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SINAV BAŞVURU FORMU

□ İlk Başvuru

□ Yeniden Belgelendirme

□ Sınav Tekrarı

□ A1T1
□ 1.kez
□ 2.kez
□ ………

□ A2T1
□ A2T2
□ 1.kez
□ 1.kez
□ 2.kez
□ 2.kez
□ ……… □ ………
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□ Birim Birleştirme

Yeterlilik Adı, Seviyesi:
Yeterlilik No:
Sınava Başvurulan Birim Sınavları

:

Birimin sınavına kaçıncı kez gireceksiniz?

:

Devam Eden Birim Başarınız Varsa

Geçerlilik Tarihi

□ A2P1
□ 1.kez
□ 2.kez
□ ………

□ A1 Birimi

□ A2 Birimi

…./…./20…

…./…./20…

□ A2P2
□ 1.kez
□ 2.kez
□ ………

Sınav(lar)a girmek istediğiniz tarih(ler) (İnternet sitemizdeki sınav takvimindeki tarihlerden seçilmiş olmalıdır.):

/

1)

/ 2

0

/

2)

/

2

0

Adı Soyadı:
Öğrenim Durumu :

T.C. Kimlik No :
Telefon

:

0

Cep Telefonu

:

0 5

Faks

:

0

E-posta

:

Mesleği

:

Koçluk eğitimi aldıysa eğitmen(ler)inin Adı-Soyadı: (Bu bilgi, sınav
şartı olmayıp değerlendiricilerin tarafsızlığını korumak içindir.)
Eğitim Tamamlama Tarihi:

Başvuruda bulunduğunuz sınav alanı ve bu alandaki deneyiminiz:
(Girilmesi zorunlu alan)

Çalışılan Alan

Çalışma Süresi (Yıl)

Adresi :
Sınav Başvuru Evrakları Kontrol Bölümü:
1-[Sınav Başvuru Formu (Bu Evrak):
4-[Ödeme Dekontu:

□ Evet]

□ Evet]

2-[Kimlik Fotokopisi:

5-[Vesikalık Fotoğraf:

8-[Pandemi Dönemi Aday Kişisel Beyanı:

□ Evet]

□ Evet]

□ Evet]

3-[Koçluk Eğitimi Sertifikası(Varsa):

6-[Birim Başarı Belgesi (Varsa):

□ Evet]

□ Evet]

7-[Aday Sözleşmesi:

□ Evet]

(Bu evrakları başvuru formunuz ile anka@ankakocluk.com.tr adresine gönderiniz.)

ADAY İMZA:

Fiziksel engeliniz var mı?

□ Evet

□ Hayır

(Fiziksel bir engeliniz varsa aşağıda açıklayınız. Anka Koçluk gerekli gördüğü durumlarda başvuru sahibinden sağlık raporu talep
edebilir.)
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Açıklama:

Sınav süresince özel bir ihtiyaç talebiniz var mıdır?

□ Evet □ Hayır

Açıklama:
Bu formda vermiş olduğum tüm bilgilerin doğru olduğunu, talep edildiğinde verdiğim ve vereceğim bilgilerin doğruluğunu gösteren
belgeleri sunacağımı, kimlik bilgilerimin, belge türü, belgenin geçerlilik tarihi, askıya alınması/iptal edilmesi ile ilgili tüm bilgilerin
elektronik ortamda saklanmasını, duyurulmasını ve bilgilerimin belgelendirme için açık olduğunu, söz konusu bilgilerimde değişiklik
olması durumunda değişikliği/değişiklikleri ANKA KOÇLUK’a 3 iş günü içinde bildirmeyi, Mesleki Yeterlilik mevzuatına, ANKA
KOÇLUK Adaylar için Sınav Rehberinde, Aday Sözleşmesinde, Belge Kullanım Sözleşmesinde yer alan taahhütlere uyacağımı,
sınav ve belgelendirme genel şartlarına aykırı bir şüphe ya da durum oluşması durumunda bağımsız bir komite tarafından
değerlendirilerek belgemin askıya alınabileceği ya da iptal edilebileceğini, belgemin askıya alındığı süre boyunca belgeyi kullanmaktan
uzak duracağımı (kaçınacağımı) ve iptal edilmesi durumunda belgeyi kesinlikle kullanmayacağımı, aksi durumlarda ANKA KOÇLUK
tarafından açılacak hukuki yaptırımlara razı olduğumu; sınav süreci öncesinde ve sonrasında istenilen tüm belgeleri vereceğimi, sınavda
kopya çekme, başkası adına sınava girme vb. gibi hileli ve sınav düzenini bozucu davranışlarda bulunmayacağımı, bu tarz hareketlerde
bulunduğum takdirde sınavımın iptal edileceğini, T.C Mesleki Yeterlilik Kurumunun “Sınav ve Belgelendirme Süreçlerinde
Usulsüzlük ve Sahtecilik Yaptığı Tespit edilen Adaylar Hakkında” konulu 2019/1 Genelgesinde belirtilen işlemlerle (Sınavın ve
Belgenin iptal edilmesi, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması, iki yıl süre ile Kurum tarafından yetkilendirilmiş
belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaması ve girememesi gibi) muhatap olacağımı
ve bundan dolayı hiçbir hak talep etmeyeceğimi, sınav süresi boyunca MYK mevzuatı gereği görüntülü ve sesli kayıt alınmasına izin
vereceğimi, başvurudan itibaren ödediğim ücretlerin, sınavlardaki başarısızlık sebebi dahil, herhangi bir nedenle iadesini talep
etmeyeceğimi, sınava katılmadığım takdirde ilgili sınav hakkımı kullanmış kabul edileceğimi, sınav zamanında sınava gelmeme
durumunda hiçbir şartla ücret iadesi talep etmeyeceğimi, ANKA KOÇLUK’a ait tüm belgelendirme talimatları ve prosedürlerinin
gerekliliklerine uyacağımı, sınav soru, vaka ve benzerlerini gizli tutup hiçbir ortamda paylaşmayacağımı ve paylaşılmasına aracı
olmayacağımı, belgelendirme ile ilgili tüm itirazlarımda ANKA KOÇLUK’un prosedürlerine göre değerlendirileceğimi, sınav için
başvurduğum mesleği yerine getirmeme engel herhangi bir sağlık sorunumun olmadığını, kabul ve taahhüt ederim.
Ayrıca bu başvuru formunun ayrılmaz birer parçası olan ANKA KOÇLUK’un “Adaylar için Sınav Rehberi”, “Aday Sözleşmesi”,
“Belgelendirilmiş Kişinin Gözetimi Prosedürü”, “Marka ve Logo Kullanım Prosedürü”nde bulunan tüm maddelerini okudum,
anladım ve bunlarla ilgili olarak gereğini yapacağımı kabul ve taahhüt ederim.
Tarih: ….. /….. /20…..
Ad, Soyad:
İmza:
Aşağıdaki bölüm ANKA KOÇLUK tarafından doldurulacaktır.

□ Kabul □ Ret (Açıklama):
Yetkili Personel:
Tarih: ….. /….. /20…..
İmza:

