, İmza 

 
 
 

CerModern Sanatlar Merkezi 


