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1 Programın adı ISO 9712:2021 Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirmesi  

2 Programın amacı 

Tahribatsız muayene yöntemlerinden  

 Radyografik (RT),  

 Ultrasonik (UT), 

 Sıvı Penetrant (PT),  

 Manyetik Parçacık (MT),  

 Görsel Muayene (VT) 
yöntemleriyle ilgili çalışan tahribatsız muayene personelinin kalifikasyonu için temel gereklilikler, 
yeterlilik alanı, sınav koşulları, kabul şartları test sürecinin hazırlanıp, belgelendirilme sürecinin 
yapılması  

3 Programı kapsamı 

Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirmesi, aşağıda belirtilen yöntemlerde ve seviyelerde 
yapmaktadır.  

 Radyografik Muayene (RT) – Seviye 1 ve 2  

 Ultrasonik Muayene (UT) – Seviye 1 ve 2  

 Manyetik Parçacık Muayenesi (MT) – Seviye 1 ve 2  

 Penetrant Muayenesi (PT) – Seviye 1 ve 2  

 Görsel Muayene (VT) – Seviye 1 ve 2  
 
Endüstriyel Sektörler: 
1 – İmalat (M) (c, f, w, t, wp)  
2 - Hizmet öncesi ve sırasında muayene  hizmetleri (S) (c, f, w, t, wp)  
3 – Demiryolları bakım (R) 
4 – Havacılık (A) 
Açıklama; 
c: Dökümler, f: Dövmeler, w: Kaynaklı parçalar, t: Tüp ve borular,  
kaynaklı boruların imalatı için yassı mamuller dahil, wp: Yarı mamuller.  
 

4 Belgelendirme dokümanları 

-  ISO 9712:2012 

-  P-3.06 Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirme Prosedürü 

-  P-3.06-F01 Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirme Başvuru Formu 

 

5 Başvuru belgeleri 

İlk Başvuru  
- 1 Adet fotoğraf  
- Kimlik Belgesi Örneği 
- Öğrenim durumunu gösterir belge (En az İlkokul/İlköğretim diploması) 
- Çalıştığı seviyede deneyimi ve çalıştığı kurumu gösterir belge  
- Konusunda aldığı eğitim belgelerinin kopyası  
- Görme yeterliliğine ilişkin rapor  
 

Yenileme ve Yeniden Belgelendirme  
- Ara vermeden çalıştığını gösterir belge (işveren onaylı)  
- Görme yeterliliğine ilişkin rapor  
 

Kapsam Genişletme  
- Konusunda aldığı eğitim belgelerinin kopyası  
- Belgelendirme sınavına ait belgelerin fotokopileri  
- Görme yeterliliğine ilişkin rapor  

6 Program Ön şartları 

- Okuma yazma bilmek, 18 yaşını tamamlamış olmak, 

- Belgelendirmenin yapılacağı yöntem ve seviyede, EN ISO 9712 Madde 7.2.4 çizelge 2’ de belirtilen 
sürede bir eğitim kursunu başarıyla tamamladığını ispat eden dokümanı sunmak, 

- Belgelendirmenin yapılacağı yöntem ve seviyede EN ISO 9712 Madde 7.3.1 çizelge 3’ de belirtilen 
sürede bir deneyime sahip olduğunu ispat eden dokümanı sunmak, 

- Göz doktoru veya bu konuda yetkili biri tarafından EN ISO 9712 Madde 7.4’e göre yeterli 
derecede görme şartlarına sahip olduğunu gösteren kanıtları sunmak.  

7 Eğitim Ön şartı 

Seviye 1 ve Seviye 2 belgelendirme adayı, başvuru yapılan muayene yöntemi ve seviyesine ilişkin 

eğitim gereksiniminin sağlandığının dokümante edilmiş kanıtını sunmalıdır. Eğitim gereksiniminin 

sağlanması, aşağıdaki şekilde dokümante edilmelidir: 

o S&Q MART eğitimlerine katılım veya, 

o S&Q MART tarafından onaylanmış ¨Eğitim Merkezleri¨ tarafından düzenlenmiş 

eğitimlere katılım belgesi veya 

o ISO TR 25107 Standardına uygun, her bir muayene yöntemi ve seviyesine ait eğitim 

süresi ve eğitim içeriğinin için ayrı ayrı belirtildiği, eğitim programına katılım 

belgesi/dokümanı. 

Belgelendirme için aday tarafından alınması gereken eğitimin asgari süresi, her bir Muayene 

Yöntemi için EN ISO 9712 Madde 7.3.1 Çizelge 3’ de verilmiştir. Eğitim saatleri, hem pratik, hem 

de teorik dersleri içerir. 

 

 



 

 

   

ISO 9712 TAHRİBATSIZ MUAYENE 
BELGELENDİRME PROGRAMI 

 

P-3.01-Pr16 Rev.2 / 02.01.2022 

8 ¨Onaylı¨ Eğitim merkezleri 

Eğitim merkezi ve/veya tesisi ve/veya kuruluşunun, ¨S&Q MART onaylı Eğitim Merkezi¨ olabilmesi 
için aşağıdaki koşulları yerine getirmesi beklenir: 
 

o Bu tür eğitim kursları için geçerli olan bir Kalite Yönetim Sistemi, 
o Bağımsız yönetim, 
o Belgelendirme kuruluşu tarafından kabul edilebilir nitelikte Eğitmen CV’leri, 
o Yazılı kurs malzemesi, 
o Eğitim kursu malzemesi, en az aşağıdaki konuları içerecektir: 

o NDT cihazları bilgisi, 
o NDT yönteminin uygulanması, 
o Süreksizliklerin tespiti, 
o Süreksizlikleri sınıflama ve kaydetme, 
o Sonuçları değerlendirme ve raporlama. 

o Eğitim kursunun gerekli eğitim saatlerini sağlaması, 
o Muayene Yönteminin gösterilmesi için yeterli sayıda ekipmanın sağlanması, 
o Yeterli sayıda test parçasının (pratik eğitim parçaları) sağlanması. 

 

9 Sınav türü 

Adaylar Genel, Özel ve Pratik sınav olmak üzere 3 bölümden sınav girerler. 
 
Süreler ve uygulama şekilleri birbirinden bağımsızdır. Sınav yetkilisi bir bölüm bittikten sonra 
ancak diğer bölümü başlatabilir.  
 

10 Sınav süreleri 

Yazılı Sınav süresi ise her bir test yöntemi ve sınav için, çoktan seçmeli soru başına 3 
dakikadan uzun olmayacak şekilde belirlenmiştir. 
 
Pratik sınav süreleri, her bir yöntem için Seviye 1 de maksimum iki (2) saat, Seviye 2 de üç (3) 
saat, muayene talimatı hazırlama bir buçuk saat (1,5) saattir. 
 

11 Sınav yeri 

- S&Q MART’ın sınav merkezleri 

- Müşteri veya aday tarafından belirlenen ve ilgili Tahribatsız Muayene uygulaması yapmaya 

uygun atölyeler 

12 Sınav Ekipmanları 

- Tahribatsız Muayene uygulamaları ile ilgili tüm sınav ekipmanları S&Q MART tarafından 

sağlanacaktır. Müşteri veya aday istemesi durumunda, kendi muayene cihazını kullanabilir. 

Müşteriye ait muayene cihazının kullanılması, sınav yapıcının değerlendirmesine tabidir. 

- İlgili uygulama gereği, iş güvenliği ekipmanları. 

 

13 Sınav Soruları 

Genel ve Özel Sınav Soru sayısı, MT, PT ve VT Yöntemleri için 30 (genel) +30 (özel) soru; RT 
ve UT için 40 (genel) +30 (özel) ‘dur. 
Sorular, girilen seviyelerine uygun olarak ve standartta belirtilen konu başlıklarını içerecek 
şekilde, dengeli hazırlanmıştır. Özel sınav, ilgili sektöre yönelik olarak hazırlanmış her modül 
içinde bulunan sorulardır. Sınavlar, kitap kapalı olarak gerçekleştirilir. Sınavlarda gerekmesi 
durumunda, Referans Doküman S&Q MART tarafından verilir. Talimat yazımında (Seviye 2) ilgili 
standartlar açık olarak kullanılabilir. 
 
Sınavlarda sorulacak soruların konu başlıkları ve sayısı aşağıdaki şekilde dağıtılmış olmalıdır:  
 

 
 

 
 

Konular / Soru Sayısı (GENEL) MT-1 MT-2 PT-1 PT-2 RT-1 RT-2 UT-1 UT-2 VT-1 VT-2

Terim ve Tanımlar, Tarihçe, 

Fiziksel Prensipler
6 6 3 5 6 4 12 12 7 6

Makine ve Ekipmanlar, Araç ve 

Aksesuarlar, İşlemler
4 5 5 8 5 5 8 6 4 5

Süreksizlikler ve Hatalar 6 7 4 3 4 4 4 5 7 6

Ön Hazırlık, Muayene (Kaynak, 

Döküm Malzeme), IQI, İşaretleme
6 7 5 4 20 16 11 10 8 8

Raporlama, Sınıflandırma ve 

Değerlendirme
6 4 10 8 4 10 4 6 1 3

Personel Belgelendirme 2 1 3 2 1 1 1 1 3 2

TOPLAM 30 30 30 30 40 40 40 40 30 30

Konular / Soru Sayısı (ÖZEL) MT-1 MT-2 PT-1 PT-2 RT-1 RT-2 UT-1 UT-2 VT-1 VT-2

Terim ve Tanımlar, Tarihçe, 

Fiziksel Prensipler
4 4 2 4 3 2 6 6 5 4

Makine ve Ekipmanlar, Araç ve 

Aksesuarlar, İşlemler
3 4 3 6 3 2 4 3 3 4

Süreksizlikler ve Hatalar 4 4 3 2 2 2 2 3 5 4

Ön Hazırlık, Muayene (Kaynak, 

Döküm Malzeme), IQI, İşaretleme
5 4 4 3 10 8 5 5 5 5

Raporlama, Sınıflandırma ve 

Değerlendirme
3 3 7 4 2 5 2 3 1 2

Personel Belgelendirme 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1

TOPLAM 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
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14 Yazılı Sınav Değerlendirmesi 
Her bölümden, 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. EN ISO 9712:2021 
Standardında belirtilen kurallara göre yapılır. 

15 Pratik Sınav Değerlendirmesi Her numuneden ve talimat hazırlamadan, 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.  

16 
Test sonuçlarına itiraz & test 

parçalarının saklanması 

- P-2.02-F.01 Şikayet ve İtiraz Başvuru Formu (www.sqmart.com adresinden ulaşılabilir)  
- İtirazlar için zaman aşımı süresi 30 Gündür. 

17 Sınava tekrar giriş hakkı 

 
Bir aday, aradan en az bir ay geçmesinden sonra ve S&Q MART tarafından kabul edilebilir bir 
eğitimi tamamlaması durumunda, başarısız olduğu bölüm(ler)den (Genel, Özel ve Pratik 
Bölümler) en fazla iki kez yeniden sınava alınabilir. Bu süre, ilk sınavın alındığı tarihten itibaren 
2 yılı geçemez. 

18 Belge geçerlilik süresi 
Sınav tarihinden itibaren 5 yıldır. Belgenin öngörülen süre boyunca geçerliliği, yıllık görme 

testleri ile desteklenmelidir. 

 19 Gözetim periyodu EN ISO 9712:2021 Standardında belirtilen kurallar göre yapılır. 

20 Yeniden Belgelendirme  

Geçerlilik Süresinin Uzatılması: Belgelerinin geçerlilik süresi dolduğunda, belge ikinci bir 5 
(beş) yıl için aşağıdaki koşulların sağlanması durumunda uzatılabilir: 

- Son 12 ay içinde yaptırılmış başarılı Görme Testi Raporunun sunulması; 
- Son 60 ay içinde yaptırılmış başarılı Görme Testi Raporunun sunulması; 
- Kişinin, belgelendirmeye konu olan yöntem ve sektörde ara vermeden yürüttüğü 

başarılı çalışmaların yazılı kanıtının sunulması; 
- Pratik sınav ile yenileme: Pratik sınavın başarı ile tamamlanması; veya 
- Kredi ile yenileme: ISO EN 9712-Ek C’de belirtilen kredi sistemini koşullarının 

sağlanması; 
- Belge yenileme bedelinin ödenmesi.  

 
Mevcut belgelerin geçerlilik süresinin uzatılması ile ilgili süreç,  

- Belge geçerlilik süresinin dolmasından 12 ay öncesi başlar ve 
- Belge geçerlilik süresinin dolmasını takip eden 12 ayın sonuna kadar sürer. 

Belge sahibi bu süre zarfında, gerekli tüm belgeler ile başvurusunu yapar. Bu sürenin sonunda, 
başvuruda bulunmayan belge sahiplerinin uzatma başvuruları kabul edilmez ve Yeniden 
Belgelendrme başvurusuna yönlendirilir. 

Belge geçerlilik süresinin dolmasından önce yapılacak başvurularda, gerekli koşulların 
sağlanması durumunda, belge yenileme tarihi, ilk belgelendirmenin süresinin bitimi ile aynı olur 
ve ikinci bir 5 yıl süresince uzatılmış olur. 

Belge geçerlilik süresinin dolmasından sonra yapılacak başvurularda, belge yenileme tarihi, 
gerekli koşulların sağlandığı tarihte başlar. Bu durumda yeniden belgelendirme tarihi ile ilk 
belgelendirme süresinin bitimi arasında bir boşluk oluşur. Yenilenen belgenin geçerlilik süresi, 
ilk belgelendirme süresinin bitiminden itibaren 5 yıldır. 

 
Yeniden Belgelendirme:  Peş peşe iki geçerlilik süresinin dolmasından önce (her 10 yılda bir), 
belgelendirilmiş olan kişilerin Belge Yenileme koşulları ile aşağıda belirtilen koşulları sağlaması 
durumunda, S&Q MART tarafından yeniden bir 5 (beş) yıllık (veya daha az) süre için 
belgelendirilebilir. 
 
Seviye 1 Belgelendirme için: 

- Pratik sınavın başarı ile tekrarlanması. Standartta belirtilen sayıda ve belgelendirme 
kapsamına uygun test numunesi üzerinde doğrulama yapılmalıdır. 

 
Seviye 2 Belgelendirme için: 

- Pratik sınavın başarı ile tekrarlanması. Standartta belirtilen sayıda ve belgelendirme 
kapsamına uygun test numunesi üzerinde doğrulama yapılmalıdır. 

- Seviye 1 tarafından kullanılabilecek bir Yazılı Muayene Talimatının hazırlanması.  

http://www.sqmart.com/

