TÜV SÜD TEKKON tahribatsız muayene personelinin ISO 9712 standardına göre eğitimi, vasıflandırma
sınavları ve sertifikalandırılması programlarını 2014 yılından itibaren TÜV SÜD Slovakya ile iş birliği
içerisinde gerçekleştirmektedir. TÜV SÜD Slovakya tahribatsız muayene personelinin belgelendirilmesi
konusunda akredite edilmiş bir kuruluştur ve bu konuda AB ülkelerinde tanınmış ve kabul edilmiş bağımsız
üçüncü parti kurum görevini yapmaktadır.
TÜV SÜD TEKKON, TÜV SÜD Slovakya’nın Türkiye’deki eğitim merkezi olarak tanınmıştır.
Eğitim ve vasıflandırma sınavlarının dili Türkçedir.
Eğitimler TÜV SÜD TEKKON tarafından verilmekte, vasıflandırma sınavları ve sertifikalandırma TÜV SÜD
Slovakya tarafından yapılmaktadır.
Eğitim ve vasıflandırma sınavları UT, RT, MT, PT, VT yöntemlerinde döküm (c), dövme (f), kaynak dikişleri
(w), borular (t), yarı mamul ürünler (wp), ile imalat (M), işletme öncesi ve işletme sırasında muayene (S),
ekipman, endüstriyel tesisler ve yapıların işletme öncesi ve hizmet içi kontrolü(O), otomotiv (C) ve
demiryolu taşımacılığı (R) sektörlerini kapsamaktadır.
Deneyimli eğitmenlerimizle düzenlenen program sabah teorik dersler, öğleden sonra pratik uygulamalar
olarak organize edilmektedir. Bu uygulamalarda çalışma grupları, uzmanlarımız ile çalışmaktadırlar. Her
katılımcıya aldığı eğitime ait ders notları, ilgili standartların listesi, teknik kurallar ve ilave bilgiler kurs
notları olarak sağlanmaktadır.
Eğitimlere kurs süresinin en az %90’ında devam eden katılımcılara TÜV SÜD TEKKON “Eğitim Katılım
Belgesi” sunmaktayız.
İş yerinde eğitim
Açıklanan yıllık program dışında, yeterli sayıda katılımcı sağlandığında (eğitim için gerekli asgari alt yapının
oluşturulması koşulu ile) herhangi bir il ya da firmada ihtiyacınıza uygun eğitim programı düzenlenebiliyoruz.
Eğitim ve Vasıflandırma Sınavları
Eğitim:
Eğitim ve sınav tarihleri ve bu programlara ilişkin ücretler, aşağıda yer alan yıllık eğitim programı tablosunda
özetlenmiştir. Eğitim ve vasıflandırma sınavları için başvurular “Eğitim / Sınav Başvuru Formu“ doldurularak
TÜV SÜD TEKKON Eğitim Merkezi’ne yapılacaktır. Başvuru formları http://www.tekkon.com.tr adresinden
temin edilebilir. Kurs ve sınavlarda katılımcı sayısı sınırlı tutulduğundan, kesinleşecek katılım listelerinde
başvuru tarihleri göz önüne alınmaktadır.
Başvuru formunu doldurup gönderen katılımcılar için ÖN KAYIT yapılmaktadır. İlgili programa KESİN
KAYIT yapılabilmesi için eğitim ve sınav ücretlerinin ilgili eğitim başlamadan en az yedi (7) gün önce TÜV
SÜD TGK Türkiye İş Bankası Zincirlikuyu Şubesi TR 0500 0640 0000 1115 4016 6598 no'lu hesabına
yatırılıp dekontun (0312) 394 32 83 numaralı faksa veya ndtkurs@tuv-sud.com.tr adresine gönderilmesi
gerekmektedir.
İlgili eğitim programına ait ders notları ve ilgili standart ve teknik kuralları içeren doküman dosyası kurs
ücretlerine dahildir.
Başvuru İptali:
Katılım iptalinin, eğitim başlamadan en az beş (5) gün önce TÜV SÜD TEKKON’a bildirilmesi gerekir. Geç
yapılan iptal başvurularında veya kayıt yaptırmış olduğu halde eğitime gelmeme durumunda yatırılmış olan
ücretin % 85’i iade edilir.

Herhangi bir kursa / vasıflandırma sınavına yeterli katılımcı başvurmadığı takdirde kurs/sınav ileri bir tarihe
ertelenebilir veya iptal edilebilir. Bu durum, katılım için başvuran adaylara belirtilen tarihten en az beş (5)
gün önce bildirilir. Yatırılmış olan ücret, katılımcının isteğine bağlı olarak iade edilir veya bir başka eğitim
program için kullanılabilir.
Eğitim ve vasıflandırma sınavları için başvurular “Eğitim/Sınav Başvuru Formu “doldurularak TÜV SÜD Eğitim
Merkezi’ne yapılacaktır. Başvuru formunu doldurup gönderen katılımcılar için ÖN KAYIT yapılmaktadır. İlgili
programa KESİN KAYIT yapılabilmesi için eğitim ve sınav ücretlerinin ilgili eğitim başlamadan en az yedi (7)
gün önce ‘TÜV SÜD Teknik Güvenlik ve Kalite Denetim Ticaret Ltd. Şti.' Türkiye İş Bankası Zincirlikuyu
Şubesi TR 0500 0640 0000 1115 4016 6598 no'lu hesabına yatırılıp dekontun ndtkurs@tuvsud.com.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

