
 

 

BuCo Akademi Ödeme/Ücret Politikası 
 
Tüm kayıtlar, ilk gelene ilk hizmet esasına göre güvence altına alınmıştır. Bir kursa kaydınız, 
ödemenin tamamının alınmasına bağlıdır. Banka havalesi ve kredi kartı  ile ödeme kabul 
ediyoruz. Tüm ödemeler Türk Lirası  cinsinden olacaktır. 
 
Geri ödeme politikası 
Bir kursun iptali, tam bir geri ödemeye hak kazanabilmek için kurstan en az (15) iş günü önce 
yapılmalıdır. Kurs başlangıcna 14 ile 5 gün arasında yapılan iptallerde ücretin yarısı iade edilir. 
Kurs süresine (5) günden daha az süre kala yapılan iptallerde ücret iadesi yapılmaz. Yazılı iptal 
bildirimi, geri çekmenin (kuruluş) tarafından alındığı tarihte geçerli olacaktır. Geri ödeme, iptal 
veya para çekme taleplerinin alınmasını takip eden (3) gün içinde yapılacaktır. 
 
Kayıt Değişiklikleri 
Katılımcı değişikliği veya kurs tarihlerinin transferi dahil olmak üzere kayıt değişiklikleri, 
program tarihinden en az yedi gün önce tamamlanmalıdır. Katılımcılar BuCo Akademi  ile 
kayıtlarını değiştirmek için sude@bucoakademi.com yada +902162340636 nolu telefondan 
iletişime geçebilirler. Yerler olduğu sürece kurs  değişikliklerine izin verilecektir. 
 

 
BuCo Akademi Payment/Fees Policy 
 
All registrations are secured on a first come, first served basis. Your enrollment in a course is 
subject to full payment. We accept payment by bank transfer and credit card. All payments 
will be in Turkish Lira. 
 
Refund policy 
 
Cancellation of a course must be made at least (15) business days before the course to be 
eligible for a full refund. Half of the fee is refunded for cancellations made between 14 and 5 
days from the start of the course. No refund will be made for cancellations made less than (5) 
days before the course duration. Written notice of cancellation will be effective on the date 
the withdrawal is received by the (organization). Refunds will be made within (3) days of 
receipt of cancellation or withdrawal requests. 
 
Registry Changes 
 
Enrollment changes, including change of attendees or transfer of course dates, must be 
completed at least seven days before the program date. Participants can contact BuCo 
Akademi by calling sude@bucoakademi.com or +902162340636 to change their registration. 
Course changes will be allowed as long as places are available. 
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