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Md.1. Taraflar
Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak CSM NDT Servis ve Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti. (bundan sonra
CSM NDT olarak anılacaktır ) bağımsız bir Personel Belgelendirme kuruluşudur ve hizmetlerini daima tarafsız
ve objektif olarak sürdürür. Diğer taraftan Belgelendirme talebinde bulunan ve bu sözleşme hükümlerine tabii
olan………..………………………………………………..bundan sonra Belgeli Personel olarak anılacaktır.

Md.2. Kapsam
TS EN ISO/IEC 17024 standardı gerekleri ve ilgili Standart/yeterliliklere göre yapılacak Kaynakçı
Belgelendirme faaliyetlerini kapsar.

Md.3. Sorumluluklar
3.1. Belgeli Personel
Belgelendirme sürecinde belge türü, belge numarası belgenin geçerlilik tarihi askıya alınma/iptal edilme karar
ve tarihi, elektronik ortamda saklanmasını, duyurulmasını ve bu bilgilerin belgelendirme için kullanıma açık
olduğunu kabul ederim. Başvurumdan itibaren ilgili aşamaya kadar tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri süresi
içerisinde ödeyeceğimi taahhüt ediyorum.
Belgenin mülkiyetinin CSM NDT’ ye ait olduğunu ve almış olduğum belgenin geçerliliği boyunca; gözetim,
belge kapsamının değiştirilmesi, belgelerin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm
proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları CSM NDT’ nin web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek ve
gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmekle,
• Belgelendirme kapsamına göre yeterlilik şartlarımın ortadan kalkması durumunda,
• Belgemin askıya alınması ve iptal edilmesi durumunda belgelendirme veya belgelendirme kuruluşuna
herhangi bir atıf içeren bütün belge taleplerinin kullanımına son vereceğimi ve belgemi 1 hafta
içerisinde iade edeceğimi,
• Belgemde yer alan bilgilerin değişmesi, belgemin geçerli olarak kalabilmesi için gerekli koşulları
sağlayamama gibi durumlarda CSM NDT’ ye yazılı olarak bildireceğimi,
• Belgelendirme programının şartlarına uyacağımı, değerlendirme için gerekecek her türlü bilgi ve
belgeyi sağlayacağımı.
Belge ile ilgili olarak yalnız verilen belgenin kapsamı dahilinde talepte bulunacağımı, belgelendirme kuruluşu
ve akreditasyon kurumunun logo, marka yayınlarında, kataloglarda v.b. yanıltıcı biçimde kullanmayacağımı,
kullandığım takdirde belgelendirme kuruluşunun hakkımda yasal işleme başvurabileceğini,
Belgeyi belgelendirme kuruluşu ile yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde kullanmayacağımı,
Belgelendirme ile ilgili olarak belgelendirme kuruluşunu yanıltıcı veya yetkisiz olarak niteleyebileceği bir
beyanda bulunmayacağımı,
CSM NDT’ nin belgemin geçerliliğini kontrol etmek için gerektiğinde bilgi talep edebileceğini, Bu kuralları
ihlal etmem durumunda, CSM NDT’ nin belgemi iptal etme ve yasal işlemleri başlatma hakkına sahip
olduğunu,
Belgeli olarak yaptığım çalışmalar sırasında olabilecek zararlardan CSM NDT sorumlu değildir.

3.2. CSM NDT’ nin Sorumlulukları
CSM NDT, belgelendirme sınavı başvurularını, tüm adayların erişimine açık olacak ve gerekli tüm bilgileri
içerecek şekilde CSM NDT’ nin web sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan
etmekle,
•
•

Başvuru ve sınavla ilgili yapılabilecek değişiklikleri adaylara zamanında duyurmakla,
Adayları başvurularının kabulü, sınava girilecek tarih ve yer bilgileri, sınav sonuç bilgileri ve başarı
durumları hakkında CSM NDT’ nin web sayfası, e-mail vb. iletişim vasıtasıyla bilgilendirmekle,
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Şartları sağlayan tüm adayların başvurularını kabul etmekle,
Belgelendirmeye ve sınavın uygulanmasına esas teşkil eden tüm şartlar hakkında adayları
bilgilendirmekle,
Adayların/ Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla,
Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya
alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları CSM NDT’ nin
web sayfasında ve e-mail ile bildirmekle,
Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini
değişen şartlara uymaları konusunda, CSM NDT’ nin web sayfasında ve e-mail ile bilgilendirmekle,
Belgelendirme prosesleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında
değerlendirilmesini sağlamakla,
CSM NDT logo/marka kullanım şartlarını adayların erişimine açık olacak şekilde CSM NDT’ nin web
sayfasında duyurmakla yükümlüdür.

Md.4. Sözleşmenin Süresi
Sözleşme, belge geçerlilik süresi içerisinde yürürlüğü devam eder.

Md.5. Diğer Hükümler
Sözleşme kural ve şartları, CSM NDT tarafından, başvuruda bulunan adaylara ve belgelendirilmiş kişilere bir
yazılı ve ya sözlü görüşme ile veya web de duyuru şeklinde aktarımla herhangi bir değişiklik yapıldığına dair
bilgilendirme yapılmadığı sürece geçerlidir.
İlgili Belgelendirme Programına ilişkin ücret bilgisi CSM NDT’ nin web sayfasında yayınlanır. Sınav ve Belge
düzenleme ücreti başvuru sırasında sınavdan önce peşin ödenir.
Sınavdan vazgeçme, çeşitli sebeplerden dolayı sınava girememe durumlarında ya da Askıya alınan veya iptal
edilen belgelerde ücret iadesi yapılmaz. CSM NDT’ nin akreditasyonu askıya veya iptal edildiğinde adaya her
hangi bir ücret ödemesi yapılmaz. Bu durumdan dolayı doğabilecek kanuni yaptırımlar karşısında CSM NDT
sorumlu değildir.
Adaylar, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna
gitmeden önce CSM NDT’ ye başvurmayı, gerektiğinde CSM NDT’ nin itiraz ve şikâyet süreçlerini tüketmeyi;
bunlardan sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak İstanbul mahkemeleri ve
icra dairlerini kabul ederler.
İş bu sözleşme taraflara iki nüsha hazırlanır ve biri adaya verilir ve adayın belge onay tarihi itibariyle yürürlüğe
girer.
Yukarıda belirtilen şartları kabul ettiğimi ve okuyarak imzaladığımı beyan ederim.
ADAY
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