
 

DIŞ İLİŞKİLER VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

AKDENİZ DİLLERİ MERKEZİ KURSİYER ŞARTNAMESİ 

 

1. İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü 

Akdeniz Dilleri Merkezindeki Kurslara devam zorunludur.  Mazeretsiz olarak 8 saatten fazla devamsızlık 

yapan kursiyer kur sonunda yapılacak olan bitirme sınavına girme hakkını kaybedecektir. 

2. Kursiyerler, Avrupa Dil Portfolyosu’na göre A1, A2 ve B1 düzeylerine denk gelen kurlarda yapılan sınavlar 

sonunda A.Ü. TÖMER Merkez Müdürlüğünce verilen Sertifikaya ve B2 düzeyi sonunda yapılan sınavda 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce verilen Dil Diploması’na sahip olmaya hak kazanır. 

3. Kursa geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim – öğretimi aksatan, kursun düzenini bozan kursiyerler 

uyarılır. Yapılan uyarılara rağmen bu tutum ve davranışlarda ısrar eden kursiyerlerin kurs ile ilişikleri 

kesilir.   

4. Her Kur 36 Saat Sürmektedir. Haftada 4 saat ders yapılacak olup, bir kur 9 haftada tamamlanacaktır. Bir 

kur ücreti 180-TL’dir. Kendi isteği ile kursu bırakan kursiyere ücret iadesi yapılmaz. 

5. Kurslara katılabilmek için kursun başlama tarihi itibariyle 16 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. 

6. Kursiyerler, merkezde bulunan demirbaşlara zarar verdiği takdirde verdiği zararı karşılamakla 

yükümlüdür. 

7. Kursiyerler, şahsi eşyalarını merkezlerde bırakamazlar, aksi durumlarda ortaya çıkabilecek kayıplardan 

Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü ve Akdeniz Dilleri Merkezi sorumlu değildir. 

8. Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Akdeniz Dilleri Merkezi, kursiyerlerin eğitim sırasında çekilen 

görüntülerini her türlü yayın organında kullanım hakkına sahiptir. 

9. Akdeniz Dilleri Merkezinde, tatil günleri; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 

29 Ekim ve dini bayram günlerine rastgelen günlerdir.  Bu tatil günlerinde kursiyeri arayıp bilgi verme 

zorunluluğu yoktur. 

10. Salgın hastalık, yangın, deprem, sel gibi doğal afetler sebebiyle eğitime mecburi ara verilmesi durumunda 

kursiyerlere ücret iadesi yapılmayacak olup, süreç yönetimi İdare tarafından kararlaştırılacaktır. 

11. Kursiyerler bu şartnamede yer alan tüm kuralların yanı sıra eğitim merkezlerinde asılı olan her türlü yazılı 

kurallara ve kendilerine yapılan sözlü bildirimlere uyacaklarını kabul ve beyan ederler. 

12. Yukarıda belirtilen genel kuralları ve kayıt olduğum program detaylarını okuduğumu, bunlara uyacağımı, 

verdiğim bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde 

Akdeniz Dil Merkezince verilen hizmetlerden yararlanmamın engelleneceğini, beyanında bulunmadığım 

kronik hastalık ve engel durumundan doğabilecek maddi ve manevi her türlü sonuca katlanacağımı, İzmir 

Büyükşehir Belediyesinin, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü yönetimi ve çalışanlarının hukuki ve cezai 

sorumluluğu yoluna gitmeyeceğimi gayri kabili rücu şeklinde kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

 


