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Tyn.D.Pl. ve Koor.Ş. Koor.Ks.(4) sayılı ve "Alay/Tabur ve Eşıtİ Bırlik Komutanhğl Atamaları" konulu
me§aj emri.

(-) ATASE Bşk.lığı personeli için dolduıulmayacai<tır.(l*) Sadece, emeklilik veya istifa nedeniyle TSK'dan ayrı|an personel için doldu.ulacakılr.(**ı) sadece, Daİ.e Mutem€diveya Mat sorumlulan için dolduıulacaktıi.

(iliŞik Kesme Belgesi 5 nü§ha düzenleniİ: l Adet Dosya, l Adet Şahsi Dosya, l Adet Künye Deft., 2 Adct Bütçe Ma]iye Şubesi için)

iLGiLi AM|R
VEYA MEMUR ıMzA

l.

a. Yürüttüğü faaliyetıere ilişkin "Muhtra'', 1'inci sicilAmirine blrakllmıştlr. \zl .-\-,.-' \

b. Başkanllk/Daire Başkanllğl: BiIgi sistem (Bs) Mal Sorumıusu ile ilişiği kalmamlştlr.
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c. Başkanhk/Daire Başkanhğl; Döşeme/Demirbaş Mrı so.rıu.u ııu iıişŞ r" if,ın. -}

ç. BaşkanhldDaire Başkanhğt; Yönerg€r'Kitap Maı sorumıusu i'e ilişiği kalmamlştır. ()

d. Çalışma oda Anahıarl teslim alınmıştlr. (Ş.Md./Ks.A.) .\L-.
e._ Kozmik evrak ve b€lge iıe ilişiği kalmamlştlr. (Bşk.sek.liği Kont.Ew. sb./Astsb.) Tnt^sb. rid.'acws.(ootEvrAst fr/fr/
f. sorumluluğundaki cari ylla ait evrak dizani ve arşiv evrakl liste envanteri üzerinde devir-
tes|im yapllm|ştlr. (Ş.Md.lüğü) O"İ,.
g. 'Bilgi Sıstemıeri GüVenlik Talimatl" şahsi dosyasına konmuştur. (Ş.Md.lüğü) .^.; i

[ _\ L\
ğ. _"Güvenlik Ve Aynhş Brifing Belgesi" imzalatllmlş ve şahsi dosyaslna konmuştur.
(Ş.Md.lüğğ)
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h. Emekli PersonelAklll| Kaft veri girişi yapllmlştlr. (Başkanllk sek.liği KBGYM) (-)

ı. Muvazzaf Personel Aklı'ı Karıl tes|im allnm|ştlr. (Başkanllk sek.liği KBGYM) (*)

A,
wüü,'a. sosyal Hizmeılef Başkanllğl Muhasebe Klsmı ile ilişiği kalmamlştlr.
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b. Tüketim Malzemeteri 701 Mal saymanlığl lle ilişiği kalmamlştr. (*) \_/

c. Ana Malzeme 701 Mal saymanhğ| iıe ilişiği kalmamlştlr. (*)

3.

a. Personel Şubesi Aynhşl kaydedilmiŞtir. (')

b. TsK Merkez Kütüphanesi : Kütüphane ile ilişiği kalmamlştlr.

c, Genel Evrak ve Arşiv Şub""' ,ffi
-?rl*.*
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ç. Bütçe ve Maliye Şubesi
(1) 'lşıen Ayrıllş Bildirgesi' düzenlenmiştir. (.)

l} ,l,,-'
(2) lcra takibi bulunmaktadlr / bulunmamaktadlr. (*) ilrr'\J/
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GENELKuRMAY BAşKANLıĞl KARARGAHl iLişiK KESME BELGEsi

Yukarıda kimliği yazth personeı ,,t,;",,/, na, "" l,hth,tarihi itibariyle ilişiğini kesmiştir,
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(*) ATASE Bşk.lığı personeli için doldurulmayacaldlr,
r*il §adece_ emeklilik vcya istifa nedeniylc TSk'dan aynlan personel için dolduruIacaktlr,

l;-lı İ"İ]İİ'Ö]İ" Ü","rİ"Oi ,"y" V^' iorum|u|an için doldurulaca},tır,

(İlişikKcsmeBelgesi5nüshadüzcnlenir:lAdetDosy4tAdetşahsiDosy4lAdetKünyeDefi.,2AdetBütçeMaliyeŞubesiiçin)
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