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Şartlar ve Koşullar 

1. BAŞVURU 

CMSE (Certified Machinery Safety Expert) 

eğitimi için başvuru CMSE başvuru formu 

doldurularak yapılır. CMSE başvuru formları 

CMSE web sitesinden (www.CMSE.com) 

indirilebilir veya yerel CMSE organizasyonundan 

istenebilir. 

 

Formlar sadece excel formatında gönderilmelidir 

– diğer formatlardaki formlar kabul edilmez.  

 

CMSE başvurusunda hata veya eksik olması 

halinde, form adaya geri gönderilerek daha fazla 

bilgi veya açıklama istenir. 

 

2. KURSUN ÖNKOŞULLARI 

CMSE eğitimi, Otomasyon, Elektrik, Makine 

Mühendisleri, Makine Tasarımcıları, Bakım 

Personeli, Proje Mühendisleri, Emniyet 

Mühendisleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yöneticileri gibi makine teknik özellikleri, 

tasarımı, kurulumu, emniyeti, bakımı ve/veya 

geliştirmeleriyle ilgilenen profesyonellere 

yöneliktir. 

 

Adayların makine emniyeti ile ilgili alanların bir 

veya daha fazlasında en az bir yıl pratik 

deneyime sahip olduklarını kanıtlamaları gerekir 

(örneğin, teknoloji, emniyet tasarımı ve 

kurulumu, emniyet bakımı ve onarımı). 

 

Tercihen, adaylar 2 yıllık veya daha uzun eğitim 

veren Üniversite/Teknik Okulların fen bilimleri/ 

mühendislik/ teknoloji/ inşaat ve tasarım veya 

makine bakımı ve onarımı bölümlerinden mezun 

olmuş olmalıdır.  

 

Profesyonel eğitim veya teknik okul, fen bilimleri 

üniversitesi veya üniversite diploması yoksa 

uzun dönem profesyonel deneyim de kabul 

görür.  

 

Adayların gerekli kriterleri karşıladıklarını 

doğrulamak için niteliklerini içeren belgelerin 

taranmış kopyalarını göndermeleri istenir. 

Sadece geçerli olan sertifikaların gönderilmesi 

gerekir.  

 

3. KATILIM ONAYI 

Önkoşulları karşılayan adaylara beş iş günü 

içerisinde yazılı kayıt onayı gönderilecektir. 

Katılımcı sayısı kısıtlı olduğundan, başvurular 

öncelik sırasına göre kabul edilecektir. 

Katılımcılar eğitimden önce eğitim tarihlerini, 

yerini ve benzer bilgileri içeren yazılı onay 

alacaktır.  

 

CMSE başvurusunu göndererek, katılımcılar 

CMSE şartlarını ve koşullarını kabul etmiş 

sayılır. 

 

Pilz gereksinimlerini karşılamayan katılımcılarla 

iletişime geçerek olası alternatifler önerebilir. 

 

4. KOŞUL 

Eğitim ücreti karşılığında katılımcılara şu 

koşullar sağlanır: eğitime katılım, eğitim 

belgeleri, sınava giriş hakkı ve sınavın başarıyla 

geçilmesi halinde TÜV NORD sertifikası.  

 

Öğle yemeği ve kahve molalarında hazır 

bulunan ikramlarda kurs ücretine dahildir. 

 

5. SINAV 

Her katılımcı beş CMSE eğitim modülüne de 

katılmalı dördüncü gün öğleden sonra çoktan 

seçmeli sınava girmelidir. Tüm katılımcılar sınav 

kurallarına uymalıdır. Sınav CMSE eğitimini 

organize eden Pilz ülkesinin dilinde yapılır. 

 

Katılımcılara, 40 adet çoktan seçmeli sorudan 

oluşan eğitim dokümanlarının açık tutulabildiği 

sınavı tamamlamaları için 60 dakika verilir. 
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CMSE sertifikası alabilmek için 40 soruda 

minimum 32 doğru cevap verilmelidir (%80 veya 

üzeri puan). 

 

Sonuçlar sınavdan üç hafta sonra e-posta ile 

katılımcılara bildirilir – sonuçlar telefonda 

bildirilmez. Sınavda başarılı olamayan 

katılımcılara tekrar sınavı tarihleri bildirilir. 

 

6. SERTİFİKA 

CMSE Sınavını başarıyla tamamlayan 

katılımcılara, dört yıl süreyle geçerli TÜV NORD 

onaylı sertifika verilir. Dört yıllık süre geçtiğinde, 

sertifikalarını devam ettirebilmek için 

katılımcıların bir günlük bilgi tazeleme eğitimine 

katılması gerekir. Bilgi tazeleme eğitimi makine 

emniyeti konusundaki yönetmelik 

değişikliklerinin incelenmesi ve yeni makine 

emniyeti gelişmeleri ve teknolojilerinin 

tanıtılmasından oluşur. 

 

Katılımcılar eğitime katılmak için başvuru 

formundaki Sertifika Zorunlulukları koşullarına 

uymalıdır: 

 Pilz'i adres değişikliklerinden haberdar 

etmek  

 Sertifika başvurusu yapılan bölgedeki bir 

katılımcı hakkında şikayet varsa Pilz'i 

bilgilendirmek  

 Makine emniyeti politikaları hakkında en son 

durumdan haberdar olmak 

 Dört yılda bir bilgi tazeleme eğitimine 

katılmak. 

 

7. İPTAL 

Katılımcılar kursun başlangıç tarihine kadar 

ekstra bir ücret ödenmeden değiştirilebilir.  

 

İptal ücretleri CMSE Başvuru Formunun 9. 

bölümünde yer almaktadır. 

 

Eğitim, talep fazlalığı veya yetersiz katılımcı 

sayısından dolayı CMSE Organizasyonu 

tarafından iptal edilirse katılımcılar 10 işgünü 

öncesinden haberdar edilir. Eğitimin 

gerçekleştirilebilmesi için en uygun tarihin 

ayarlanması sağlanır. 

 

CMSE Organizasyonu tarihleri, yerleri değiştirme 

veya iptal etme hakkını saklı tutar ve bu gibi 

durumlarda ücretin tamamı iade edilir. 

 

8. ÜCRETLER 

Belirtilen eğitim ücretleri katılımcı başına olup 

tüm eğitim ve belgeleri kapsar. Ücretlere kişi 

başına ücret ve vergileri dahildir.  

 

Ücretler değişikliğe tabidir ve rezervasyon 

sırasında kontrol edilmelidir. Ücretlere 

katılımcıların konaklama ücretleri dahil değildir. 

 

Ödeme koşulları CMSE Başvuru Formunun 9. 

bölümünde yer almaktadır. 

 

9. EMNİYET 

Kurs katılımcıları eğitime gelirken Pilz tarafından 

belirtilen emniyet ilkelerine uymalıdır. Müşteri 

tesislerinde gerçekleştirilen kurslarda emniyetle 

ilgili sorumluluk tamamen müşteriye aittir. 

Müşteri tesislerinde malzemelerin veya kişilerin 

uğrayabileceği hasarlar müşterinin 

sorumluluğundadır. 

 

 

10. SORUMLULUĞUN REDDİ 

Pilz katılımı onaylandıktan sonra bile eğitim 

kurlarını iptal etme hakkında sahiptir. Gerekli 

durumlarda yeri ve/veya zamanı değiştirme 

hakkına da sahiptir. Bunun karşılığı olarak 

Pilz'den tazminat talep edilemez.  
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Pilz imkanları dahilinde doğru kurs içeriğini ve 

malzemelerini sağlamak konusunda elinden 

gelenin en iyisini yapacaktır.  

Ancak, yönetmelikler ve standartlar sürekli 

değişebildiği için ihmaller veya yasal hak ihlalleri 

de dahil olmak üzere, eğitimde verilen bilgilerin 

bir sonucu olarak veya doğrudan bu bilgilerden 

dolayı yaşanabilecek kayıp veya hasarlardan 

dolayı herhangi bir haksızlığa dair sözleşmeden 

kaynaklanan bir sorumlulukları yoktur. 

 

Pilz eğitim sırasında sözlü veya yazılı olarak 

verilen veya belgelerde yer alan teknik 

belgelerdeki hatalardan veya eksiklerden dolayı 

sorumluluk kabul etmez. Pilz bunların sonucu 

olarak yaşanabilecek hasar veya kayıplardan 

dolayı sorumluluk kabul etmez.  

 

11. TELİF HAKKI 

Eğitim sırasında sesli, görüntülü veya diğer 

şekillerde kayıt yapmak yasaktır. Seminer 

belgeleri yetkisiz amaçlarla çoğaltılamaz, 

yönlendirilemez, kullanılamaz ve üçüncü 

taraflarla paylaşılamaz. Bunların ihlal edilmesi 

halinde CMSE Organizasyonu tazminat talep 

edebilir. 

 

Kurs materyallerinin tümünün telif hakkı CMSE 

Organizasyonuna aittir ve Pilz tarafından 

özellikle yazılı olarak ifade edilmedikçe hiçbir 

şekilde ve ortamda yeniden üretilemez. 

 

CMSE Organizasyonu yeni gelişmeleri içermesi 

için kursun içeriğini değiştirme hakkını saklı 

tutar. 

 

CMSE, Pilz GmbH & Co. KG'nin tescilli ticari 

markasıdır. 
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