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TÜRK DENİZ KUVVETLERİNDEN  

AYRILMIŞ PİLOT İHTİSASLI  
SUBAYLARIN TEKRAR İSTİHDAMI  

BAŞVURU KILAVUZU 
 

DİKKAT!!!  

 BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ. 

 

  Bu kılavuzda yer alan kurallar, yeniden istihdam işlemi kesinleşinceye kadar 

mevzuatta yapılacak değişiklikler kapsamında değiştirilebilecektir. 

  Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu 

durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, 

Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur. 

  Başvuru sahibi bu durumu kabul etmiş sayılır. Meydana gelen değişiklikler 

nedeniyle başvuru sahibinin yeniden istihdam işlemi kesinleşinceye kadar 

başvurusunu geri alma hakkı saklıdır. 
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Deniz Hava Komutanlığında tecrübe ve eğitici pilot olarak görevlendirilmek üzere 

emekli olmuş/istifa etmiş pilot ihtisaslı deniz sınıfı subaylardan personel istihdamı 

yapılacaktır. 

 

1.   FAALİYET TAKVİMİ (*) 

 

Sıra 
No. 

Faaliyet Açıklama/Yeri Tarihi 

1. Başvuruların Yapılması 

Başvuru kılavuzunda belirtilen 
dilekçe örneği ve ilgili formlar, 
adaylar tarafından doldurularak 
Dz.K.K.lığı Personel Bşk.lığına 
gönderilecektir. 

(12-26 Ekim 2018) 

2. 
Başvuruların Değerlendirilmesi 
ve Kabul Edilen Adayların İlanı 

Dz.K.K.lığı 
Telefon, e-posta 

(30 Ekim-05 Kasım 2018) 

3. 
Uçucu Personel Sağlık 
Muayenesi İşlemleri 

Şehit Sait ERTÜRK Devlet 
Hastanesi Etimesgut/Ankara  

(06-22 Kasım 2018) 

4. Nihai Değerlendirme  Dz.K.K.lığı 
(26-30 Kasım 2018) 

Bir Hafta 

5. Nasıp İşlemleri 
MSB tarafından onaylanmak üzere 
Dz.K.K.lığı tarafından tanzim 
edilecektir. 

Arşiv Araştırması ve 
Güvenlik Soruşturmasının 
tamamlanmasını müteakip 

6. Atama İşlemleri Dz.K.K.lığı 
Nasıp İşlemlerinin 

tamamlanmasını müteakip 

 

*   Müteakip dönemlerde yapılacak başvurular, Dz.K.K.lığının ihtiyaçlarına göre bu klavuzdaki 

esaslara uygun olarak yeniden değerlendirilecektir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma 
Bakanlığı ile koordineli olarak başvuru kılavuzunda ve faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını 
saklı tutar. 

2.  BAŞVURU KOŞULLARI: 

  a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,  

  b. Herhangi bir nedenle 29 Ekim 2016 tarihinden önce Dz.K.K.lığından ayrılmış pilot ihtisaslı 
subay olmak, 

c.  Başvuru tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 50 yaşını doldurmamış olmak,  

  ç. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, 
FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi, babası, 
kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisaklı olduğu değerlendirilmemek, 
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3.  GİRİŞ KOŞULLARI: 

 a. Yapılacak “Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması” sonucunda uygun bulunmak, 

 b. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel 
kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak, 

 c. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları 
kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; 
Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç 
uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii 
mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat 
karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre 
itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 
sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak, 

 ç. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, 
FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi, babası, 
kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisaklı olduğu değerlendirilmemek, 

 d. Dz.K.K.lığı tarafından uygun görülecek hava aracı kategorilerine göre TSK Sağlık Yeteneği 
Yönetmeliğinde belirtilen “uçucu personelin sağlık yeteneklerine (Kategori 1/2/3)” sahip olmak. 
Kategori-4 Uçuş şartlarını sağlayan uçucular kabul edilmeyecektir.  

NOT : Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından uygun görülmeyenler ve müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli 
nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları 
kabul edilmez/iptal edilir. 

4.  YASAL DÜZENLEMELER: 

  a. Uçuş için gerekli şartları sağlayanlar, başvurularının uygun görülmesi halinde  
Deniz Kuvvetleri Komutanının teklifi Millî Savunma Bakanının onayı ile yeniden subay naspedilerek 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde pilot olarak görevlendirilebilir. Bunlar 2629 sayılı Kanun kapsamında pilot 
kabul edilirler. Bunların dışarda geçirdikleri süreler rütbe bekleme süresinden, dışarda geçirdikleri 
uçuş süreleri, belgelendirmeleri kaydıyla ayrıca uçuş hizmet süresinden sayılır.  

  b. Malûllük ve ölüm hali hariç olmak üzere en az dört yıl görev yapmadan Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden ayrılanlar, naspedildikleri yeni rütbelerinin emeklilik de dâhil olmak üzere hiçbir 
hakkından yararlanamaz. 

  c. Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken bu kapsamında görevlendirilenlerin bu aylıkları 
kesilir. 

  ç. Aylıkları kesilenlerden dört yıl görev süresi şartını yerine getirmemiş olanların, bu hizmet 
süreleri hizmet birleştirmesine kabul edilmez ve başkaca bir şart aranmaksızın haklarında toptan 
ödeme hükümleri uygulanır. 

  d. Aylıkları kesilenlerin sigortalılıkların sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili 
sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanır. Bu maddenin uygulanması nedeniyle 
geçmişe yönelik olarak herhangi bir ödeme yapılmaz. 

  e. Bunların Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve tekrar başladıklarında bir defaya mahsus olmak 
üzere 38’inci maddede belirtilen rütbe terfi şartları ve esasları aranmaksızın emsallerin bulunduğu 
rütbelerin terfi işlemleri derhal yapılarak nasıpları emsalleri tarihine götürülür. 
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5.  BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ: 

  a. Başvurular esnasında aşağıda belirtilen dilekçe örneği ve güvenlik soruşturması ve arşiv 
araştırması formu doldurularak Deniz Kuvvetleri Personel Başkanlığına gönderilecektir.  

  b. Başvurular 12-26 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuruda bulunan adaylara, 

dilekçelerinde belirttikleri iletişim vasıtaları ile geri dönüş yapılacaktır. Bu nedenle telefon, e-posta vb. 
bilgilerin doğru, güncel ve ulaşılabilir olması önem arz etmektedir. İlave olarak ulaşılabilecek bir yakın 
bilgisinin verilmesi adayların faydasına olacaktır. 

6.  SEÇİM AŞAMALARI:  

  a.  Seçimler, Dz.K.K.lığının hava araçları tiplerine göre öncelik ve ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak yapılacaktır. Son beş yıl içerisinde Dz.K.K.lığından ayrılmış pilotlar öncelikle tercih 
edilecektir. 

  b.   Seçim faaliyeti aşağıdaki belirtilen aşamalardan oluşacaktır. 

   (1)  Ön Değerlendirme : Dz.K.K.lığı tarafından oluşturulacak bir kurul tarafından; adayın 
yaşı, safahatı, uçuş tecrübesi, geçmişte uçtuğu uçak ve helikopter tipleri, Dz.K.K.lığının hava araçları 
tiplerine göre pilot ihtiyaçları vb. hususlar değerlendirilecektir. Uygun görülen adaylar uçucu sağlık 
muayenesine sevk edilecektir.  

   (2)  Uçucu Sağlık Muayenesi: Başvurusu uygun görülenlere uçucu sağlık muayenesi 
(TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen uçucu personelin sağlık yeteneklerine sahip olup 
olmadığının incelenmesi, uygunsa hangi kategoriye girdiğinin tespiti) yapılacaktır. 

(3)  Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması: Adayların başvurusundan itibaren 
“Güvenlik soruşturması” işlemleri de başlatılacaktır. Güvenlik soruşturması için adayların Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen 
ikamet ettiği güncel adres bilgilerinin, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus 
Kayıt Sisteminde kayıtlı olması büyük önem arz etmektedir. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme 
kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere 
tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya 
iltisakı bulunduğu tespit edilenler naspedilmiş olsa dahi tüm haklarını kaybederler. 

   (4)  Nihai Değerlendirme ve Sonuçların Açıklanması: Seçim aşamaları sonucunda 
adayın yeniden muvazzaf subay olarak naspedilmesi işlemleri başlatılacaktır. Nasıp işlemi 
tamamlandıktan sonra uçak tipine göre eğitim faaliyetleri icra edilecektir. 

   c.  Adayların, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına katılışları yapılıncaya kadar, her türlü 
harcamaları kendilerine ait olup, Dz.K.K.lığını bağlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

  ç.  Başarılı olan adaylara dilekçelerinde belirttikleri iletişim bilgileri vasıtasıyla geri dönüş 
yapılacaktır.  

7.  UYARILAR: 

  Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin 
Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uygulanacaktır. 
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8.  DİLEKÇE ÖRNEĞİ: 

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA 

 676 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 56’ncı Maddesi (Ek Geçici Madde 92) 
gereği yeniden Deniz Kuvvetleri Komutanlığında muvazzaf subay olarak görev almak 
istiyorum. 

 

İM Z A 

 

Adı ve Soyadı                : 

Ayrıldığı Sınıfı ve Rütbesi            : 

Dz.K.K.lığı Sicil Numarası            : 

Dz.K.K.lığından Ayrıldığı Tarih          : 

Dz.K.K.lığından Ayrılma Sebebi          : 

Dz.K.K.lığındaki Hava Aracı Tipleri ve Saatleri (Varsa)  : 

Dz.K.K.lığı Haricinde Hava Aracı Tipleri ve Saatleri *  : 

Hangi Hava Aracı Tipinde Görev Almak İstediği (2 Tercih): 

Dilekçede Belirtilmek İstenen Diğer Hususlar     :  

* Varsa Ticari Pilot Lisansı ya da Hava Yolu Nakliye Pilotu Lisansı ve Dz.K.K.lığı haricinde uçuş saatlerini 
gösteren belgelerin aslı veya noter onaylı örneği eklenecektir. 

 

İletişim Bilgileri              : (Ulaşılabilecek adres, telefon ve e-posta) 

 
9.  İLETİŞİM BİLGİLERİ:  
 
 

Telefon     : 0(312) 403 2512/2312 (Mesai saatleri içerisinde) 

   Posta Adresi  : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı         
           Bakanlıklar/ANKARA 
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10. GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU  

1. Adı, Soyadı (*)  

7.  
Nüfusa 
Kayıtlı 
Olduğu 

İl  

 
2. Uyruğu  İlçe  

3. T.C. Kimlik No.  Köy/Mah.  

4. Doğum Yeri  Cilt No.  

5. Doğum Tarihi  Aile S.No.  Medeni Hali   

6. Telefon No.:  Sıra No.  Dini    

Ev  Seri No.  Veriliş Sebebi   

Cep  
Veriliş 
Tarihi 

 
Kayıtlı Ol. 
Nüf.İdaresi.   

 

8. İkamet Adresi (Nüfus Müdürlüğüne/Muhtarlığa Kayıtlı Olduğu Adres) 

Mahalle         :  Apartman/Site Adı :  

Cadde            :  Daire No.                  :  

Sokak            :  Köy/Belde/Kasaba  :  
Bina/Kapı No. :  İlçe :                              İl:  

9. Daimi Adres   

Mahalle         :  Apartman/Site Adı    :  

Cadde            :  Daire No.                  :  
Sokak             :  Köy/Belde/Kasaba  :  
Bina/Kapı No. :  İlçe :                                İl:  

10. Öğrenim Durumu 

Tarih Mezun Olduğu Okulun Adı ve Yeri Ayrılma Nedeni (**) 

-’den 
-’e  

 Mezuniyet 
Tasdiknam

e 

İlçe :                                              İl:       

11. Son Çalıştığı İşyeri 

Tarih 
Ünvanı  

(Çalıştığı İşyeri Adı) 
Son Çalıştığı İşyeri Adresi İşin Nevi 

-’den 
-’e 

 
 

 
İlçe :     İl:  

12. Askerlik Durumu 

Başlama Tarihi Terhis Tarihi Cezaları Birliğin Adı ve Yeri 

   
 

İlçe :                                             İl:  

13. Aileye Dair Bilgiler 

Adı Soyadı Adres (Yaşayanların) 
Doğum 

Yeri / Tarihi 
TCKN 

Babasının Mahalle :                                     Köy/Kasaba : 
Cadde :                                    Tel.No.   : 
Sokak :                                     İlçe   : 
Bina/Kapı No. :                           İl  : 

 

 
 

Anasının Mahalle :                                     Köy/Kasaba : 
Cadde :                                    Tel.No.   : 
Sokak :                                     İlçe   : 
Bina/Kapı No. :                           İl  : 

 

 
 

Eşinin (***) Mahalle :                                     Köy/Kasaba : 
Cadde :                                    Tel.No.   : 
Sokak :                                     İlçe   : 
Bina/Kapı No. :                           İl  : 

  
 

Kardeş 1 Mahalle :                                     Köy/Kasaba : 
Cadde :                                    Tel.No.   : 
Sokak :                                     İlçe   : 
Bina/Kapı No. :                           İl  : 
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Kardeş 2 Mahalle :                                     Köy/Kasaba : 
Cadde :                                    Tel.No.   : 
Sokak :                                     İlçe   : 
Bina/Kapı No. :                           İl  : 

  
 

Kardeş 3 Mahalle :                                     Köy/Kasaba : 
Cadde :                                    Tel.No.   : 
Sokak :                                     İlçe   : 
Bina/Kapı No. :                           İl  : 

  
 

Kardeş 4 Mahalle :                                     Köy/Kasaba : 
Cadde :                                    Tel.No.   : 
Sokak :                                     İlçe   : 
Bina/Kapı No. :                           İl  : 

  
 

Kardeş 5 Mahalle :                                     Köy/Kasaba : 
Cadde :                                    Tel.No.   : 
Sokak :                                     İlçe   : 
Bina/Kapı No. :                           İl  : 

  
 

Kardeş 6 (****) Mahalle :                                     Köy/Kasaba : 
Cadde :                                    Tel.No.   : 
Sokak :                                     İlçe   : 
Bina/Kapı No. :                           İl  : 

  
 

14. Hakkında Bilgi Verecek Üç Şahsın (Akraba ve eski işverenler hariç)  

Adı Soyadı İkamet veya İş Adresi 
Doğum  

Yeri / Tarihi 
TCKN / 
Mesleği 

Şahıs 1 Mahalle :                                     Köy/Kasaba : 
Cadde :                                    Tel.No.   : 
Sokak :                                     İlçe   : 
Bina/Kapı No. :                           İl  : 

  
 

Şahıs 2 Mahalle :                                     Köy/Kasaba : 
Cadde :                                    Tel.No.   : 
Sokak :                                     İlçe   : 
Bina/Kapı No. :                           İl  : 

  
 

Şahıs 3 Mahalle :                                     Köy/Kasaba : 
Cadde :                                    Tel.No.   : 
Sokak :                                     İlçe   : 
Bina/Kapı No. :                           İl  : 

  
 

15. Hakkınızda verilmiş bulunan mahkûmiyet kararı veya halen devam eden ceza davası var mıdır? (**) 

                                                                                                             VAR (     )                  YOK (     ) 

Eğer VAR ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve davanın 
görülmekte olan mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz.  

16. YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM. 

Şahsın İmzası 

17.UYARI 

a. Form nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmadan doğru ve eksiksiz doldurulur. 
b. (*)   Adı ve/veya soyadı değişenler değişiklikten önceki ad/soyadını da parantez işareti içinde 
belirtirler. 
c. (**)  10’uncu maddeki okuldan ayrılma nedeni olarak “Mezuniyet” veya “Tasdikname” sütununa ve 
15’inci maddeki “VAR” veya “YOK” ifadesinin yanına – X – işareti konulacaktır. 
ç. (***) Eşinin evlenmeden önceki soyadı (kızlık soyadı) parantez işareti içinde yazılacaktır. 
d. (****)  Kardeş sayısı 6’dan fazla ise satır sayısı çoğaltılarak çıktı alınabilecektir.  
e. Adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, “Mahalle-Cadde-Sokak-Kapı Numarası-
Köy/Kasaba-İl– İlçe”  belirterek tam ve açık olarak yazınız, mutlaka “Telefon Numarası” belirtiniz. 
f. 8’inci, 9’uncu ve 14'üncü maddeler içeriğindeki adres bölümüne adres olarak birlik, kışla, orduevi ve 
askeri gazino yazmayınız. 
g. Formu BÜYÜK HARFLE, bilgisayar ile doldurunuz, 2 suret olarak (formun 1 ve 2’nci sayfası ön ve 
arka sayfa tek kağıtta olacak şekilde) çıktısını alınız. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan 
fotoğraf kutusuna yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak; kesinlikle fotoğraf 
yapıştırılmayacaktır. 
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GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU DOLDURMA TALİMAT 
 

1. Adı Soyadı: Adınızı, varsa ikinci adınızı ve soyadınızı kısaltma yapmadan okunaklı olarak 
yazınız. Mahkeme kararı ile soyadınızı değiştirdiyseniz önceki soyadınızı şimdiki soyadınızdan sonra 
parantez içinde yazınız.  
Örnek: MEHMET ALİ YILMAZ (DAĞLI) 
 
2. Uyruğu: Uyruğunuzu yazınız. 
 
3. T.C. Kimlik Numarası: T.C. vatandaşlık numaranız (11 Haneli) ile nüfus cüzdanından bakarak 
yazınız. 
 
4. Doğum Yeri: Nüfus cüzdanınızdaki doğum yerini yazınız. 
 
5. Doğum Tarihi (Gün Ay Sene): Okunaklı olarak yazınız. Örnek 20.03.1988.  
 
6. Telefon Nu. Ev/ Cep: Ev ve Cep telefon numaralarınızı alan koduyla birlikte yazınız. Ev 
telefonunuz yoksa 2. bir cep telefonu yazılabilir.  Örnek 272 612 40 69 
 
7.  Nüfusa kayıtlı olduğunuz yer il-ilçe, Köy/Mahalle, Cilt Nu., Aile S. Nu., Sıra Nu., Seri Nu., 
Veriliş Tarihi, Medeni Hali, Dini, Veriliş Sebebi, Kayıtlı Olduğu Nüf. İdaresi : Nüfus 
cüzdanınızdaki bilgileri kısaltma yapmadan yazınız. 
 
8.  İkamet adresi: Terhis olan adaylar şu anda oturduğu adresi kısaltma yapmadan, mahalle, 
sokak, cadde, kapı nu., il ve ilçe belirterek yazacaklardır. Halen asker olan adaylar sivilde oturduğu 
adresini kısaltma yapmadan mahalle, sokak, cadde, kapı nu.,il ve ilçe belirterek yazacaklardır. Buraya 
beyan edilen adresin asgari 3 (üç) ay boyunca değişmeyecek olması ve adres kayıt sistemine kayıtlı 
olması önemlidir. Ayrıca birlik, kışla, orduevi ve askeri gazino vb. adresleri yazmayınız. 
 
9.  Daimi Adres: Halen oturduğunuz adresle aynı ise halen oturduğunuz adresin aynısını yazınız, 
farklı ise farklı olan adresi kısaltma yapmadan mahalle, sokak, cadde, kapı nu. il ve ilçe belirterek açık 
ve okunaklı olarak yazınız. 
 
10. Öğrenim durumu (Mezun olduğu okul): En son mezun olduğu okula giriş ve mezuniyet tarihi ile 
ismi ve yeri il/ilçe belirtilerek yazılacaktır. Okulun hizasına durumunuz hangisine uyuyorsa (Mezuniyet, 
Tasdikname) o sütuna “X” olarak işaretleyiniz.  
 
11. Son Çalıştığı İş Yeri: Başlangıç tarihi gün, ay ve sene hanesine, ayrılış tarihini gün, ay ve sene 
olarak yazınız. Örnek 22.05.2012’den – 13.10.2014’e gibi. Ünvanı kısmına çalıştığı işyerinin adı 
yazılacak. İşin nevi kısmına yapılan iş belirtilecek (Demir ustası, garson vb.), işyerinin adresi ise açık 
bir şekilde ilçe ve ili de içerecek şekilde yazılacaktır.   
 
12. Askerlik Durumu: Terhis olan adaylar askerlik başlangıç ve bitiş tarihini gün, ay ve yıl olarak, 
askerlik sürecince aldığı cezaları ve terhis olduğu birliğin adı ve yerini (ilçe ve il) yazacaklardır. Halen 
asker olan adaylar askerliğe başlangıç tarihini gün, ay ve yıl olarak, görev yaptığı süre içerisinde 
aldığı cezaları ve askerlik yaptığı birliğin adı ve yerini (ilçe ve il) yazacaklardır.   
 
13. Ailesi hakkında bilgi: Adı Soyadı hanelerinde belirtilen aile ferdinin adı, varsa ikinci adı ve 
soyadı kısaltma yapılmadan açık olarak yazılacaktır. Doğum yeri ve tarihi hanesine doğum yeri il ve 
ilçe olarak, Doğum tarihi sadece sene olarak okunaklı yazılacaktır. Örneğin; POLATLI / 01.05.1969. 
Yaşıyorsa adresi ve telefon numarası hanesine adres açık olarak mahalle, sokak, cadde, kapı nu. il 
ve ilçe belirterek yazılacaktır. Telefon numarası üçüncü maddede verilen örneğe uygun olarak 
yazılacaktır. Aile ferdi yaşamıyorsa adres bölümü hariç doldurulacak, adres bölümüne ise “Vefat” 
yazılacaktır. TCKN: 11 haneli T.C. vatandaşlık numarası yazılacaktır. T.C. vatandaşı değilse, uyruğu 
yazılacaktır. (ALMAN vb.) Eş bilgisinde evlenmeden önceki soyadı ad-soyad bölümüne parantez 
içinde yazılacaktır. Örneğin; HALİME KURT (ÖZSOY). 
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14. Hakkınızda bilgi verecek şahıslar: Hakkınızda bilgi verecek üç kişinin (akraba ve eski işverenler 
hariç) adı, soyadı, ikamet (ev) adresi veya iş adresi (mahalle, sokak, cadde, kapı nu. il ve ilçe 
belirtilecek) ve telefon numarası, doğum yeri ve doğum tarihi, TCKN ve mesleği açıkça yazılacaktır. 
 
15. Onbeşinci maddeyi okuyup cevabınıza uygun olarak “VAR” veya “YOK” un yanındaki parantezin 
içerisine çarpı “X” işareti koyunuz. Cevabınız “VAR” ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam 
ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve davanın görülmekte olan mahkemesinin adını belirten 
belgeyi forma ekleyiniz. 
 
16. Onaltıncı maddeyi okuyup, imzanızı MAVİ MÜREKKEPLİ KALEMLE atınız. 
 
II. UYARI (DİKKAT!..) 

1. Soruları tam ve eksiksiz olarak yanıtlayınız. 

2. Bu formun doldurulmasında nüfus bilgilerinde kısaltma yapmayınız. 

3. Adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, il ve ilçe belirterek tam ve açık olarak yazınız, 
Mutlaka en az bir adet telefon numarasını belirtiniz. 

4. Formu BÜYÜK HARFLE, bilgisayar ile doldurunuz, 3 suret olarak (formun 1 ve 2’nci sayfası ön 
ve arka sayfa tek kâğıtta olacak şekilde) çıktısını alınız. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer 
alan fotoğraf kutusuna yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak; kesinlikle fotoğraf 
yapıştırılmayacaktır. 

5. 8’inci,9'uncu ve 14’üncü maddelerde adres olarak birlik, kışla, orduevi ve askeri 


