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Bir adayın Akademi NDT’den eğitim almış olması ona tahribatsız muayene personeli sınavlarında maddi ve manevi herhangi 
bir avantaj sağlamaz. 

Aday ve Belge Sahiplerinin Sorumlulukları 
 EN ISO 9712 standardı madde 7.2.4’te belirtilen sürelerde eğitimi başarılı olarak tamamlandığının dokümante 

edilmiş kanıtını sağlamalıdır.(AKADEMİ NDT’nin onaylamış olduğu eğitim kurumlarından) 
 EN ISO 9712 standardı madde 7.3’te belirtilen sürelerde Vasıflandırılmış gözetim altında kazanılmış gerekli 

tecrübeyi doğrulayacak dokümante edilmiş kanıtı sağlamalıdır 
 EN ISO 9712 standardı Madde 7.4’ün şartlarının gereği göz muayenesi ile ilgili dokümante edilmiş belgeyi sağlamalı 

ve bu her yıl tekrarlanarak saklanmalıdır. Bu belge ANDT_PB_PR_3.01_F02 Görme Yeterliliği Takip Formu 
olarak da Akademi NDT tarafından yayınlanmıştır.  

 Akademi NDT Tarafından yayımlanmış olan ANDT_PB_PR_3.01_F01 Belge Kullanım Sözleşmesi dikkatlice 
okunup onaylanmalıdır. 

 Belgenin geçerliliği şartlarının tam olarak karşılanmadığı durumda, belgelendirme kuruluşunu ve işvereni 
uyarmalıdır. 

 Akademi NDT’de çalışan birinci derece akraba ve/veya tanıdığınız kişiler var ise sınav ve belgelendirme sürecinden 
önce yetkili kişilere bildirilmelidir. 

 Sınava giren aday Akademi NDT’nin akreditasyon denetimlerinde gözetim altında sınava girmeyi peşinen kabul 
etmiş sayılır. 

 Tercih edilen her bir endüstriyel sektör için adaylar o sektörü kapsayan soruları içeren sınavlara alınacaktır. 
Adaylar Endüstriyel Sektör tercihini ANDT_PB_PR_3.01_F06 Sınav ve Belge Başvuru Formu’nda seçerek yapar. 
Her bir sınav için ayrı bir sınav ücreti alınır. 

Vasıflandırma Sınavı İle İlgili Bilgiler 
 Seviye 1 veya Seviye 2 sınavları, tüm yöntemler için Akademi NDT soru koleksiyonundan hazırlanmış kitapçık 

setleri şeklinde, hangi kodlu sınav kitapçığının verileceği sınavdan önce belirlenmek kaydı ile, Uygulama Sınavı, 
çoktan seçmeli sorulardan oluşan Genel Sınav ve Özel Sınav olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilir. 

 Sınav başarı şartı; Genel ve Özel Sınavın her birinden ve Uygulama Sınavının her sorusundan en az % 70 başarı 
sağlanmalıdır. 

 Adaylar sınav tarihinde, sınav başlama saatinden en az 15 dak. önce, kimlikleri ile beraber, sınav yerinde 
bulunmalıdırlar. 

 Sınavların video ile kayıt altına alınmaktadır.  

Yeniden Sınav İle İlgili Bilgiler 
 Mesleki kurallara uymayan davranışlar nedeniyle başarısız olan bir aday, yeniden başvurabilmek için en az 12 ay 

beklemelidir. 
 Geçer puanı alamayan bir aday, yeniden sınava bir aydan daha erken ve başarısız olduğu sınav tarihinden itibaren 

12 aydan fazla olmamak şartıyla, başarısız olan kısımdan (kısımlardan) iki defaya mahsus olmak üzere yeniden 
sınava girebilir. 

 İzin verilen bütün yeniden yapılan sınavlarda da başarısız olan bir aday, yeni adaylara uygulanan prosedüre göre 
tekrar başvuru yapmalı ve sınava girmelidir. 

Belgenin Geçerliliği ve Yeniden Geçerli Kılma Şartları 
 Belgenin geçerlilik süresi beş yıldır. Geçerlilik süresi, belgelendirme için tüm şartların karşılanması ile baslar. 
 Akademi NDT tarafından yayımlanan ANDT_PB_PR_3.01_F01 Belge Kullanım Sözleşmesi’ne uyulmadığı takdirde 

Akademi NDT belgeyi geçersiz kılma yetkisine sahiptir.  
 Kişinin, yıllık olarak girdiği göz muayenesi sonucuna göre görevini yapmakta fiziki olarak yetersiz hale gelmiş 

olması veya önemli derecede ara vermesi durumunda (Bknz. ANDT_PB_PR_3.04 Belgelendirme Programı madde 9) 

belge geçersiz sayılır. Bu durumda kişi yeniden belgelendirme sınavına girmelidir. 
 Yenileme için gerekli prosedürü başlatma belge sahibinin sorumluluğudur. Yenileme dosyaları, belge bitiş 

tarihinden önce Akademi NDT’ye sunulmuş olmalıdır. Zorunlu haller durumunda belge bitiş tarihinden 6 ay 
sonrasına kadar belge yenileme ve yeniden belgelendirme başvuruları kabul edilir. 

Anlaşılmayan noktalar için Belgelendirme Kayıt İşleri Sorumlusu (Sümeyra Bilgin; 0(216)5046638, 
sumeyrabilgin@akademindt.com) ile irtibata geçiniz. 


