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Dil Yeterliliği Sınavı Başvuru Formu 
 

Başvuru formunu doldurmadan önce aşağıdaki bilgilendirme metnini okuyunuz. 

• Bu form dil yeterliliği sınavına başvurmak için kullanılır. 
• www.aldisaviation.com internet sitesinde belirtilen sınav tarihlerinden en az 20 takvim günü önce 

sınav merkezine ulaşmayan başvurular işleme alınmaz.  
• Sınav Merkezi, randevuları başvuru geliş sırasına göre verir. Sınav kontenjanının dolması durumunda 

kontenjan dışı kalan adaylar bir sonraki sınava planlanır ve bilgilendirilirler. 
• Sınava girecek adaylar sınav tarihinden en az 14 takvim günü önce e-posta ile bilgilendirilir, sınav 

randevuları oluşturulduktan sonra değişiklik yapılmaz. 
• Aday sınav başvurusunu sınav merkezine gelerek yapabilir veya Dil Yeterliliği Sınavı Başvuru Formu’nu 

doldurup, banka dekontuyla birlikte info@aldisaviation.com e-posta adresine gönderir. 
• Ödemesi eksik yapılan başvurular işleme alınmaz. 
• Aday ödeme yaptıktan sonra sınav başvurusunu iptal edemez. Ancak, mücbir sebeplerden dolayı 

(ölüm, kaza, doktor raporu vb. belgelendirilmesi halinde) ücretini ödemiş olduğu sınava katılamazsa, 
bir sonraki sınava kontenjan bulunması durumunda katılabilir. Aday sınava katılamama sebebini 
(ölüm, kaza, doktor raporu vb. belgesini) info@aldisaviation.com e-posta adresine göndermelidir. 
Yukarıda belirtilen haklı sebepler dışında sınava katılmazsa, ödemiş olduğu bedel iade edilmez. 

• Aldis Havacılık sınav tarihlerini değiştirme veya sınavı iptal etme hakkına sahiptir, her iki durumda da 
aday e-posta ile bilgilendirilir. İptal durumunda adayın ödediği ücretin tamamı faizsiz olarak iade edilir. 

• Sınav süresi 120 dakikadır. Aday sınav saatinden en geç 15 dakika önce sınav merkezinde hazır 
bulunmalıdır. Sınava geç gelen aday sınava alınmayacaktır. Aday, sınavda gerekli geçme notunu 
sağlayamaz ise telafi sınavı uygulanmaz ve para iadesi yapılmaz. Aday, sınav kurallarına uymakla 
yükümlüdür. 

• Sınav yeri, sınav tarihi ve saati başvuru süreci tamamlandıktan sonra adaya e-posta ile bildirilir. 
• Sınav dokümanlarının kopyalanması, çoğaltılması, paylaşılması yasaktır. Sınav sırasında elektronik 

cihazların (cep telefonu, kamera, akıllı saat vb.) kullanımına izin verilmez. 
 

Sınava Katılacak Aday Tarafından Doldurulacak Bilgiler 
Adı-Soyadı:  Başvurduğu Sınav Tarihi:  
Kimlik Numarası:  Başvurduğu Sınav Yeri:  

Telefon Numarası:  Çalıştığı Firma Adı (Varsa):  

E-posta Adresi:  

Adresi:  
 

(Sınav yerini Sabiha Gökçen Havalimanı seçenler için) 
Sabiha Gökçen Havalimanı/Tüm Meydanlar apron kartınız var mı?   
Not: Lütfen apron kartınızın Sabiha Gökçen Havalimanı Apron D Kapısını açtığından 
emin olunuz. 

 
Evet 

 
Hayır 

Sınav Sonuç Sertifikası Teslim Yöntemi 
Elden Teslim (Aldis/Küçükçekmece) Kargo ile Teslim  

 
Teslim 
Alacak 
Kişinin 

Adı-Soyadı:  

Telefon Numarası:  

Adresi:  
 

Sınavla ilgili formda geçen kuralları okudum, kabul ediyorum. 

Tarih:  İmza:  

http://www.aldisaviation.com/

