BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı

:

Cep Telefonu :

T.C Kimlik No

:

Ev Telefonu

:

Doğum Yeri

:

E-Posta

:

Kan Grubu

:

Doğum Tarihi :
Öğrenim Durumu :
İletişim Adresi :

BAŞVURU KAPSAMI
1. Hangi amaçla başvuru yapıyorsunuz?
 İlk Başvuru

 Tekrar Başvuru

 Birim Birleştirme

 Yeniden Belgelendirme

2. Başvuru yapmak istediğiniz mesleki yeterlilik birimlerini lütfen seçiniz.
İnşaat Boyacısı (11UY0023-3, Seviye 3):
Yazılı (Teorik) Sınav
: A1 A2
Uygulama (Performans) Sınavı : A1 A2
Isı Yalıtımcısı (12UY0057-3, Seviye 3):
Yazılı (Teorik) Sınav
: A1 A2
Uygulama (Performans) Sınavı : A2

İnşaat Boyacısı Zorunlu Birimlerine İlişkin Açıklama:
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
A2: İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Isı Yalıtımcısı Zorunlu Birimlerine İlişkin Açıklama:
A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği
A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtım Sistemi (Mantolama)

TEŞVİK
3. Herhangi bir mesleki yeterlilik belgesine sahip misiniz?
 Evet

 Hayır (Cevabınız “Evet” ise Meslek Adı: ………………………………………………………………………)

4. Başarılı olmanız durumunda, teşvikten faydalanarak sınav ücretinin geri ödenmesini istiyor musunuz?
(İşsizlik sigortası fonundan karşılanacak bu desteklerden kişiler sadece bir kez, başarılı olduklarnda yararlanabilirler)

 Evet

 Hayır

5. Teşvikten faydalanmak istiyorsanız, şahsınıza ait banka hesabının IBAN numarasını giriniz:

TR

      

DİĞER
6. Yazılı veya uygulama sınavlarında, sınav sorumlularının desteğine ihtiyaç duymanıza neden olabilecek
herhangi bir özel durumunuz ve/veya fiziksel engeliniz var mı? Var ise açıklayınız:

BİRİM BİRLEŞTİRME
7. Birim birleştirme yapılmasını istiyorsanız, birleştirme yapılacak belgelerinize ilişkin bilgileri giriniz:
Meslek Adı
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Seviye

Belge Tarihi

Sınav Tarihi

Belgeyi Düzenleyen Kuruluş
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Başvuru sahibi olarak, bu formdaki bilgilerin doğruluğunu ve verdiğim IBAN numarasının şahsıma ait bir banka
hesabına ait olduğunu beyan ederim.
Başvurumdan itibaren ilgili aşamaya kadar tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri ödeyeceğimi ve ödediğim ücretleri,
sınavlardaki başarısızlık sebebi dahil, BETEK Boya ve Kimya San. A.Ş.’den (bundan sonra BETEK) geri talep
etmeyeceğimi taahhüt ederim.
İşbu başvurumun, ilgili tüm başvuru dokümanlarını BETEK’e ulaştırdığım takdirde işleme konulacağını veya
başvurmuş sayılacağımı kabul ediyorum.
Hileli sınav teşebbüsünde bulunmayacağımı ve sınavla ilgili bilgileri ifşa etmeyeceğimi taahhüt ederim.
Başvurunun değerlendirilmesi ve/veya belgenin verilmesi aşamasına kadar tespit edilen uygunsuzluklarda; yanlış
veya hatalı bilgi paylaşımında ve tespiti durumunda BETEK tarafından talep edilen ilgili düzeltmenin yapılmaması
durumunda veya sahte/hileli bir durumun BETEK tarafından tespit edilmesi durumunda başvurumun ve/veya
sınavlarımın ve değerlendirme sonuçlarının iptal edileceğini, ödemiş olduğum ücretlerin geri ödenmeyeceğini
kabul ederim.
Sınavlarda BETEK tarafından görüntülü kayıt alınmasını onayladığımı, BETEK’e ait belgelendirme talimatlarının
gereklerine uyacağımı, belgelendirme ile ilgili tüm itirazlarımın BETEK’in prosedürlerine göre değerlendirileceğini
kabul ederim.
Şahsi belge ve bilgilerimin BETEK ile sözleşmesi olan kurumlara (TÜRKAK, MYK) ve yetkili kuruluşlara (yargı
organları) açıklanmasına müsaade ederim.
Sınavlarda başarılı olmam durumunda alacağım belgenin sahibinin BETEK olduğunu, BETEK’ten aldığım belgenin
askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda BETEK’ten maddi veya diğer hiçbir talebim olmayacağını,
BETEK’in düzenlediği sınavın sonuna kadar ve sınav sonrasında BETEK’in tüm prosedür ve kurallarına uyacağımı
kabul ve taahhüt ederim.
Belge veriliş tarihinden itibaren yaptığım işle ilgili BETEK’e herhangi bir müşteri şikayeti geldiğinde, işçilikten
veya şahsımdan kaynaklanan olumsuz bir durum tespit edilmesi halinde BETEK’ten herhangi bir maddi talebim
olmayacaktır.
Belge almaya hak kazanmak için tüm zorunlu birimlerde başarılı olmak gerektiği konusunda bilgi sahibiyim.
Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olmam durumunda 1 yıl içinde başarısız olduğum birimlerden
BETEK’te ücretsiz olarak sınava giriş hakkım olduğundan ve 1 yılı aşan sürelerde tekrar ödeme yapmam
gerektiğinden haberdarım.
Belirlenen sınav yerinin, tarihinin ve sınav sonuçlarının www.betek.com.tr adresinde ilan edildiğinden
haberdarım.
ONAY

Yukarıdaki taahhütnameyi okudum ve kabul ediyorum.
Adayın İmzası:

Tarih: …../…../20…..
****Aşağıdaki bölüm başvuruyu alan BETEK personeli tarafından doldurulacaktır****

Gerekli Belgeler:

DEĞERLENDİRME (Bu bölüm BETEK tarafından doldurulacaktır)
Açıklama*:

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  Dekont
 Yabancı Adaylar için; Pasaport veya Geçici T.C Kimlik Fotokopisi
 Varsa Mesleki Yeterlilik Belge Fotokopisi
Değerlendirme:  Kabul
 Red

* Başvuru reddedilmişse gerekçesi mutlaka
belirtilmelidir.

Değerlendirmeyi Yapan Yetkili Personelin:
Adı Soyadı:
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İmza:

Tarih:
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