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GENEL BİLGİLER 

Ad Soyad  Uyruk  

Doğum Tarihi (G/Y/Y)  TCK Numarası  

Cep Telefonu  E-mail  

Öğrenim Durumu  Örgün Öğrenim 
mi? Evet/Hayır 

 

Boy (metre cinsinden)  Vücut Ağırlığı (kg.)  

Vücut Kitle İndeksi (VKİ) =  

Vücut Ağırlığı (kg) / Boy uzunluğunun karesi (m) 

 Askerlik Durumu  

İkametgah Adresi  

Adli Sicil Kaydınız var mıdır? Evet/Hayır  

Adli Sicil Arşiv Kaydınız var mıdır? Evet/Hayır  

İstihdam geçmişinizde 28 gün ve üzerinde boşluk var 
mı? Var ise nedenini belirtiniz.    

 

Daha önce herhangi bir pilot yetiştirme/eğitim 
programına katıldınız mı? Evet/Hayır 

 

Uçmanıza engel olabilecek herhangi bir sağlık 
probleminiz var mıdır? Evet/Hayır 

 

Evet ise; lütfen sağlık probleminizin detayını 
belirtir misniz? 

 

YABANCI DİL : “Pegasus Pilot Adayı Yetiştirme 
Programı” ilanında belirtilen asgari puanları karşılayan 
ve son 1 yıl içerisinde alınmış IELTS General, IELTS 
Academic, ITEP Academic Plus veya TOEFL IBT 
sınav belgeniz var mıdır? Evet/Hayır 

 

PESTA : “Pegasus Pilot Adayı Yetiştirme Programı” 
ilanında belirtilen asgari puanları karşılayan ve son 1 
yıl içerisinde alınmış belgeniz var mıdır? Evet/Hayır 

 

 OKUL BİLGİLERİ 

Eğitim Düzeyi  Okul Adı Bölüm Adı Başlangıç 
Tarihi 

Bitiş Tarihi 

     

     

     

 

 

 
 

Fotoğraf 
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İŞ DENEYİMLERİ  

Şirket Adı Pozisyon Adı Ayrılış Nedeni Başlangıç 
Tarihi 

Bitiş Tarihi 

     

     

     

     

ADAY ONAYI 

Yukarıda bilgileri yer alan Aday, aşağıdaki madderi detaylı olarak incelemesi amacıyla Pegasus tarafından 
kendisine tanınan 7 gün süre içerisinde bu hükümleri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan 
etmektedir. 

1. Aday, iş başvurusunun Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi (Pegasus Uçuş Eğitim Merkezi Anonim Şirketi 
ve Pegasus Havacılık Teknolojileri ve Ticaret Anonim Şirketi’ne yapılan başvurularda bu şirketler “Pegaus” olarak 
anılacaktır.) tarafından değerlendirilmesi amacıyla Pegasus ile paylaşacağı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (KVKK) ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatıyla Pegasus 
tarafından veya Pegasus adına kaydedilmesini, işlenmesini gerektiren sebepler bulundukça güncellenmesini ve 
saklanmasını, bu amaçla yurt içi ve yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmasını ve kanunda belirtilen diğer yöntemlerle 
işlenmesine izin vermektedir. Bu kapsamda yer alan kişisel veriler bu formda belirtilenler de dâhil olmak üzere kimlik 
bilgileri, iletişim bilgileri, sağlık bilgileri, özgeçmiş bilgileri ve işe alım sürecinde gerekli olan diğer bilgileri içerebilecektir. 
Başvuru belgeleri, adayın bu formu onaylamış olduğu IP adresi ile eşleştirilerek başvuru değerlendirme amacıyla 
kullanılacaktır. Adayın başvurusu eksiksiz olarak Pegasus’a ulaştığı tarihten itibaren işe alım süreci boyunca ve 
sonrasında gelecek dönem başvuru ve değerlendirme süreçleri için Pegasus tarafından gerekli görülen süreyle gerekli 
koruma tedbirleri alınarak saklanmaktadır. Pegasus, ayrıca başvuru kapsamında paylaşılan bilgileri aday ile 
ilişkilendirilmeyecek şekilde derleyerek analiz, raporlama, istatistiki çalışmalar kapsamında süresiz olarak kullanabilir ve 
yurt içi ve yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşabilir.  

Aday, kişisel verilerinin KVKK'da ve diğer uygulanabilir mevzuatta belirtilen ilkeler ve açık düzenlemeler uyarınca rıza 
gerektirmeyen durum ve yöntemlere göre işlenebileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Aday, KVKK Madde ve diğer 
uygulanabilir mevzuat kapsamında aşağıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Pegasus’a yazılı ve imzalı olarak 
Pegasus Uçuş Akademi adına Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul, 
Türkiye’deki Genel Müdürlük adresinden,  flypgs.com/kariyer adresinden veya Pegasus tarafından daha sonra 
bildirilecek kanallar üzerinden yöneltebilir: (a) kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel veriler işlenmişse 
buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme, (d) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve yurt dışında veri aktarımı için 
uygulanan teknik ve idari tedbirleri öğrenme, (e) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların 
düzeltilmesini isteme, (f) kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerin 
silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme, (f), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı 
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 
suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.  

Aday, bu formu doldurarak kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlar ve bu kapsamdaki hakları hakkında bilgi sahibi 
olduğunu ve burada belirtilen doğrultuda kişisel verilerinin işlenmesine onay verdiğini kabul ve beyan eder. 

2.  İşe giriş için talep edilen bilgi/belgelerin sağlanmış olması işe giriş şartlarının sağlandığı anlamına gelmeyecektir. 
İşe alım konusunda nihai karar Pegasus tarafından yapılacak değerlendirme sonucuna tabidir. 
 
3. Aday, bu formda vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu, verdiği bilgilerin yanıltıcı olması durumunda işe alımının 
durdurulabileceğini veya işe alınması halinde iş sözleşmesinin haklı sebeple sonlandırılabileceğini bilmekte, verdiği 
bilgilerin teyit edilmesi amacıyla referans olarak bildirdiği eski işverenler, eğitim kurum/kuruluşları, kamu kurumları ve 
diğer kişiler ile iletişime geçilmesine ve adli sicil kaydı ile ilgili olarak gerektiğinde bilgi vereceğine onay verdiğini kabul 
ve beyan etmektedir.  

4. Aday, Pegasus Pilot Yerleştirme Programı’na katılabilmek için işe alım sürecinin en başında İngilizce Dil Sınavı ile 
Psikometrik Değerlendirme sınavlarına katılacak ve gerekli medikal kontrolleri de yaptıracaktır. Söz konusu sınavların 
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ve medikal kontrollerin ücretleri de dahil olmak fakat bununla sınırlı olmamak üzere her türlü ödeme ve masraf işe alım 
sürecinin başında Pegasus tarafından karşılanacaktır. Ancak; 
 

• Aday’ın Program’a katılmaya hak kazanıp kazanmadığı Pegasus tarafından belirlenecektir. Aday’ın Program’a 
uygun olup olmadığının belirlendiği ana kadarki süreçte yapılacak sınavlar, talep edilecek medikal kontroller ve 
sair ödeme ve masrafların kapsamı, sıklığı ve niteliği münhasıran Pegasus tarafından belirlenecektir. 

• Sınav ve medikal kontrol ücretleri ile ek masraflar, sınavlara ve medikal kontrollere girilen tarihte Pegasus’un iş 
birliği içinde olduğu danışman firmalar tarafından belirlenecektir. 31.12.1019 tarihine kadar geçerli sınav ve 
medikal kontrol ücretlerinin toplamı 2100 Türk Lirası’dır. Bu meblağ sonraki dönemlerde artış gösterebilir.  

• Aday, aşağıdaki durum ve koşullarda, Pegasus tarafından işe alım sürecinin başında ödenen İngilizce ile 
Psikometrik sınavların, medikal kontrollerin ve tüm masrafların ödeme günündeki Türk Lirası cinsinden vergiler 
de dahil tutarını, Pegasus tarafından yapılan ödemenin gününden itibaren işlemiş ve işleyecek tüm ticari avans 
faizi ve diğer fer’ileriyle birlikte, Pegasus’un ilk yazılı talebi üzerine derhal, nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, 
beyan ve taahhüt eder:  
 

a) Pegasus tarafından belirlenen tüm aşamaları başarı ile tamamlayarak Program’a katılması için 
uygun görülen Aday’a, Pegasus tarafından belirlenen Program’a katılma teklifi yapıldıktan sonra 
Aday’ın iki kez yapılan teklifi herhangi bir sebeple ertelemesi; 

 
b) Pegasus tarafından belirlenen tüm aşamaları başarı ile tamamlayarak Program’a katılması için 

uygun görülen Aday’ın kendisine yapılan teklifi açık olarak (veya yapılan tekliften itibaren 15 gün 
boyunca sessiz kalarak örtülü olarak) reddetmesi; 

 
c) İngilizce sınavı sonrasındaki herhangi bir aşamada; Aday’ın süreçten çekileceğine dair sözlü/yazılı 

bilgilendirmesi;  

d)  Pegasus tarafından belirlenen tüm aşamaları başarı ile tamamlayarak Program’a   katılması için 
uygun görülen Aday’a teklif yapıldıktan ve bu teklifin Aday tarafından kabul edilmesinden sonra 
Aday’ın herhangi bir sebeple tekliften vazgeçmesi. Aday, bu maddeye aykırı hareket etmesi halinde, 
bu Protokol uyarınca geri talep edilebilecek ücret ve masraflara ek olarak, toplam ücret ve masraf 
tutarının üç katı tutarında cezai şartı Pegasus’un ilk yazılı talebi üzerine derhal, nakden ve defaten 
ödeyeceğini ve söz konusu cezai şart miktarının fahiş olmadığını, tenkisini talep etmeyeceğini 
peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Pegasus işbu cezai şart tutarına ek olarak uğramış olduğu 
maddi ve manevi zararlara ilişkin talep haklarını saklı tutar.  

 
Aday kendisine teklif yapılmadan önce veya teklif yapıldıktan sonra Pegasus’a ilişkin edindiği hiçbir bilgi ve 
belgeyi üçüncü kişilerle paylaşmamayı, kopyalamamayı ve ifşa etmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Aday, 
bu maddeye aykırı hareket etmesi halinde, geri talep edilebilecek ücret ve masraflara ek olarak, toplam tutarının 
üç katı tutarında cezai şartı Pegasus’un ilk yazılı talebi üzerine derhal, nakden ve defaten ödeyeceğini ve söz 
konusu cezai şart miktarının fahiş olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Pegasus işbu cezai şart 
tutarına ek olarak uğramış olduğu maddi ve manevi zararlara ilişkin talep haklarını saklı tutar. 
 

El yazısı ile “inceledim, okudum, anladım, onaylıyorum” metnini aynen yazınız: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ad Soyad: 

Tarih: 

İmza: 
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BAŞVURU GEÇERLİLİK KOŞULU 

Aday, başvurusunun geçerli sayılabilmesi için eksiksiz olarak doldurduğu ve imzaladığı bu forma ek “GENEL 
BİLGİLER” adımında beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kanıtlar nitelikteki güncel resmi evrakları eklemeli ve tek bir 
doküman olarak özgeçmiş alanına yüklemelidir.  

Beyan edilen ile eklenen belgelerde eksiklik, uyumsuzluk ve/veya yanlış beyan olması halinde aday başvurusu geçersiz 
sayılacaktır. 

EK-1 E-DEVLET BARKODLU MEZUNİYET BELGESİ – ZORUNLU 

• E-devletten barkodlu veya mevcut diplomanın fotokopisi yüklenmelidir.  

• Yurt dışından alınan diplomaların YÖK denklik belgesinin yüklenmesi gerekmektedir. 

EK-2 E-DEVLET BARKODLU ADLİ SİCİL ve ADLİ ARŞİV KAYDI BELGESİ – ZORUNLU  

• E-devlet Adli Sicil Kaydı Sorgulaması Ekranından alınmalıdır (Kurum Türü’nden Resmi’yi seçiniz). 

EK-3 E-DEVLET NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ – ZORUNLU 

• E-devletten (nüfus aile) alınmalıdır. 

EK-4 E-DEVLET ASKERLİK TERHİS VEYA TECİL BELGESİ – ERKEK ADAYLAR İÇİN ZORUNLU 

• Askerlik Terhis Belgesi E-devletten, Tecil belgesi Askerlik Şubesi'nden alınmalıdır. 

EK-5 İNGİLİZCE DİL SONUÇ BELGESİ – “YABANCI DİL” MADDESİNE EVET DİYENLER İÇİN ZORUNLU 

EK-6 PSİKOMETRİK TEST SONUÇ BELGESİ – “PESTA” MADDESİNE EVET DİYENLER İÇİN ZORUNLU  

 


