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THY A.O. EĞİTİM BAŞKANLIĞI  

THY TRAINING DIRECTORATE 

Atatürk Havalimanı, B Kapısı Yanı, 

Yeşilköy/İSTANBUL/TÜRKİYE 

Tel: +90 212 463 63 63/11900    Faks: +90 212 463 21 56 

Müşterinin aşağıdaki bölümü eksiksiz ve doğru olarak doldurması ve Sınav Satış sözleşmesini okuyup imzalayarak, 
team@thy.com e-posta adresine iletmesi gerekmektedir. Aksi takdirde müşterinin kaydı oluşturulamayacaktır. 
The customer must fill in the section below completely and correctly, read and sign the TEAM Test Sales Contract and send it to 

team@thy.com e-mail adress. Otherwise, the customer will not be registered. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hava Aracı Bakım Personeli Dil Yeterliliği (TEAM) Sınavı Satış Sözleşmesi 

Test of English for Aircraft Maintenance (TEAM) Sales Contract 

 
1. Bu teklifte yer alan SHT-66L-HS Hava Aracı Bakım Personeli Dil Yeterliliği  Sınav (TEAM Test of English for Aircraft 

Maintenance) kaydını onaylıyor ve bu teklifle bir bütün olan “Genel Şart ve Kurallar” kapsamındaki tüm maddeleri 
kabul ediyorum. 
 I approve the registration of SHT-66L-HS TEAM Test of English for Aircraft Maintenance included in this offer and accept all 
the articles within the scope of the "General Terms and Conditions" which are integrated with this offer. 

2. Sınav ücreti KDV dâhil 350 TL’dir ve eksiksiz ödenmelidir. Sınav ücreti, Türk Hava Yolları (THY) A.O. tarafından TL 
olarak faturalandırılır. Sınav ücretini Akademi web sitesi üzerinden kredi kartı ile yatırabilirsiniz.     
Exam fee is 350 TL including VAT and must be paid in full. Exam fee is invoiced in TL (Turkish Liras) by Turkish Airlines (THY).The 
exam fee can be paid with a credit card via the Academy website.                  

3. Müşteri ödeme yaptıktan sonra sınav başvurusunu iptal edemez. Ancak, müşteri haklı sebeplerden dolayı (ölüm, 
kaza, doktor raporu vb. belgelendirilmesi halinde) ücretini ödemiş olduğu sınava katılamazsa, bir sonraki sınav 
oturumuna kontenjan bulunması durumunda kayıt yaptırabilir. Müşteri sınava katılamama sebebini (ölüm, kaza, 
doktor raporu vb. belgesini) team@thy.com e-postaadresine ibraz etmelidir. 
The customer cannot cancel the exam application after payment is made. However, if the customer fails to attend the exam 
for justifiable reasons (in case of death, accident, doctor's report etc.), he or she can register for the next exam session if there 
are any vacancies available. The customer must provide the documented reason for failing to attend the exam (death, 
accident, doctor's report, etc.) to team@thy.com e-mail address. 

4. Müşteri, sınava katılmadığı takdirde sınava katılım hakkından feragat etmiş sayılacak olup, ödemiş olduğu 
herhangi bir bedel varsa bunun iadesini THY A.O.’dan talep edemez. 
If the customer does not attend the exam, he or she will be deemed to have waived the right to attend the exam, and if the 
customer has made any payment, he or she cannot request a refund from THY. 

5. THY A.O. sınav tarihlerini değiştirme ya da sınavı iptal etme hakkına sahiptir. Sınavın iptali durumu söz konusu 
olursa müşteriye mümkün olan en kısa sürede THY A.O. tarafından bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılır. 

T.C. Kimlik Numarası/Passport No-ID No: 

 

Sicil/Register No: 

 

E-posta/E-mail  Address: 

 

Cep Telefon Numarası/Mobile Phone Number: 
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Müşteri tarafından ödenen sınav ücretinin tamamı faizsiz iade edilir. Bu durumda; faiz dâhil her ne ad ve nam 
altında olursa olsun THY A.O.’nun hiçbir koşulda başkaca bir ödeme yapma yükümlülüğü bulunmaz. 
THY reserves the right to change the exam dates or cancel the exam. If the exam is canceled, customers are informed by THY 
vie e-mail at the soonest time possible. The entire exam fee paid by the customer is returned without interest. In this case; 

THY is not obliged to make any other payment or interest under any circumstances. 
6. Sınav süresi 120 dakikadır. Sınav, THY A.O.’nun yetkili sınav merkezinde (THY A.O. Florya İnsan Kaynakları 

Değerlendirme Merkezi) gerçekleştirilir. Müşteri sınav saatinden en geç yarım saat (30 dakika) önce sınav 
merkezinde hazır bulunmalıdır. Sınava geç gelen müşteri sınava alınmayacaktır. Müşteri, sınavda gerekli geçme 
notunu sağlayamaz ise telafi sınavı uygulanmaz ve para iadesi yapılmaz. Müşteri sınav kurallarına uymakla 
yükümlüdür. 
The exam duration is 120 minutes. The exam is carried out at the authorized exam center of THY (THY Florya Human Resources 
Assessment Center). The customer must be present at the exam center at least half an hour (30 minutes) before the exam 
start time. Customers who arrive late won’t be accepted to the exam. If the customer cannot get the required passing grade 
in the exam, there won’t be a make-up exam or any refund. The customers are deemed to obey the exam rules. 

7. Müşterinin sınav sonucu belirlendikten sonra FR.31.0110 Hava Aracı Bakım Personeli Dil Yeterliliği Sınav Sonuç 
Sertifikası düzenlenir ve müşteriye teslim edilir. 
After the customer's exam result is determined, FR.31.0110 Aircraft Maintenance Personnel Language Proficiency Exam Result 
Certificate is issued and delivered to the customer. 

8. THY A.O., sınav dokümanları ve yazılım haklarının tek sahibidir. Sınav doküman ve yazılımlarının kısmen veya 
tamamen çoğaltılması ve/veya kopyalanması (fotokopi çekilmesi, elektronik ya da diğer yollarla çoğaltılması) 
yasaktır. THY A.O.’nun yazılı izni olmadan sınav dokümanlarının ya da yazılımlarının çoğaltılması ve/veya 
kopyalanması amacıyla üçüncü şahıslara iletilmesi, paylaşılması yasaktır. Sınav sırasında video, teyp kaydı vb. 
cihazlar kullanılamaz. İşbu maddede belirtilen hususların ihlal edilmesi nedeniyle oluşabilecek her türlü zarardan 
müşteri sorumlu olup, THY A.O. her türlü zararı müşteriye rücu etme hakkına sahiptir.   
THY is the sole owner of exam documents and software rights. Partly or wholly reproducing and/or copying (photocopying, 
reproduction by electronic or other means) of exam documents and software is prohibited. It is forbidden to forward or share 
the exam documents or software to third parties for the purpose of reproduction and/or copy without the written permission 
of THY. During the exam, video, tape recording, etc. devices cannot be used. The customer is responsible for any damages 
that may arise due to the violation of the points specified in this article and THY has the right to recourse any damage to the 
customer.   

9. Müşteri, işbu “Genel Şart ve Kurallar”’ın hükümleri, sınav dokümanları ve yazılımlarının içeriği ile ilgili almış olduğu 
hizmetler esnasında THY A.O. hakkında edindiği her türlü bilgiyi gizli tutmayı ve mahkeme, emniyet vb. adli veya 
idari yönden soruşturma yapma yetkisine sahip herhangi bir kamu makamının veya yasaların zorunlu kıldığı 
durumlar haricinde, bunların içeriğini THY A.O.’nun yazılı izni olmaksızın herhangi bir 3. şahıs ile hiçbir şart altında 
görsel, elektronik, yazılı veya sözlü olarak kısmen veya tamamen paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
The customer is obliged to keep any information about THY confidential during the services he or she has received regarding 
the provisions of this "General Terms and Conditions", content of exam documents and software. The customer accepts, 
declares and undertakes that he or she will not share aforementioned contents with any third party in any condition, in part 
or in whole, visually, electronically, in writing or verbally, without the written permission of THY, except that it is required by 
law or any public authority such as the court, security, etc. having the authority to investigate judicially or administratively. 

      Müşteri Ad Soyad/Customer Name Surname 

İmza/Signature 
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