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BAŞVURU TÜRÜ 

İlk Başvuru              Kapsam Genişletme                   Yenileme Başvurusu                Yeniden Belgelendirme 

BAŞVURU YAPILAN SEKTÖRLER 

        Mamül Sektörleri 
        Döküm "c"  
        Dövme "f" 
        Kaynaklar "w"  
        Tüpler ve borular "t"  
        Biçimlendirilebilen mamuller "wp"   

       Endüstriyel Sektörler* 
        İmalat (c, f, w, t ve wp seçilebilir) 
        İmalatı içeren öncesi ve hizmet esnasındaki deney            
(c, f, w, t ve wp seçilebilir) 
        Demiryolu Bakımı (w seçilebilir) 
*Seçilen her sektör için ayrı sınav ve  ayrı 
ücretlendirme yapılmaktadır.  

ADI SOYADI:  T.C. KİMLİK NO:  

EĞİTİM DURUMU:  DOĞUM TARİHİ / YERİ:  

EV ADRESİ:  

FİRMA ADI:   

FİRMA ADRESİ:  

VERGİ DAİRESİ:  VERGİ NUMARASI:  

CEP TEL.:  E MAIL:  

FİZİKSEL ENGELLİLİK DURUMU (Karşılanmasını 
istediğiniz ihtiyacı belirtiniz) 

 

KATILMAK İSTEDİĞİNİZ VASIFLANDIRMA SINAVI VE SEVİYESİ 

Katılmak istediğiniz vasıflandırma sınavı ve seviyesinin altında bırakılan boş alanı işaretleyiniz. 

*Kalınlık Ölçüm, ** Kaynak Filmleri Değerlendirme 
 

ULTRASONİK 
MUAYENE (UT) 

RADYOGRAFİK 
MUAYENE (RT)  

SIVI 
PENETRANT 

MUAYENE (PT) 

MANYETİK 
PARÇACIK 

MUAYENE (MT) 

GÖRSEL 
MUAYENE 

(VT) 

SEVİYE SEVİYE SEVİYE SEVİYE SEVİYE 

1 2 KÖ* 1 2 KFD** 1 2 1 2 1 2 

            

Başvuru sahibi olarak, bu formda verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.  
Belirtilen SINAV programlarına katılım bedeli olan; Toplam …………………………… TL’sını AKADEMİ NDT’ nin İş 
Bankası Bostancı şubesi TR85 0006 4000 0011 0261 0118 02 IBAN no’lu hesabına sınav tarihinden önce 
ödeyeceğimi taahhüt ediyorum.  
Akademi NDT’de çalışan birinci derece akraba ve/veya tanıdığınız kişiler var ise sınav ve belgelendirme sürecinden 
önce yetkili kişilere bildireceğimi, belge almaya hak kazanmış olsam bile bir şüphe durumunda yeterliliğimin ve 
belgemin bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilip gerekirse iptal edilebileceğini, Akademi NDT’ye ait 
belgelendirme talimatlarına, belgelendirme şartlarına ve logo/marka kullanım prosedürüne uyacağımı, sınav 
materyallerini paylaşmayacağımı, sınavların video ile kayıt edileceğini bu görüntülerin resmi kurumlar ile 
paylaşılabileceğini, belgelendirme ile ilgili tüm itirazlarımda Akademi NDT tarafından belirlenen itiraz 
sorumlusunun nihai karar merci olduğunu, alacağım belgenin sahibinin Akademi NDT olduğunu, gerekli görmesi 
halinde ve/veya verdiğim bilgiler doğru olmadığı takdirde belgemi iptal edebileceğini, Belgem Akademi NDT 
tarafından her ne sebeple olursa olsun askıya alındığı veya iptal edildiği takdirde Akademi NDT’den maddi veya 
diğer hiçbir talebim olmayacağını, kabul ve taahhüt ederim. 
Tarih:        /        / 201__      İmza/Kaşe: 
 
Ad Soyad: 
 


