
 

 

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2019 YILI UZMAN ERBAŞ TEMİNİ 

KAPSAMINDA KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İLAN/AÇIKLAMALAR 
 

1. Seçim Aşamalarını başarı ile tamamlayıp ASİL olarak sıralamaya girmiş bulunan adaylar        

16-20 Aralık 2019 tarihleri arasında Deniz Er Eğitim Merkezi Komutanlığı Poligon/İzmir’e kayıt 

olup aynı gün eğitime başlamak için şahsen başvuracaklardır. Kayıt işlemlerinde izlenmesi gereken 

işlemler aşağıda açıklanmıştır. 
 

2. ASİL kayıtları sonrasında dolmayan kontenjanlar için yedekten telefon ile çağrı işlemi 

yapılacaktır. Aynı gün içinde 3 (üç) defa aranıp ulaşılamayan adayın adaylık işlemi 

sonlandırılacaktır. YEDEK’ten aday kayıt işlemleri ise 23-27 Aralık 2019 tarihleri arasında Deniz 

Er Eğitim Merkezi Komutanlığı Poligon/İZMİR’de yapılacak ve aynı gün eğitime başlanacaktır. 
 

3. 27 Aralık 2019 tarihinden sonra yedekten çağrı işlemi de kapanacaktır.   
 

 a. Kesin kayıt için istenen belgeler; 

  (1) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, 

  (2) 6 adet biyometrik fotoğraf (arkasına isim ve TC numarası yazılmış şekilde), 

  (3) İkametgâh ilmuhaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir), 

  (4) Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir), 

  (5) Terhis Belgesi veya Askerlik Durumu Gösterir Belge (e-devlet sisteminden alınmış 

olabilir), 

  (6) Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir), 

  (7) Varsa Şehit/Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge, 

  (8) Varsa Sağlık Raporu (Sağlık durumu itirazda ise muhakkak son 3.hastaneden 

alınan son raporun getirilmesi gereklidir)  
 

 b. Kayıt işlemleri için istenen yukarıdaki belgeler mavi plastik telli dosya içerisinde ve 

yukarıda belirtilen sıraya göre hazırlanarak getirilecektir. (Belgeler delinmeyecek her biri şeffaf 

dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir). 
 

 c. Dz.K.K.lığında hâlihazırda sözleşmeli er statüsünde görev yaparken uzman erbaş 

sınavında başarılı olan personelin kayıt işlemleri görevli oldukları Birlik 

Komutanlıkları/Kurum Amirlikleri vasıtasıyla yapılacağından  bahse konu sözleşmeli erler 

eğitime katılmayacaktır.   
 

 ç. Adaylarının Kayıt ve Katılış İşlemleri;  

  (1) Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar aynı yerde eğitime başlayacaktır.  

  (2) Adayların eğitim sonrasında güvenlik soruşturmalarının tamamlanması halinde 

atamaları yapılarak direkt birliklerine katılacaklardır. Güvenlik soruşturmaları tamamlanmayanlar ise 

eğitim birliğinde kalmaya devan edecektir. 

  (3) Adayların hâlihazırda güvenlik soruşturmaları devam ettiğinden, olumsuz olması 

halinde adaylık işlemi sonlandırılarak eğitim birliğinden ilişiği kesilecektir. 

  (4) Adayların yanında getirmesi gereken malzemeler ve yapması gereken işlemler 

aşağıdadır.  

   (a) Pijama Takımı.  

   (b) Eşofman Takım (koyu renk).  

   (c) Spor Ayakkabısı.  

   (ç) İç Çamaşırı (beyaz don ve beyaz fanila).  

   (d) Tıraş Malzemesi (elektrikli malzemeler hariç), Diş Fırçası/Macunu.  

   (e) Şampuan/Sabun.  

   (f) Havlu (banyo, ayak, yüz).  



 

 

   (g) Çorap (siyah ve beyaz), spor çorabı.  

   (ğ) Terlik.  

   (h) Şort (koyu renk).  

   (ı) Cep Telefonu Getirilecekse (Askercell hatlı, kamerasız ve kayıt özelliği olmayan) 

   (i) Not Defteri, kurşun ve tükenmez kalem, silgi.  

   (j) Spor malzemeleri için çanta.  

   (k) Alışveriş ihtiyaçları maksadıyla düşük limitli kredi kartı veya banka kartı.  

   (l) Bir önceki işyerinden (varsa) SGK ayrılışlarının yaptırılması. 

 

 

 

 

KAYIT MERKEZİ 
 

 Başvuru Adresi : İzmir Deniz Er Eğitim Merkezi Komutanlığı 

      Muammer Akar Mah.291 Sokak Poligon-Karabağlar/İZMİR 

  

Telefon No  : 0 232 2852212 (Dâhili: 453) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


