PTE Academic UKVI ve PTE Home Sınav Başvuru Kılavuzu

*Bu kılavuz, PTE Academic UKVI, PTE Home A1 - Home A2 - Home B1
Sınavına yapılacak online başvuru esnasında adaylara kolaylık sağlamak
amacıyla hazırlanmıştır.

•

PTE Academic UKVI sınavına başvurabilmek için, öncelikle var olan
kullanıcı hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. Lütfen
https://pearsonpte.com/ adresinden aşağıda gösterilen aşamaları
takip ederek giriş yapınız. Aşağıdaki görselde sağ üst köşedeki
“Sign in” butonuna tıklayınız.

•

Ardından, aşağıdaki ekran görüntüsündeki “Sign in or create account” butonuna
tıklayınız.

•

Eğer öncesinde bir kullanıcı hesabı oluşturduysanız, aşağıdaki ekran
görüntüsünde olduğu gibi kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazarak giriş
yapabilirsiniz. (Kullanıcı hesabınızı henüz oluşturmadıysanız, lütfen önce
Kullanıcı Hesabı Oluşturma Kılavuzu’ndaki adımları takip ediniz.)

•

Sonrasında aşağıdaki görselde işaretli bölümden, başvuru yapacağınız ülke
olarak United Kingdom’ı seçmelisiniz.

• Sonraki aşamada, aşağıdaki görselde işaretlenmiş bölümden sınavı ne
için almak istediğinizi seçmelisiniz. Her seçim için farklı bir sınav türü
bulunuyor, bu nedenle hangi sınavı almanız gerektiğini dikkatlice öğrenip
seçiminizi yapmalısınız.

•

İngiltere’ye eğitim için gitmek istiyorsanız “Study” butonuna
tıklamalısnız; daha sonra aşağıdaki görselde olduğu gibi iki seçenekle
karşılaşacaksınız. İhtiyacınız olan sınavı, aşağıdaki görseldeki gibi
seçeneklerin üzerinde yazan bilgilendirmeye göre seçmelisiniz. (PTE
Academic UKVI veya PTE Academic)

•

İngiltere’ye gitme nedeniniz aileniz ise “Join Family” butonuna
tıklamalısınız. Daha sonra aşağıdaki görselde karşınıza çıkan iki seçenekle
karşılaşacaksınız. Başvuracağınız aile vizesi türüne göre PTE Home A1
veya Home A2 sınavlarından birini seçiniz.

•

İngiltere’ye gitme nedeniniz yerleşmek ise “Settlement” butonuna
tıklamalısınız. Daha sonra aşağıdaki görseldeki gibi “Book PTE Home
B1” butonuna tıklayınız.

•

İngiltere’ye çalışma amaçlı gitmek istiyorsanız “Work” butonuna
tıklamalısınız. Daha sonra aşağıdaki görselde karşınıza çıkacağı gibi iki
seçenekle karşılaşacaksınız. İhtiyacınız olan vize türünde belirtilen PTE
Academic UKVI veya PTE Home A1 sınav seçeneklerinden sizin için uygun
olana tıklayınız.

•

Hangi sınavı alacağınızı seçtikten sonra ilerleyebilirsiniz. Ardından
karşınıza aşağıda bulunan görseldeki sorular çıkacaktır.

•

İlk kısımda yaşadığınız ülkede konuşulan dili seçiniz. Daha sonra kırmızı
ile işaretlenmiş bölümdeki kutuyu “ID Policy” dökümanını okuduktan
sonra işaretleyiniz.

•

ID Type bölümünde sınav günü sınav merkezine hangi ID tipi ile
gideceğinizi seçiniz.
Aşağıdaki görselde bulunan ID Type’larından birini seçmeniz gerekmektedir.

Valid Passport: Zamanı dolmamış, geçerli bir Pasaport
EU ID Card: Danimarka, İrlanda, İzlanda, Norveç ve İngiltere dışındaki
tüm Avrupa Ekonomik Alanı (European Economic Area) üye devletlerinin
hükümetleri tarafından verilir.
Government ID Card: Vatandaşı olduğunuz kimlik kartınız. (Yalnızca
kendi ülkenizde kullanabilirsiniz.)
Biometric Residence Card (BRC): Birleşik Krallık oturum kartı.
Biometric Residence Permit (BRP): Biyometrik Oturma İzni (BRP), 6
aydan uzun bir süredir Birleşik Krallık'a gelme izni (vize) olanlar için kişisel
ayrıntılar ve biyometrik bilgiler içeren güvenli kimlik kartı.
Valid travel document with photograph (excluding Emergency
Travel Documents): Seyahat belgesi, uluslararası anlaşmaların ardından

bireylerin veya küçük insan gruplarının uluslararası sınırlarda hareket
etmesini kolaylaştırmak için bir hükümet veya uluslararası antlaşma
kuruluşu tarafından düzenlenen bir kimlik belgesidir.
•

•
•

ID Tipinizi seçtikten sonra aşağıdaki görselde ok ile gösterilmiş ilk
bölümde, ID tipinizin hangi ülkeden sağlandığını seçiniz ve ID numaranızı
giriniz.
Ardından 1, 2 ve 3 ile işaretlenmiş kutuları işaretleyiniz.
PTE Academic sınavını nereden duyduğunuzu, sınavı ne için aldığınızı ve 6
ay içerisinde başka bir İngilizce sınavı aldıysanız hangi sınav olduğunu
seçiniz ve “Next” butonuna tıklayarak ilerleyiniz.
ÖNEMLİ NOT: Kaydınızı yapmaya devam edebilmek için sayfadaki her
bölümü doldurmanızı rica ederiz.

•

Sınavı satın alabilmek için kullanım koşulları sözleşmesini kabul
etmeniz gerekmektedir. Sözleşmeyi inceledikten sonra “Agree’’
butonuna tıklayarak devam edebilirsiniz.

• Bu adımda aşağıda ekran görüntüsü bulunan sayfa karşınıza çıkacaktır. Bu
sayfada üst tarafta işaretlenmiş kutucuğa sınav için size uygun lokasyonu yazıp
“Search” butonuna tıkladığınızda, belirttiğiniz lokasyona en yakın sınav
merkezleri yakınlık sırasına göre açılacaktır.

• Bir sonraki aşamada sınava girmek istediğiniz sınav merkezinin yanındaki takvim ikonuna
tıklayarak o sınav merkezine ait sınav takvimini görüntüleyebilirsiniz. Sınava girmek
istediğiniz tarihi sınav takviminden seçiniz. Tarih seçtikten sonra, takvimin sağ tarafında o
tarihteki sınav seanslarının saatlerinden size uygun saati seçtiğiniz takdirde bir sonraki
aşamaya geçebileceksiniz.
Sınav
merkezinin
seans takvimini
görüntülemek
için tıklayınız.

Sizin için uygun
tarihi yukarıdaki
takvimden
seçiniz.

Seçtiğiniz tarihin
seans saatlerini
burada görebilirsiniz.
Size uygun sınav
saatini seçiniz.

•

Seans saatini seçtikten sonra karşınıza randevu bilgileriniz çıkacak. Seans
saat veya tarihinizi değiştirmek isterseniz “Change Appointment’’; Test
merkezinizi değiştirmek isterseniz de “Change Test Center’’ butonuna
tıklayabilirsiniz. Bütün bilgilerden emin olduktan sonra “Proceed to
Checkout’’ butonuna tıklamalasınız.

•

Ardından karşınıza son aşama olan ödeme bölümü sayfası çıkacak.
Aşağıda görselde işaretlenmiş bölümleri sırasıyla kredi kartı
bilgilerinizi kullanarak doldurmanız istenmektedir.
ÖDEMEYLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOT
1. Yalnızca kredi kartıyla yapılan ödemeler kabul edilmektedir. (Banka
hesap kartı veya sanal kartla ödeme yapmayı denemeniz durumunda
kullanıcı hesabınıza girişiniz geçici olarak kısıtlanabilir)
2. Kart sahibinin İsim/Soyisim ve fatura adresi bilgilerini yazarken sadece
İngilizce harf karakteri kullanmanız gerekmektedir. (Kredi kartı size ait
olmak zorunda değildir.)

•

Kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra faturalama bilgilerinizi girmeniz
gerekmektedir. Kredi kartı sahibi ile faturalama yapılacak olan kişi aynı
olmalıdır. (ÖNEMLi NOT: Fatura bilgisi kısmında İsim/Soyisim ve adres
bilgilerini yazarken yalnızca İngilizce harf karakteri kullanınız.)

•

Kutucukları doldurduktan sonra sınavı satın alma işleminizi
“Next” butonuna tıklayarak tamamlayabilirsiniz.

•

Kayıt işleminizi tamamladığınızda sınav kaydınızla ilgili tarafınıza otomatik
bir bilgilendirme ve fatura e-maili gönderilecektir.

•

Sınav kaydınızı gerçekleştirmeden önce vize başvurunuza göre hangi
sınavı almanız gerektiğinden resmî kurum yetkilisi veya web sayfası
aracılığıyla emin olup sonrasında kayıt olmanızı öneririz.
Sınavınızda başarılar dileriz.

