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GOETHE-INSTITUT KIBRIS DİL KURSLARI İÇİN 

GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR 

Kursiyer bir kursa kayıt yaptırdığı an itibariyle Goethe-Institut Kıbrıs’ın 

genel şart ve koşullarını kabul etmiş sayılır. 

 

1. Ödeme Koşulları 

Kurs ücretleri, kursların başlama tarihinden  önce online kayıt esnasında ya 

da bizzat kurs kayıt ofisinde nakit olarak veya kredi kartı ile ödenir. 

 
2. Ders Kitapları                                                      

Kurs kitapları kurs ücretine dahildir ve kurstan çekilme durumunda iade 

edilemez. Ders kitapları ancak kurs değişikliklerinde, kullanılmamış yeni 

olmaları şartıyla değiştirilebilir. 

3. Kurs Ücretleri 

3.1. Kayıt esnasında geçerli olan fiyat listesi dikkate alınır. 

3.2. Aynı aileye mensup, ikinci ve sonraki kişilere (eşler, çocuklar, 

ebeveynler, kardeşler) %20 indirim uygulanır. İndirim daha düşük ücretli 

olan kursa uygulanır. Altı kişiden daha az katılımcısı olan kurslara indirim 

yapılamaz. 

3.3. Ders kitapları kurs fiyatına dahildir ve kursun ilk gününde 

dağıtılacaktır. Tamamen online olan kurslarda, Moodle platformumuzda 

Goethe-Institut’un online materyalleri kullanılmaktadır. Bu materyallere 

erişim sadece kurs süresince mümkündür. 

3.4. Goethe-Institut, seviye belirleme sınavı için 25 Euro ücret tahsil eder 

ve bir kursa kaydolunması durumunda  bu miktar kurs ücretinden düşülür. 

3.5. Seviye belirleme sınavının ücreti 25 Euro’dur ve bir kursa kayıt 

olunduğunda bu miktar kurs ücretinden düşülür. 

 

4. Vazgeçme/geri çekilme ve kayıt iptali 

4.1. Kursiyer kursa katılamıyorsa aşağıdaki vazgeçme şartları geçerlidir: 

Kişi kurs başlamadan önce ayrılırsa kişiden herhangi bir işlem ücreti talep 

edilmez. Kursa katılmama ya da yarıda bırakma halinde kursiyerin kurs 

ücretinin iadesini veya kaydının başka bir döneme aktarılmasını talep etme 

hakkı yoktur. Bireysel bir kursa başlanmaması durumunda, kursun 

başlamasından önceki akşam en geç saat 18:00'e kadar kurs yazılı olarak 

iptal edilmelidir. Aksi takdirde, kurs ücretlerinin iade edilmesi veya sonraki 

bir dönemde kullanılmak üzere aktarılması söz konusu olmaz. 

4.2. Vazgeçme talepleri yazılı olarak (posta, faks veya e-posta olarak) 

Goethe-Institut Kıbrıs’a gönderilir veya dil kursları ofisine getirilir. Bu 

taleplerin Goethe-Institut’a ulaştığı tarih dikkate alınır. 

 

5. Kursların oluşturulması / Sınıf kapasitesi 

5.1. Bir kurs seviyesinin belirlenmesi veya bir kurs seviyesinden daha ileri 

bir seviyeye geçiş, enstitüdeki seviye belirleme sınavına veya önceki kurs 
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döneminin kurs sonuçlarına (en az% 60) veya altı aydan daha eski olmayan 

bir Goethe sertifikasının ibrazına bağlıdır. 

5.2. Bir kursta farklı bir şey belirtilmemişse en az 6, en çok 13 katılımcı yer 

alabilir. 4 veya 5 kişilik katılımcı olması durumunda, kurs daha az sayıda 

ders yapılması şartı ile (genellikle beş katılımcıda 1/6 ve dört katılımcıda 

1/3 oranında daha az) veya daha yüksek bir kurs ücreti karşılığında (beş 

katılımcıda 1/6 ve dört katılımcıda 1/3 oranında daha yüksek) 

gerçekleştirilebilir. Bir kursa dörtten daha az kayıt varsa kurs iptal edilmek 

durumundadır. Ders zamanının azaltılması veya kurs ücretinin 

yükseltilmesi, tüm kursiyerlerle anlaşılarak gerçekleşir. 

Kurs başlangıcında kayıtlı katılımcı sayısı yetersiz ise, kursu iptal etme ya 

da ileri bir tarihe erteleme hakkımız saklıdır. Bu durumda katılımcıya başka 

bir kursa devam etme ya da kurs ücretinin tamamını geri alma seçenekleri 

sunulur. Sadece kayıt süresinin sonunda asgari katılımcı sayısına ulaşmış 

kursların açılabileceğini üzülerek belirtmek zorundayız. İlgilenenlerin doğru 

zamanda başvurması halinde açılması mümkün olan kursların iptal 

edilmesini önleyebilmemiz için, kayıtlarınızı belirtilen süre zarfında 

yaptırmanızı rica ederiz. 

5.3. Enstitü, öğretmen değiştirme ve aynı seviyedeki sınıfları birleştirme 
hakkını saklı tutar. 

5.4. Enstitü, yüz yüze kursların mümkün olmadığı durumlarda, yüz yüze 

kursları sanal olarak düzenleme hakkını saklı tutar. 

 

6. Katılım Belgesi ve İleri bir Seviyeye Geçiş Tavsiyesi 

6.1. Her kursiyer, kurs sonunda bir katılım sertifikası alır. Kursiyerlerin 

kursa başarıyla katıldığına dair sertifikalar, kursiyerler, öğretmenlerinden 

ancak ileri bir seviyedeki kursa geçiş tavsiyesi almışlar ise verilir.  

6.2. Kurstaki derslerin en az % 70ine katılmış olan ve sınıf 

değerlendirmelerinde en az % 60 başarı göstermiş olan kursiyerlere ileri bir 

seviyedeki kursa geçiş tavsiyesi verilir. 

 

7. Kursiyerin Yükümlülükleri 

Kursiyer üçüncü kişilerin (öğretmenin, sınıf arkadaşının veya Goethe-

Institut’un çalışanları ya da ziyaretçilerinin) hukuki değerlerine zarar 

verebilecek veya ders akışını etkileyecek herhangi bir eylemden 

kaçınmakla yükümlüdür. 

 

8. Goethe-Institut’un sorumluluğu 

Goethe-Institut ve çalışanlarının kişilere gelen zarar ve maddi hasar ile 

ilgili sorumluluğu kasıtlı davranış ve ağır ihmalle sınırlıdır. Goethe-Institut, 

kendisi ve çalışanları adına grev, ihmal, mücbir sebepler gibi kendi etki ve 

yetkileri dışındaki gelişmelerden kaynaklanan hizmet kaybından sorumlu 

değildir. 
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9. Telif Hakları 

Ders performansı ile ilgili öğrenciye teslim edilen belgelerinin telif hakları 

saklıdır ve Goethe-Institut’un veya ilgili öğretmenlerin izni olmaksızın 

kısmen veya tamamen çoğaltılamaz veya Goethe-Institut’la ilgili olmayan 

amaçlar için kullanılamaz. Özellikle, dokümanları üçüncü şahıslar tarafından 

indirilebilecek şekilde dijitalleştirilmiş formda sunmak veya bunların 
sunulmasını sağlamak yasaktır. 

10. Veri Koruma 

Kurs katılımcıları, Goethe-Institut'un kendilerine bilgi göndermesini kabul 

ederler. Veriler üçüncü şahıslara aktarılmaz. Kurs katılımcıları, kurs 

rezervasyonu esnasında bir gizlilik sözleşmesi imzalarlar ve Goethe-

Institut'un yapılan sözleşmenin akdi için gerekli olan kişisel verileri 

topladığını, işlediğini ve kullandığını kabul ederler. Bu veriler sözleşme 

akdi dışında kullanılmaz veya -yasal yükümlülükler haricinde- üçüncü 

kişilere verilmez. 
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