GELİŞTİRME VE UYUM KURSLARI BAŞVURU FORMU
Dr.(h.c) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK
EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE
Kurumunuzca açılan; 50 saat (5 gün) süreli; aşağıda tercih ettiğim ''Geliştirme ve Uyum Kursu'na katılmak istiyorum. Kayda esas teşkil eden evraklarım ekte olup kayıt işlemlerimin yapılarak
tarafıma bilgi verilmesini arz ederim.

KATILMAK İSTEDİĞİNİZ GELİŞTİRME ve UYUM KURSU BİLGİLERİ
TERCİH ETTİĞİNİZ KURS ADI

KURSUN DÜZENLENDİĞİ İL

TERCİH ETTİĞİNİZ KURS TARİHİ

Seramik Yer ve Duvar Karosu Kaplamacılığı
Dıştan Isı Yalıtım (Mantolama) Uygulamacılığı
İç ve Dış Cephe Dekoratif Sıva ve Boya Kaplamacılığı
NÜFUS'A KAYITLI OLDUĞU

BAŞVURU SAHİBİNİN T.C.NÜFUS CÜZDANI BİLGİLERİ
T.C.Kimlik No.(vatandaşlık no.)
SOYADI
ADI
BABA ADI
ANNE ADI
DOĞUM YERİ
DOĞUM TARİHİ

İL
İLÇE
MAHALLE
KÖY
CİLT NO.
AİLE NO.
SIRA NO.

İkametgah
adresi

BAŞVURU SAHİBİNİN ADRES ve TELEFON BİLGİLERİ ( Buraya yazacağınız adresiniz,belgelerinizin size ulaştırılacağı yazışma adresi olacaktır.)
Cep Telefon No.
(

)
Ev Telefon No.

İlçe

il

(

Posta kodu

)

BAŞVURU SAHİBİNİN EĞİTİM BİLGİLERİ
İlkokul ( 5 Yıl )

İlköğretim ( 8 Yıl )

M.Yüksek Okulu ( Bölüm Belirtiniz ) :

Ortaokul

Lise

Fakülte

(Bölüm Belirtiniz ) :

Diğer

( Belirtiniz )

Meslek Lisesi(Bölüm Belirtiniz) :

:

BAŞVURU SAHİBİNİN MESLEK, İŞ ve SAĞLIK BİLGİLERİ
'' KALEKİM Usta Kulübü''ne üye misiniz ? :

Evet

Hayır

Evet
Hayır
Daha önce kurumumuz tarafından düzenlenmiş uyum kursları veya seminerlere müracaat etmiş ve/veya katılmış mıydınız?
Cevabınız EVET ise;seminer veya kursun adı,süresi,düzenlendiği il,tarihi : ……...………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Kurs için başvurduğunuz konudaki mesleği uygulayıcı ve/veya usta olarak kaç senedir yapıyorsunuz ?
Uygulayıcı ve/veya usta olarak yapı ile ilgili sürekli uğraştığınız başka işleriniz var mı ? Belirtiniz.
Daha önce firmamız harici bu ve buna benzer mesleki kurslara katıldınız mı ? Cevabınız EVET ise; kursun adı, konusu, süresi, düzenlendiği il, alınan belgenin adı, düzenleyen kurum-kuruluş;

Kursa katılmak isteme nedenleriniz nelerdir ? ( Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)
Mesleki belgelendirme için yasal zorunluluğun oluşması

Yurt dışında yönelik meslek beglesi isteği

Boş vaktimi değerlendirmek

Mesleki gelişim ve yeni teknolojilerden haberdar olmak

Kadrolu olarak bir iş yerinde çalışmak

Kendime iş yeri açmak

Belge sayesinde daha iyi ücret ile iş yapmak

ileriye yönelik katkı

Diğer: …….……….……….

Şu an ameliyat gerektiren veya tedavi gördüğünüz rahatsızlığınız var mı?Herhangi bir ilaç kullanıyor musunuz?Doktora başvurmanıza neden olsun olmasın herhangi bir sağlık sorununuz var
mı?(Hipertansiyon,kalp ve damar hastalıkları,şeker hastalığı,kolestrol yüksekliği,kanser ve genetik geçişli hastalıklar,sara,sinir sistemi hastalıkları,kan hastalıkları,asabi-ruhi hastalıklar,kas ve
kemik hastalıkları,ortapedik rahatsızlılar,AIDS ve HIVtürevi virüsler ile oluşan rahatsızlıklar vb.) Yazınız :

BAŞVURU SAHİBİ HAKKINDA REFERANS

( Usta hakkında yeterlilik bilgisini veren firma tarafından doldurulması zorunludur,

birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)
Bu Bölüm;deneyim,beceri,iş tecrübesi ve yapıldığı işler ile yukarda tercih ettiği kurs için müracaat eden ustayı,yeter düzeyde tanıyan,hakkında referans verebilecek KALE GRUBU şirketleri,bayii ve işbirliği
yaptığı firmalar tarafından doldurulacaktır.Hakkında referans verdiğiniz/vereceğiniz her ustanın 4702 sayılı Mesleğive Teknik Eğitim Yönetmeliği gereği,tercih ettiği kurs dalındaki işi meslek olarak icra
ediyor olması gerekmektedir.Bu formda yazan beyan edilen tüm mesleki ve kişisel bilgiler kişi/kişileri Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde bağlayıcı nitelik taşımaktadır.Sorumluluk formda imzaları yer alan tüm
kişi/kişilere aittir.

Usta ile sürekli çalışıyorum

İşim oldukça çalışıyorum

Kadrolu çalışanımdır.(Görevi:……………...……….)

Kayıtlı ustamdır

Kayıtlı ustam değildir

Çırak düzeyindedir

Yeni ustadır

Ustayı yeterince tanıyorum

Az tanıyorum

Tanımıyorum

Yeni tanıştık

Teknik yönü kuvvetlidir

Teknik yönden gelişmelidir

Nitelikli - yetişmiş ustadır

İç mekan ustasıdır

Özel işler yapar

Kale ürünleri kullanır

Teknik ürünler kullanır

Dış mekan ustasıdır

Seramik Yer ve Duvar
Karosu Kaplama Ustasıdır

Boya ve Dekoratif Sıva
Uygulama Ustasıdır

Dıştan Isı Yalıtım ( Mantolama )
Uygulama Ustasıdır

Hiç çalışmadım

Firma Yetkilisi Adı - Soyad İmza
Firma Adres - Kaşe

BAŞVURU SAHİBİNİN TAAHHÜDÜ
İş bu formda ve eklerinde belirtilen genel şartları okuyup tüm şartları ile kabul ettiğimi,kurs,okul ve konaklama kurallarına aynen uyacağıma ve kursa kesintisiz devam edeceğimi,formda
belirttiğim ve ekli olarak da ilettiğim belgelerdeki bilgilerimin doğruluğunu beyan eder,verdiğim bilgilerin ve gönderidiğim evrakların hatalı ve/veya noksan olması veya kurs anında disiplini
bozucu davranışlarımın görülmesi durumunda;kurstan ilişkimin kesilmesini,hakkımda yapılmış ve yapılacak kurs ile ilgili masrafları nakden telafi edeceğimi,maddi-manevi can,mal ve sağlık
kayıplarından kurumunuz ile işbirliği yaptığı kurumların sorumlu tutulmayacağını kabul eder taahhüt ederim.

Adı - Soyad

İmza

FOTOKOPİ İLE ÇOĞALTILABİLİR.

FORM ÖN - ARKA İKİ SAYFADIR.

Tarih

