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BAŞVURU
FORMU

ÇALIŞMA DURUMU VE İŞYERİ BİLGİLERİ
ÇALIŞIYOR ÇALIŞMIYORÇalışma Durumu *

İşyeri Telefonu

İşyeri Adresi

Görevi Sektörde Çalışılan Toplam Süre

Çalıştığı İşyeri Kurum Adı

BORÇELİK ÇALIŞANI MISINIZ? *
EVET HAYIRÇalışma Durumu

İSTENEN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ KAPSAMI
ULUSAL YETERLİLİK ADI

Birim Adı:

Birim Adı:

Zorunlu Birimler

Seçmeli Birimler

BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ
Adı - Soyadı * Başvuru Tarihi

Uyruğu * Başvuru No

T.C. Kimlik No *

Cep Telefonu *

Yaşadığı Şehir *

Ev Telefonu

Doğum Tarihi * E-Posta Adresi

HES Kodu *Cinsiyeti KADIN

LİSEOKUR-YAZAR DEĞİLİM

ÖN LİSANS

OKUR-YAZAR

LİSANS

İLK

YÜKSEK  LİSANS

ORTA

DOKTORA

ERKEK

İrtibat Adresi *

Öğrenim *

EVET

EVET

HAYIR

HAYIR

Fiziksel engeliniz
var mı? *

Gerekli duyulduğunda Sağlık Raporu istenebilir.

Özel ihtiyacınız var mı? * (Okuma yardımı, tercüman, ..vb.)

Evet ise açıklayınız:

Evet ise açıklayınız:

BAŞVURU TÜRÜ
İlk Başvuru Birim Birleştirme Tekrar Başvuru Yeni Belge Başvurusu Yeniden Belgelendirme

Gerek duyulduğunda Tekrar Başvuruda adaydan yeni evraklar istenebilir.
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ONLİNE BAŞVURULAR İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
1. Online Başvurunuz sonrası tüm işlemlerinizi, kullanıcı adınız ve şifrenizi kullanarak web sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.
2. Aday statüsüne geçebilmeniz için, bu formu imzalayıp ekindeki evraklar ile birlikte BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME BÖLÜMÜ’ne elden veya 
kargo ile teslim ederek başvurunuzu tamamlamanız gereklidir.

Başvurduğum ve katılacağım mesleki yeterlilik sınavı boyunca ve sonrasında;
• Bu formdaki bilgilerin doğru olduğunu ve değişiklik olması halinde  bu değişiklikleri sınav tarihinden ve /veya gözetim tarihinden önce, 5 iş günü içerisinde 
Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü’ne bildireceğimi,
• Belgelendirme Programını okuduğumu, Programda belirtilen tüm kural ve koşulları anladığımı,
• Performansa dayalı sınavlarda, Ulusal yeterliliklerde belirtilen kritik adımlardan başarısız olmam halinde sınavdan  başarısız sayılayacağımı,
• Belgelendirme için gerekecek her türlü bilgi ve belgeyi sağlayacağımı, 
• Sınav sorularını ve materyallerinin gizliliğini koruyup üçüncü taraflara açıklamayacağımı,
• Borçelik Teknik Akademi  Belgelendirme Bölümü’ nün web sitesinde yayınlanan, sınav ve belgelendirme ile ilgili tüm gerekliliklere uyacağımı,
• Kronik rahatsızlığımın olmadığını ve sınavdan sonraki 14 günlük sürede tarafıma yeni tip koronavirüs teşhisi konulması halinde Borçelik Teknik Akademi 
Belgelendirme Bölümü’ne  bilgi vereceğimi ve sınavlarda salgın hastalığa karşı alınan önlemlere uyacağımı,
• Sınav günü kendimi iyi hissetmediğim, öksürük, boğaz ağrısı ve gribal enfeksiyon durumum olduğunda  sınav alanından ayrılabileceğimi , sınav hakkımın 
yanmadığını bildiğimi,
• Başvurmuş olduğum yeterliliği almaya hak kazandığım takdirde belgenin mülkiyet hakkının BTA’ya ait olduğunu, gerekli olan şartları yerine getirmemem 
halinde belgemin askıya alınacağını, iptal edileceğini,
• Sınavlarda, hile ve kopya girişiminde bulunmayacağımı, bulunduğum belirlenir ve kanıtlanırsa, sınavımın geçersiz sayılacağını,
• Girecek olduğum tüm sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alınacağını,
• İtiraz ve şikâyet hakkımın bulunduğunu, BTA tarafından oluşturulan İtiraz ve Şikayet Komitesi kararının nihai olduğunu,
• Gerçekleştirilen dış denetimler, iç tetkikler, iç doğrulamalar vb. sonucu sınavın uygun yapılmadığının tespiti halinde sınavlarımın iptal edilebileceğini,
• Kayıtlı  olduğum sınav programına gelmediğimde sınav haklarımdan birinin gideceğini,
• Sınav ve belgelendirme süreçleri ile ilgili BTA tarafından sms gönderilmesine onay verdiğimi,
• Sınav ücretinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile işsizlik sigortası fonundan karşılanması halinde, ilk girdiğim sınavda başarısız olduğum 
yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde 2 kez daha sınav hakkım olduğunu,  fondan 
karşılanmaması halinde de  toplamda 3 kez sınav hakkım olduğunu,
• Belge Kullanım Sözleşmesi’ni imzalayacağımı ve Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne hak kazandığımda sözleşme hükümlerinin geçerli olacağını,

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Taahhütlerimi yerine getirmediğim durumlarda çıkan uyuşmazlıklarda Bursa Mahkemeleri yetkilidir.

İŞSİZLİK SİGORTASI FON DESTEĞİNDEN/HİBE PROGRAMINDAN YARARLANMAK 
İSTİYORSANIZ BU BÖLÜMÜ DOLDURUNUZ

Evet ise aşağıdaki ödemeye ilişkin bilgileri doldurunuz.
Kişisel bilgilerimin yanlış veya eksik olması halinde Sınav ve Belge ücretleri için İşsizlik Sigortası Fonu desteğinden /Hibe Programından 
yararlanamayacağımı kabul ediyorum.

PEŞİN

TEMİNAT İLE

Ödemeyi Yapan Üçüncü Kişi/Kuruluş IBAN NO

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 34.Maddesinde belirtilen değerlerde olmak kaydıyla

B.ÜÇÜNCÜ KİŞİ VEYA KURULUŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN BİLGİLER: (En az 10 kişilik aday grupları için uygulanır.)
Ücret iadesinin üçüncü kişi veya kuruluş adına yapılmasını istiyorsanız, aşağıdakilerden size uygun bölümü doldurunuz. 

Bireysel IBAN NO TR  __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __

TR  __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __

Teminat Türü: 

Ücret iadesinin üçüncü kişi veya kuruluş adına yapılmasını istediğimde  Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.’nin (“Borçelik”), “6698 Sayılı Kişisel Verilerinin 
Korunması Kanunu Aydınlatma Metni” ‘ni üçüncü kişi veya kuruluşa ileteceğimi kabul ediyorum.

A. BİREYSEL HESAP BİLGİLERİ: Ücret iadesinin kişisel hesabınıza yapılmasını istiyorsanız bireysel IBAN numaranızı yazınız.

Sınav ve Belge Ücretinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanması desteğinden yararlanmak istiyor musunuz? EVET HAYIR

Sınav ve belge masrafları için AB Hibe Teşvik’inden yararlanmak istiyor musunuz? EVET HAYIR

BELGE TESLİMAT BİLGİLERİ

BAŞVURU SAHİBİNİN ONAYI

Belge almaya hak kazanmanız durumunda “Mesleki Yeterlilik Belgesi”ni teslim alma şeklini lütfen belirtiniz.

Yukarıda yer alan irtibat adresime kargolanmasını istiyorum.

BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME BÖLÜMÜ’ne gelerek elden teslim almak istiyorum.

Tarih: İmzası:Başvuru Sahibi Adı Soyadı:

…......./.........../ 20…....

BAŞVURU
FORMU
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1. Veri Sorumlusu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.(“Borçelik”) 
tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir . 

2. Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplerle işliyoruz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verileri hangi 
amaçlarla işlediğimize ve söz konusu amaçlar kapsamında hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik:

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak, mevzuat kapsamında sınav ses ve görüntü kayıtlarının kaydedilmesi, 
yetkili kurum ve/veya kuruluşlara bilgi verilmesi, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yetkili otoriteler tarafından yayınlanan 
prosedürlere, kurallara, düzenlemelere uyum sağlanması ile finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işliyoruz.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak, başvuru sahiplerinin eğitime 
uygunluk ve yeterliliklerinin tespit edilebilmesi ve başvuru, sınav ve mesleki yeterlilik belgelendirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işliyoruz.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, olası bir hukuki uyuşmazlık 
durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, bulaşıcı hastalıklara ve bunların yayılmasının önlenmesine ilişkin 
gerekli önlemlerin alınması ve görevlilerin, sınava girecek kişilerin, çalışanlarımızın ve Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini amacıyla işliyoruz.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine 
dayalı olarak, başvuru, sınav ve mesleki yeterlilik belgelendirme süreçlerinin yürütülmesi, eğitimlerin planlanması ve organizasyonu, eğitimler kapsamında 
sizinle iletişime geçilebilmesi, başvuru süreci, sınav ve programlar hakkında tarafınıza bilgilendirmelerin yapılması ile iş faaliyetlerimizin incelenmesi ve 
denetlenmesi amaçlarıyla işliyoruz.  

Sağlık verilerinizi ise, açık rıza sağlamanız durumunda, mesleki yeterlilik belgelendirme hizmetlerinin yürütülmesi, başvuru, sınav ve belgelendirme 
süreçlerinin yürütülmesi, başvuru sahiplerinin eğitime uygunluk ve yeterliliklerinin tespit edilebilmesi, sağlık durumu ve bulaşıcı hastalık riskine ilişkin 
kontrollerin gerçekleştirilebilmesi ve yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işliyoruz

 3. Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz 

Yukarıda belirtilen amaçlar ve süreçler kapsamında, kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, işlem güvenliği, finans, sağlık ve hukuki işlem bilgilerini 
işliyoruz. Mesleki yeterlilik belgesi sınavları kapsamında ayrıca, sınav esnasında görüntü ve ses kayıtlarınıza ilişkin kişisel veriler işlenmektedir. İş sağlığı 
ve güvenliği tedbirleri kapsamında, katılacağınız sınava ilişkin bilgiler, vücut ısısı bilgileri, bulaşıcı hastalık risk durumu ve HES Kodu bilgileriniz de 
işlenmektedir.

4. Kişisel verilerinizi kimlerle hangi amaçlarla paylaşıyoruz 

Kişisel verilerinizi, bu aydınlatma metninde yer alan amaçların yerine getirilebilmesi için, yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplere dayalı olarak, tedarikçiler, 
iş ortakları ve grup şirketlerimiz ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9.  maddelerinde belirtilen kişisel verilerin 
aktarılmasına ilişkin kurallar dahilinde paylaşıyoruz.

5. Kişisel verilerinizi hangi yöntemlerle ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak topluyoruz 

Kişisel verilerinizi fiziki veya elektronik ortamda form doldurulması, matbu/dijital evrak alımı veya aktarımı, e-posta yazışmaları yapılması ve/veya telefon 
görüşmeleri yapılması suretiyle topluyoruz. Kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, 
hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve ilgili kişinin temel 
hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak topluyoruz. 
Kişisel verilerinizin işlenebilmesi için bu hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığında, yalnızca açık rızanızı sağlamanız durumunda verileriniz işlenebilir.

6. Kişisel verilerinize dair haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme, verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme dahil, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. 
maddesinde belirtilen haklarınız hakkında bilgi almak ve haklarınızı kullanmak için www.borcelik.com internet sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin 
Korunması – Başvuru Formu”nu doldurabilir, taleplerinizi yazılı olarak Ata Mahallesi 125 No’lu sokak No:1 16601 Gemlik Bursa adresine gönderebilir veya 
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle taleplerinizi bize iletebilirsiniz.

Borçelik’in kişisel verileri nasıl işlediği hakkında detaylı bilgi için www.borcelik.com adresindeki Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı 
inceleyebilir; sorularınız için İrtibat Kişisi [brckkvk@borcelik.com] ile iletişime geçebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ 

Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.’nin, “6698 Sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni” kapsamında; 

- Sağlık bilgilerimi, mesleki yeterlilik belgelendirme hizmetlerinin yürütülmesi, başvuru, sınav ve belgelendirme süreçlerinin yürütülmesi, başvuru 
sahiplerinin eğitime uygunluk ve yeterliliklerinin tespit edilebilmesi ve yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlemesine ve aynı 
amaçlarla yetkili kişi, kurum veya kuruluşlar ile paylaşmasına rıza veriyorum.

İmza: ________________

- Vücut ısısı, bulaşıcı hastalık risk durumu ve HES kodu bilgilerimi, sağlık durumu ve bulaşıcı hastalık riskine ilişkin kontrollerin gerçekleştirilebilmesi 
amacıyla işlemesine ve aynı amaçlarla yetkili kişi, kurum veya kuruluşlar ile paylaşmasına rıza veriyorum.

İmza: ________________

Tarih : …...../......../20…...

Başvuru Sahibi Adı Soyadı :

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK) Aydınlatma Metni

BAŞVURU
FORMU
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BAŞVURUNUN ONAYLANMASI
(Bu alan BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME BÖLÜMÜ tarafından doldurulacaktır.)

EVET HAYIR

Başvuru gözden geçirilerek doğrulanması yapılmış mı?

Sınav ücretinin yatırıldığına dair ‘‘Dekont veya ATM makbuzu’’ alınmış mı?

BAŞVURUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ / DOĞRULANMASI
(Bu alan BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME BÖLÜMÜ tarafından doldurulacaktır.)

EVET HAYIR

Başvuru formu ve KVKK aydınlatma metni eksiksiz olarak doldurularak imzalanmış mı?

Kimlik fotokopisi var mı?

BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME BÖLÜMÜ istenen kapsamda belgelendirme yapmaya yetkili mi?

Mevcut alt yapı ve diğer koşullar, başvuru sahibinin ihtiyaçlarının karşılanmasına uygun mu?

Adayın daha önceki MYK Belgesi durumu, MYK Portal üzerinden sorgulandı mı?

Adayın daha önce devlet teşviğinden yararlanıp yararlanmadığı kontrol edildi mi?

Hibe Programından yararlanacak mı?

Belge Kullanım Sözleşmesi (SZ-05) aday ve BTA tarafından imzalanmış mı?

Adayın sınava gireceği Ulusal Yeterlilik ile ilgili başvuru ön şartı var mı?
(Endüstriyel Taşımacı B1 birimi için G sınıfı ehliyet ve/veya operatör belgesi)
(Köprülü Vinç Operatörü için; eğitim veya çalışma belgesi)

Tarih: İmzası:Belgelendirme Uzmanı Adı Soyadı:

…......./.........../ 20…....

BAŞVURUNUN ONAYLANMASI
Tarih: 

BTA Yöneticisi 
Adı Soyadı:

İmzası:

…......./.........../ 20…....
RET KABUL

BAŞVURU
FORMU


