TAHRİBATSIZ MUAYENE (NDT) OPERATÖRÜ
BELGELENDİRME ÖN SÖZLEŞMESİ

DOKÜMAN NO: S-FRM-BLG-0040
HAZIRLAMA TARİHİ: 01.04.2014
REV TARİHİ / REV NO: 01.06.2018/06

1. Tahribatsız Muayene Belgelendirme Süreci uluslararası standartlar ve SILA KALİTE süreçlerine uygun olarak gerçekleşecektir.
2. Tahribatsız Muayene Belgelendirme Süreci; başvuru formu ile başvuru sahibi tarafından belirlenen kapsama uygun olarak yapılacaktır.
3. Adaylar belgelendirme süreci boyunca SILA Kalite’ ye ait hiçbir bilgiyi, dokümanı veya sınavlara ait soruları, cevapları vb. verileri üçüncü
taraflarla paylaşmayacaklardır. Paylaşıldığının tespiti halinde SILA Kalite’nin yasal yollara başvurma hakkı mevcuttur.
3.a) Sınav yapanın belirlenmesinden sonra, başvuru sahibi NDT eğitimini sınav yapandan son iki sene içerisinde almışsa ya da sınav
yapanla arasında bir yakınlık mevcutsa, bunu beyan etmek zorundadır.
3.b) Sınav yapandan son iki yıl içerisinde NDT eğitimi almış veya sınav yapanla arasında bir yakınlık bulunan ancak bunu beyan etmeyen
başvuru sahibinin SILA Kalite tarafından saptanması halinde belge almış olsa dahi belgesi iptal edilecektir.
4. Tahribatsız Muayene personeli adayı, kendisinden talep edilen bilgi ve belgeleri sağlayacaktır. Özellikle TS EN ISO 9712’ye göre yapılmış göz
muayene raporu güncel olacaktır.
5. Seviye-I ve II’ de sınav dili Türkçe veya İngilizce olabilir.
6. Tahribatsız Muayene vasıflandırma sınavlarının yapılacağı yer SILA KALİTE merkezindeki laboratuvar ve dershaneleridir. Başvuru sahibi
kendi tesislerinde sınav yapılmasını talep edebilir. Bu durumda tesis standarda göre SILA KALİTE tarafından değerlendirilir. Bu tesisi kabul edip
etmemek SILA KALİTE yetkisindedir.
7. İş yerinde sınav yapılacaksa; sınav sırasında kullanılacak ilgili standartlara uygun olarak hazırlanmış test parçaları, SILA KALİTE tarafından
götürülecektir.
8. Şayet adaylar iş yeri sahibinin cihazları ile sınava gireceklerse, sertifikalı ve kalibreli cihazlar ve diğer donanımlar iş yeri sahibi tarafından hazır
bulundurulacaktır.
9. İş yerinde tahribatsız muayene sınavları yapılacaksa, sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması gereken önlemler ve güvenli bir sınav
ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınavlar yapılmayacaktır. Başvuran çalışmanın
yapıldığı tesisin ve /veya SILA KALİTE’ nin belirlediği işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak, kendi sağlığı ve iş güvenliği için kişisel
koruyucu donanımları kullanmakla yükümlüdür.
10. Tahribatsız Muayene sınavları esnasında ilgili belgelendirme standardına uygunluğun sağlanması için SILA KALİTE personeli tarafından
istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.
11. Sınava katılan kişi sadece kendi adına katılacak ve vasıflandırılması katılan kişi adına belgelenecektir. Aynı şekilde belge; ilgili belgelendirme
programı ile sınırlı tutulur. Program şartları dışında belge kararı verilemez.
12. Sınav sırasında adayın hileli sınav verme teşebbüsünde bulunması halinde, adayın sınavı iptal edilir ve aday belgelendirme sürecinden diskalifiye
edilir. 1 yıl boyunca SILA Kalite’nin hiçbir belgelendirme programına başvuramaz.
13. Tahribatsız muayene sınav sorularının ilgili standartlarda belirtilen soru sayısından az olması istenemez. Tahribatsız Muayene Yöntemlerinin
her bir yöntem sınavı Seviye-I ve II için; Genel, özel ve uygulama sınavlarından oluşur. Her bir sınavda en az % 70 başarı oranı aranır.
14. Aday sınavı başarıyla tamamlasa bile, standartta tanımlı sürelerde tecrübeye sahip olduğunu SILA Kalite’ ye belgelemedikçe, belgesi teslim
edilmeyecektir.
15. Düzenlenen tahribatsız muayene belgesi amacı dışında kullanılmayacaktır.
16. SILA KALİTE tarafından verilen orijinal belge üzerindeki bilgilerde değişiklik yapıldığının anlaşılması durumunda, belge SILA
KALİTE tarafından iptal edilecektir.
17. Belgenin 18.maddede belirtilen nedenle iptal edilmesi durumunda, SILA KALİTE tarafından ilgili adaya daha önce verilmiş bütün belgelerin
kullanımına son verilecek ve bu belgeler SILA KALİTE merkezine iade edilecektir.
18. Başvuru sahibi, tahribatsız muayene belgelendirme süreci için, SILA KALİTE’ ye şikâyet bildiriminde bulunabilir. Şikâyet süreci web sitesinde
yayınlanan S-PRO-BLG-0050 BELGELENDİRME SÜRECİNDEKİ ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ’ nde tanımlı olan
şekilde Sıla Kalite tarafından yürütülür.
19. Başvuru sahibi, belge konusunda verilmiş bir karara veya belgelendirme sürecinin herhangi bir uygulamasına itiraz edebilir, ancak itirazlar
yalnızca yazılı olarak beyan edildiğinde dikkate alınır. Kişi, itirazını kanıtlarıyla ve gerekçeleriyle ispatlamalıdır. Sıla Kalite tarafından alınan karara
veya belgelendirme sürecinin herhangi bir uygulamasına itirazda bulunacak aday/belgeli kişi itirazını kendisine belge kararının beyan edilmesinden
itibaren 1 ay (20 iş günü) içinde yapar.İtiraz süreci web sitesinde S-PRO-BLG-0050 BELGELENDİRME SÜRECİNDEKİ ŞİKAYET VE
İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ’ nde tanımlı olan şekilde Sıla Kalite tarafından yürütülür.
20. İlgili belgelendirme standardında belirtilen belge yenileme süreleri için gereken şartlar sağlanıyorsa, tahribatsız muayene operatörünün talebi
doğrultusunda, belge SILA KALİTE tarafından yenilenebilecektir.
21. Tahribatsız muayene belgelendirme şartlarındaki (standartlarındaki) değişiklikler www.silakalite.com web sitesinde duyurulur.
22. SILA KALİTE, tahribatsız muayene belgesinin uygun olmayan şekilde kullanıldığını ispat etmesi durumunda yasal yollara başvuru hakkına
sahiptir.
23. SILA Kalite ve çalışanları tarafından; yasal düzenlemeler kapsamında talep edilmedikçe veya başvuru sahibi, aday ya da belgelendirilmiş kişi
izin vermedikçe belgelendirme faaliyetleri sırasında elde edilen ya da üretilen tüm bilgiler gizli tutulur. Ancak yasal makamların aday bilgilerini
istemesi durumunda Sıla Kalite, aday bilgilerini adaya haber vermeden paylaşabilir.
24. İstenilen NDT Personeli/Kaynakçı/Kaynak Operatörü Sertifikasının kapsamı, başvuru sahibi tarafından başvuru formunda açık olarak ifade
edilecektir
NDT Personeli/Kaynakçı/Kaynak Operatörü belgelendirilmesinde, değerlendirme için gerekli tüm bilgiler hizmet alan tarafından sağlanacaktır.
25. SILA KALİTE; adayın Başvuru Dosyasını en geç 15 (on beş) iş günü içeresinde inceler, varsa eksikleri ve düzeltmesi gereken hususları belirler.
Bu inceleme sonucunda sertifikalandırma talebinde bulunan Hizmet Alanın sertifikalandırma faaliyetinin yapılıp yapılamayacağını raporlar. Eğer
eksiklik ve düzeltme yapılması gereken hususlar var ise SILA KALİTE bunların tamamlanması için adaya 15 (on beş) iş günü süre tanır; evrakın
tamamlanmasından sonra sınav için gün belirler.
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26. SILA KALİTE ve sertifikalandırma talebinde bulunan Hizmet Alan arasında kararlaştırılan tarihte sınav gerçekleştirilir. Sınav sonucunda
Hizmet Alan’ın başarılı olup olmadığı raporlanır ve iletilir.
27. SILA KALİTE tarafından kapsam dâhilinde yapılacak sınav, inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, Hizmet Alan NDT
Personeli/Kaynakçı/Kaynak Operatörü Personel Belgelendirmeye uygunluğunun belirlenmesi durumunda, SILA KALİTE tarafından NDT
Personeli/Kaynakçı/Kaynak Operatörü Sertifikası Hizmet Alan’ a verilecektir.
28. SILA KALİTE Personel Belgelendirme ile ilgili başvuru doküman inceleme ve Sertifikasyon Hizmet ücretlerini, www.silakalite.com, web
sitesinin Personel Belgelendirme bölümünde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren
geçerlilik kazanacaktır. Aksi belirtilmediği takdirde, Personel Belgelendirmeye konu olan bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanarak
nakden ve defaten tahsil edilecektir.
Tüm sınavlar için, Sınav yapıcılara ait tüm yol ve konaklama masrafları; ………………………………………..……. tarafından karşılanacaktır.
29. Hizmet Alan; sınav sonucu, sınav kapsamında uygulanacak test işlemleri, bunların olumlu ve/veya olumsuz sonuçları, olumsuz ise nedenleri,
başarısız olması halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve sertifikalandırma sürecinin seyri ve neticeleri konusunda sözlü veya yazılı
olarak bilgi istemek hakkına sahiptir.
30. Hizmet Alan, İş bu sözleşme şartları ve doldurduğu başvuru forumundaki bilgileri okuduğunu ve bu şartlara katiyetle uyacağını; kabul beyan
ve taahhüt eder. Sözleşmenin, kapsam kısmında adı geçen standardın ve/veya sertifikalandırmaya esas ilgili teknik ve/veya idari kuralların
gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Personel Belgelendirme faaliyetlerinin gerektirdiği şartlara ve yükümlülüklere uymakla, bu çerçevede
Sertifikalandırma sonucu dikkate alınmaksızın yapılan değerlendirme ve hizmetlere ilişkin ücretleri ve Sertifikanın verilmesi durumunda gerekli
diğer ücretleri zamanında ödemekle; Başvurunun, ilgili tüm başvuru dokümanlarını SILA KALİTE’ ye ulaştırdığı takdirde işleme konulacağını
veya başvurmuş sayılacağını bilmekle yükümlüdür.
31. Hizmet Alan; Kaynakçı/Kaynak Operatörleri sınav numunelerinin test ücretlerini karşılamak zorundadır. Sınav yapılacak yerin, sınav sırasında
kullanılacak test parçalarının, kaynak donanımlarını, sarf (elektrot, tel, v.d) gibi malzeme ve aletleri hazır bulundurmalıdır.
32. Sınav ortamının uygunsuz ve elverişsiz olması halinde SILA KALİTE sınav yerini değiştirme hakkına haizdir.
NDT Personeli/Kaynakçı/Kaynak Operatörü Sertifikasının kapsamı dışında ve yanlış kullanılmasından doğan, Hizmet Alan ile işveren arasındaki
uyuşmazlıklarda, SILA KALİTE arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde Sertifikanın askı hali
veya iptali söz konusudur.
33. Sınav yapıcı ile aday arasında ilişki olmadığını sınav öncesi beyan etmek adına, aday ve sınav yapıcı arasında sınav öncesi ‘’ S-FRM-BLG0150 SINAV TUTANAĞI ‘’ üzerinde beyanda bulunmak zorundadır.

Başvuru yapan Tahribatsız Muayene personeli adayı yukarıdaki şartları kabul etmiştir.
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