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SECTOR Cert -
Gesellschaft für Zertifizierung GmbH 

Am Turm 24 
53721 Siegburg 

Tamamlanmış başvuruyu lütfen yukarıda verilen e-mail adresine certification@sector-cert.com 
veya posta adresine gönderiniz. 

1. Başvuru sahibinin bilgileri | Applicant information 2. İşveren hakkında bilgiler | Employer information
Müşteri-No.(varsa) | Customer-No. (if available)*: Ünvan/akademik derece | Title/academic 

degree: 
Firma Adı | Name of company *: 

Soyadı, Adı | Surname, forename *: Semt, Cadde, Bina No. | Street, No.*: 

Doğum tarihi | Date of birth *: Doğum yeri | Place of birth *: Posta Kodu, Şehir, Ülke | Postal code, place, country *:  

Semt, Cadde,Bina/Daire No. | Street, No.*: Yetkili Kişinin Soyadı, Adı | Surname, forename of the contact person*: 

Posta Kodu, Şehir, Ülke | Postal code, place, country*: Yetkili Kişinin Bölümü ve Görevi | Department and function of the contact person *: 

Telephone: Email: Telephone of the contact person*: Email of the contact person*: 

* mandatory / doldurulması zorunlu alan 

3. İletişim | Correspondence

İletişim için kiminle bağlantıya geçilmeli( sertifika iletme,sorular v.b.)?          Başvuran | Applicant  İşveren | Employer

4. Hizmeti alan hakkında bilgiler | Details of service recipient
Hizmet alanın ismi( eğer farklıysa) | Name of service recipient (if different): 

 Başvuran | Applicant  İşveren | Employer

Semt, Cadde No., Bina No., Şehir, Ülke ( farklıysa) | Street, postal code, place, country (if different) *: Vergi-No. | VAT-ID: 

5. Fatura bilgileri | İnvoice information
Faturanın düzenleneceği isim/firma | Name of invoice recipient: 

 Başvuran | Applicant  İşveren | Employer

Semt, Cadde No., Bina No., Şehir, Ülke ( farklıysa) | Street, postal code, place, country: (if different): 

İş No. Internal | Order No.: Diğer bilgiler ( örneğin fatura için  e-mail adresi) | Other information (e.g. e-mail for invoicing): 

6. Sertifika için başvuru | Application for certification for more information see www.sectorcert.com/certifications 

Metot/ 
Seviye 
(ör. UT2) 

Sektör 
Sector 
(ör. IS) 

Belgelendirme veya kapsam değişikliği 
Certification or changing of scope 

Yenileme  
Renewal 

Yeniden 
Belgelendirme  
Recertification 

Onay PED 
2014/68/EU’a göre  

Approval to PED 
2014/68/EU Sınav no. ve tarihi 

No. and date of examination 
(sınav başarı belgesine bkz.) 

Tecrübe süresi# 
Experience time# 

(gün ) 

   

   

   

   

   

   

Başvurulan metotlar için toplam NDT tecrübesi gün olarak: 
# Bir günün süresi en az yedi saattir. Bu süre tek bir günde veya saatler toplanarak elde edilebilir.Bir günde maksimum izin verilen süre 12 saattir.Tecrübe süresi toplam saatin 7’ye 

bölünmesiyle elde edilir. 

PHOTO 

 belgelendirilecek 
kişinin fotoğrafını 

buraya yapıştırınız veya 
e-posta ile iletiniz. 

mailto:certification@sector-cert.com


Soyadı,Adı (Başvuru sahibi) | Surname, forename (applicant): 
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7. Yenileme ve seviye 3 yeniden belgelendirme için bilgiler | Information for renewal or level 3 recertification 
 
 
                                          
 

 
 
 
 

  

Yenileme için aşağıda  işaretleyeceğiniz yöntem uygulanacaktır | The renewal will be carried out by 
 pratik sınav practical | examination 
 kredi sistemi | credit system (FBA03-61-15 formunu doldurarak iletiniz bkz. www.sectorcert.com)  

Seviye 3 yeniden belgelendirme için aşağıda işaretleyeceğiniz yöntem uygulanacaktır | The level 3 recertification will be carried out by 
 yazılı sınav +  pratik deneyimin sürekliliğinin ispatı | written examination + evidence of continuous practical activity (FBA03-61-14 doldurarak iletiniz, bkz www.sectorcert.com) 

 yazılı sınav  + seviye 2 pratik sınavı | written examination + level 2 practical examination 
 kredi sistemi + seviye 2 pratik sınavı | credit system + level 2 practical examination (FBA03-61-15 formunu doldurarak iletiniz bkz www.sectorcert.com) 

8. Yeterli görme yeteneği | Evidence of satisfactory vision örnek form için bkz./ for a template form see/ www.sectorcert.com/download/applications 

Başvuru sahibinin son görme yeteneği  raporunun tarihi (Raporu lütfen göndermeyiniz):  

9. Sertifika kartı | ID card 

Sertifika kartı (DIN EN ISO 9712:2022-9, 9.2) talep ediliyor mu? ☐ Evet | Yes  / ☐ Hayır | No  

10. İşverenin beyanı | Declaration of employer 

İmzam ile teyit ederim ki/with my signature I confirm;   

a) Madde1’den 8’e kadar verilen bilgiler doğrudur; 
b) Madde 6.‘da verilmiş olan teyit edilebilir tecrübe süresi kayıtları işverende 

bulunmaktadır; 
c) Başvuru sahibi önemli bir kesinti olmaksızın tahribatsız muayene 

faaliyetlerini sürdürmektedir; (DIN EN ISO 9712:2022-09, 3.38); 
d) Başvuru sahibinin görme yeteneğinin yıllık kontrollerinin teyit edilebilir 

belgeleri (DIN EN ISO 9712:2022-09, 7.4)’e göre veya bunun üzerinde 
özel şartlara uygun olarak mevcuttur. 

 Soyadı, Adı ( Süpervizör / Yetkili temsilci / Bilirkişi ) 
Surname, forename (supervisor / authorized representative / referee) 
 

  

 Tarih, İmza | Date, Signature 
 

 

11. Avrupa Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği  2014/68/EU’a göre onay için işveren beyanı | Declaration of employer 

İmzam ile teyit ederim ki/with my signature I confirm,   

a) Başvuru sahibi basınçlı ekipmanlar alanında  tahribatsız muayene 
faaliyeti yürütmüştür; 

b) NDT faaliyetleri onay için başvurulan her bir metotla ilgilidir.  

 Soyadı, Adı ( Süpervizör / Yetkili temsilci / Bilirkişi ) 
Surname, forename (supervisor / authorized representative / referee) 
 

  

 Tarih, İmza | Date, Signature 
 

12. Başvuru sahibinin beyanı | Declaration of the applicant 

İşbu yazı ile teyit ederim ki 

a) bu başvuruda verilen bilgiler tam ve doğrudur; 
b) sertifikadaki bir bilgi doğru değilse, sertifikanın şartları artık karşılanmıyorsa veya başvuruda verilen bir bilgi değiştiyse sectorcert®’i derhal bilgilendireceğim; 
c) adıma yayınlanmış sertifika ile ilgili tüm şikayetlerde  sectorcert®’i derhal bilgilendireceğim; 
d) belgelendirilmiş kişi olarak ilgili faaliyetlerimde ortaya çıkabilecek her türlü talepten sectorcert®’i muaf tutacağım; 
e) sertifikalandırmanın askıya alınması, geri çekilmesi veya süresinin geçmesi durumunda iş faaliyetlerimde belgelendirme ile ilgili her türlü reklamdan veya 

belgelendirmeye yönelik tarafıma avantaj sağlayacak atıflardan sakınacağım. 
 

Bilincindeyim ki 

f) sectorcert®-sertifikaları sectorcert® mülkiyetinde kalmaktadır; 
g) başvurudaki hatalı bilgiler, sertifikaların veya sectorcert® logosunun yanıltıcı kullanımı ve mesleki etik kurallarının ihlalinde sectorcert®her zaman sertifikayı askıya 

alma veya geri çekme hakkına sahiptir;  
h) hatalı düzenlenmiş sertifikalar sectorcert® tarafından düzeltilmek üzere ve original geçerlilik süresiyle tekrar yayınlanmak üzere geri çağrılabilir; 
i) radyografik muayene (RT) sertifikası doğrudan radyasyon kaynakları ile çalışma yetkisi sağlamaz ve ilgili yasal düzenlemelere uyulması gereklidir; 
j) genel görsel muayene (VT) için uzağı görme yeteneğinin ayrıca belgelendirilmesi gereklidir. 

 
İmzam ile 

k) sectorcert®’i özellikle burada verilmiş olan bilgilerin teyidi için her zaman gereken her türlü sorgulamayı yürütme hakkında yetkilendiriyorum; 
l) kişisel bilgilerimin sertifikanın yayınlanmasından sonra 30 yıla kadar elektronik ortamda saklanmasını, başvurunun işlenmesinde kullanılmasını ve sertifika sahipleri 

listesinde uygun yerlerde yayınlanmasını kabul ediyorum; 
m) fotoğrafımın sertifikalandırma amacıyla saklanmasını ve sertifika kartının düzenlenmesinde kullanılmasını kabul ediyorum; 
 
 sectorcert® genel çalışma kurallarını ve kişisel verilerin korunması beyanını okudum, anladım ve kabul ediyorum. 

 
İmza, Tarih (Başvuru Sahibi) | Date, Signature (Applicant) 

 Evrağınızın alındığı bilgisi e-posta ile bildirilir.. İki hafta içinde bir teyit almadıysanız lütfen bizimle bağlantıya geçiniz. 
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