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AÇIKLAMA ve KOŞULLAR
1. Program ücreti 2.750 USD olarak belirlenmiş olup, uçak biletleri, kara transfer ücretleri, konaklama, gezi
süresince sosyal etkinliklere giriş/katılım ücretleri, tüm yemekler (alkollü içecekler hariç), %13 satış vergisi ve
%15 servis ücretleri, Türkçe rehberlik hizmetleri ve diğer tüm masrafları karşılamaktadır.
2. Program ücreti mesleki inceleme gezisi ile ülkemizdeki eğitim kurumlarının uluslararası bilgi ve deneyimlerini
arttırmalarına katkı sağlamak amacıyla yalnızca gezi maliyetlerini karşılamak üzere ve hiçbir kar amacı
güdülmeden, sosyal sorumluluk anlayışıyla belirlenmiştir.
3. Ön Kayıt Ücreti 1.250 USD olup, geri kalan 1.500 USD’lik kısım vize işlemlerinin tamamlanmasını takip eden 5
(beş) iş günü içinde ödenmesi gerekmektedir.
4. Programın gerçekleştirilebilmesi için en az 15 (on beş) katılımcının katılım sağlaması gerekmektedir. Yeterli
katılımcı sayısına ulaşılmadığı durumda program iptal edilebilir yada kayıt yaptırmış olan katılımcıların da isteği
ve onayı ile fiyatı revize edebilir. Programın en az katılımcı sayısına ulaşılmadığı için iptal edilmesi
durumunda kayıt yaptırmış olan katılımcıların ödedikleri tutar hiçbir kesinti yapılmaksızın 15 (on beş) iş günü
içinde kendilerine geri iade edilir. Katılımcının vize işlemleri öncesi programa katılmaktan vazgeçmesi yada
vize alamaması durumunda varsa yapılmış olan otel, uçak ve benzeri hizmet sağlayıcıların rezervasyon
ücretlerindeki kesintileri ile 250 USD cayma bedeli kesintisi yapılarak kalan tutar 15 (on beş) iş günü içinde
katılımcıya ödenir. Katılımcının vize aldıktan sonraki bir tarihte programa katılmaktan vazgeçmesi durumunda
varsa yapılmış olan otel, uçak ve benzeri hizmet sağlayıcıların rezervasyon ücretlerindeki kesintileri ile 1.000
USD cayma bedeli kesintisi yapılarak kalan tutar 15 (on beş) iş günü içinde katılımcıya ödenir.
5. Ödemeler ABACUS YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI banka hesabına Amerikan Doları yada ödemenin
yapıldığı TCMB döviz kuru üzerinden karşılığı Türk Lirası olarak yapılabileceği gibi kredi kartı ile de yapılabilir.
Kredi Kartı ile yapılan ödemelerde fiyata %3 (Yüzde Üç) banka komisyonu ilave edilecektir.
6. Vize danışmanlık hizmetleri ABACUS tarafından katılımcıya ücretsiz olarak sunulacak olup Kanada Vize Harcı:
100 CAD (Kanada Doları), Yaklaşık 310 TL ve Vize Başvuru Merkezi VFS Hizmet Bedeli 75 TL katılımcılar
tarafından ayrıca ödenecektir. Katılımcı vize işlemlerinin zamanında ve sorunsuz yürütülebilmesi için gerekli
olan tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz, doğru ve zamanında sağlamak ve vize görüşmesine belirlenen tarih ve saatte
bizzat katılmak zorundadır. Katılımcının ihmali yada doğru bilgi veya belge sağlamaması yüzünden oluşabilecek
gecikmeler yada yine bu nedenle ortaya çıkacak vize reddi durumunda hiçbir iade yapılmaz.

