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1. Geçerli olduğu alan 
Söz konusu ayrıntılı sınav koşulları Goethe-Institut İstanbul’un görev alanı içinde 
bulunan okullarda yapılan gençlere yönelik sınavlar için geçerlidir. 
 
Bunun dışında Goethe sertifikaları genel koşulları, sınav yönetmeliği ve uygulama 
kararları başvuru sırasındaki güncel metniyle için geçerlidir. 
https://www.goethe.de/ins/tr/tr/spr/prf.html 
 

2. Genel bilgiler 
Sınav ücretleri, kayıt tarihleri ve sınav tarihlerine ilişkin güncel bilgileri Goethe-
Institut İstanbul’un ana sayfasında bulabilirsiniz. 
https://www.goethe.de/ins/tr/tr/sta/ist/prf.html 
 

3. Genel katılım koşulları 
3.1. Sınava katılanlar en az 10 yaşında olmalıdır. 
3.2. Kayıtlar Goethe-Institut İstanbul’un ana sayfasında belirtilen kayıt süresi ve 
koşulları temelinde gerçekleşir. 
3.3. Goethe-Institut İstanbul A1, A2 ve B1 basamaklarında gençlere yönelik sınavları 
en az 20 öğrencinin katılımıyla okullarında yapmaktadır. 
3.4. Eğer bir okuldan sınav için başvuran öğrencilerin sayısı 20’nin altında ise  
Goethe-Institut İstanbul’da bir sınav tarihi için bireysel başvuru yapılabilir. 
 

4. Ön başvuru ve ödeme işlemleri  
4.1. A1, A2 ve B1 basamaklarında gençlere yönelik sınavlara ön başvurunuzu yandaki 
bağlantıdan https://www.goethe.de/ins/tr/tr/sta/ist/prf/gzfit1/for.html yapabilirsiniz.  
4.2. Okullarda yapılan gençlere yönelik sınavlar için başvuru süresi dolduktan sonra 
gelen tüm ön başvuru formları dikkate alınmayacaktır. 
4.3. Ön başvuru formları geldikten sonra istenen tarihlerin uygunluğu kontrol edilir. 
4.4 Sınav tarihinin yazılı onayının müşteriye (okul temsilcisi) ulaşmasıyla Goethe-
Institut İstanbul tarafından ödeme işlemleri başlatılır. 
4.5. Sınav katılımcılarına ait eksiksiz bilgilerin (sayı, sınav ismi, kişisel veriler) 
belirlenmiş olan sınav tarihinin 20 iş günü öncesinde çevrimiçi yüklenmiş olması 
gerekiyor. 
4.6. Sınav ön başvuru formunda belirtilen katılımcı sayısında azalma kabul edilebilir, 
ancak artma kabul edilemez. Okullarda yapılan sınavlarda en az 20 öğrencinin 
katılması koşulu geçerlidir, bu sayı azaltılamaz.  
4.7. Çevrimiçi kayıt işlemleri okul tarafından zamanında gerçekleştirilmezse madde 
4.5.‘e göre ayırtılan sınav tarihi geçerliliğini yitirir. 
4.8. Kayıt işlemleri için verilen süre dolduktan sonra bilgiler üzerinde hiç bir 
değişiklik yapılamaz. 
 

5. Sınav ücretleri 
Sınav kaydının yapıldığı anda web sayfasında 
https://www.goethe.de/ins/tr/tr/sta/ist/prf.htmlprf.html belirtilen ücretler geçerlidir. 
2018 yılından itibaren ücretler artık Türkiye genelinde eşitlenmiştir. Ücret muafiyeti 
veya indirimi mümkün değildir. 

https://www.goethe.de/ins/tr/tr/spr/prf.html
https://www.goethe.de/ins/tr/tr/sta/ist/prf.html
https://www.goethe.de/ins/tr/tr/sta/ist/prf/gzfit1/for.html
https://www.goethe.de/ins/tr/tr/sta/ist/prf.html


Goethe-Institut İstanbul’un gençlere yönelik sınavları için  
ayrıntılı sınav koşulları 

 
6. Ödeme koşulları 

6.1. Kesin kaydı oluşturulan sınavlar için yapılacak ödemelerin tamamının en geç 
sınav tarihinden 10 iş günü önce toplu havale şeklinde Goethe-Institut İstanbul’a 
gönderilmesi gereklidir. Ödeme konusunda dakikliğin ölçütü, ödemenin ödeme 
emrinde yer alan Goethe-Institut İstanbul hesabına yatırıldığı tarihtir. 
Havale yapıldığında müşteri numarası mutlaka yazılmalıdır. 
6.2. Müşterilere isterlerse ücretin tamamını ödedikten sonra ödeme girişi yapıldığına 
dair bir onay yazısı verilir. Goethe-Institut fatura veya makbuz vermez. 
6.3. Ücretlerin ödenmesi sırasında oluşacak banka harçları müşteriye aittir. 
6.4. Madde 6.1.‘e göre kesin kaydı oluşturulan sınavlar için yapılan ödeme zamanında 
yapılmazsa okul, ayırttığı sınav tarihleri üzerinde hak iddia edemez.  
 

7. Vazgeçme 
7.1. Hastalık nedeniyle sınavdan vazgeçmek zorunda kalınır ve bu durum en kısa 
zamanda bir doktor raporuyla belgelenirse, katılımcının sınav ücreti aynı takvim 
yılında, Goethe-Institut İstanbul’da daha sonraki bir sınav tarihi için kaydedililr. 
7.2. Sınava katılacak öğrenci gelmezse veya sınav başladıktan sonra gelirse, sınava 
katılmamış sayılır, katılması da mümkün değildir. 
7.3. Genel olarak ödenmiş olan sınav  ücretlerini geri almak mümkün değildir. 
 

8. Sonuçlar ve Sertifikalar 
8.1 Sınav sonuçlarına sınavın yapıldığı tarihten 4 hafta sonra sınava katılım numarası 
ve doğum tarihi bilgileri girilerek internetten ulaşılabilir.   
8.2 Sınav sonuçlarının topluca yer aldığı liste sınav tarihinden en geç dört hafta sonra 
e-posta yoluyla müşterinin eline geçer.  
8.3 Sertifikalarla birlikte katılım belgeleri de kurye aracılığıyla müşteriye iletilir. 
8.4 Sınav sonuçlarına yapılacak itirazların sınav sonuçlarının yayımlanmasını izleyen 
iki hafta içinde yazılı olarak sınav merkezi yönetimine bildirilmesi gerekmektedir. 
Goethe-Institut gerekçelendirilmemiş veya gerekçesi yeterli olmayan dilekçeleri 
kabul etmeyebilir (bkz. Sınav Yönetmeliği, Madde 21). 


