Türkiye’deki Goethe-Enstitüleri’ndeki Sınavlara
ilişkin Genel Şartlar

Sınava Kayıt İşlemi
1. Goethe-Enstitüsü’nün merkezi sınavlarına kayıt işlemleri aşağıdaki şekilde
gerçekleşmektedir:
Goethe-Enstitüsü Ankara ve İstanbul:
yalnızca telefon yoluyla: Goethe-Sertifikası A1: Başlangıç Almanca 1:
Ankara/İstanbul’daki sınavlar
Online aynı zamanda: Goethe-Sertifikası A2- Goethe-Sertifikası C2:
Ankara/İstanbul dışındaki sınavlar
Goethe-Enstitüsü İzmir:
telefon yoluyla: mümkün değil.
online ve şahsen: Goethe-Sertifikası A1: Başlangıç Almanca 1 - GoetheSertifikası C2, İzmir içindeki ve İzmir dışındaki sınavlar için
Okullardaki grup sınavları bunun dışındadır.
2. Kayıt işlemi sırasında beyan edilen isim, geçerli kimlikte (yeni kimlik!) veya
pasaportta yer alan bilgilerin aynı olmak zorundadır. Sertifikanın tanzim
edilmesinden sonra ismin yazılış biçimi değiştirilemez.

Sınav Ücreti ve Ücretin İadesi
3. Sınav ücreti, geçerli olan yerel ücret yönetmeliğine göre belirlenir ve kayıt
formunda veya internetteki sınav kılavuzunda belgelenmektedir.
4. Sınav ücretleri, ön kayıt sonrasında ödeme süresi içerisinde ilgili GoetheEnstitüsü’nün banka hesabına havale edilecektir.
5. Bir sınav başlatılmadığı veya başlatıldıktan sonra yarıda kesildiği takdirde ve
bunun için sağlık gerekçelerinin ileri sürülmesi halinde bunlar derhal bir doktor
raporunun ilgili Goethe-Enstitüsü’ne ibraz edilmesiyle belgelenmelidir. Bir
sınavın sağlık sebeplerinden dolayı verilmemiş olarak kabul edilmesi halinde,
sınav ücreti bir sonraki sınav tarihi için alacak kaydedilir veya iade edilir.

Sınava Katılım
6. Sınav gününde sınava katılacak olanlar kimliklerini geçerli ulusal kimlikleri
(yeni kimlik!) veya pasaportları ile ibraz edeceklerdir.
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7. Sınava katılacaklar sınavın başlamasından 15 dakika önce hazır bulunmak
zorundadır.
8. Sınav başlangıcına geç gelen katılımcıların sınava girmelerine izin verilir, ancak
kaçırdıkları sınav süresi sonradan telafi edilemez.
9. Katılımcı, kaydı yaptırılan sınav tarihinde hazır bulunmadığı takdirde sınava
girmemiş kabul edilir. Sınav ücreti iade edilemez.
10. Sözlü sınav tarihleri en geç yazılı sınavdan hemen sonra bildirilir. Katılımcı,
sözlü sınavın planlandığı tarihte hazır bulunmadığı takdirde sınava girmemiş
kabul edilir.
11. Sınav öncesinde tüm kişisel eşyalar (cep telefonları, çantalar, vs.) teslim edilir.
12. Sınav ile ilgili olarak hile yapanlar, yasak olan yardımcı maddeler
bulunduranlar, kullananlar veya başkalarına kullandıranlar veya davranışları ile
herhangi başka bir şekilde sınavını nizami gidişatını bozanlar sınavdan çıkarılır.
Bu durumda sınav performansları değerlendirilmez. Yasak olan yardımcı
maddeler olarak, örneğin sözlükler, gramer kitapları, hazırlanmış kağıtlar, vb.
kabul edilir. Cep telefonlarının, mini bilgisayarların veya diğer aletlerin ne
hazırlık odasına ne de sınav salonuna getirilmesine izin verilmemektedir.
Aksine davranışlar ilgililerin sınava alınmamasına neden olur.

İtirazlar
13. Sınav sonucuna, sonuçların ilan edilmesinden sonra iki hafta içerisinde, ilgilinin
sınava girmiş olduğu Goethe-Enstitüsü’nün idaresi nezdinde yazılı bir şekilde
itiraz edilebilir (harici sınavlar için: yetkili Goethe-Enstitüsü’nün idaresi
nezdinde). Gerekçesiz veya yeterli gerekçelere sahip olmayan başvurular
sınavdan sorumlu şahıs tarafından geri çevrilebilir. Ulaşılmamış bir puana işaret
edilmesi, gerekçe olarak yeterli değildir.
14. Sınavın uygulanmasına ilişkin itiraz, sınava girdikten hemen sonra, sınavın
gerçekleştirildiği ilgili Goethe-Enstitüsü’nün idaresi nezdinde yazılı bir şekilde
sunulmalıdır.
15. İtirazlar, sınava katılan şahıs tarafından şahsen gerçekleştirilmek zorundadır.
Üçüncü şahısların itirazları dikkate alınmaz.

Sınav Sonuçları ve Karneler
16. Karneler en geç sınav tarihinden dört hafta sonra düzenlenecektir (C2’de
karneler en geç 6 hafta içinde düzenlenir).

İnceleme
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17. Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden sonra başvuruda
bulunarak kendi sınavlarını inceleyebilirler. Bu inceleme sırasında herhangi bir
çıktı, kopya veya suret alınamaz.

Karnenin Kaybı
18. Karnenin kaybolması durumunda 10 yıl içerisinde yedek bir belge
düzenlenebilir. Yedek belgenin düzenlenmesi için 100 TL tutarında bir ücret
alınır.

Diğer Hükümler
Diğer hükümler için Goethe-Enstitüsü’nün sınav yönetmeliğine atıfta bulunulmakta
olup, bu mevzuata https://www.goethe.de/pro/relaunch/prf/de/Pruefungsordnung.pdf
adresinden ulaşılabilir.
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