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TAHRİBATSIZ MUAYENE SINAV BAŞVURU FORMU / NDT Exam Application Form 
FİRMA / KURUM ADI 
Name of Firm/Organisation 

 

ADRES / Address  

Posta Kodu: Şehir: Tel: 
Cep Tel: Faks: e-posta: 
Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi: Vergi No: 

 
Katılımcı Adı Soyadı 
Name of Applicant 

 

Doğum Yeri /Place of birth  
Doğum Tarihi (gün/ay/yıl) 
Date of birth (day/mo/year) 

 

Görev Ünvanı ve Mesleği / Title and 
Profession 

 

Mezun olduğu okul ve bölüm 
School and department completed 

 

ODTÜ PSM onaylı kuruluşlardan 
alınmış eğitimlerin adı ve tarihi 
(Son 2 yıl içinde varsa) 
Name and date of trainings received from 
organisations authorized by METU PSM 
(If any within last 2 years) 

 

Ekte belirtilen ODTÜ PSM sınav ve etik kurallarına uyacağımı beyan ve taahhüt ediyorum.  
 
                                                                                                                                              Katılımcı İmza: 
 

 
Test Metodu/Tekniği / Test Method-Technique  
Tecrübe Süresi* (gün) / Experience (days)  

Mevcut Sertifikaları / Certificates  

Belgelendirme kuruluşu / Certifying Body  
 

 

Katılımcı fiziksel olarak uygundur ve son 1 yıl içinde göz muayenesi yapılmıştır.      EVET   �   HAYIR   � 
Katılımcı hakkında yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylarım. 
Firma/Kurum Yetkilisinin Adı Soyadı:                                                                          İmza: 
  

KATILMAK İSTEDİĞİNİZ PROGRAM 
Sınav Adı Tarih Ücret 

   

Kimlik bilgileri yukarıda verilen firma/kurum personelinin belirtilen eğitim programlarına katılım bedeli olan  
Toplam ……………………………   TL’sını ODTÜ PSM tarafından belirtilen ödeme hesabına kurs tarihinden 
önce yatırmayı kabul ve taahhüt ediyoruz. 
 
NOT:Açıklama kısmına KURS TARİHİ - İSİM SOYİSİM - TC KİMLİK NO yazılmalıdır. 
 
Tarih:                                 Yetkili Adı Soyadı:                                                         İmza/Kaşe: 
 

Başvuruyu Onaylayan (Bu kısım ODTÜ PSM tarafından doldurulacaktır.)  
 
Tarih:                                    Adı Soyadı:                                                         İmza : 
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Sınav Kuralları:  
 

• Aday sınava fotoğraflı resmi kimlik belgesi ile katılmak zorundadır. Kimliğin geçerliliğinden şüphe 
duyulan aday sınav görevlisi tarafından tutanak ile kayıt altına alınarak sınava alınmayabilir. Aday bu 
durumda ODTÜ-PSM’ye yazılı şikayette bulunma hakkına sahiptir. 

• Adaylar sınav yapıcı tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadır.  
• Adaylar soruları bireysel olarak cevaplandırmalıdır. Sınav esnasında adayların birbirleriyle 

yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır.  
• Adayın sınav sırasında veya kayıt edilen sınav görüntülerinin incelenmesi sonrasında kopya çektiği 

tespit edilirse sınavı iptal edilir ve aday 12 ay boyunca yeniden sınava alınmaz. 
• Adaylar sadece sınav yapıcısının dağıttığı kâğıtlara/formlara cevaplarını yazmalı, başka kağıt 

kullanmamalıdır. 
• Sınavın başlamasından 15 dakika sonra gelen adaylar sınava dâhil edilmezler.  
• Sınav salonundan ayrılan adaylar tekrar sınava dâhil edilmezler.  
• Sınav yapıcı tarafından aksi belirtilmedikçe adaylar yanlarında hiçbir kitap, doküman bulunduramaz.  
• Adaylar, internet ve/veya hücresel erişimi bulunan elektronik cihazlarını sınav süresi boyunca bu 

erişimlere kapatarak erişemeyecekleri bir bölgede bulundurmalıdır.  
• Adayın sınav yapıcı ile tarafsızlığını zedeleyecek ilişkisi olması halinde, aday sınav yapıcıyı 

reddederek müteakip sınavlara katılma hakkına sahiptir.  
• Sınav sırasında bilgisayarlı sistemde yaşanan (resmin görüntülenmemesi, metnin bir kısmının 

olmaması vb.) bir teknik sorun veya soru kitapçıklarındaki maddi hatalar tespit edilirse, söz konusu 
sorular sınav sırasında veya sonrasında iptal edilebilirler. Eğer iptal işlemine değerlendirici sınav 
sırasında karar verirse bu durumu katılımcılara ilan eder ve ilgili soruya cevap vermek zorunda 
olmadıklarını bildirir.  

• Bilgisayarlı sistem kullanımında uygulama çökmesi yaşanır ise ve eğer yarım saat içerisinde bu 
sorununun giderilmesinin mümkün olmadığı anlaşılır ise, sınav uygulaması başka bir güne ertelenir.   

• Adayın sınavdan başarılı sayılabilmesi için, sınavın her bir kısmından (genel, özel ve uygulama) en az 
% 70 puan almış olmalıdır. İlâve olarak uygulama sınavında, her bir parçanın muayenesi ve uygun 
tahribatsız muayene talimatından en az %70 puan almış olmalıdır.  

• Verilen yanlış cevaplar ve boş bırakılan sorular, doğru sayısını etkilemez.  
• Aday sınava kendi test cihazı/ekipmanı ve/veya bilgisayarı ile katılmak istediği durumda, sınav 

tarihinden önce ilgili cihazların ODTÜ-PSM onaylı Sınav Merkezi tarafından yapıldığına dair kayıtları 
sınavda sunmakla yükümlüdür. 

 
 
* Sınav sonucunun başarılı olması sertifika almaya hak kazanmak için tek başına yeterli değildir. Sertifika 

başvurusu için gereklilikler www.wtndt.metu.edu.tr/psm/tm-sertifika adresinde yer almaktadır. 
 


