Sınav Kılavuzu
 11UY0023-3 İnşaat Boyacısı ve 11UY0057-3 Isı Yalıtımcısı Ulusal Yeterlilikleri
dâhilinde başvuru sahiplerinde herhangi bir deneyim ve eğitim şartı
aranmamaktadır.
 Adayların sınav tarihinden önce BETEK’e aşağıdaki belgeleri ulaştırmış olması
gerekmektedir;
 Aday tarafından eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Başvuru Formu
(ilgili forma web sitesinden veya BETEK Belgelendirme Müdürlüğü’nden
ulaşılabilir)
 Nüfus Cüzdan fotokopisi
 Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun aslı (ücretler ve ödeme
detayları

www.betek.com.tr

adresinde

sınav

ücretleri

başlığı

altında

yayınlanmıştır.)
Not: Başvuru formunun ıslak imzalı hali ve ilgili istenen diğer evraklar firmamıza
elden veya posta ile teslim edilmelidir. Evrak teslimi tamamlanmayan adayların
başvuru kabulleri yapılmaz.
 Adayların Başvuru Formunda girecekleri birimleri (A1, A2 vb.) işaretlemeleri
gerekmektedir.
 BETEK başvurunun ilgili BETEK Belgelendirme Programı’ nda yer alan şartlara
uygunluğunu değerlendirerek başvuru sahibine online, SMS ve/veya telefon ile
geri dönüş yapar ve başvurularının kabul edildiğini veya ret edildiği sebebiyle
birlikte bildirilir.
 Başvuruları onaylanan adaylar uygun iletişim yöntemleriyle adaydan da onay
alınmak koşuluyla BETEK tarafından açılan sınavlara kayıt edilir.
 Başvuru sahibi daha önce başka bir kuruluşta A1 veya A2 birimlerinden sınava
girmiş ve herhangi birinden kalmış ise, başarısız olduğu alandan BETEK’te
sınava girebilir. Böyle bir başvuru durumunda adayın daha önceden başarılı
olduğu sınav bilgilerini başvuru formu ile birlikte BETEK’e iletmesi
gerekmektedir.
 Adayların belirlenen sınav saatinden en az 20 dakika öncesinde sınav yerinde
olmaları gerekir.
 Mazeretsiz olarak sınavlardan vazgeçme, sınavlarda başarısız olma durumlarında
veya askıya alınan/iptal edilen belgelerde ücret iadesi yapılmaz.
 BETEK’in sınava girecek aday sayısına bağlı olarak sınav erteleme ve iptal hakkı
adaylara bilgi vermek koşulu ile saklıdır.
 Adayların cep telefonları sınav esnasında kapalı konumda olacaktır. Çağrı cihazı,
telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol ya da cep saati gibi her
türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde

kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli,
hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle
yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Sınav Kontrol
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
 Başvurularında engelli olduğunu veya özel şartları olduğunu beyan eden adaylar
için ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanamayacağına göre belgelendirme başvuruları
değerlendirilerek uygun olanlar kabul edilir ve adaylara duyurulur.
 Adayın yeterliliği, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından hazırlanarak
yayılanmış olan ilgili Ulusal Yeterlilikte belirlenen başarım ölçütlerine göre
değerlendirilir.
 Aday, İnşaat Boyacısı Seviye-3 ve Isı Yalıtımcısı Seviye-3 yeterlilikleri için A1 ve
A2 birimlerinin tamamından başarılı olmalıdır. Teorik sınavlar için 100
üzerinden 60 puan, Performans/Uygulama sınavı için 100 üzerinden 80 puan
alınması gerekmektedir.
 Başarılı adayların belgelendirme kararı BETEK tarafından verilir. İlgili yeterlilik
belgesi, başarılı aday listesinin MYK’ya bildirilmesi sonrasında MYK tarafından
düzenlenir ve BETEK’e iletilir.
 Sınavın teorik veya performansa dayalı olan yeterlilik birimlerinin birinden
başarılı olan,
fakat
diğer
bölümünden
başarısız
olanlar
sonuçların
değerlendirildiği tarihten 12 (on iki) ay içinde tekrar sınav başvurusunda
bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.
 Betek, belgelendirmiş olduğu personelin belge düzenlenme tarihinden itibaren
30. Ayda gözetim faaliyetini uygular. Gözetim zamanı gelen personelin gözetimi
tamamlaması için 1 aylık süresi vardır. 30. Ay sonunda gözetimi
tamamlanmamış adayların belgeleri 1 ay süreyle askıya alınır. Askı sürecinde
olan adayların belge kullanımı Belge Logo Marka Kullanım Talimatında
tanımlanmıştır. Bu süre zarfında gözetimi tamamlamayan adayların ise belgeleri
iptal olur.
 Gözetim şartları;
İlk 30 aylık belge kullanım zarfında 9 ay çalışmış olmak ve çalışma beyan formu
ve sgk evrakları ile ispatlamış olmak.
Bu kanıtı sağlayamayan adaylar belge kapsamında ki yeterliliklerde performans
sınavını tekrarlamak ve yeter puan almak şartı ile gözetimi yapılmış sayılır.
Kayıtları belge sahipleri, web sitesi üzerinden online olarak yükleyebileceği gibi
kayıtları elden veya posta, kargo vs. ile de teslim edebilir.
 Betek, belgelendirmiş olduğu personelin belge düzenlenme tarihinden itibaren
60. Ayda (belgenin bitiş süresi) yeniden belgelendirme faaliyetini uygular.
Gözetim zamanı gelen personelin gözetimi tamamlaması için 1 aylık süresi
vardır. 60. Ay sonunda yeniden belgelendirmesi tamamlanmamış adayların

belgeleri yenilenmez. Belgeleri yenilenmeyen kişilerin belge kullanımı Belge Logo
Marka Kullanım Talimatı’nda tanımlanmıştır.
 Yeniden belgelendirme şartları;
İlk 60 aylık belge kullanım zarfında 18 ay çalışmış olmak ve çalışma beyan formu
ve SGK evrakları ile ispatlamış olmak.
Kayıtları belge sahipleri, web sitesi üzerinden yazılıma girerek yükleyebileceği gibi
kayıtları elden veya posta, kargo vs. ile de teslim edebilir.
Belge yenileme süreci, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 28.12.2016 tarihli
ve 2016/91 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “Geçerlilik Süresi Dolan MYK Mesleki
Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar’a” göre işletilir.


Belgenin Askıya Alınması;
Belgeler aşağıdaki tanımlanmış hususlarda askıya alınır:
Gözetim tarihi geçen belge sahipleri için belgeler öncelikle 1 ay askıya alınır ve
gözetim sürecinin
tamamlanması
beklenir.
Belgelenmiş
personelin
Belge/Logo/Marka Kullanım Talimatına aykırı bir tutum içinde bulunması
durumunda, belge öncelikli olarak askıya alınır. Bu durum belge sahibine
bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.

 Belgenin İptal Edilmesi;
Belgeler aşağıdaki tanımlanmış hususlarda iptal edilir:
Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
Belge/Logo/Marka Kullanım Talimatına göre yanıltıcı şekilde kullanılmış ve
düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri
beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından BETEK ’in yetkilerinin iptali
durumunda; ilgili kurum ile ilgili belgenin iptali eğer belge, gözetim prosesine
uğramamış ise gözetim prosesi zamanında gözetim prosesine uğramış belgeler
için ise belge süresinin sonuna kadar geçerlidir. Belge süresinin tamamlanmasına
istinaden, yeniden belgelendirmeye gidilmez.
Belgelendirilen personel, sözleşmesini feshetmek veya belgesini iptal ettirmek
istediğinde BETEK’e yazılı olarak başvurur. BETEK Sınav Yöneticisi talebi
inceleyerek konuyu en geç 15 (on beş) gün içerisinde karara bağlar ve karar ilgili
personele yazılı olarak bildirilir. Belgelendirilen personel, sözleşmeyle kendisine
verilmiş her türlü belgeyi kararın tebliğ tarihinden en geç 15 (on beş) gün
içerisinde BETEK’e iade eder ve her türlü doküman, ilan vb. belge ve logo
kullanımını durdurur.

