BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ
Certıfıcate Usage Agreement

TARAFLAR
CSM NDT Servis ve Mühendislik Hizmetleri Ltd.Şti. “CSM”; belge almaya hak kazanmış kişi, “Belge Sahibi”
olarak anılacaktır.
GENEL
Bu sözleşme iki nüsha olarak hazırlanır, adayın belge almaya hak kazanması durumunda geçerli hale gelir.
Sözleşmenin her sayfası taraflar tarafından paraflanır ve bir nüshası Belge Sahibine verilir.
LOGO KULLANMA ŞARTLARI
1. Logo, Belge Sahibinin veya çalıştığı kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler
amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında
kullanılabilir.
2. Belge üzerindeki logo, sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.
3. Logonun kullanıldığı tüm yerlerde, logonun ürüne/hizmete ait olmadığı, ürünün/hizmetin üretiminde
çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.
4. Logo boyutları en boy oranı korunduğu sürece, istenilen boyutta kullanılabilir.
5. Logo basılı veya elektronik ortamda, sayfanın alt veya üst kısmında, kuruluşun logosundan daha fazla
öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.
6. Belge Sahibinin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması, geri çekilmesi veya iptal edilmesi halinde;
Belge Sahibi veya çalıştığı kuruluş, logo kullanımını durdurur. Durdurulmaması halinde, CSM’ nin,
doğacak herhangi bir problemden, cezadan, tazminattan vb. hiçbir olumsuz durumdan dolayı sorumluluğu
bulunmaz.
7. Logonun şartlara uygun olmayan, izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması
durumunda, CSM bu durumu uygunsuzluk olarak kabul eder ve Belge Sahibine yazılı olarak bildirir.
Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda, CSM her türlü yasal hakkını saklı tutar.
BELGE SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. www.csmmuhendislik.com da belgelendirmeye ilişkin yayınlanan tüm duyuru ve uyarıları düzenli olarak
takip etmek.
2. Belgeye konu olan belgelendirme programının şartlarındaki değişikliklerle ilgili duyuru ve uyarıları; almış
olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgelerin askıya
alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları
www.csmmuhendislik.com’ dan takip etmek ve gereklilikleri belirtilen süreler içinde yerine getirmek.
3. CSM tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim kanıtlarını doğru ve eksiksiz olarak
sunmak.
4. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik olması durumunda, CSM tarafından belirtilen
şartlara uymak ve gerekli kanıtları CSM’ye sunmak, Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri
sağlayamama durumunda belgeyi 15 iş günü içinde CSM’ye iade etmek.
5. Belge ile ilgili konularda kamu yararını gözetmek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalmak,
6. Belgenin mülkiyetinin CSM’ye ait olduğunu ve CSM’nin gerekli gördüğü durumlarda belgeyi askıya alma
ve iptal etme yetkilerini kabul etmek.
7. Belgenin askıya alınması durumunda askı süresince belgeyi kullanmamak; belgenin iptal edilmesi
durumunda, belge kullanımına son vererek 15 iş günü içinde CSM ‘ye iade etmek.
8. Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için CSM tarafından belirtilen yeniden
belgelendirme gerekliliklerini yerine getirmek.
9. Belgeyi; belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde
kullanmamak ve doğru olmayan beyanlarda bulunmamak.
10. Belgenin kaybolması durumunda, gazeteye kayıp ilanı vererek ilan ve dilekçe ile birlikte durumu CSM’ye
bildirmek.
11. “Logo Kullanma Şartları”na uymak.
12. Belge almış veya almaya hak kazanmış olsa bile mesleki yeterliliği ile ilgili bir şüphe oluşması ve/veya dosya
muhteviyatında ve/veya sınavlara dair herhangi bir eksiklik tespit edilmesi durumunda, sınav tekrarı
yapılmasını kabul etmek.
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13. Belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam etme kapasitesini etkileyebilecek durumları belgelendirme
kuruluşuna gecikmeksizin bildirmek.
14. İletişim bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda, en geç 15 gün içinde CSM’ ye bildirmek.
CSM’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. CSM NDT; belgeyi sürdürme, yenileme, kapsamını genişletme ve daraltma, askıya alma ve geri çekme
dâhil belgelendirmeye ilişkin kararlardan sorumludur ve bunlar için yetkiyi elinde tutar. Belge CSM NDT
mülkiyetindedir.
2. TÜRKAK akreditasyonu ve MYK yetkilendirmesi süreçlerinde zorunlu olan bilgi paylaşımları dışında,
belgelendirme sürecinde Belge Sahibi hakkında edinilen bilgileri, Belge Sahibinin izni alınmadan, hiçbir kişi
ile paylaşmaz.
3. Belgelendirme programlarındaki değişiklikleri (gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgelerin askıya
alınması/iptali, yeniden belgelendirme durumları ile ilgili) www.csmmuhendislik.com’ da yayınlar.
4. Belgelendirdiği kişileri, gözetim(MYK belgeleri) ve belge yenileme dönemlerinde; uygun iletişim yöntemleri
(sms, e-mail) ile bilgilendirir.
5. Belgesi askıya alınan ve iptal edilen belge sahiplerini, uygun iletişim yöntemleri (sms, e-mail) ile
bilgilendirmek.
6. Belge sahibi tarafından, iş bu sözleşmede bulunan ,logo kullanma kuralları dahil şartların herhangi birinin
ihlal edilmesi durumunda, CSM NDT belgeyi önce askıya alır ve durumu belge sahibine bildirir. Hatanın
düzeltilmesi için 1 ay süre tanır. Bu süre içinde hatasını telafi etmeyen belge sahibinin belgesi iptal edilir.
7. Belgelendirme prosesleriyle ilgili yazılı olarak alınan itiraz veya şikâyetleri, tarafsız bir şekilde, şikayet ve
itirazların CSM’ye ulaşmasından itibaren otuz (30) iş günü içinde çözümler ve şikayet itiraz sahibini yazılı
olarak bilgilendirir.
ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Taraflar, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna
gitmeden önce CSM’ nin itiraz ve şikayet süreçlerini takip etmeyi; bunlardan sonuç alınamadığı takdirde yargı
yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak İstanbul Anadolu mahkemelerini kabul ederler.

Belgelendirme Müdürü

Yukarıda belirtilen şartları; okuduğumu, anladığımı,
kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.
Belge Sahibi

Ad Soyad:
Tarih:

Ad Soyad:

İmza:

Tarih:
İmza:
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