
 
 
 
GOETHE-INSTITUT Kıbrıs: Sınavlar ile ilgili 
Genel şart ve koşullar 
 
 
 
1. Goethe-Institut’un sınav yö netmeliği ve 
uygulama koşulları geçerlidir. 
www.goethe.de/pruefungen 
 
1.1. Sınav kısımlarının tümüne birden katılmak 
gerekir. Tüm adaylar yazılı ve sözlü sınava aynı 
gün katılmak zorundadırlar.Her aday yazılı ve 
sözlü sınavdan önce kimlik belgesin i göstermek 
zorundadır! 
 
1.2 Aday sınavdan önce sınav katılımından 
vazgeçme hakkına sahiptir. Bu durumda da, 
sınavdan çıkarıl ma 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 katı lamazsa sınav ücreti iade 
edilmediği gibi sınav sonucu da yayınlanmaz.  
 
1.4 Eğer aday hastalık dolayısıyla sınava 
başlamadığını ya da başlamış ola n sınavı bu 
yüzden terk ettiğini öne sürerse o zaman bunu 
doğrulayan dokt or 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 sın av katılımcıları özel 
koşullar altında sınava katılabilmek için 
başvuruda bulunabilirler. Bu konuda sınava 
kaydolmada n önce sınav merkezimizde 
bilgilenilmesi rica olunur.  
 
1.6 Sertifikanın kaybedilmesi: Sprachdiplom 
sertifikasının kaybedilmesi durumunda Goethe-
Institut Münih tarafından ve TestDaF 
sertifikasının kaybedilmesi durumunda ise 
TestDaF-Institut’dan sertifikanın yerine geçecek 



yeni bir belge çıkarıl abilir. Tüm diğer sertifikalar 
için Goethe-Institut Kıbrıs tarafından sınavı 
geçtiğinizi ve sınav sonuçlarını bildiren bir belge 
çıkarılabilir. Kayıp nedeniyle yeniden çıkarılan 
sertifikalar ve belgeler ücrete tabidir. Topla m 
sonuçları içeren arşiv, 10 yıl süre ile saklanır, 
sonra uygun yöntemlerle imha edilir.  
 
1.7 Sınav katılımcılarının kişisel verileri, izinleri 
olmaksızın üçüncü kişilere verilemez.  
 
 
 
2. Kayıt 
 
2.1 Sınav kayıt başvuruları posta, Fax, AKIS-
Express yolu ile, internet üzerinden veya 
sınav merkezine bizzat gelerek yapılır. Kayıt 
formları büyük latin harflerle yazılmış olarak 
doldurulmalıdır. Goethe-Institut Kıbrıs, yanlış 
doldurulmuş kay ıt başvuru formları ile ilgili 
herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 
 
 
 
2.2 Kayıt ücreti, ödeme belge sinin üzerinde 
sınav katılımcısının ismi anlaşılır şekilde 
yazılmış olar ak,  
 
Hellenic Bank Public Company Ltd 
Prodromos Branch (131) 
Prodromou 25, 1095 Nicosia 
IBAN: CY270050 0131 0001 3101 6680 9801 hesap 
numarasına havale edilir. 
SWIFT code (BIC): HEBACY2N 
Beneficiary: “Goethe-Institut Cyprus” oder “Goethe-
Institut Zypern” oder “Goethe-Institut E.V.” 
 
2.3  Posta/ Faks/ AKIS-Express yolu ve internet 

üzerinden kayıtlar:   
Ödeme belgesini ve doldurulm uş başvuru 
formunu son kayıt tarihine kada r (posta 
mühürünün tarihi geçerli olacaktır) Goethe – 
Institut Kıbrıs’ a göndermeniz gerekmektedir. 
Ödeme belgesinin üzerinde sınav katılımcısının 
ismi anlaşılır şekilde yazılmış olmalıdır. 
 
2.4 Sınava katılım hakkı yalnızca zamanında ve 
usulüne uygun olarak başvuruda bulunan 
adaylara t anınır. Geç gelen başvurular sadece 
istisnai durumlarda dikkate alınır. 



 
3. Sınav düzeni 
 
3.1 Adaylar mola öncesinde v e sınav bitiminin 
son 15 dakikasında dışarıya çıkamazlar.  
 
 
Tüm sınav boyunca – mol a da dahil olmak üzere 
– cep telefonu kullanmak yasaktır. Sınav 
esnasında cep telefonlarını kapalı tutmak 
zorunludur. Molalar esnasında telefonlar kapalı 
olan sınav odasında kalır.  
 
 
3.2 Adaylar sınavdan en az 2 hafta önce 
isimlerini vererek sözlü sınavın kesin saatini 
internetten öğrenebilirler.  
 
 
4. Sınav Sonuçları ve Sertifikalar 
 
4.1 Adaylar sınav sonuçlarını bir hafta sonra 
sınav katılımcı numaralarını ve doğum 
tarihlerini girerek internetten öğrenebilirler.  
 
4.2 Sertifikaların alınması:  
 
Lefkoşa ve civarından gelen d iğer adaylar, 
sertifikalarını kendileri dil kurs u ofisinden mesai 
saatleri içerisinde alabilirler. Diğer bölgelerden 
gelen katılımcılara ise sertifikaları taahhütlü posta 
ile kayıt esnasında verilen adrese gönderilir. 
Adayın ver diği adres ulaşılabilir olması 
gerekmektedir. 
 
 
 
 
Bilgilendirme: 
 
Sınav Merkezi Goethe-Instıtut Kıbrıs 
Goethe-Institut Kıbrıs’ın değişiklik yapma hakkı 
saklıdır!  


