
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KLASİK DÖNEM ÖĞRENCİ KABUL POLİTİKASI 

1 – BAŞVURU DEĞERLENDİRME 

Kabul Jürisi, başvuru sahibinin niteliklerinin, yeterliliklerinin ve hedeflerinin 
Özyeğin Üniversitesi - Le Cordon Bleu Sertifika Programı tarafından sunulan 
dersler ile ne derece uyumlu olduğunu değerlendirerek, programa kabul 
edilecek adayları belirler. 

2- EĞİTİM DİLİ 

Bütün derslerin öğretim dili İngilizce’dir. İngilizce seviyesi yeterli olmayan sınıflar 
için gösterim dersleri Türkçe’ye çevrilir. 

3- BAŞVURU 

Başvuru formları eksiksiz ve okunaklı biçimde doldurulmalıdır. Le Cordon Bleu, 
bütün başvuruları etik ilkeler çerçevesinde ve büyük bir sorumluluk bilinciyle 
değerlendirmeyi taahhüt eder. 

Başvuru sahiplerinin bir niyet mektubu yazması gerekmektedir. 

Başvuru sahiplerinin derslerin başladığı tarihte 18 yaş ve üzeri olması 
gerekmektedir. 

4- KABUL 

Le Cordon Bleu’nün bütün koşul ve şartlarını yerine getiren başvuru sahipleri 
programa kabul edilir. Kabul kararı verilirken, öğrencinin Özyeğin Üniversitesi - 
Le Cordon Bleu Sertifika Programı’nın sunduğu nitelikleri kazanabilecek 
motivasyona sahip olup olmadığına ve niyet mektubunda belirttiği geleceğe dair 
hedeflerine bakılır. Öğrencinin sektörel veya profesyonel deneyim sahibi olması 
zorunlu değildir. Le Cordon Bleu’ya başvurusu olumsuz sonuçlanan adaylar, 14 
gün içerisinde Le Cordon Bleu Direktörü’ne bir itiraz dilekçesi sunabilirler. 
Direktör’ün vereceği karar nihaidir. 

5-LE CORDON BLEU FİKRİ MÜLKİYETİ 

 
Lütfen bu bölümü dikkatle okuyunuz. 

 

Le Cordon Bleu ticari markasını, ürünlerinin telif hakkını ve diğer bütün fikri 
mülkiyetlerini kesin bir şekilde koruma altına almakta ve her türlü hakkının ihlalini 
önlemek için aksiyon alınmasını, maddi tazminat talebi de dahil olmak üzere 
saklı tutmaktadır. 

 
Bu bölümde başvurusunu yapmakta olan öğrencilere “siz” ve “sizin” şeklinde 
hitap edilmektedir ve konu olan tüm hükümler Le Cordon Bleu’de alınan eğitimi 
süresince ve sonrasını kapsamaktadır. 

 
Ticari Markalar 

 

Le Cordon Bleu International (Uluslararası) Dünya genelinde sayısız ülkede, “Le 
Cordon Bleu”, başvuru formunun başında da yer alan Le Cordon Bleu logosu ve 
“Grand Diplome” da dahil olmak üzere bir çok servis ve ürün sınıfları dahilinde 
tescilli ticari markalara sahiptir. 

 

Siz hiçbir koşulda Le Cordon Bleu ticari markaları ve/veya şaşırtıcı derecede 
benzerlik içerisinde olan ticari markaları doğası veya amacı gereği herhangi bir 
işletme bağlantısı, ticari veya profesyonel amaç içerisinde kullanmamalısınız. 
Yasak olarak tanımlanan kullanıma ticari ad, alan adı, e-posta, şirket adı veya 

adının bir parçası içinde kullanım örnek gösterilebilir. 
 

Üniformalar 

 

Eğitiminizi tamamladıktan sonra üniformalarınıza değer vererek muhafaza 
edeceğinizi umuyoruz ve doğal olarak sizin üniformalarınızı tamamen şahsi ve 
ticari olmayan bağlamda kullanmakta özgür olduğunuzu belirtmek isteriz. 
Bununla birlikte, mezunlarımız arasında üniformaların umumi ve iş bağlantılı 
olmak üzere kötüye kullanıldığı vakalar ortaya çıkmaktadır. 

 

Bu bağlamda Le Cordon Bleu üniformaları veya Ticari Markaları ile bağlantılı 
farklı giysilerinin herhangi bir parçasını yapısı gereği ticari aktivite, işletme 
bağlantısı veya profesyonel amaçlı kullanmamanız gerektiğini lütfen 
unutmayınız. 

 

Le Cordon Bleu üniformaların kötü kullanımını önlemek amacıyla katı tedbirler 
uygulayacaktır. 

 

Telif Hakkı Materyalleri 

 
Size eğitiminiz süresince Le Cordon Bleu tarafından sağlanan öğrenim, pedagojik 
ve diğer tüm materyallerinin telif hakkı kamu alanı olabilecek materyaller veya telif 
hakkı üçüncü taraflara ait olan ve kullanım izni taraflarınca verilen materyaller 
haricinde tamamı ile Le Cordon Bleu International (Uluslararası) ‘a aittir.  

 

Sizin tarafınıza sağlanan tüm materyaller yalnızca şahsi eğitiminizde kullanım 
amaçlı olup çoğaltılma, dağıtım veya başkalarıyla paylaşım, kurumun üst 
yönetiminin önceden hazırladığı yazılı izni haricinde kesinlikle yapılmamalıdır. 

 

Bu formu imzalayarak yukarıda belirtilen hususları kabul etmektesiniz. 

 
Bütün öğrenciler, Kurum tarafından yayınlanan kurallara ve yönetmeliklere 
uymakla yükümlüdür. Kurum, kayıt prosedürlerini, ücretlerini, derslerin 
organizasyonunu ve/veya yapısını dilediği şekilde değiştirme hakkını saklı tutar.  

Öğrenciler, Kurum’un yönetim komitesinden bir üyenin önceden onayını alarak 
Kurum’un içindeki tesislerin fotoğraflarını çekebilirler. Le Cordon Bleu, genellikle 
öğrencilerin ders sırasında gösterilen tariflerle Le Cordon Bleu şefleri tarafından 
hazırlanan yemeklerin fotoğraflarını ders sonunda yalnızca kişisel kullanım için 
çekmesine izin verir. Öğrenciler, Le Cordon Bleu tesislerinde çekilen bütün 
fotoğrafların fikri mülkiyetinin Le Cordon Bleu’ya ait olduğunu ve bu tür 
fotoğrafların yalnızca ticari olmayan, kişisel amaçlarla kullanılabileceğini kabul 
etmiş sayılır. Öğrencilerin Kurum’un tesislerinde herhangi bir şekilde video 
kamera ya da ses kayıt cihazı benzeri cihazlar kullanması yasaktır. 

 

Bu kabul formunu imzalayarak veya bu hüküm ve koşulları kabul ederek 
öğrenciler; Kurum’un öğrencilerin fotoğraflarını veya görüntülerini; 

1. Prospektüs, web sitesi veya sosyal medya gibi Kurum’un tanıtım 
materyallerinde kullanım amaçlı; 

2. Basın ve medya amaçlı; 

3. Müfredatın veya müfredat dışı etkinliklerin bir parçası olarak eğitim amaçlı 

 

 elde etmesine ve kullanmasın izin verir. 

GENEL 

 

Devam Politikası: Öğrenciler, ilgili Uygulama dersine katılabilmek için planlanan 
Gösterimlere katılmalıdır (örneğin, bir Gösterim ve bir Uygulama dersini kaçıran 
bir öğrenci, iki kez devamsızlık etmiş olacaktır). Gösterim’i kaçıran bir öğrenci, o 
Gösterim ile ilişkili Uygulama dersini de kaçıracaktır. Hangi nedenle olursa olsun 
Aşçılık derslerinde 5 kez, Pastacılık derslerinde 4 kez devamsızlık yapan 
öğrenciler, sertifika alma haklarını kaybeder. Bu öğrencilerin, dersi yeniden 
alması (yeniden öğrenim ücreti ödemesi) gerekecektir. 

 

Üniforma ve Ekipmanlar: Özü Burslu Ücrete bıçak ve mutfak ekipman setleri ve 
aşçı kıyafetleri dahil değildir. Le Cordon Bleu’nün belirlediği standartlardaki bıçak, 
mutfak ekipman setleri ve aşçı kıyafetleri sağlanması gereklidir. Bu üniforma ve 
ekipmanları eksik olan öğrenciler derslere katılamazlar 

 

Özyeğin Üniversitesi - Le Cordon Bleu Sertifika Programı, öğrencilerin başına 
gelebilecek kazalarda, kayıplarda, hasarlarda veya öğrencinin kendi hukuki 
mesuliyetindeki konularda hiçbir sorumluluk üstlenmez. Le Cordon Bleu, 
öğrencilere bu tür riskler konusunda gerekli önlemleri almasını ve sigorta 
yaptırmasını tavsiye eder. 

 

Kurum’un kendisi, çalışanları, temsilcileri, memurları veya başkalarının herhangi 
bir ihmali veya hatası olmasına bakılmaksızın ve her ne şekilde meydana gelmiş 
olursa olsun, Kurum’un kendi tesisleri içinde gerçekleşen yaralanma veya ölüm 
olayları hariç olmak üzere, öğrencilerin yaşadığı kayıp ve zararlardan Kurum, 
öğrencilere karşı hiçbir şekilde mesul değildir. Kurum’un kendisi, çalışanları, 
temsilcileri ve memurlarının, öğrencilerin önceden bilgi sahibi olmadığı veya 
bilemeyeceği risklere veya tehlikelere karşı öğrencileri uyarma görevini yerine 
getiremediği için meydana gelen kişisel yaralanma ve ölüm olayları hariç olmak 
üzere, öğrencilerin yaşamış olduğu kayıp ve zararlardan Kurum öğrencilere karşı 
hiçbir şekilde sorumlu değildir. 



 

 
 
 
 

 
 
ÖDEME, ERTELEME VE İPTALLERE İLİŞKİN KLASİK DÖNEM 
KOŞULLARI VE ŞARTLARI 

1. ÖDEME 

1.1 Kurs kaydının yapılması için, aday her bir Sertifika Programı için 3.000TL; 
Diploma Programları için 8.000TL ödeyecektir. Bu ücret iade edilmez. 

1.2 Öğrenim ücretlerinin tamamı, derslerin başlamasından en geç 6 hafta önce 
ödenecektir. 

1.3 Bütün ücretler yalnızca TL cinsinden ödenecektir. Ücretler, Kredi kartı ya 
da Fibabanka Özyeğin Üniversitesi Şubesi’nin Özyeğin Üniversitesi için 
tanımladığı Mavi Kurdele Öğrenci Kredisi çerçevesinde Fibabanka’dan banka 
havalesi ile yapılacaktır. 

1.4 Banka havalesi sırasında oluşabilecek bütün havale/transfer masrafları 
öğrenciye aittir. Öğrenciler, banka havalesi/para transferi yaparken adlarını ve 
soyadlarını mutlaka belirtmelidir. 

2. ERTELEME 

2.1 Programın tam ücretini (yukarıya bakınız) ödeyen başvuru sahipleri, 
dersin başlamasından en geç dört hafta önceye kadar yazılı bildirimde 
bulunmak koşuluyla, derse/derslerine başlama tarihlerini daha sonraki bir 
döneme erteleyebilir. –Bu erteleme işlemi için öğrencilerden herhangi bir ücret 
talep edilmez, ancak ders ücretlerinde herhangi bir artış olması durumunda, 
öğrencilerin bu artışı ödemesi gerekir. Öğrenciler programa kabul edildikleri 
tarihten itibaren en fazla 1 sene süreyle programa başlama tarihlerini 
erteleyebilirler. 

2.2 Eğer Kurum, daha sonra öğrenciyi bir derse yerleştiremezse, öğrencinin 
ödemiş olduğu bütün ücretleri iade eder. 

2.3 “Grand Diplome” programına kayıt yaptıran bir başvuru sahibi, orta veya üst 
düzeylere başlangıç tarihini erteleyemez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. İPTAL 

3.1 Kurum tarafından kendisine gönderilmiş Kabul Teklifini  kabul etmiş bir öğrenci, 
dersin başlamasından en geç altı hafta önceye kadar kaydını iptal ettirmek istediğini 
bildirdiği takdirde, ödediği bütün ücretleri geri alabilir. Dersin başlamasına altı 
hafta veya daha az bir süre kaldıktan sonra yapılan iptal taleplerinde, aşağıdaki 
Madde 3.2’deki durumlar haricinde, öğrenciye herhangi bir geri ödeme yapılmaz. 
Daha sonraki derslerin ödemeleri ise, iade edilir. 

3.2 Acil bir tıbbi durum, yakın aile fertlerinden birinin ölümü veya doğal afet gibi 
öğrencinin elinde olmayan nedenlerle dersin başlamasına altı hafta veya daha az bir 
süre kala kaydını iptal etmesi durumunda, öğrenciye kaydolduğu ilk ders için 
ödemiş olduğu ücretlerin yüzde 50’si iade edilir. Dersin/derslerin başlamasına dört 
hafta veya daha az bir süre kala yapılan iptallerde, öğrencilere ödedikleri ücretler 
hiçbir şekilde iade edilmez. 

3.3 Öğrencinin bir dersi herhangi bir nedenle tamamlayamaması durumunda, hiçbir 
şekilde bir geri ödeme veya indirim yapılmaz. Le Cordon Bleu, ders başladıktan 
sonra ders ücretlerini iade etmez. 

3.4 Le Cordon Bleu, derse/derslere katılamamanız durumunda ortaya 
çıkabilecek maddi kayıplar için gerekli sigortaları yaptırmanızı tavsiye eder. 

3.5 Bir dersin iptal edilmesi durumunda, öğrenci tarafından ödenmiş olan bütün 
ücretler iade edilir. 

Yukarıda bahsi geçen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda Le 
Cordon Bleu’ye haber vermekle yükümlü olduğumu anlıyorum. Herhangi bir 
belgede yalan beyanda bulunmam halinde, programa kabul edilmeyeceğimi, 
kaydolmuş olsam dahi kaydımın iptal edileceğini biliyorum. Okulun kayıtlar, 
ücretler, ödemeler ve iade politikası hakkında bu belgede bahsi geçen koşul ve 
şartlarını okudum ve anladım. 
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