Goethe-Institut Kıbrıs:
Sınavlar ile ilgili Genel Şartlar ve Koşullar
1. Goethe-Institut’un sınav yönetmeliği ve uygulama koşulları geçerlidir.
(www.goethe.de/pruefungen)
1.1 Kısmi tekrar olmadıkça (A2 veya C1) tüm sınavlarda sınav kısımlarının
tümüne birden (B1, B2 ve C2: GDS hariç) bir bütün olarak katılınması
gerekmektedir. Sınav adaylarının yazılı ve sözlü sınava aynı gün girmeleri
zorunludur. Her aday yazılı ve sözlü sınavdan önce kimlik belgesini
göstermek zorundadır! Bunun dışında, çıktısı alınmış davet mektubu da ibraz
edilmelidir.
1.2 Aday sınavdan önce sınav katılımından vazgeçme hakkına sahiptir. Bu
durumda da, sınavdan çıkarılma durumunda da (bu konuda sınav
yönetmeliğinin 12. maddesine bkz.) sınav ücreti iade edilmez.
1.3 Aday yazılı ve sözlü sınavın ikisine birden katılmazsa ya da sınav yerine
geç gelerek sınava katılamazsa sınav ücreti iade edilmediği gibi sınav sonucu
da yayınlanmaz.
1.4 Eğer aday hastalık dolayısıyla sınava başlamadığını ya da başlamış olan
sınavı bu yüzden terk ettiğini öne sürerse o zaman bunu doğrulayan doktor
raporunu sınav merkezine 2 g ün içerisinde getirmelidir. Bu durumda sınav
ücreti, 20% si işlem ücre ti olarak düşürüldükten sonra bir sonraki veya
ondan sonraki sınav tarihine devredilir.
1.5 Kronik hasta ve engelli sınav katılımcıları özel koşullar altında sınava
katılabilmek için başvuruda bulunabilirler. Bu konuda sınava kaydolmadan
önce sınav merkezimizden bilgi edinilmesi rica olunur.
1.6 Bir sertifikanın kaybedilmesi veya bir nüsha gerekmesi durumunda sınav
merkezi sertifikanın yerine geçecek yeni bir belge düzenleyebilir. Kayıp
nedeniyle yeniden düzenlenen sertifikalar ve belgeler ücrete tabidir. Genel
sonuçlar 10 yıl süreyle arşivlenir. Bu 10 yıldan sonra yenileme belgesi
verilmesi mümkün değildir. TestDaF sertifikalarından TestDaF-Institut
sorumludur.
1.7 Sınav adaylarının kişisel verileri, izinleri olmaksızın üçüncü kişilere
verilemez.
2. Kayıt
2.1 Kayıt başvuruları web sitesi, e-posta, fax üzerinden veya Dil Kursları
Bürosu‘na bizzat gelerek yapılabilir. Kayıt formları büyük latin harfleriyle
yazılarak doldurulmalıdır. Goethe-Institut Kıbrıs, yanlış doldurulmuş kayıt
başvuru formları ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Not: İnternet
üzerinden yapılan kayıtlar ancak ödeme yapıldıktan sonra tamamlanmış
sayılır!
2.2 Ancak ilgili sınavda hala yer olması durumunda, son resmi kayıt
tarihinden sonra yapılan kayıt başvuruları değerlendirmeye alınabilir.
2.3 Bireysel sınav tarihleri, sınav merkezi ile görüşülürek herhangi bir
zamanda düzenlenebilir.
2.4 Sınavlara katılım hakkı yalnızca zamanında ve usulüne uygun olarak
başvuruda bulunan ve sınav ücretini ödemiş olan sınav adaylarına tanınır.
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2.5 Sınav ücreti, sınav gününe kadar sınav merkezince alınmış olmalıdır.
Ödeme kayıt başvurusuyla birlikte internet üzerinden veya fatura
kesildikten sonra banka havalesiyle veya kredi kartı ya da nakit olarak sınav
merkezinde yapılır.
3. Sınav Düzeni
3.1 Sınavı erken bitirmiş olsalar dahi adaylar sınav salonunu terkedemezler.
3.2 Tüm sınav süresi boyunca, molalar da dahil olmak üzere cep telefonu
kullanımı yasaktır. Cep telefonlarının sınav başlamadan önce kapatılmaları
ve molalar esnasında da kilitli bitişik bir odada veya salonda onlar için
ayrılan bir bölümde muhavaza edilmeleri zorunludur.
3.3 Sınavın yazılı ve sözlü bölümlerinin kesin saatleri sınava katılacak
adaylara, sınavdan bir hafta önce e-posta ile bildirilir.
4. Sınav Sonuçları ve Sertifikalar
4.1 Sınav adayları, sınav sonuçlarını sınavdan en geç 3 hafta sonra sınav
katılımcı numaralarını ve doğum tarihlerini girerek internetten
öğrenebilirler.
4.2 Sertifikaların Alınması: Goethe-Institut Kıbrıs kursiyerleri ve Lefkoşa’dan
gelen diğer sınav adayları, sertifikalarını kendileri dil kursu ofisinden mesai
saatleri içerisinde alabilirler. Lefkoşa'da ikamet etmeyen katılımcılar ise
sertifikalarını bizde ikamet ettikleri yer olarak belirttikleri ilgili şehirlerdeki
teslim alma istasyonlarından kurye hizmeti ile alacaklardır.
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