BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ
1. Belgemin mülkiyetinin Akademi NDT’ye ait olduğunu ve bu sözleşmede belirtilen kurallar ve
şartlar yerine getirilmediğinde belgemin iptal edileceğini,
2. Almış olduğum belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi,
belgelerin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru
ve uyarıları Akademi NDT’nin web sayfasından www.akademindt.com izleyeceğimi ve bu
konulardaki gereklilikleri, belirtilen süreler içinde yerine getireceğimi,
3. Belgede yer alan bilgilerin değişmesi, belgenin geçerli olarak kalabilmesi için gerekli koşulları
sağlayamama gibi durumlarda Akademi NDT’ye yazılı olarak bildirimde bulunacağımı,
4. Belgemi, yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde kullanmayacağımı ve yeterliliklerim ile
ilgili şüphe oluşması halinde, yeniden sınava tabi tutulabileceğimi,
5. Belgelendirme ile ilgili olarak Akademi NDT’yi yanıltıcı bir beyanda bulunulmayacağımı, ve
sınavların video ile kayıt edileceğini bu görüntülerin resmi kurumlar ile paylaşılabileceğini,
6. Belgemin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, Akademi NDT’ye herhangi bir atıf
içeren bütün belge taleplerinin kullanımına son vereceğimi ve Akademi NDT tarafından verilen
bütün belgeleri Akademi NDT’ye iade edeceğimi,
7. Akademi NDT belgemin geçerliliğini kontrol etmek için gerektiğinde bilgi talep edebileceğini
ve bu durumda eksiksiz ve doğru bilgi vereceğimi,
8. Akademi NDT’nin web sayfasında yayımlanan logo/marka kullanım şartlarına uyacağımı ve bu
şartlara uymamam durumunda belgemin askıya alınacağını veya iptal edileceğini,
9. Akademi NDT’nin web sitesinde yayınlanacak ilgili uluslararası standartların ve dizayn
kodlarının revizyonu sebebiyle belgelendirme şartlarında yapılacak değişikliklere riayet
edeceğimi ve ön bildirim olarak kabul ettiğimi,
10. İş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflar halinde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri
yetkili olacaktır. Ancak, belgelendirmenin teknik süreçleri yani, bir adaya belge verilmesi,
belgenin gözetimi, belgenin askıya alınması veya iptali gibi hususlar ve belgelendirme
hizmetleri ile ilgili itirazları için ise Akademi NDT tarafından atanacak şikâyet ve itiraz komitesi
kararı nihai karar olarak kabul edilecektir
11. Bu sözleşme 1 sayfa ve 11 maddeden oluşmakta bir nüshası belgelendirilen kişide kalmak
üzere iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. İş bu sözleşme aday belge almaya hak
kazandıktan ve belgelendirilme gerçekleştirildikten sonra geçerli olacaktır.
Yukarıda belirtilen tüm hak ve yükümlülükleri anladığımı ve bu hükümlere uygun
davranacağımı sözleşmede geçen bütün şartları kabul ettiğimi ve içeriğine tamamen uyacağımı
kabul, beyan ve taahhüt ederim.
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