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                ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY EXAM APPLICATION FORM 
 

Lütfen aşağıdaki açıklamaları okuduktan sonra formu okunaklı bir şekilde doldurunuz. 
Please fill in the form legibly after reading the following instructions. 

 
1. Bu form, SHT-1DY Talimatı kapsamında yapılacak olan İngilizce Dil Yeterliliği Sınavı başvurusunda kullanılır. 

This form is used to apply for the English Language Proficiency Exam to be held within the scope of SHT-1DY Instruction. 
2. www.aviationenglishcenter.com internet sitesinde belirtilen Sınav Başvuru Esaslarına uygun olarak yapılmayan başvurular 

işleme alınmaz.  
Applications that are not made in accordance with the principles of examination application stated on the website 
www.aviationenglishcenter.com are not processed. 

3. Sınav ücreti;  AEC ÖZEL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ TĠCARET LTD.ġTĠ adına DENĠZBANK YEġĠLKÖY ġUBESĠ (ġB.KODU:9220), 
7657110-360 hesap numaralı, TR97 0013 4000 0076 5711 0000 17 IBAN numaralı hesaba sınavdan önce yatırılır. Başvuru 

Formu ve ödeme dekontu e-posta veya faks yoluyla gönderilebileceği gibi, elden de teslim edilebilir. Ödemesi eksik olan başvurular 
işleme alınmaz. 
Exam fee should be deposited to AEC ÖZEL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ TĠCARET LTD.ġTĠ account, DENĠZBANK YEġĠLKÖY 
(branch code:9220), bank account no: 7657110-360, TR97 0013 4000 0076 5711 0000 17 IBAN NUMBER before the exam. 
The application form and Payment Receipt must be sent by e-mail or fax, or can be delivered by hand. Applications that 
are submitted without paying the full amount are not processed. 

4. AEC, başvuru geliş sırasına göre sınav randevularını vermek zorundadır. Hiçbir adaya öncelik verilemez. Sınav kontenjanının 
dolması durumunda aday, AEC’ nin yapacağı müteakip sınava planlanır ve aday bilgilendirilir. 
AEC has to give the examination appointments in order of application arrival. No candidate can be given priority. In case 
the exam quota is filled, the candidate is scheduled for the following exam and the candidate is informed. 

5. Sınav tarihleri ve diğer bilgiler www.aviationenglishcenter.com internet sayfasında yayınlanır.  
Exam dates and other information are announced on the website, www.aviationenglishcenter.com . 

6. Randevusuna gelmeyen aday sınav hakkını kaybetmiş olur. 
The candidate who fails to show up for his appointment loses his right to take the exam. 

7. Sınavlar, yayınlanan tarihlerde 13:00-18:00 saatleri arasında yapılır. Adaylara sınav saati e-posta yoluyla bildirilir. 
Examinations are held between 13:00-18:00 on announced dates. Candidates are notified by e-mail regarding the exam 
date & time. 

8. Adaylar, ihtiyaç duymaları halinde info@aviationenglishcenter.com e-posta adresi üzerinden Kurumumuz ile iletişime geçebilirler. 

For further inquires, candidates may contact our office via our e-mail address, info@aviationenglishcenter.com. 
 

SINAV TARĠHĠ 
EXAMINATION DATE : ………. / ………. / 20…. 

 
1. KĠġĠSEL BĠLGĠLER / PERSONAL INFORMATION 

 
BaĢvuranın Soyadı, Adı: 
Applicant’s Last Name, Name: 

 

 
(Varsa) Lisans Numarası: 
(If Any) Licence Number: 

  
T.C. Kimlik No: 
ID Number: 

 

 
Milliyeti: 
Nationality: 

  
Telefon No: 
Phone Number: 

 

 
Doğum Tarihi (gg/ aa/ yyyy): 
Date of Birth (dd/ mm/ yyyy): 

  
E-Posta: 
E-Mail: 

 

 
Adres: 
Address: 

  

 
Bu sınava katılmak için SHT-1DY Talimatındaki gereklilikleri sağladığımı, Talimat kapsamında son 12 (on iki) ay 
içerisinde katıldığım sınavlarda hakkımda tutulmuş bir “Kopya Tutanağı” bulunmadığını ve  bu başvuru formundaki 
bilgilerin doğruluğunu onaylarım. 
I certify that I meet the requirements of the SHT-1DY Instruction to participate in this examination, and I have 
no record of “cheating report” for the exams that I took in the last 12 (twelve) months within the instructions, 
and that the information provided on this application form is correct. 

Tarih: 
Date:  

BaĢvuru Sahibinin Ġmzası: 
Applicant’s Signature: 

 

http://www.aviationenglishcenter.com/
mailto:info@aviationenglishcenter.com

