
 

Genel Koşullar  

1. Genel Katılım Koşulları  

Kurslarımıza katılabilmek için, 18 yaşını doldurmuş  olmak gerekmektedir. Gençlere 

yönelik açılan kurslarımıza katılım yaşı 13-17’dır.   

2. Ödeme Koşulları   

2.1  Kurs ücreti ön kayıt yaptırdıktan sonra, yani kayıt esnasında,  

Ankara’da  banka havalesiyle,  

İzmir’de kurs kayıt bürosunda kredi kartıyla veya ( havale dekontunu   kurs  

kayıt bürosuna ibraz etmek koşuluyla) banka havalesiyle,  

İstanbul’da banka havalesiyle ödenir.  

  

2.2  Ön kayıt yapılmadan bankaya yatırılan kurs ücreti, kursa kayıt hakkı tanımaz.   

2.3  Kurs ücretinin zamanında hesaba geçmemesi durumunda kayıt iptal edilir. Bu süre 

zarfında ilgili kursta yer kalmaması durumunda kurs ücreti iade edilir.  

2.4  Kurs ücretinin bankaya havale edilmesinde doğabilecek olan her türlü masraf 

kursiyere aittir.  

3. Ücretlendirme    

3.1  Kayıt esnasında, Goethe-Institut ’un ilgili kurs  tarihi için geçerli ücreti sözleşmede 

yer alır.   

3.2  Kursiyerin (Örn. kurs  tarihi veya kursla ilgili) değişiklik talebinde bulunması halinde,  

ilgili işlemler ücrete tabi degildir. Kurs değişikliği sadece istenilen kursta yer varsa 

mümkündür.   

4. Kayıt ve Seviye Belirleme   

4.1  Almanca ön bilgiye sahip katılımcılar seviye belirleme sınavına girer. Seviye 

belirleme sınavında alınan puan 6 (altı) ay geçerlidir. Başlangıç seviyesinde olan 

kişiler için seviye tespit sınavı yapılmaz.  

4.2  Goethe-Institut Ankara’da kayıt için bir adet vesikalık fotoğraf gerekmektedir.  

4.3  Kur atlama belgelerinin geçerliliği 6 (altı) aydır. Bir sonraki kursa devam etmek 

isteyen kursiyerler, en son aldıkları kur atlama belgesini kayıt esnasında ibraz etmek 

zorundadır.  

5. Kayıt iptali  

5.1        Her türlü kayıt iptali ve ücret iadesi başvuruları sadece yazılı olarak veya e-posta 

yoluyla mümkündür.   



 
 

5.2  Kurs başlamadan önce kaydın iptali mümkündür. Bu durumda kursiyerlerden  işlem 

ücreti olarak  100.- TL kesinti yapılır ve kalan meblağ kursiyere iade edilir.  

5.3  Kursiyer önemli bir gerekçesi varsa her zaman sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 

Bu durumda kurs ücreti, kullanılmayan hizmet ile orantılı olarak iade edilir. Önemli 

nedenler öncelikle hastalık ve benzeri engellerdir.  

5.4.  Kurs başlama tarihinden itibaren kurs  ücreti iade edilmez.   

5.5  Ücret iadeleri, kursiyer tarafından yazılı beyan edilen banka hesabına yapılır.  

6. Kursların Oluşturulması / Sınıf Kapasiteleri  

  Kurslarımızın kapasitesi en az 10, en fazla 18 kursiyerden oluşmaktadır. Kurs 

başlangıcında kursiyer sayısının yetersiz olması durumunda, kursu iptal etme veya 

erteleme hakkımız saklıdır. Bu durumda kursiyerlere başka bir kursa devam etme  

veya ücretin tamamını iade etme seçeneklerini sunmaktayız.  Sadece kayıt süresi 

bitiminde asgari katılımcı sayısına ulaşan kurslar açılabilmektedir.  Açılma şansına 

sahip bir kursun kapanmaması için,  belirtilen süre zarfında kaydınızı yaptırmanız 

sizin de  lehinize olacaktır.   

7. Kursiyerlerin Yükümlülükleri  

7.1.  Derslere devam zorunluluğu % 70’dir. Aksi halde kursiyer için kurs katılım belgesi 

düzenlenemez.  

7.2  Kursiyer Goethe-Institut’a  girişte kursiyer kimlik kartını göstermekle yükümlüdür.   

7.3  Kursiyer eşyalarının güvenliğinden kendisi sorumludur.   

8. Goethe-Institut’un Yükümlükleri  

Goethe-Institut ve Goethe-Institut çalışanlarının yükümlülükleri için yasal hükümler 

geçerlidir. Goethe-Institut sözleşme taraflarının kontrolü dışında gelişen olağanüstü 

hallerde (örn. doğal afetler, yangın, sel felaketleri, savaş, resmi düzenlemeler ve diğer 

tüm koşullar) doğan hizmet kaybından sorumlu değildir.    

9. Veri Koruma  

Kursiyer, kendine ait başvuru, ödeme ve performans  bilgilerinin Goethe-Institut 

tarafından elektronik ortamda kaydedilmesini ve kurs bitiminden sonra  kendisine 

bilgi, bülten v.b. yollardan ulaştırılmasını kabul eder.   

 

 



 
 

10. Uygulanacak Hukuk ve İlgili Mahkemeler  

Goethe-Institut Ankara için yetkili mahkemeler Ankara mahkemeleridir. 

GoetheInstitut İzmir için yetkili mahkemeler İzmir mahkemeleridir. Goethe-Institut 

İstanbul için yetkili mahkemeler İstanbul mahkemeleridir.  

  

11. Goethe-Institut'un DEUTSCH ONLINE grup kursu  

11.1.  Sözleşmenin konusu yalnızca “Goethe-Institut'un DEUTSCH ONLINE grup kursudur.”  

11.2.   İleride sınıf ortamında örgün eğitim olarak ele alınan kurslara katılım göstermek 

istediğiniz takdirde, bu bir sözleşme değişikliği ve ayrı bir dilekçe ile başvuru gerektirir.  

  

11.3.   Mücbir sebep halinde, sözleşmenin ifasının sözleşme taraflarının kontrolü dışında 

gelişen ve engellenmesinin taraflardan beklenmesi makul ve mümkün olmadığı, harici 

bir sebepten kaynaklı olarak imkânsız hale gelmesi durumunda (örneğin; savaş, iç 

savaş, terör, doğal afetler, epidemi, pandemi vs.), Goethe-Institut kursiyerlere kursta 

somut olaya uygun değişiklikler sunma hakkını (örneğin zaman ve yer bakımından) 

saklı tutar. Böyle bir durumda kursiyere süreli yeni bir teklif sunulacaktır ve kursiyere 

değiştirilmiş teklifi kabul etmek veya sözleşmeyi feshetmek isteyip istemediği 

sorulacaktır. Kursiyer sözleşmeyi feshetmeyi talep ettiği takdirde, kursiyere o zamana 

kadar yapmış olduğu olası ödeme katılmış olduğu kursların bedeli dikkate alınarak geri 

ödenir.  

  

11.4.    Kurs başlamadan önce kayıt iptali mümkündür. Bu durumda kursiyerlerden 100 TL 

kesinti yapılır. Kalan meblağ kursiyere iade edilir.  

Kurs başlama tarihinden itibaren kurs ücreti iade edilemez.  

  


