
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU 

DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
 
 
 
 

1) Güvenlik ve Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, adaylar tarafından 2 nüsha 

olarak, resim yapıştırılarak, kesinlikle bilgisayar ortamında doldurulacaktır. 

2) Formda yer alan “İkametgah Adresi” ve “Halen Oturma Adresi” Bölümünde 

adresler açık olarak (Mahalle, Cadde/Sokak, No, İl/İlçe şeklinde) doldurulacaktır. 

3) “Öğrenim Durumu” Bölümünde mezuniyet tarihi gün/ay/yıl olarak girilebileceği 

gibi sadece yıl olarak da girilebilecektir. 

4) Formda “Aileye Dair Bilgilerin” yer aldığı bölümde her bir aile bireyi için ayrı ayrı 

olmak üzere (anne, baba, eş ve 18 yaşından büyük evli veya bekar kardeşler için); “Doğum 

Yeri Ve Tarihi”  kısmının açık bir şekilde (Örnek: Keçiören/Ankara-15/03/1986), “Uyruğu” 

kısmının T.C. şeklinde, “Yaşayanların Adresleri” kısmının ise 2 nci maddede belirtildiği 

şekilde doldurulması gerekmektedir. 

5) “En Son Çalıştığınız Yer” bölümünde; adaylar tarafından varsa en son çalıştıkları 

yerin bilgileri girecektir. Daha önce herhangi bir yerde çalışmayan adaylar ise bu bölümü boş 

bırakacalardır. 

6) “Nüfus Cüzdanı Suretine” ilişkin bölüm doldurulurken; adaylar tarafından nüfus 

cüzdanında yer alan bilgilerin birebir aynısının yazılması gerekmekte olup, bunun dışında 

adaylar tarafından herhangi bir ekleme ya da kısaltma yapılmaması gerekmektedir. “Seri 

No:” kısmının ise harf ve rakam şeklinde girilmesi gerekmektedir.  

7) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nı alarak Nüfus Cüzdanını değiştiren 

adaylar; Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun “Nüfus Cüzdan Sureti” 

bölümünde yer alan doğum yeri, medeni hali, dini, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle-köy, 

cilt no, aile sıra no, sıra no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi ve seri no bilgilerini boş 

bırakıp diğer bütün bilgileri eksiksiz doldurarak Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine formun 

altında bulunan bölümü onaylatarak teslim edeceklerdir. 

8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Valilik İl Yazı İşleri 

Müdürlüklerince kontrol edilip onaylanacağından adayların yanlarında Nüfus Cüzdanı 

ve/veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nı bulundurmaları zorunludur. 

9) Formu doldurup bilgilerini kontrol ettikten sonra adayların, formun “İmza ve 

Tarih” kısmına tarih atıp imzalamaları şarttır. 

10) Giriş(Sözlü) Sınav Başvuru Belgelerinin bir veya bir kaçını belirtilen süre 

içerisinde teslim etmeyen adaylar, Giriş(Sözlü) Sınavına alınmayacaklardır. Bu durumda olan 

adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup sorumluluk ilgili adayların olacaktır. 

Posta, mail, faks yoluyla gönderilen Giriş(Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri kabul 

edilmeyecektir. 

 

 

Not: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunda yer alan nüfus bilgileri 

bölümü, adayın Nüfus Cüzdanı ve/veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile kontrol 

edileceğinden sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, yanlarında Nüfus Cüzdanı 

ve/veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını getirmeleri zorunludur. Gerekli kontrol işlemleri 

tamamlandıktan sonra Nüfus Cüzdanı ve/veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını ilgili 

adaylara tekrar iade edilecektir.  


