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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

SÖZLEŞMELİ ER KESİN KAYIT / EĞİTİM 
İLANI 

Değerli Adayımız; 
1.     Eylül-Ekim 2020 döneminde yapılan Türk Silahlı Kuvvetlerine Sözleşmeli Er Alımı 

seçim aşamaları tamamlanmıştır. Seçim aşamaları neticesinde başarılı olarak Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığına Sözleşmeli Er adayı olarak yerleştirildiniz. 
2.     Yerleştirilen adayların eğitimleri İzmir ve İskenderun'da olmak üzere iki grup halinde 

yapılacaktır. Birinci grupta bulunan adayların 14 Aralık 2020 tarihinde İzmir Er Eğitim 

Merkezi Komutanlığına, ikinci grupta bulunan adayların ise 22 Ocak 2021 tarihinde 

İskenderun Er Eğitim Alayı Komutanlığına katılış yapması gerekmektedir. 
3.     Katılış ve kayıt işlemleri yukarıda belirtilen tarihlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 

08.30-11.30 saatleri arasında yapılacak, ilan edilen gruba ait tarihlerde kayıt yaptırmayan 

adayların kayıt hakkı iptal edilecektir. Halihazırda silah altında bulunan adaylar birliklerinden 

erken terhis işlemine tabi tutularak hizmet durum çizelgesi hazırlanarak kayda 

gönderilecektir. 
4.     Tefrik edildiği grubun eğitime katılış tarihinde; 
        a. Sağlık kuruluşlarında Kovid-19 tedavisi devam edecek olanlar, 
        b. Kovid-19 test sonucu pozitif olduğundan evde izolasyonda bulunacaklar, 
        c. Kovid-19'lu şahısla temaslı olduğundan evde izolasyonda bulunacaklar eğitime 

alınmayacaklar, bu adaylar hak kaybına uğramamaları maksadıyla durumlarını gösteren 

belgelerle birlikte dilekçelerini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı/Ankara'ya 

göndermeleri halinde bir sonraki eğitim dönemine alınacaklardır. 
5.     Kovid-19 durumunun kontrolü maksadıyla eğitime katılış esnasında Hayat Eve Sığar 

(HES) uygulamasından oluşturulmuş HES Kodu istenecektir. HES Kodu olmayanlar eğitime 

alınmayacaktır. 
6.     Katılışta istenen bilgi/belgeler; 
        a. Nüfus cüzdanı aslı ve 4 adet fotokopisi, 
        b. 6 adet vesikalık fotoğraf, 
        c. İkametgah ilmuhaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir), 
        ç. Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir), 
        d. Terhis Belgesi (askerliğini tamamlamış olanlar) veya hizmet durum belgesi 

(askerliğini yapıyor olanlar) 
        e. Mezuniyet Belgesi (en son mezun olunan okul,e-devlet sisteminden alınmış olabilir), 
        f. Bir önceki işyerinden (varsa) SGK ayrılışlarının yaptırılmış olması. 
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). 
7. Adayların aşağıdaki belirtilen malzemeleri getirmeleri gerekmektedir. 
        a. Pijama takımı 
        b. Eşofman takımı (koyu renk), spor şortu (koyu renk), spor tişörtü 
        c. Spor ayakkabısı ve spor çorabı 
        ç. Spor çantası 
        d. Yeterli miktarlarda iç çamaşırı ve siyah renkte çorap 
        e. Traş malzemeleri (Elektrikli cihazlar ve ustura getirilmeyecektir.) 



        f. Şampuan/sabun 
        g. Banyo havlusu, yüz havlusu, ayak havlusu, terlik 
        ğ. Diş fırçası/macunu 
        h. Not defteri, tükenmez ve kurşun kalem 
        ı. Alışveriş ihtiyaçları maksadıyla düşük limitli kredi kartı/banka kartı 
        i. Cep telefonu getirilecekse (askercell hatlı, kamerasız, kayıt özelliği olmayan) 
8.      Güvenlik soruşturması devam eden adaylardan haklarında "Olumsuz" kararı verilenlerin 
eğitimden ilişikleri kesilecektir. 
 
Katılış Adresi (1'inci Grup) : İzmir Deniz Er Eğitim Merkezi Komutanlığı 
                                                                                            Poligon-Karabağlar/ İzmir 
Telefon No : 0 232 285 22 12 
Katılış Adresi (2'nci Grup) : Deniz Er Eğitim Alayı Komutanlığı 
                                                                                          İskenderun 
Telefon No : 0 326 618 99 49 
 

GRUBUNUZU, EĞİTİM BİRLİĞİNİZİ VE 

KATILIŞ TARİHİNİZİ GÖRMEK İÇİN 

TIKLAYINIZ 
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