FORM- 3

ASKERÎ ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN ÖĞRENİM DURUM BELGESİ
(Bu Belge Aday Öğrencinin Son Olarak Eğitim Gördüğü Okul Müdürlüklerince Doldurulacaktır)
(Doldurmadan Önce Arka Sayfadaki Açıklamaları Okuyunuz)

Birinci Bölüm – Aday Kimlik Bilgileri
Adayın son üç ay
içinde çekilmiş
renkli vesikalık
fotoğrafı (İmzalı ve
Mühürlü)

Aday Numarası (Boş bırakınız)
Adı ve Soyadı
Baba Adı
Doğum Tarihi / Doğum Yeri
Okul Adı / Bölümü

İkinci Bölüm – Ortaokul Öğrenimi
Sınıflar

Okul Adı

Yılı

Bütünleme

Disiplin Cezası

1’inci Sınıf

( ) Kaldı ( ) Kalmadı

( ) Aldı

( ) Almadı

2’nci Sınıf

( ) Kaldı ( ) Kalmadı

( ) Aldı

( ) Almadı

3’ncü Sınıf

( ) Kaldı ( ) Kalmadı

( ) Aldı

( ) Almadı

Mezuniyet derecesi ............................ , diploma notu .......................... ‘dır.

Üçüncü Bölüm – Lise Öğrenimi
Sınıflar

Okul Adı

Yılı

Bütünleme

Disiplin Cezası

Hazırlık Sınıfı

( ) Kaldı ( ) Kalmadı

( ) Aldı

( ) Almadı

1’inci Sınıf

( ) Kaldı ( ) Kalmadı

( ) Aldı

( ) Almadı

2’nci Sınıf

( ) Kaldı ( ) Kalmadı

( ) Aldı

( ) Almadı

3’üncü Sınıf

( ) Kaldı ( ) Kalmadı

( ) Aldı

( ) Almadı

Mezuniyet derecesi ............................ , diploma notu / kredisi .......................... ‘dır.

Dördüncü Bölüm – Askerî veya Sivil Okullardan Çıkma / Çıkarılma Durumu
Öğrenimi süresince başka bir askeri veya sivil

(

) Çıkmış / Çıkarılmıştır (....................................................................)

okuldan

(

) Çıkmamış / Çıkarılmamıştır.

*Disiplin cezası “Aldı’’ ise cezası ve kısaca sebepleri belirtilecek veya belge ek yapılabilecektir.

Yukarıda açık kimliği yazılı olan ve fotoğrafı bulunan okulumuz öğrencisi ile ilgili belirtilen
öğrenim bilgileri kayıtlarımıza uygundur.

PARA İLE SATILAMAZ

İmza ve Resmi Mühür

:

Onay Tarihi

:

Adı ve Soyadı

:

Ünvanı / Görevi

:

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

ÖĞRENİM DURUM BELGESİNİN DOLDURULMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

1. Öğrenim Durum Belgesi, siyah tükenmez (siyah mürekkepli kalem) ile okunaklı bir şekilde silinti veya
kazıntı yapılmadan doldurulacaktır.
2. Belge, adayın en son mezun olduğu okul müdürlüklerince diplomasını aldıktan sonra doldurularak
onaylanacaktır.
3. Yanlış beyanda bulunulması, silinti ve kazıntı yapılması, okul müdürlüklerine ait onay hanesine
yazılanların okunaklı olmaması, resmi mühür bulunmaması ve eksik doldurulması halinde, bu belge
geçersiz sayılacak ve aday sınav hakkını kaybedecektir
4. Birinci bölüme, öğrencinin kimlik bilgileri yazılacak, fotoğrafı yapıştırılarak üstü imzalanıp
mühürlenecektir. Form, lise veya fakülte yüksekokul tarafından doldurulacak ise bölüm ve alan adı “Okul
Adı” hanesinde belirtilecektir.
5. İkinci bölüme ortaokul ile ilgili öğrenim bilgileri, üçüncü bölüme lise ile ilgili öğrenim bilgileri
yazılacak; aday ortaokul öğrencisi ise üçüncü boş bırakılacaktır.
6. Formu dolduran okul yönetimi, bir alt öğrenime ilişkin bilgileri de kayıtlarına esas diploma,
tasdikname ve öğrencinin dosyasından tespit ederek yazacaktır.
7. Diploma Notu / Kredisi alanlarına, adayın mezuniyet notu kesirleri de kapsayacak şekilde yazılacak,
harfli notlar rakamlı notlara dönüştürülecektir.
8. Adayın öğrenimi süresince, bütünlemeye kalıp kalmadığı veya disiplin cezası alıp almadığı ilgili
bölümlere “X” işareti ile işaretlenecektir. Cezanın ne olduğu ayrıca eklenecektir.
9. Beşinci bölümde, adayın öğrenimi süresince herhangi bir sivil veya askeri okuldan çıktığı / çıkarıldığı
veya çıkmadığı / çıkarılmadığı hususları ilgili hanede “X” işareti ile işaretlenecek, çıkmış / çıkarılmış ise
hangi okul ve hangi yıl olduğu belirtilecektir.
10. Bu belge, okul çıkış belgesi veya diploma yerine geçmeyecek ve düzenlendiği amaç dışında
kullanılmayacaktır.
11. Bu belge, 2022 yılında mezun olacak adaylar için en geç başvuru tarihinin son gününe kadar
Güv.K.K.lığına teslim edilecektir.

PARA İLE SATILAMAZ

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

