
    

PERSONEL SÖZLEŞMESİ 

F – 037 (6) 

• Personel belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standartları ve GSI SLV TR Prosedürleri ve Personel Belgelendirme Programları 
uygulanacaktır. Personel, GSI SLV TR Program ve Prosedürlerinin şartlarına uymalı, değerlendirme için gerekli her türlü bilgi ve belgeyi 
sağlamalıdır. 

• Personel, yalnız verilen belgenin kapsamı dahilinde çalışabilir. Belge, belgenin kapsamı dışında olan faaliyetlerde kullanılamaz. 

• Aday, GSI SLV TR tarafından konulan kurallara ve kurallarda değişen öğeler olduğu takdirde, yenilenen kurallara uygun olarak 
davranmalıdır.  

• Belge GSI SLV TR ile yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde kullanılmamalıdır ve belgelendirme ile ilgili olarak yanıltıcı bir beyanda 
bulunulmamalıdır. 

• Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda belge veya GSI SLV TR’ye herhangi bir atıfı içeren bütün belgelerin kullanımına son 
verilmeli ve GSI SLV TR tarafından verilen bütün belgeler iade edilmelidir. 

• Belgede yer alan bilgilerin değişmesi, belgenin geçerli olarak kalabilmesi için gerekli koşulların sağlanamaması gibi durumlarda GSI SLV 
TR’ye 15 gün içinde yazılı olarak  bu durum bildirilmelidir. 

•Belgelendirme sonrasında sertifika,  geçerlilik süresi içinde, düzenlendiği tarihten itibaren her 6 ay sonunda işveren tarafından onaylanıp, her 
onaydan sonra 15 gün içerisinde fotokopisinin GSI SLV TR'ye ulaştırılması halinde geçerlidir. Aksi takdirde belge iptal olur. 

• Personel, güvenlik ve çevre ile ilgili konularda gerekli tüm önlemleri almalıdır. 

• GSI SLV TR ve Türkak’ın logosu, kataloglarda, afişlerde v.b. yayınlarda yanıltıcı biçimde kullanılamaz, kullandığı takdirde GSI SLV TR yasal 
işleme başvurabilir. Bütün tanıtım ve reklamlar doğru, dürüst, yanıltıcı olmayan ifadeler içermelidir. 

• Personel, belgesini iş yaptığı alan haricinde kullanmamalıdır veya tartışmaya yol açabilecek şekilde kullanmamalıdır. 

• Personel, işverenin veya birlikte çalıştığı kişilerin ahlaka aykırı iş emirlerini kabul etmemelidir. 

• Personel, kararlarını etkilemesi amacıyla verilen para, hediye veya herhangi bir çıkar sağlayıcı yardımı almamalı, bunların teklif edilmesi 
veya verilmesi durumunda kesinlikle reddetmelidir. 

• Sözleşmede belirtilen hususların ihlal edilmesi durumunda, GSI SLV TR belgeyi iptal etme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir. 

• Şikayet ve itirazlar için ilgili firma/adayın, sınav parçalarını GSI SLV TR tarafından paketlenip işaretlendiği şekilde muhafaza etmesi kendi 
sorumlulukları altındadır. İtiraz ve şikayet için paketi açılmış veya tahrip edilmiş paket ve numuneler GSI SLV TR tarafından değerlendirmeye 
alınmaz.. 

• GSI SLV TR ,belgelendirme programı ile ilgili belgelendirilen kişiyi etkileyen yeni ve revize edilmiş bütün şartları belgelendirilen kişiye 
duyurur. 

• GSI SLV TR ,belgelendirme prosesi sırasında elde edilen tüm bilgileri gizli tutar. Kanunlar gereği ifşa etmek zorunda olduğu durumlarda, ilgili 
kişi kanunlarca aksi belirtilmediği sürece , hangi bilgilerin ifşa edileceği konusunda bilgilendirilmelidir. 

• GSI SLV TR ,Personelden kaynaklanan (Şirkete bildirilmiş olması şartıyla) değişiklikler dâhil belgelendirmeyi etkileyen bütün değişikliklerle 
ilgili uygun faaliyeti yapmakla yükümlüdür. 

• GSI SLV TR ,Belgelendirme ile ilgili beyanlarında ve belgelendirme konusunda tutarlı olmayı taahhüt eder. 

• GSI SLV TR ,Belgelendirme programında belirtilen bütün şartlarla ilgili gerekli tedbirleri almak ile yükümlüdür. 

• GSI SLV TR ,Belgelendirme yapıldığında, belge sahibi tarafından yapılan ve belgelendirme programına ve belgelendirme şartlarına aykırı 
olan herhangi bir durum söz konusu olduğunda, belgelendirmenin askıya alınması, geri çekilmesi veya sonlandırılması haklarına sahiptir. Bu 
işlemler gerçekleştirilmeden önce adaya uyarıda bulunulur. Ancak gecikilmesinde sakınca olan hallerde Şirket bu hususları Uyarı, (haber verme) 
yapmadan da gerçekleştirebilir. 

Sözleşmeyi okudum ve sözleşme maddelerine eksiksiz olarak uyacağım. 
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