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1. SÖZLEġMELĠ ASTSUBAYLIK HAKKINDA BĠLGĠ 
 
 a. TSK Armoni Mızıkası ile TSK Mehteran Birliğinde istihdam edilmek üzere; üniversitelerin 
ilgili bölümlerinden mezun olan adaylar arasından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge 
esaslarına göre Kara Kuvvetleri Komutanlığına dıĢ kaynaktan sözleĢmeli bando sınıfı astsubay 
alımı yapılacaktır. 
 
 b. Bu baĢvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; sözleĢmeli astsubay olarak kimlerin baĢvuru 
yapabilecekleri, baĢvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aĢamaları, değerlendirme esasları 
ve sözleĢmeli astsubaylığa iliĢkin genel bilgiler yer almaktadır. 
 
 c. SözleĢmeli astsubay olma süreci; 
 
  (1) Birinci Seçim AĢaması Faaliyetleri: 
 
   (a) BaĢvuruların Alınması ve BaĢvurusu Kabul Edilenlere Çağrı Yapılması 
 
   (b) Yazılı Sınav (Genel Kültür) 
 
  (2) Ġkinci Seçim AĢaması Faaliyetleri: 
 
   (a) Kayıt Kabul, 
 
   (b) Fiziki Yeterlilik Testi, 
 
   (c) KiĢilik Değerlendirme Testi, 
 
   (ç) Uygulamalı Sınav,  
 
   (d) Mülakat, 
 
  (3) Üçüncü Seçim AĢaması Faaliyetleri: 
 
   (a) Genel Sağlık Muayenesi, 
 
   (b) Güvenlik SoruĢturması aĢamalarından oluĢmaktadır. 
 
 ç. SözleĢmeli astsubay adayları, tüm aĢamaları geçmelerini müteakip “Temel Askerlik ve 
Astsubaylık AnlayıĢı Kazandırma (ASTTASAK)” Eğitimi’ne tabi tutulacak ve eğitimi baĢarıyla 
tamamlayanlar astsubay çavuĢ rütbesiyle göreve baĢlayacaklardır. Kara Kuvvetleri Komutanlığında 
sözleĢmeli astsubay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak 
baĢvuruda bulunabilirsiniz. 
 
 d. Özlük, Sosyal, Mali Hakları ve ÇeĢitli Hükümler: 
 
  (1) Özlük Hakları: 
 
   (a) SözleĢmeli Astsubay Rütbe Bekleme Süreleri: 
 
 DıĢ kaynaktan sözleĢmeli astsubaylığa alınanların rütbe bekleme süreleri için 926 sayılı TSK 
Personel Kanununda sözleĢmeli astsubaylar için belirlenen süreler uygulanır. 
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   (b) SözleĢme Süreleri: 
 
 SözleĢmeli astsubay adayları, ön sözleĢme yaparak askerî eğitime alınırlar. Bu eğitimi baĢarı 
ile tamamlayanlardan SözleĢmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nde belirtilen Ģartları taĢıyanlarla 
sözleĢme yapılır ve bu kiĢiler astsubay çavuĢ rütbesine nasbedilirler. SözleĢmeler, üç yıldan az ve 
dokuz yıldan fazla olmamak Ģartıyla, belirlenen Ģartları taĢıyanların talepleri halinde yenilenir. 
 
   (c) SözleĢmeli Astsubaylıktan Muvazzaf Astsubaylığa GeçiĢ: 
 
 SözleĢmeli astsubaylardan, 4678 sayılı TSK’da Ġstihdam Edilecek SözleĢmeli Subay ve 
Astsubaylar Hakkında Kanun ve SözleĢmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nde belirtilen Ģartları 
taĢıyanlar, talepleri ve yapılacak sınavlarda baĢarılı olmaları halinde muvazzaf astsubaylığa 
geçirilebilirler. 
 
   (ç) Sicil iĢlemlerinde Uygulanacak Esaslar: 
 
 DıĢ kaynaktan sözleĢmeli astsubaylığa alınanlar hakkında TSK Astsubay Sicil Yönetmeliği 
hükümleri uygulanır. 
 
   (d) Atama ve Yer DeğiĢtirme: 
 
 DıĢ kaynaktan sözleĢmeli astsubaylığa alınanların kıt'a, karargâh ve kurumlara atanmalarında 
TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
 
   (e) Sağlık: 
 
 DıĢ kaynaktan sözleĢmeli astsubaylığa alınanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları 
kimselerin sağlık işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu’nun 
sözleĢmeli astsubaylara ilişkin hükümleri uygulanır. 
 
   (f) Ġzin ĠĢlemleri: 
 
    (I) DıĢ kaynaktan temin edilen sözleĢmeli astsubay adayları temel askerlik ve 
astsubaylık anlayıĢı kazandırma eğitimi süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği ve KKY 164-7(A) 
Sınıf Okulları Yönergesi hükümlerine tabidirler. 
 
    (II) Yukarıda belirtilen haller dıĢında; dıĢ kaynaktan sözleĢmeli astsubaylığa 
alınanların izin iĢlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK Ġç Hizmet Kanunu ve 
Yönetmeliği ile TSK Ġzin Yönetmeliği hükümlerine tabidir. 
 
   (g) Konuttan Faydalanma: 
 
 K.K.K.lığına ait konutlardan emsali sözleĢmeli astsubaylar gibi istifade ederler. 
 
  (2) Sosyal Hakları: 
 
 DıĢ kaynaktan sözleĢmeli astsubaylığa alınanlar emsali sözleĢmeli astsubaylar ile aynı sosyal 
haklara sahiptirler. 
 
  (3) Malî Hakları: 
 
   (a) 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda emsali rütbe ve derecedeki sözleĢmeli 
astsubaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan 
istifade ederler. 
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   (b) Emekli Sandığı ve Ordu YardımlaĢma Kurumu (OYAK) ile ĠliĢkileri: 
 
    (I) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile iliĢkilendirilirler ve bu kanunun 
sözleĢmeli astsubaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar. 
 
    (II) 205 sayılı Ordu YardımlaĢma Kurumu Kanununa göre kurumun daimi 
üyesidirler. 
 
  (4) ÇeĢitli Hükümler: 
 
   (a) DıĢ Kaynaktan temin edilen sözleĢmeli astsubay adaylarının temel askerlik ve 
astsubaylık anlayıĢı kazandırma (ASTTASAK) eğitimi süresince iaĢeleri TSK Sınıf Okulları 
Yönetmeliği gereği kazandan sağlanır. 
 
   (b) DıĢ Kaynaktan temin edilen sözleĢmeli astsubay adaylarının temel askerlik ve 
astsubaylık anlayıĢı kazandırma (ASTTASAK) eğitiminde baĢarısız olma durumlarında, TSK Sınıf 
Okulları Yönetmeliği ve KKY 164-7(A) Sınıf Okulları Yönergesine göre iĢlem yapılır. 
 
2. BAġVURU 
 
 a. SözleĢmeli Astsubaylığa Kimler BaĢvurabilir?  
 
  (1) TSK’da devlet memuru ve iĢçi olarak görev yapmakta olanlar, 
 
  (2) Askerlik hizmetini yapmakta olanlar veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (yedek 
subaylar hariç), 
 
  (3) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yapmamıĢ 
olanlar, 
 
  (4) SözleĢmeli ErbaĢ ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi 
kusurları olmaksızın sözleĢmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleĢmesini yenilemeyenler veya 
ayrılanlar, 
 
  (5) TABLO-1’de belirtilen statü, sınıf ve branĢlar için baĢvuru koĢullarını taĢıyan erkek 
ve kadın adaylar baĢvurabileceklerdir. 
 
 b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir? 
 
  (1) SözleĢmeli Astsubay Adayları Ġçin Genel BaĢvuru ġartları: 
 
   (a) SözleĢmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde düzenlenmiĢ 
olan “SözleĢmeli Astsubay Adaylarında Aranacak Nitelikleri” taĢımak, 
 
   (b) Milli güvenliğe tehdit oluĢturduğu tespit edilen yapı, oluĢum veya gruplara 
ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak, 
 
   (c) TABLO-1’de belirtilen statü, sınıf ve branĢlar için baĢvuru koĢullarını taĢımak. 
 
  (2) Öğrenim ile Ġlgili ġartlar: 
 
   (a) TABLO-1’de kaynak olarak belirlenen bölüm veya branĢlarda fakülte, yüksekokul 
veya meslek yüksekokullardan mezun olmak, 
 
   (b) Öğrenimlerini yurt dıĢında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmıĢ olmak, 
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   (c) Herhangi bir bakanlık veya kuruluĢa karĢı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı 
mesleki sıfat nedeni ile ileride sınıf değiĢikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek. 
 
  (3) YaĢ ile Ġlgili ġartlar: 
 
  01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğretimi bitirenler için 
27 yaĢını bitirmemiĢ (01 Ocak 1990 ve daha sonraki doğumlular) olmak, daha az süreli 
yükseköğretimi bitirenler için 24 yaĢını bitirmemiĢ (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular) 
olmak. 
  (4) Sağlık ile Ġlgili ġartlar: 
 
   (a) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak [Adaylar için 
boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-3’tedir.], 
 
   (b) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen, alınacağı bando sınıfına uygun sözleĢmeli 
astsubay olmak için gerekli sağlık Ģartlarına sahip olmak (Sağlık Bakanlığınca belirlenmiĢ olan 
“Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık KuruluĢlarından, “SözleĢmeli Astsubay 
Olur” kayıtlı sağlık raporunu almak.). 
 
  (5) Özel ġartlar: 
 
 TSK’da görevli devlet memuru ve iĢçiler ile askerlik hizmetini yaparken müracaat edenler için 
görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-4 ve TABLO-5’te 
bulunan “SözleĢmeli Astsubay Olur” nitelik belgesini almıĢ olmak. 
 
 c. BaĢvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır? 
 
  (1) Temin faaliyeti TABLO-2’deki faaliyet takvimine göre icra edilecektir. Adaylar 
baĢvurularını 02 Mart 2017 tarihinden 16 Mart 2017 günü mesai bitimine (saat 17.30) kadar, 
www.msb.gov.tr genel ağ adresindeki baĢvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak 
yapacaklardır. ġahsen, posta yolu, dilekçe veya diğer Ģekillerde yapılacak baĢvurular kabul 
edilmeyecektir. 
 
  (2) Adayların çevrimiçi (online) baĢvuru formunu doldurmalarını müteakip en son 
aĢamada her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve 
adayların baĢvuruları, bu aday numaraları ile baĢvuru merkezinde kayda girecektir. BaĢvurunun 
tamamlanmasını müteakip bütün iĢlemlerde aday numarasının kullanılacak olması nedeniyle, 
adayların numaralarını kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. 
 
  (3) Çevrimiçi (online) BaĢvuru Formu, T.C. KĠMLĠK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY 
NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir. 
 
  (4) BaĢvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak seçim faaliyetlerine iliĢkin duyurular 24 
Mart 2017 tarihinden sonra www.msb.gov.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde 
yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. 
 
  (5) Yapılacak sınavlar sonucunda sözleĢmeli astsubay adaylarından (sağlık ve güvenlik 
soruĢturması olumlu) asil olarak tespit edilenler; “Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık AnlayıĢı 
Kazandırma (ASTTASAK)” Eğitimi’ne tabi tutulacaklar ve bu eğitimi de baĢarıyla tamamlayanlar, 
Astsubay ÇavuĢ rütbesiyle göreve baĢlayacaklardır. 
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 ç. BaĢvuru Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır? 
 
  (1) YanlıĢ beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taĢımadığı 
tespit edilenlerin (tüm aĢamalarda baĢarılı olup kursa katılsalar dahi) iĢlemleri durdurulacak ve iptal 
edilecektir. 
 
  (2) BaĢvuru formunda doldurulan bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek 
hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.  
 
 
 d. Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak ĠĢlemler Nelerdir? 
 
  (1) TSK’da devlet memur veya iĢçi olarak çalıĢmakta olan adaylar için; TABLO-4’te yer 
alan nitelik belgesi, 
 
  (2) Hâlen silahaltında bulunan erbaĢ ve erler için TABLO-5’te yer alan nitelik belgesi 
hazırlanacaktır. 
 
  (3) Ġkinci seçim aĢaması faaliyetlerine katılmaya hak kazanan silâhaltındaki adayların 
askerlik hizmetine baĢlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya 
para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, aday hakkında “yedek subay olamaz” 
kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili 
bölümüne yazılacaktır. 
 
  (4) Bu nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar 
bu belgeyi ikinci seçim aĢaması faaliyetlerine (kayıt kabul ve fiziki yeterlilik testi) gelirken 
beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır. 
 
  (5) Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus 
cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile ikinci seçim aĢaması faaliyetlerine katılmaları sağlanacaktır. 
 
NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında “Astsubay olmaya layıktır” nitelik belgesi 
düzenlenmeyenlere ve/veya sicil ortalaması “sicil tam notunun % 85’in altında” olanlara 
başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. 
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3. ADAYLARIN TABĠ TUTULACAKLARI SEÇĠM AġAMALARI  
 
 a. Birinci Seçim AĢaması 
 
  (1) BaĢvuruların Alınması ve BaĢvurusu Kabul Edilenlere Yazılı Sınav Çağrısı Yapılması: 
 
  Adaylar baĢvurularını www.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapacaklardır. BaĢvuruların 
tamamlanmasını müteakip baĢvurusu kabul edilen adaylar Yazılı Sınava(Genel Kültür) 
çağrılacaktır. 
 
  (2) Yazılı Sınav (Genel Kültür): 
 
  Yazılı sınav Ankara’da icra edilecektir. Yazılı sınava çağrılan adaylar ile sınav merkezi ve 
sınav tarihi www.msb.gov.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Yazılı sınav sonunda sıralamaya 
giren adaylar belirlenecek ve ikinci seçim aĢamalarına çağrılan adaylar www.msb.gov.tr internet 
sitesinden ilan edilecektir. 
 
 b. Ġkinci Seçim AĢaması: 
 
 Ġkinci aĢama faaliyetleri (Kayıt Kabul, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), KiĢilik Değerlendirme Testi, 
Uygulama Sınavı ve Mülakat) Ankara’da icra edilecektir. Ġkinci seçim aĢaması için planlanan 
tarihlerde idarece gerekli görüldüğü takdirde değiĢiklik yapılabilecektir. Ġkinci seçim aĢamasına 
yönelik bilgiler ve bu safhada adayların tabi olacakları aĢamalar aĢağıdaki maddelerde 
açıklanmıĢtır. 
 
  (1) Ġkinci Seçim AĢaması Faaliyetlerine Kimler Çağrılacaktır? 
 
 Yazılı sınav sonunda sıralamaya giren adaylar belirlenecek ve sınavlara (FYT, uygulama ve 
mülakat ) kontenjanın 20 katına kadar aday çağrılabilecektir. Ġkinci aĢama faaliyetleri içerisinde 
yer alan Kayıt Kabul, Fiziki Yeterlilik Testi ve KiĢilik Değerlendirme Testi belirlenecek bir günde, 
uygulamalı sınav ve mülakat ayrı günlerde yapılacak Ģekilde planlanacaktır.  
 
 NOT: Herhangi bir nedenle ikinci seçim aşama faaliyetlerine katılmayan adaylara ek hak 
tanınmayacaktır. 
 
  (2) Ġkinci Seçim AĢaması Faaliyetleri Nerede Ġcra Edilecektir? 
 
 Ġkinci aĢama faaliyetleri (Kayıt Kabul, Fiziki Yeterlilik Testi, KiĢilik Değerlendirme Testi ve 
Mülakat), MSB Personel Temin Merkezinde (Cebeci/ANKARA) yapılacaktır. Otobüsle Ankara 
AġTĠ’ye gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek son durak olan Dikimevi’ne, oradan yaya 
olarak MSB Personel Temin Merkezine gelebilecektir. Uygulama sınavı ise Bando MYO K.lığında 
(Bakanlıklar/ANKARA) yapılacaktır. 
 
  (3) Kayıt Kabul Faaliyeti: 
 
 BaĢvurusu kabul edilen adayların ikinci seçim aĢaması sınavlarına gelirken getirecekleri 
belgeler, Kayıt Kabul Komisyonunca teslim alınacak ve baĢvuru Ģartlarını taĢıyıp taĢımadıkları 
kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve baĢvuru Ģartlarını taĢımayan adaylar 
sınavın müteakip aĢamalarına alınmayacaktır. 
 
  (4) Fiziki Yeterlik Testi (FYT): 
 
   (a) FYT, astsubay adaylarının çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını belirleyen testler 
olup Ģınav, mekik ve koĢu branĢlarında yapılır. BranĢlara göre derece, puan ve barajlar adaylar 
ile ilgili detaylı çizelge TABLO-6’da yer almaktadır. Adaylar her bir branĢtan sınava tabi 
tutulacaktır. Adaylar her branĢtan en az bir puan almak zorundadır. Bir branĢtan puan alamayan 



10 

aday bir sonraki branĢa giremez, istediği takdirde baĢarısız olduğu branĢ veya branĢlardan itiraz 
sınavına girebilir. Ġtiraz sınavından da puan alamaz ise adayın iĢlemleri sonlandırılır. 
Değerlendirme puanı, anılan üç branĢtan elde edilen puanların aritmetik ortalamasıdır. BaĢarısız 
olan adaylar, diğer istasyonlara (seçim aĢamalarına) devam edemeyerek elenirler. 
 
   (b) Adayların, FYT için yanlarında spor malzemeleri bulundurmaları gerekmektedir 
(spor Ģortu, spor ayakkabısı, spor fanilası, çorabı, havlu vs.). Fiziki Yeterlilik Testlerine katılan 
adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiĢ sayılır. Bu 
nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk 
adaylara aittir. Fiziki Yeterlilik Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere 
katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul 
edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiĢ sayılırlar. 
 
   (c) FYT’de adayın sakatlanması, yaralanması vb. gibi ortaya çıkabilecek durumlarda 
sağlık yönünden sorumluluk adaya aittir sınav merkezi sorumlu değildir. Ayrıca testlerin yapılacağı 
günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan adaylar sınavlara kabul 
edilmeyecek ve kendisine baĢka bir sınav hakkı verilmeyecektir. 
 
   (ç) FYT sonuçları “Sonuç Tebliğ Komisyonu” tarafından adaylara sözlü olarak 
bildirilir. Elenen adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim 
aĢamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden, “FYT Ġtiraz Dilekçesi” ile sonuç tebliğ komisyonuna 
iletir. FYT Ġtiraz Ġnceleme ve Değerlendirme Komisyonu itiraz taleplerini inceler ve aynı gün 
içerisinde kararını verir. Ġtiraz talepleri uygun görüldüğü takdirde tekrar incelenmek üzere aday, ilgili 
istasyona gönderilir. Ġtiraz muayenesi sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. Komisyonun 
değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir. 
 
  (5) KiĢilik Değerlendirme Testi: 
 
 BaĢvurusu kabul edilen tüm adaylara mülakat öncesinde KiĢilik Değerlendirme Testi 
uygulanacaktır. KiĢilik Değerlendirme Testi nota tahvil edilmeyecek, mülakat sınavında kanaat 
oluĢturmaya yardımcı olacaktır. 
 
  (6) Uygulama Sınavı: 
 
   (a) Temini yapılacak branĢlar için TABLO-1’de yer alan sınavlar yapılacaktır. Adaylar 
uygulama sınavlarına kendi sazları (piyano hariç) ile katılacaklardır. 
 
   (b) Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun 
altında not alan adaylar elenmiĢ sayılacaklardır.  
 
  (7) Mülakat: 
 
   (a) Mülakat; astsubay adayının test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel 
özelliklerini tanımak amacıyla, yüz yüze ve sözlü iletiĢim gerektiren, farklı ve öznel bilgileri edinmek 
üzere soru cevap yöntemi kullanılarak gerçekleĢtirilen seçim aĢamasıdır. 
 
   (b) Mülakat Kurulu tarafından, görüĢme yoluyla adayın, geliĢime açıklığı, bireysel 
zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuĢma ve ifade becerisi, düĢünceleri arasındaki 
tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düĢünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, 
davranıĢlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, konuĢma kusurları ve psikolojik yapısı 
değerlendirilmektedir. 
 
   (c) Kurul üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirmekte olup 
yapılan değerlendirme sonucu belirlenen puanın altında alan adaylar mülakattan baĢarısız kabul 
edilir ve elenir. Mülakat Kurulunun kararına itiraz edilmez. 
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   (ç) Değerlendirme; 100 tam not üzerinden yapılacak, 70 ve daha yukarı puan alanlar 
baĢarılı kabul edilecektir. 
 
   (d) Mülakat aĢamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. 
 
  (8) Ġkinci Seçim AĢaması Faaliyetlerine Gelirken Getirilecek Belgeler 
 
  BaĢvurusu kabul edilen adayların sınav merkezlerinde icra edilecek olan seçim 
aĢamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler; www.msb.gov.tr internet adresi 
üzerinden yayımlanacaktır. Adaylar kayıt kabul esnasında mutlaka üç adet güvenlik soruĢturması 
ve arĢiv araĢtırmasına esas formunu elden teslim edeceklerdir. 
 
  Belgelerinizin, eksik olması veya durumunuzun baĢvuru koĢullarına uygun olmaması 
halinde, seçim aĢamalarına katılmanız mümkün olmayacaktır. Seçim aĢamalarına gelmeden önce 
baĢvuru koĢullarını taĢıyıp taĢımadığınızı, internetten yapılan uyarıları ve belgelerinizi bir kez daha 
kontrol ediniz. Belgelerinizin asıllarının yanında fotokopilerini de getirirseniz belgelerinizin asılları 
size iade edilecektir. 
 
   (a) Üç adet güvenlik soruĢturması ve arĢiv araĢtırmasına esas form, 
 
 Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formu ile Doldurma Talimatı TABLO-7’dedir. 
(Bilgisayar ortamında ve doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır.)  
 
   (b) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
 
 Kendisine ait nüfus cüzdanının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi 
(Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez.). 
 
   (c) Askerî kimlik fotokopisi,  
 
 Hâlen askerlik yapan/askerde olan aday, kendisine ait askerî kimlik kartının asıl sureti (Adayın 
yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi. 
 
   (ç) Ön lisans/lisans diploması, 
 
 Müracaat ettiği sınıfa uygun olarak mezun olduğu en az iki yıl süreli meslek yüksekokulu veya 
dört yıl süreli fakülte/yüksekokula ait diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı (Adayın yanında 
olacaktır.) ve bir adet fotokopisi veya mezun olunan fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca 
onaylı örneği,  
 
   (d) Denklik belgesi, 
 
 Öğrenimlerini yurt dıĢında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmıĢ 
denklik belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini getireceklerdir. 
 
   (e) Not durum belgesi (transkript), 
 
 Bitirdiği en az iki yıl süreli meslek yüksekokulu veya dört yıl süreli fakülte/yüksekokula ait 
okuduğu süre ve dersleri (saza ait bilgiler dahil) gösteren not durum belgesinin aslı ve bir adet 
fotokopisini getireceklerdir. (Adayın ismi, okul ve mezun olunan bölümün ismi bulunmayanların 
belgesi kabul edilmeyecektir.).  
 
   (f) Terhis belgesi (askerlik hizmetini bitiren erkek adaylar için), 
 
    (I) Terhis belgesinin aslını (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini 
veya, 
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    (II) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisinin Askerlik 
ġubelerinden onaylı suretini (Onaysız fotokopi kabul edilmez.). 
 
   (g) Askerlik durum belgesi, 
 
 Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, son bir ay içinde alınmıĢ askerlik durum 
belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi. 
 
   (ğ) ġehit/gazi eĢ ve çocuklarına ait ilgili kurumdan alınmıĢ onaylı belgenin aslı 
(Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi, 
 
 Anne/baba veya eĢi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel 
BaĢkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal 
Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır. 
 
   (h) Adli sicil kaydı, 
 
 BaĢvuru formunda ADLĠ SĠCĠL KAYDI’nı “EVET” olarak iĢaretleyenler, konu hakkındaki adli 
evraklarının aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini (mahkeme kararı, iddianame 
vb.) ikinci aĢama sınavlarına gelirken getireceklerdir. 
 
   (ı) Fotoğraf, 
 
 Adayın en son halini gösterir 4,5x6 cm. ebadında 12 adet fotoğraf (Dört tanesi dosyaya 
takılacaktır. Diğerleri zarf içerisinde adayın yanına bulunacaktır. Fotoğrafların arka tarafına adayın 
adı-soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır). 
 
   (i) Nitelik belgesi, 
 
    (I) Adaylardan halen silahaltında olanlar ile TSK’da devlet memuru veya iĢçi 
olarak çalıĢanlara Birlik Komutanlıklarınca 2.d. maddesinde belirtilen nitelik belgeleri tanzim 
edilecektir. 
 
    (II) Nitelik belgesi kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen 
nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Ġkinci seçim aĢaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk 
gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde olan adaylar, nitelik belgelerini eğitim birliğinden 
alacaklardır.  
 
   (j) Ayrıca yanlarında tükenmez kalem (mürekkepli kalem olmayacak), kurĢun 
kalem, silgi, fiziki yeterlilik değerlendirme testi için eĢofman, Ģort ve spor ayakkabısı 
getireceklerdir.  
 
 NOT 1: Adayların kayıt-kabul aşamasında teslim ettiği belgeler iade edilmeyecek, saklama 
süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika vb. belgelerinin 
asıllarını yanlarında getirmeleri ancak teslim etmemeleri önem arz etmektedir. 
 
 NOT 2: Adaylar ikinci aşama sınavlarına gelirken getirecekleri belgeleri yukarıda 
belirtilen sıra ile [(1) maddesi üstte olacak şekilde] yarım kapaklı pembe karton dosyaya 
takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (naylon föye) konulmayacaktır. 
Dosyanın kapağına büyük harflerle adayın “aday numarası, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası 
ve tercih ettiği sınıf/branş” yazılacaktır. 
 
 NOT 3: İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava 
alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir. 
 



13 

 c. Üçüncü Seçim AĢaması: 
 
  (1) Genel Sağlık Muayenesi, 
 
   (a) Sınavlarda baĢarılı olan adaylar sınav merkezinden ilgili sağlık merkezine 
yönlendirilecek ve Sağlık Bakanlığınca belirlenmiĢ olan “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye 
Yetkili” Sağlık KuruluĢlarından, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık 
Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “SözleĢmeli Astsubay Olur” kararlı sağlık raporunu alacaklardır. 
Ġstenen raporu alamayan adaylar seçim aĢamalarından elenmiĢ sayılacaktır. 
 
   (b) Sağlık raporu için baĢvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık 
bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiĢ sayılırlar. 
 
  (2) Güvenlik SoruĢturması, 
 

  Güvenlik soruĢturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres 
bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus 
müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir. 
 
 ç. Asil/Yedek Adayların Belirlenmesi ve Sıralama ĠĢlemleri 
 
  (1) Değerlendirme: 
 
   (a) Yazılı sınava giren, fiziki yeterlilik testi, uygulama sınavı ile mülakatta baĢarılı 
olan adaylar değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 
 
   (b) Değerlendirme; Yazılı Sınav notunun % 25’i, FYT notunun % 25’i, mülakat 
notunun % 50’sinin toplamlarına, uygulama sınav notu ve özel nitelik puanının ilave edilmesi 
Ģeklinde yapılacaktır. 
 
   (c) Değerlendirmede Ģehit eĢ ve çocuklarına ilave olarak 10 puan, muharip/malul 
gazi eĢ ve çocuklarına ise 5 puan verilecektir. 
 
   (ç) Bir adaya özel nitelik puanı kapsamında en fazla 10 puan verilecektir.  
 
  (2) Sıralama: 
 
   BaĢarılı olan adaylar, sonuç puanına göre en yüksek puanlıdan baĢlamak üzere 
sıralanacaktır.  
 
 d. Sınav Sonuçlarının Ġlanı 
 
  Ġcra edilen sınavlar sonucunda baĢarılı olan adayların asil ve yedek isim listesi, 
www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanacaktır. 
 
 e. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır? 
 
  (1) Sınavlarda baĢarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruĢturması iĢlemlerini 
www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yer alan aday durumu bilgilendirme programından 
öğrenebileceklerdir.  
 
 (2) Sağlık raporu ve güvenlik soruĢturması olumlu sonuçlanan adayların eğitim 
tebligatları posta ile adreslerine yapılmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep 
telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir.  
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 (3) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların 
www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme baĢvurularına 
iĢlem yapılmayacaktır. 
 

TÜM SINAV AġAMALARINDA BAġARILAR DĠLERĠZ ! 
 

SĠZLERĠ BEKLĠYORUZ… 
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4. TABLOLAR: 
TEMĠNĠ YAPILACAK STATÜ/SINIF/BRANġ VE KONTENJANLAR (TABLO-1) 

 
a. TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı TSK Ordu Korosu: 

S. 
No 

Sınıfı BranĢı 
Alınacak 
Personel 

Sayısı 
Cinsiyeti Kaynak Okul/Bölüm Uygulamalı Sınav 

1. 
Bando 

Astsubay 
Tenor 11 

Erkek 

Üniversitelere bağlı ve müzik 
eğitimi veren; 

1. Konservatuarların, 

2. Müzik ve sahne sanatları 
fakültelerinin, 

3. Eğitim fakültelerinin müzik 
eğitimi bölümlerinin, 

4. Güzel sanatlar eğitimi 
bölümlerinin, 

ana dal olarak Ģan/opera/koro, 
ses eğitimi veren bölümlerinin 
birinden mezun olmak (Bu 
dalda alınan eğitim, diploma ya 
da transkript olarak 
belgelenecektir.) 

1. Ses egzersizi, 

2. Genel müzik teorisi, nota okuma ve kulak testi, 

3. Adayın belirleyeceği bir Mozart arya ya da Antik arya, 

4. Mozart operalarından bir arya, (ilk aĢamada söylenen Mozart 
arya haricinde) Dramatik, spinto veya Helden 
Tenor renklerindeki sesler zorunlu W.A.Mozart arya yerine Hendel 
arya söyleyebileceklerdir. 

5. 19.yy. Ġtalyan bestecilerinden bir arya, 

6. Bir Türk eseri, 

7. Komisyonca belirlenecek bir deĢifraj. 
 2. 

Bando 
Astsubay 

Bas 11 
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S. 
No 

Sınıfı BranĢı 
Alınacak 
Personel 

Sayısı 
Cinsiyeti Kaynak Okul/Bölüm Uygulamalı Sınav 

3. 
Bando 

Astsubay 
Alto 11 

Kadın 

Üniversitelere bağlı ve müzik 
eğitimi veren; 

1. Konservatuarların, 

2. Müzik ve sahne sanatları 
fakültelerinin, 

3. Eğitim fakültelerinin müzik 
eğitimi bölümlerinin, 

4. Güzel sanatlar eğitimi 
bölümlerinin, 

ana dal olarak Ģan/opera/koro, 
ses eğitimi veren bölümlerinin 
birinden mezun olmak. (Bu 
dalda alınan eğitim, diploma ya 
da transkript olarak 
belgelenecektir.) 

1. Ses egzersizi, 

2. Genel müzik teorisi, Nota okuma ve Kulak testi, 

3. Adayın belirleyeceği bir Mozart arya ya da Antik arya. 

4. Mozart operalarından bir arya, (ilk aĢamada söylenen Mozart 
arya haricinde) 
 
5. 19.yy. Ġtalyan bestecilerinden bir arya, 

6. Bir Türk eseri, 

7. Komisyonca belirlenecek bir deĢifraj. 

4. 
Bando 

Astsubay 
Soprano 11 
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S. 
No 

Sınıfı BranĢı 
Alınacak 
Personel 

Sayısı 
Cinsiyeti Kaynak Okul/Bölüm Uygulamalı Sınav 

5. 
Bando 

Astsubay 
Piyanist 1 

Erkek 

/Kadın 

Piyano eğitimi veren 
üniversitelere bağlı 
konservatuarların Piyano 
Bölümünden mezun olmak. 

1. Adayın kendi seçeceği bir Etüd, 

2. W.A. Mozart veya J.S. Bach Piyano Konçertolarından birisi, 
sadece 1 ve 2’nci bölüm, kadansıyla (Piyano eĢlikli). 

3. Klasik, romantik veya çağdaĢ dönemden adayın kendi 
belirleyeceği bir sonatın ya da konçertonun tümü (Piyano eĢlikli), 

4. DeĢifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli 
orkestra, opera, piyano eserlerinden seçmeler. (Önemli Opera 
eserlerinin piyano-Ģan indirgemelerinden komisyon tarafından 
belirlenecek seçmeler. Adaydan komisyon tarafından belirlenecek 
bir eseri baĢka bir tona transpoze ederek çalması ve bir orkestra 
partisyonundan eseri deĢifre etmesi beklenecektir.)  
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b. TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı Moral Ekibi: 

S. 
No 

Sınıfı BranĢı 
Alınacak 
Personel 

Sayısı 
Cinsiyeti Kaynak Okul/Bölüm Uygulamalı Sınav 

1. 
Bando 

Astsubay 
Kemancı 1 Erkek 

Üniversitelere bağlı ve 
müzik eğitimi veren; 

1. Konservatuarların, 

2. Müzik ve sahne 
sanatları fakültelerinin, 

3. Eğitim fakültelerinin 
müzik eğitimi bölümlerinin, 

4. Güzel sanatlar eğitimi 
bölümlerinin, birinden 
mezun olmak. 

1. Genel müzik teorisi, Klasik Türk Müziği Nazariyatı, Makam 
Bilgisi, Nota okuma ve Kulak testi, 

2. Adayın belirleyeceği ve aldığı temel eğitim ile sazına 
hakimiyetini temsil edebilecek nitelikte bir Klasik Batı Müziği eseri 
veya etüdünün icrası, 

3. Adayın belirleyeceği ve aldığı temel eğitim ile sazına 
hakimiyetini temsil edebilecek nitelikte bir Klasik Türk Müziği eserinin 
icrası, 

4. Komisyonca belirlenecek bir makamda Taksim, 

5. ReĢat Aysu’nun Kurdilihicazkar Saz Semai isimli eserinin icrası, 

6. Sadi IĢılay’ın Muhayyer Kurdi Saz Semai isimli eserinin icrası, 

7. Göksel Baktagir’in Suzinak Sirto isimli eserinin icrası, 

8. Komisyonca belirlenecek bir deĢifraj. 

2. 
Bando 

Astsubay 

Türk 
Müziği 

Piyanist 
1 Erkek 

Üniversitelere bağlı ve 
müzik eğitimi veren; 

1. Konservatuarların, 

2. Müzik ve sahne 
sanatları fakültelerinin, 

3. Eğitim fakültelerinin 
müzik eğitimi bölümlerinin, 

4. Güzel sanatlar eğitimi 
bölümlerinin, birinden 
mezun olmak. 

1. Genel müzik teorisi, Klasik Türk Müziği Nazariyatı, Makam 
Bilgisi, Nota okuma, ġifre okuma ve Kulak testi, 

2. Adayın belirleyeceği ve aldığı temel eğitim ile sazına 
hakimiyetini temsil edebilecek nitelikte bir Klasik Batı Müziği eserinin 
ve etüdünün icrası, 

3. Adayın belirleyeceği ve aldığı temel eğitim ile sazına 
hakimiyetini temsil edebilecek nitelikte, Klasik dönem bestecilerine 
ait bir sonatın icrası, 

4. W.A. Mozart’ın Türk MarĢı isimli eserinin icrası, 

5. Adayın belirleyeceği ve aldığı temel eğitim ile sazına 
hakimiyetini temsil edebilecek nitelikte, piyano için düzenlenmiĢ bir 
Klasik Türk Müziği ya da Türk Halk Müziği eserinin icrası, 

6. Adayın belirleyeceği ve aldığı temel eğitim ile sazına 
hakimiyetini temsil edebilecek nitelikte, Caz Standartlarından bir 
eserin, doğaçlamaları da ihtiva edecek Ģekilde icrası,  

7. Hizmet tanımında belirtilen müzik dallarında, sınav esnasında 
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S. 
No 

Sınıfı BranĢı 
Alınacak 
Personel 

Sayısı 
Cinsiyeti Kaynak Okul/Bölüm Uygulamalı Sınav 

hazır bulundurulacak topluluklarca icra edilecek ve komisyonca 
belirlenecek eserlere eĢlik edilmesi,   

8. Komisyonca belirlenecek bir deĢifraj. 

 

3. 
Bando 

Astsubay 
Bağlamacı 1 Erkek 

Üniversitelere bağlı ve 
müzik eğitimi veren; 

1. Konservatuarların, 

2. Müzik ve sahne 
sanatları fakültelerinin, 

3. Eğitim fakültelerinin 
müzik eğitimi bölümlerinin, 

4. Güzel sanatlar eğitimi 
bölümlerinin, birinden 
mezun olmak. 

1. Genel müzik teorisi, Türk Halk Müziği Nazariyatı, Makam Bilgisi, 
Nota okuma ve Kulak testi, 

2. Adayın belirleyeceği ve aldığı temel eğitim ile sazına 
hakimiyetini temsil edebilecek nitelikte bir Türk Halk Müziği eserinin 
icrası, 

3. Yöresel tavırlardan örnekler sergilenmesi; 

 - Konya Tavrı; Vay Bana Vaylar Bana 

 - Azeri Tavrı; Arakçının Mendedir Ceyran 

 - Zeybek Tavrı; Bozdoğan Zeybeği 

 - Sürmeli Tavrı; Sabahınan Esen Seher Yeli mi?  

 - Silifke Tavrı; Kullar Olam 

4. Ali Ekber Çiçek’ in Haydar Haydar isimli eserinin icrası, 

5. Akort Düzenleri, 

6. Komisyonca belirlenecek bir deĢifraj. 

4. 
Bando 

Astsubay 
Gitarist 1 Erkek 

Üniversitelere bağlı ve 
müzik eğitimi veren; 

1. Konservatuarların, 

2. Müzik ve sahne 
sanatları fakültelerinin, 

3. Eğitim fakültelerinin 
müzik eğitimi bölümlerinin, 

4. Güzel sanatlar eğitimi 
bölümlerinin, birinden 
mezun olmak. 

1. Genel müzik teorisi, Klasik Türk Müziği Nazariyatı, Makam 
Bilgisi, Nota okuma, ġifre okuma ve Kulak testi, 

2. Adayın belirleyeceği ve aldığı temel eğitim ile sazına 
hakimiyetini temsil edebilecek nitelikte, gitar için yazılmıĢ bir Klasik 
Batı Müziği eserinin icrası, 

3. Adayın belirleyeceği ve aldığı temel eğitim ile sazına 
hakimiyetini temsil edebilecek nitelikte, gitar için düzenlenmiĢ bir 
Klasik Türk Müziği eserinin icrası,  

4. Isaac Albeniz’in Asturias isimli eserinin icrası, 

5. Francisco Tarrega’nın Capricho Arabe isimli eserinin icrası, 
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S. 
No 

Sınıfı BranĢı 
Alınacak 
Personel 

Sayısı 
Cinsiyeti Kaynak Okul/Bölüm Uygulamalı Sınav 

6. Hizmet tanımında belirtilen müzik dallarında, sınav esnasında 
hazır bulundurulacak topluluklarca icra edilecek ve komisyonca 
belirlenecek eserlere eĢlik edilmesi,   

7. Komisyonca belirlenecek bir deĢifraj. 

5. 
Bando 

Astsubay 

Türk 
Sanat 
Müziği 

Sanatçısı 

1 Erkek 

Üniversitelere bağlı ve 
müzik eğitimi veren; 

1. Konservatuarların, 

2. Müzik ve sahne 
sanatları fakültelerinin, 

3. Eğitim fakültelerinin 
müzik eğitimi bölümlerinin, 

4. Güzel sanatlar eğitimi 
bölümlerinin, birinden 
mezun olmak. 

1. Genel müzik teorisi, Klasik Türk Müziği Nazariyatı, Makam 
Bilgisi, Nota okuma ve Kulak testi, 

2. Adayın belirleyeceği ve aldığı temel eğitim ile sesine hakimiyetini 
temsil edebilecek nitelikte bir Klasik Türk Müziği eserinin icrası, 

3. Komisyonca belirlenecek bir makamda Seyir, 

4. Selahattin Pınar’ın Söndü Yadımda Akisler Gibi AĢkın Seheri 
isimli eserinin icrası, 

5. Yıldırım Gürses’in Hasretin Pınarı Çağlar Ġçimde isimli eserinin 
icrası, 

6. Sadettin Kaynak’ın Leylakların Hayali isimli eserinin icrası, 

7. Sadi HoĢses’in Yıldızlı Semalardaki HaĢmet Ne Güzel ġey isimli 
eserinin icrası, 

8. Hizmet tanımında belirtilen müzik dallarında, sınav esnasında 
hazır bulundurulacak topluluklarca eĢlik edilecek ve komisyonca 
belirlenecek eserlerin icra edilmesi, 

9. Komisyonca belirlenecek bir deĢifraj. 

6. 
Bando 

Astsubay 
Kanun 
Ġcracısı 

1 Erkek 

Üniversitelere bağlı ve 
müzik eğitimi veren; 

1. Konservatuarların, 

2. Müzik ve sahne 
sanatları fakültelerinin, 

3. Eğitim fakültelerinin 
müzik eğitimi bölümlerinin, 

4. Güzel sanatlar eğitimi 
bölümlerinin, birinden 
mezun olmak. 

1. Genel müzik teorisi, Klasik Türk Müziği Nazariyatı, Makam 
Bilgisi, Nota okuma ve Kulak testi, 

2. Adayın belirleyeceği ve aldığı temel eğitim ile sazına 
hakimiyetini temsil edebilecek nitelikte bir Klasik Türk Müziği eserinin 
icrası, 

3. Komisyonca belirlenecek bir makamda Taksim, 

4. Sadi IĢılay’ın Sultaniyegah Sirto isimli eserinin icrası, 

5. Göksel Baktagir’in Meltem isimli eserinin icrası, 

6. Komisyonca belirlenecek bir deĢifraj. 
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S. 
No 

Sınıfı BranĢı 
Alınacak 
Personel 

Sayısı 
Cinsiyeti Kaynak Okul/Bölüm Uygulamalı Sınav 

7. 
Bando 

Astsubay 
Udi 1 Erkek 

Üniversitelere bağlı ve 
müzik eğitimi veren; 

1. Konservatuarların, 

2. Müzik ve sahne 
sanatları fakültelerinin, 

3. Eğitim fakültelerinin 
müzik eğitimi bölümlerinin, 

4. Güzel sanatlar eğitimi 
bölümlerinin, birinden 
mezun olmak. 

1. Genel müzik teorisi, Klasik Türk Müziği Nazariyatı, Makam 
Bilgisi, Nota okuma ve Kulak testi, 

2. Adayın belirleyeceği ve aldığı temel eğitim ile sazına 
hakimiyetini temsil edebilecek nitelikte bir Klasik Türk Müziği eserinin 
icrası, 

3. Komisyonca belirlenecek bir makamda Taksim, 

4. Santuri Ethem Efendi’ nin ġehnaz Longa isimli eserinin icrası, 

5. Göksel Baktagir’ in Nostalji isimli eserinin icrası, 

6. Komisyonca belirlenecek bir deĢifraj. 

8. 
Bando 

Astsubay 
Neyzen 1 Erkek 

Üniversitelere bağlı ve 
müzik eğitimi veren; 

1. Konservatuarların, 

2. Müzik ve sahne 
sanatları fakültelerinin, 

3. Eğitim fakültelerinin 
müzik eğitimi bölümlerinin, 

4. Güzel sanatlar eğitimi 
bölümlerinin, birinden 
mezun olmak. 

1. Genel müzik teorisi, Klasik Türk Müziği Nazariyatı, Makam 
Bilgisi, Nota okuma ve Kulak testi, 

2. Adayın belirleyeceği ve aldığı temel eğitim ile sazına 
hakimiyetini temsil edebilecek nitelikte bir Klasik Türk Müziği eserinin 
icrası, 

3. Komisyonca belirlenecek bir makamda Taksim, 

4. Tatyos Efendi’nin Kürdilihicazkar Saz Semai isimli eserinin 
icrası, 

5. Ferit Sıdal’ın Hisarbuselik Saz Semai isimli eserinin icrası, 

6. Komisyonca belirlenecek bir deĢifraj. 
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c. TSK Mehteran Birliği: 

S. 
No 

Sınıfı BranĢı 
Alınacak 
Personel 

Sayısı 
Cinsiyeti Kaynak Okul/Bölüm Uygulamalı Sınav 

1. 
Bando 

Astsubay Çevgani 8 Erkek 

Üniversitelere bağlı ve 
müzik eğitimi veren;  
 
1. Türk Müziği 
Konservatuvarları,  
 
2. Eğitim Fakültelerinin 
Müzik Eğitimi 
Bölümlerinden Lisans 
Derecesinde Mezun Olmak. 
(Adaylar kabiliyetleri 
dâhilinde ister bölümlerden 
bir tanesine, isterlerse 
birden fazla bölüme 
baĢvuru yapabilirler.) 

1. Klasik Türk Müziği nazariyatı, makam ve usûl bilgisi, 
2. Adayın belirleyeceği ve sesine hâkimiyetini temsil edebilecek 
nitelikte bir Türk Müziği eserinin icrası, (Aday, icra edeceği eserinin 
notasını 6(altı) kopya halinde yanında bulunduracak ve komisyona 
sınav esnasında sunacaktır.) 
3. Komisyonca belirlenen bir makamda seyir icra edilmesi, 
4. Mehteran Birliğine uygun olarak MehterbaĢı Çağrısı ve 
Gülbank sonundaki Duanın icra edilmesi, 
5. “Ordu MarĢı (Ceddin Deden), Estergon Kal’ası, Mert Dayanır 
Namert Kaçar, Ordunun Duası” isimli Mehter marĢ ve eserlerinin 
Mehteran Birliğince görevlendirilmiĢ bir zurnazen ve bir davulzen 
eĢliğinde icra edilmesi, (Adaylar istediği takdirde eserlerin notaları 
Mehteran Birliği tarafından sağlanacaktır.) 
6. Komisyonca belirlenecek bir eserin notasına uygun olarak 
deĢifre edilmesi. 

2. 
Bando 

Astsubay Zurnazen 8 Erkek 

Üniversitelere bağlı ve 
müzik eğitimi veren;  
 
1. Türk Müziği 
Konservatuvarları,  
 
2. Eğitim Fakültelerinin 
Müzik Eğitimi 
Bölümlerinden Lisans 
Derecesinde Mezun Olmak. 
 
(Adaylar kabiliyetleri 
dâhilinde ister bölümlerden 
bir tanesine, isterlerse 
birden fazla bölüme 
baĢvuru yapabilirler.) 

1. Klasik Türk Müziği Nazariyatı, Makam ve Usûl Bilgisi, 
2. Adayın belirleyeceği ve sazına (Kaba Zurna) hâkimiyetini temsil 
edebilecek nitelikte bir Türk Müziği eserinin icrası, (Aday, icra 
edeceği eserinin notasını 6(altı) kopya halinde yanında 
bulunduracak ve komisyona sınav esnasında sunacaktır.) 
3. Komisyonca belirlenen bir makamda taksim icra edilmesi, 
4. “Hicaz Hümayun PeĢrevi, Buna Er Meydanı Derler, Ordu 
MarĢı(Ceddin Deden), NeĢide-i Zafer, Hücum MarĢı” isimli Mehter 
marĢ ve eserlerinin Mehteran birliğince görevlendirilmiĢ davulzen 
eĢliğinde icrası, (Adaylar istediği takdirde eserlerin notaları 
Mehteran Birliği tarafından sağlanacaktır.) 
5. Komisyonca belirlenecek bir eserin notasına uygun olarak 
deĢifre edilmesi. 
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S. 
No 

Sınıfı BranĢı 
Alınacak 
Personel 

Sayısı 
Cinsiyeti Kaynak Okul Uygulamalı Sınav 

3. 
Bando 

Astsubay Nakkarezen 3 Erkek 

Üniversitelere bağlı ve 
müzik eğitimi veren;  
 
1. Türk Müziği 
Konservatuvarları, 
 
2. Eğitim Fakültelerinin 
Müzik Eğitimi 
Bölümlerinden Lisans 
Derecesinde Mezun Olmak. 
 
(Adaylar kabiliyetleri 
dâhilinde ister bölümlerden 
bir tanesine, isterlerse 
birden fazla bölüme 
baĢvuru yapabilirler.) 

1. Klasik Türk Müziği nazariyatı, makam ve usûl Bilgisi, 

2. 2 zamanlı usûlden baĢlayıp 12 zamanlı usule kadar, ana hali ve 
velveleleri ile icra edilmesi, 

3. “Ordu MarĢı (Ceddin Deden), Mehterhane-i Hakani MarĢı, 
Barbaros MarĢı, Estergon Kal’ası, Hücum MarĢı” isimli Mehter 
marĢ ve eserlerinin Mehteran Birliğince görevlendirilmiĢ bir 
zurnazen eĢliğinde icrası, (Adaylar istediği takdirde eserlerin 
notaları Mehteran Birliği tarafından sağlanacaktır.) 

4. Komisyonca verilen bir eseri okuyup, notasına uygun bir 
Ģekilde enstrümanı ile deĢifre edebilmesi 



24 

S. 
No 

Sınıfı BranĢı 
Alınacak 
Personel 

Sayısı 
Cinsiyeti Kaynak Okul/Bölüm Uygulamalı Sınav 

4. 
Bando 

Astsubay Zilzen 4 Erkek 

Üniversitelere bağlı ve 
müzik eğitimi veren;  
 

1. Türk Müziği 
Konservatuvarları, 
 

2. Eğitim Fakültelerinin 
Müzik Eğitimi 
Bölümlerinden Lisans 
Derecesinde Mezun Olmak. 
 
(Adaylar kabiliyetleri 
dâhilinde ister bölümlerden 
bir tanesine, isterlerse 
birden fazla bölüme 
baĢvuru yapabilirler.) 

1. Klasik Türk Müziği nazariyatı, makam ve usûl Bilgisi, 
2. 2 zamanlı usûlden baĢlayıp 12 zamanlı usule kadar, ana hali ile 
icra edilmesi, 
3. “Ordu MarĢı (Ceddin Deden), Mehterhane-i Hakani MarĢı, 
Barbaros MarĢı, Estergon Kal’ası, Hücum MarĢı” isimli Mehter marĢ 
ve eserlerinin Mehteran Birliğince görevlendirilmiĢ bir zurnazen 
eĢliğinde icrası, (Adaylar istediği takdirde eserlerin notaları 
Mehteran Birliği tarafından sağlanacaktır.) 
4. Komisyonca verilen bir eseri okuyup, notasına uygun bir 
Ģekilde enstrümanı ile deĢifre edebilmesi 

5. 
Bando 

Astsubay Davulzen 6 Erkek 

Üniversitelere bağlı ve 
müzik eğitimi veren;  
 
1. Türk Müziği 
Konservatuvarları, 
 
2. Eğitim Fakültelerinin 
Müzik Eğitimi 
Bölümlerinden Lisans 
Derecesinde Mezun Olmak. 
 
(Adaylar kabiliyetleri 
dâhilinde ister bölümlerden 
bir tanesine, isterlerse 
birden fazla bölüme 
baĢvuru yapabilirler.) 

1. Klasik Türk Müziği nazariyatı, makam ve usûl Bilgisi, 
2. 2 zamanlı usûlden baĢlayıp 12 zamanlı usule kadar, ana hali ve 
velveleleri ile icra edilmesi, 
3. “Ordu MarĢı (Ceddin Deden), Mehterhane-i Hakani MarĢı, 
Barbaros MarĢı, Estergon Kal’ası, Hücum MarĢı” isimli Mehter marĢ 
ve eserlerinin Mehteran Birliğince görevlendirilmiĢ bir zurnazen 
eĢliğinde icrası, (Adaylar istediği takdirde eserlerin notaları 
Mehteran Birliği tarafından sağlanacaktır.) 
4. Komisyonca verilen bir eseri okuyup, notasına uygun bir 
Ģekilde enstrümanı ile deĢifre edebilmesi 
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SÖZLEġMELĠ ASTSUBAY TEMĠN FAALĠYET TAKVĠMĠ (TABLO-2) 

 

S.No. Faaliyet Tarih 

1 
BaĢvuruların genel ağ (internet) ortamında 
yapılması. 

02 - 17 Mart 2017 
(saat 17.30’a kadar) 

2 
BaĢvuruların incelenerek baĢvurusu kabul edilen 
adayların Yazılı Sınava(Genel Kültür) çağrılması 
(Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.) 

24 Mart 2017 tarihinden sonra 

3 Yazılı Sınav Bilahare yayımlanacaktır. 

4 
Yazılı Sınav sonunda sıralamaya giren adayların 
(Kontenjanın 20 katı) ikinci seçim aĢamasına 
çağrılması (Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.) 

Bilahare yayımlanacaktır. 

5 
Ġkinci Seçim AĢamasının Ġcrası. (Kayıt Kabul, 
FYT, KiĢilik Değerlendirme Testi,) 

Bilahare yayımlanacaktır. 

6 Uygulama Sınavı Bilahare yayımlanacaktır. 

7 Mülakat  Bilahare yayımlanacaktır. 

8 
Genel Sağlık Muayenesi ve Güvenlik 
SoruĢturması 

Sınavlarda BaĢarılı Olan Adaylar 

9 
Asil ve yedek adayların tespit edilerek sonuçların 
yayımlanması (Genel ağ aracılığı ile 
duyurulacaktır.) 

Bilahare yayımlanacaktır. 

 
NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir. 
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BOY VE KĠLO ORANLARI NOMOGRAMI (TABLO-3) 
 

a. Erkek Adayları Ġçin Boy ve Kilo Oranları: 

Boy  
Ağırlık  

Alt Sınırı  

Ağırlık  

Üst Sınırı 

 

Boy  
Ağırlık  

Alt Sınırı  

Ağırlık  

Üst Sınırı 

164 cm. 51 kg. 72 kg. 190 cm. 69 kg. 94 kg. 

165 cm. 52 kg. 72 kg. 191 cm. 70 kg. 95 kg. 

166 cm. 52 kg. 72 kg. 192 cm. 70 kg. 96 kg. 

167 cm. 53 kg. 73 kg. 193 cm. 71 kg. 97 kg. 

168 cm. 54 kg. 73 kg. 194 cm. 72 kg. 98 kg. 

169 cm. 54 kg. 74 kg. 195 cm. 72 kg. 99 kg. 

170 cm. 55 kg. 75 kg. 196 cm. 73 kg. 100 kg. 

171 cm. 56 kg. 76 kg. 

 

197 cm. 74 kg. 101 kg. 

172 cm. 56 kg. 77 kg. 198 cm. 75 kg. 102 kg. 

173 cm. 57 kg. 78 kg. 199 cm. 75 kg. 103 kg. 

174 cm. 58 kg. 79 kg. 200 cm. 76 kg. 104 kg. 

175 cm. 58 kg. 80 kg. 201 cm. 77 kg. 105 kg. 

176 cm. 59 kg. 81 kg. 202 cm. 78 kg. 106 kg. 

177 cm. 60 kg. 81 kg. 203 cm. 78 kg. 107 kg. 

178 cm. 60 kg. 82 kg. 204 cm. 79 kg. 108 kg. 

179 cm. 61 kg. 83 kg. 205 cm. 80 kg. 109 kg. 

180 cm. 62 kg. 84 kg. 206 cm. 81 kg. 110 kg. 

181 cm. 62 kg. 85 kg. 207 cm. 81 kg. 111 kg. 

182 cm. 63 kg. 86 kg. 208 cm. 82 kg. 112 kg. 

183 cm. 64 kg. 87 kg. 209 cm. 83 kg. 114 kg. 

184 cm. 64 kg. 88 kg. 210 cm. 84 kg. 115 kg. 

185 cm. 65 kg. 89 kg.  

186 cm . 66 kg. 90 kg.   

187 cm. 66 kg. 91 kg.   
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188 cm. 67 kg. 92 kg.   

189 cm. 68 kg. 93 kg.   

 

b. Kadın Adayları Ġçin Boy ve Kilo Oranları: 

Boy  
Ağırlık  

Alt Sınırı  

Ağırlık  

Üst Sınırı 

 

Boy  
Ağırlık  

Alt Sınırı  

Ağırlık  

Üst Sınırı 

153 cm. 44 kg. 60 kg. 178 cm. 60 kg. 82 kg. 

154 cm. 45 kg. 61 kg. 179 cm. 60 kg. 83 kg. 

155 cm. 45 kg. 62 kg. 180 cm. 61 kg. 84 kg. 

156 cm. 46 kg. 63 kg. 181 cm. 62 kg. 85 kg. 

157 cm. 46 kg. 63 kg. 182 cm. 62 kg. 86 kg. 

158 cm. 47 kg. 65 kg. 183 cm. 63 kg. 87 kg. 

159 cm. 48 kg. 65 kg. 184 cm. 64 kg. 88 kg. 

160 cm. 48 kg. 66 kg. 

 

185 cm. 64 kg. 88 kg. 

161 cm. 49 kg. 67 kg. 186 cm. 65 kg. 89 kg. 

162 cm. 49 kg. 68 kg. 187 cm. 66 kg. 90 kg. 

163 cm. 50 kg. 69 kg. 188 cm. 67 kg. 91 kg. 

164 cm. 51 kg. 69 kg. 189 cm. 67 kg. 92 kg. 

165 cm. 51 kg. 70 kg. 190 cm. 68 kg. 93 kg. 

166 cm. 52 kg. 70 kg. 191 cm. 69 kg. 94 kg. 

167 cm. 53 kg. 71 kg. 192 cm. 70 kg. 95 kg. 

168 cm. 53 kg. 73 kg. 193 cm. 70 kg. 96 kg. 

169 cm. 54 kg. 74 kg. 194 cm. 71 kg. 97 kg. 

170 cm. 54 kg. 75 kg. 195 cm. 72 kg. 98 kg. 

171 cm. 55 kg. 75 kg. 196 cm. 72 kg. 99 kg. 

172 cm. 56 kg. 76 kg. 197 cm. 73 kg. 100 kg. 

173 cm. 56 kg. 77 kg. 198 cm. 74 kg. 101 kg. 

174 cm. 57 kg. 78 kg.  199 cm. 75 kg. 102 kg. 

175 cm. 58 kg. 79 kg.  200 cm. 76 kg. 104 kg. 

176 cm. 58 kg. 80 kg.   

177 cm. 59 kg. 81 kg. 
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SĠLAHLI KUVVETLERDE GÖREVLĠ SĠVĠL MEMUR VE ĠġÇĠLER ĠÇĠN 
NĠTELĠK BELGESĠ (TABLO-4) 

 

 
Adı ve Soyadı  : 
Sınıf ve Rütbesi : 
Görev Yeri : 
Dönemi veya Tertibi : 
Sicil Numarası : 
Nasbı : 

SIRA 
NO. 

NĠTELĠKLER 
SĠCĠL ÜSTLERĠ 

1’ĠNCĠ ÜST 2’NCĠ ÜST 3’ÜNCÜ ÜST 

1. Genel GörünüĢü, sosyal durumu      
   

2. Askeri tavır ve hareketi      
   

3. Ġtaati 
   

4. Görevde sabır ve tahammülü      
   

5. Sadakat ve bağlılığı      
   

6. Tetkik ve etraflıca inceleme merakı      
   

7. Düzgün söz söyleme kabiliyeti      
   

8. Amirlik ve komutanlık yapabilme kabiliyeti      
   

9. Kesin hüküm 
   

S
ĠC

ĠL
 

Ü
S

T
E

L
R

ĠN

ĠN
 

Ġmza ve Resmi Mühür : 
Dolduran Adı, Soyadı : 
Rütbesi     : 
Sicil No    : 
Görevi    : 

   

   

NOT :  1. Niteliklere (Çok iyi, iyi, orta, zayıf) Ģeklinde açık olarak cevap verilecektir.)  
 
      2. AlmıĢ olduğu ceza ve mükâfatlar listesi nitelik belgesine eklenecektir.  
 
      3. Kesin Hüküm: “SözleĢmeli Subaylığa/Astsubaylığa Layıktır veya Değildir” Ģeklinde yazılacaktır.  
 
      4. Doldurulduğunda "ÖZEL" gizlilik derecesi verilecektir. 
 

5. Haklarında olumsuz Nitelik Belgesi doldurulan adayların, baĢvuruları kabul 
edilmeyeceği için, ilgili Birlik Komutanlıkları tarafından baĢvuru yaptırılmayacak, yazılı sınav ve 
seçim aĢamalarına gönderilmeyecektir 

 
 

 

 
Kendisinin 
Fotoğrafı 

Resmî Mühür 
ve Ġmza 

 

 
Evli ise EĢinin 

Fotoğrafı 
Resmî Mühür 

ve Ġmza 
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ERBAġ/ERLER ĠÇĠN NĠTELĠK BELGESĠ (TABLO-5) 
 

SÖZLEġMELĠ ASTSUBAY OLMAYA ĠSTEKLĠ ERBAġ VE ERLER ĠÇĠN DÜZENLENECEK  
NĠTELĠK BELGESĠ 

 
NOT :  1. Niteliklerden1-13 nolu niteliklere Evet/Hayır, 14 nolu niteliğe “Uygundur/Uygun Değildir” 

  Ģeklinde açık olarak cevap verilecektir. 
 
      2. Varsa ilave görüĢler nitelik belgesine eklenecektir.  
 

Adı ve Soyadı : 
Sınıf ve Rütbesi : 
Görev Yeri : 
Dönemi veya Tertibi : 
Sicil Numarası : 
Nasbı : 

SIRA 
NO. 

NĠTELĠKLER 

SĠCĠL ÜSTLERĠ 

1’ĠNCĠ  
ÜST 

2’NCĠ  
ÜST 

3’ÜNCÜ 
ÜST 

1 
Ahlak ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hal sahibi 
midir?  

   

2 
Disiplin ve itaati, her türlü tesire rağmen muhafaza edecek 
Ģekilde benimsemiĢ midir?  

   

3 ÇalıĢkan azim ve iradeli, soğukkanlı ve dayanıklı mıdır?    

4 Güvenilme ve sadakat durumu derecesi nedir?  
   

5 Maddi çıkarlara ve kötü alıĢkanlıklara düĢkünlüğü var mıdır?     

6 Görevinde sorumluluk belirleme derecesi nedir?    

7 
Genel görünüĢü, temizliği, kılık-kıyafeti, genel tavır ve 
hareketlerinin TSK’ne uygunluk derecesi nedir?  

   

8 
Meslek bilgisini ve askeri ihtisasını geliĢtirme çabası var 
mıdır? 

   

9 
Zekâ, kavrayıĢ ve anlayıĢ (muhakeme) yeteneğinin derecesi 
nedir?  

   

10 
Anlatım, düĢüncesini açıkça söyleme ve inandırma 
yeteneğinin derecesi nedir?  

   

11 
EĢinin ve ailesinin sosyal yapısının TSK’ya uygunluk 
derecesi nedir? 

   

12 Yıkıcı, bölücü faaliyetlere ve ideolojik eğilimleri var mıdır?    

13 Atatürk ilkelerini özümsemiĢ midir?    

14 
SözleĢmeli astsubay olmasını engelleyecek durumu var 
mıdır? 

   

S
ĠC

ĠL
 

Ü
S

T
E

L
R

ĠN
ĠN

 

 
Ġmza ve Resmî Mühür : 
Adı ve Soyadı  : 
Sınıf ve Rütbesi  : 
Sicil Numarası  : 
Görevi  : 

   

 
Kendisinin 
Fotoğrafı 

Resmî Mühür 
ve Ġmza 

 

 

Evli ise EĢinin 
Fotoğrafı 

Resmî Mühür 
ve Ġmza 
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      3. Doldurulduğunda "ÖZEL" gizlilik derecesi verilecektir. 
 

4 . Haklarında olumsuz Nitelik Belgesi doldurulan adayların, baĢvuruları kabul 
edilmeyeceği için, ilgili Birlik Komutanlıkları tarafından baĢvuru yaptırılmayacak, yazılı sınav 
ve seçim aĢamalarına gönderilmeyecektir 

 
FĠZĠKĠ YETERLĠLĠK TABLOSU (TABLO-6) 

a. Fiziki Yeterlilik Testi Kadın Adaylar Ġçin: 
 

Mekik (2 dk.) 
Kadın ġınavı  
(Dizler Yerde) 

 (2 dk.) 

Hedef KoĢusu (*) 
(400 m) 

1500 m KoĢu (*) 

Tekrar Puan Tekrar Puan Derece Puan Derece Puan 

50 100 35 100 
1:50 ve 
aĢağısı 

100 
8.30-8.39’ 100 

49 98 34 96 1:51 95 8.40-8.49’ 95 

48 96 33 92 1:52 90 8.50-8.59’ 90 

47 94 32 88 1:53 85 9.00-9.09’ 85 

46 92 31 84 1:54 80 9.10-9.19’ 80 

45 90 30 80 1:55 75 9.20-9.29’ 75 

44 88 29 76 1:56 70 9.30-9.39’ 70 

43 86 28 72 1:57 68 9.40-9.49’ 68 

42 84 27 68 1:58 66 9.50-9.59’ 66 

41 82 26 66 1:59 64 10.00-10.09’ 64 

40 80 25 64 2:00 62 10.10-10.19’ 60 

39 78 24 62 2:01 60 10.20-10.29’ 55 

38 76 23 60 2:02 58 10.30-10.39’ 50 

37 74 22 56 2:03 56 10.40-10.49’ 48 

36 72 21 52 2:04 54 10.50-10.59’ 44 

35 70 20 50 2:05 50 11.00-11.09’ 40 

34 68 19 48 2:06 48 11.10-11.19’ 36 

33 66 18 46 2:07 46 11.20-11.29’ 34 

32 64 17 44 2:08 44 11.30-11.39’ 30 

31 62 16 42 2:09 42 11.40-11.49’ 25 

30 60 15 40 2:10 40 11.50-11.59’ 20 

29 58 14 35 2:11 38 12.00-12.09’ 15 

28 56 13 30 2:12 34 12.10-12.19’ 10 

27 54 12 25 2:13 30 12.20-12.29’ 5 

26 52 11 20 2:14 25 12.30-12.39’ 1 

25 50 10 15 2:15 20 12.40 0 

24 48 9 12 2:16 15 
  

23 46 8 9 2:17 10 
  

22 44 7 6 2:18 8 
  

21 42 6 3 2:19 7 
  

20 40 5 1 2:20 6 
  

19 35 4-0 0 2:21 5 
  

18 30     2:22 4 
  

17 25   
 

2:23 3 
  

16 20   
 

2:24 2 
  

15 15   
 

2:25 1 
  

14 10   
 

2:26 0 
  

13 8   
   

  12 6   
   

  11 3   
   

  10 1   
   

  9-0 0        
(*) Adaylar, "Hedef KoĢusu veya 1.500 m KoĢu" branĢlarından bir tanesinden teste tabi tutulur.  
 
1) Adaylar her bir FYT branĢından belirlenecek puanı almak zorundadır. Herhangi branĢtan belirlenen puanı alamayan aday baĢarısız olur. 
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2) Ġdare, ihtiyacına göre uygun gördüğü temin kategorileri için puan barajı belirleyebilir. 
 

3) Hedef koĢusu, 35 metre uzunluğu olan parkurda gerçekleĢtirilir. Aynı kulvar üzerinde ve baĢlangıç noktasından 15 m, 20 m, 30 m ve 35 m 
uzaklıklarda hedefler vardır. Her bir hedefin üzerinde ikiĢer adet tahta vardır. Adaylar baĢlangıç noktasından koĢuya baĢlarlar. Önce 35 m 
uzaklıktaki hedefteki tahtalardan bir tanesini alır baĢlangıç çizgisinde bulunan sepete atar. Daha sonra tek kalan diğer tahtayı alıp sepete 
atar. Aday uzaktaki hedeften baĢlayarak yakındaki hedefe doğru sırayla koĢar ve tek tek tahtaları toplayıp sepete atar. KoĢu en son tahtayı 
sepete atıp ve bitiĢ çizgisini (baĢlangıç ve bitiĢ çizgileri aynı yerdir) geçtikten sonra tamamlanır. Adaylar toplam 400 m koĢmuĢ olur. 

 

b. Fiziki Yeterlilik Testi Erkek Adaylar Ġçin: 

Mekik (2 dk.) ġınav (2 dk.) 
Hedef KoĢusu (**) 

(400 m) 
1500 m KoĢu (**) 

Tekrar Puan Tekrar Puan Derece Puan Derece Puan 

60 100 55 100 
1:34 ve  
aĢağısı 

100 5:40-5:49 100 

59 97 54 98 1:35 95 5:50-5:59 90 

58 95 53 96 1:36 90 6:00-6:09 80 

57 92 52 94 1:37 85 6:10-6:19 70 

56 90 51 92 1:38 80 6:20-6:29 60 

55 87 50 90 1:39 75 6:30-6:39 50 

54 85 49 88 1:40 70 6:40-6:49 45 

53 82 48 86 1:41 68 6:50-6:59 40 

52 80 47 84 1:42 66 7:00-7:09 35 

51 77 46 82 1:43 64 7:10-7:19 30 

50 75 45 80 1:44 62 7:20-7:29 25 

49 72 44 78 1:45 60 7:30-7:39 20 

48 70 43 76 1:46 58 7:40-7:49 18 

47 67 42 74 1:47 56 7:50-7:59 15 

46 65 41 72 1:48 54 8:00-8:09 12 

45 62 40 70 1:49 52 8:10-8:19 10 

44 60 39 68 1:50 50 8:20-8:29 8 

43 57 38 66 1:51 48 8:30-8:39 4 

42 55 37 64 1:52 46 8:40-8:49 1 

41 52 36 62 1:53 44 
8:50 ve  
yukarısı  

0 

40 50 35 60 1:54 42   

39 47 34 58 1:55 40   

38 45 33 56 1:56 35   

37 42 32 54 1:57 30   

36 40 31 52 1:58 25   

35 37 30 50 1:59 20   

34 35 29 48 2:00 10   

33 32 28 46 
2:01 ve 
 yukarısı 

0   

32 30 27 44     
31 27 26 42   

  30 25 25 40   

  29 22 24 38   

  28 20 23 36   
  

27 17 22 34   
  

26 15 21 32   
  

25 12 20 30   
  

24 10 19 28   

  23 7 18 26   
  

22 5 17 24   
  

21 2 16 20   
  

16-20 1 15 18   
  

0-15 0 14 16   
  

  
13 14   
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12 12   

  

  
11 10   

  

  
10 7   

  

  
9 4   

  

  
6-8 1   

  

  
0-5 0   

  
(**) Adaylar, "Hedef KoĢusu veya 1.500 m KoĢu" branĢlarından bir tanesinden teste tabi tutulur.  
 
1) Adaylar her bir FYT branĢından belirlenecek puanı almak zorundadır. Herhangi branĢtan belirlenen puanı alamayan 
aday baĢarısız olur. 
 
2) Ġdare, ihtiyacına göre uygun gördüğü temin kategorileri için puan barajı belirleyebilir. 
 
3) Hedef koĢusu, 35 metre uzunluğu olan parkurda gerçekleĢtirilir. Aynı kulvar üzerinde ve baĢlangıç noktasından 15 m, 
20 m, 30 m ve 35 m uzaklıklarda hedefler vardır. Her bir hedefin üzerinde ikiĢer adet tahta vardır. Adaylar baĢlangıç 
noktasından koĢuya baĢlarlar. Önce 35 m uzaklıktaki hedefteki tahtalardan bir tanesini alır baĢlangıç çizgisinde bulunan 
sepete atar. Daha sonra tek kalan diğer tahtayı alıp sepete atar. Aday uzaktaki hedeften baĢlayarak yakındaki hedefe 
doğru sırayla koĢar ve tek tek tahtaları toplayıp sepete atar. KoĢu en son tahtayı sepete atıp ve bitiĢ çizgisini (baĢlangıç 
ve bitiĢ çizgileri aynı yerdir) geçtikten sonra tamamlanır. Adaylar toplam 400 m koĢmuĢ olur. 
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GÜVENLĠK SORUġTURMASI VE ARġĠV ARAġTIRMASI FORMU (TABLO-7)  
 

1. Adı, Soyadı (*)  

7.  
Nüfusa 
Kayıtlı 
Olduğu 

Ġl  

Fotoğraf  

2. Uyruğu  Ġlçe  

3. T.C. Kimlik No.  Köy/Mah.  

4. Doğum Yeri  Cilt No.  

5. Doğum Tarihi  Aile S.No.  Medeni Hali :  

6. Telefon No.:   Syf. No.  Dini :   

Ev 
 Seri No.  

VeriliĢ 
Sebebi : 

 

Cep  VeriliĢ Tarihi  
Kayıtlı Ol. 
Nüf.Ġd. :  

 

8. Ġkamet Adresi (Nüfus Müdürlüğüne/Muhtarlığa Kayıtlı Olduğu Adres) 

Mahalle           :  Apartman/Site Adı   :  

Cadde            :  Daire No.                 :  

Sokak             :  Köy/Belde/Kasaba  :  
Bina/Kapı No. :  Ġlçe :                              Ġl:  

9. Daimi Adres   

Mahalle           :  Apartman/Site Adı   :  

Cadde            :  Daire No.                 :  
Sokak             :  Köy/Belde/Kasaba  :  
Bina/Kapı No. :  Ġlçe :                              Ġl:  

10. Öğrenim Durumu 

Tarih Mezun Olduğu Okulun Adı ve Yeri Ayrılma Nedeni (**) 

/     /       ’den 
/    /          ’e  

  Mezuniyet Tasdikname 

Ġlçe :                                              Ġl:       

11. Son ÇalıĢtığı ĠĢyeri 

Tarih 
Unvanı (ÇalıĢtığı ĠĢyeri 

Adı) 
Son ÇalıĢtığı ĠĢyeri Adresi ĠĢin Nevi 

/     /       ’den 
/    /          ’e 

  
  

 

Ġlçe :                                   Ġl:  

12. Askerlik Durumu 

BaĢlama Tarihi Terhis Tarihi Cezaları Birliğin Adı ve Yeri 

      /      /           /      /      
 

Ġlçe :                                     Ġl:  

13. Aileye Dair Bilgiler 

Adı Soyadı Ġkamet veya ĠĢ Adresi 
Doğum 

Yeri/Tarihi 
Uyruğu 

Babasının 

Mahalle :      Köy/Kasaba : 
Cadde :      Tel.No.  : 
Sokak :      Ġlçe   : 
Bina/Kapı No.:      Ġl   : 
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Annesinin 

Mahalle :      Köy/Kasaba : 
Cadde :      Tel.No.  : 
Sokak :      Ġlçe   : 
Bina/Kapı No.:      Ġl   : 

  

EĢinin(***) 

Mahalle :      Köy/Kasaba : 
Cadde :      Tel.No.  : 
Sokak :      Ġlçe   : 
Bina/Kapı No.:      Ġl   : 

  

14. Aileye Dair Bilgiler 

KardeĢ 1 

Mahalle :      Köy/Kasaba : 
Cadde :      Tel.No.  : 
Sokak :      Ġlçe   : 
Bina/Kapı No.:      Ġl   : 

    

KardeĢ 2  

Mahalle :      Köy/Kasaba : 
Cadde :      Tel.No.  : 
Sokak :      Ġlçe   : 
Bina/Kapı No.:      Ġl   : 

    

KardeĢ 3  

Mahalle :      Köy/Kasaba : 
Cadde :      Tel.No.  : 
Sokak :      Ġlçe   : 
Bina/Kapı No.:      Ġl   : 

    

KardeĢ 4  

Mahalle :      Köy/Kasaba : 
Cadde :      Tel.No.  : 
Sokak :      Ġlçe   : 
Bina/Kapı No.:      Ġl   : 

    

KardeĢ 5  

Mahalle :      Köy/Kasaba : 
Cadde :      Tel.No.  : 
Sokak :      Ġlçe   : 
Bina/Kapı No.:      Ġl   : 

    

KardeĢ 6 (****) 

Mahalle :      Köy/Kasaba : 
Cadde :      Tel.No.  : 
Sokak :      Ġlçe   : 
Bina/Kapı No.:      Ġl   : 

    

14. Hakkında Bilgi Verecek Üç ġahsın (Akraba ve eski iĢverenler hariç) 

Adı Soyadı Ġkamet veya ĠĢ Adresi 
Doğum 

Yeri/Tarihi 
Uyruğu 

ġahıs 1 

Mahalle :      Köy/Kasaba : 
Cadde :      Tel.No.  : 
Sokak :      Ġlçe   : 
Bina/Kapı No.:      Ġl   : 

  

ġahıs 2 

Mahalle :      Köy/Kasaba : 
Cadde :      Tel.No.  : 
Sokak :      Ġlçe   : 
Bina/Kapı No.:      Ġl   : 

  

ġahıs 3 

Mahalle :      Köy/Kasaba : 
Cadde :      Tel.No.  : 
Sokak :      Ġlçe   : 
Bina/Kapı No.:      Ġl   : 

  

15. Hakkınızda verilmiĢ bulunan mahkumiyet kararı veya halen devam eden ceza davası var mıdır? (**) 

                                                                                                             VAR (     )                  YOK (     ) 

Eğer VAR ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve davanın görülmekte olan 
mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz.  

16. YUKARIDAKĠ BĠLGĠLERĠN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERĠM. 

                                                                                                                 ġahsın Ġmzası 

17.UYARI 

a. Form nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmadan doğru ve eksiksiz doldurulur.  

b. (*) Adı ve/veya soyadı değiĢenler değiĢiklikten önceki ad/soyadını da parantez iĢareti içinde belirtirler. 

c. (**) 10’uncu maddedeki okuldan ayrılma nedeni olarak “Mezuniyet” veya “Tasdikname” sütununa ve 15’inci 

maddedeki “VAR” veya “YOK” ifadesinin yanına – X – iĢareti konulacaktır. 

ç. (***) EĢinin evlenmeden önceki soyadı (kızlık soyadı) parantez iĢareti içinde yazılacaktır. 

d. (****) KardeĢ sayısı 6’dan fazla ise satır sayısı çoğaltılarak çıktı alınabilecektir. 

e. Adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, “Mahalle-Cadde-Sokak-Kapı No.-Daire No.-
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Köy/Belde/Kasaba, Ġl ve Ġlçe”  belirterek tam ve açık olarak yazınız, mutlaka “Telefon Numarası” belirtiniz. 

f. 8’inci, 9’uncu ve 13'üncü maddeler içeriğindeki adres bölümüne adres olarak birlik, kıĢla, orduevi ve askeri 

gazino yazmayınız. 

g. Formu BÜYÜK HARFLE ve bilgisayar ile doldurunuz. 3 suret olarak (formun 1 ve 2'nci sayfası ön ve 

arka sayfa olarak tek kâğıtta) çıktısını alınız. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kutusuna 

yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacaktır. Fotoğraf yapıĢtırmayınız. 

 
 

GÜVENLĠK SORUġTURMASI VE ARġĠV ARAġTIRMASI FORMU DOLDURMA TALĠMATI 
 

I. Aday tarafından 3 adet Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formu bilgisayar ile BÜYÜK HARFLERLE 
doldurulacak ve formun 1 ve 2’nci sayfası ön ve arka sayfa tek kâğıtta olacak Ģekilde çıktısı alınacaktır. 
II. Özellikle noksan veya yanlıĢ yanıtlanmıĢ bilgiler adayların alınmaması için yeterli bir neden olacağından, bütün bilgiler 

doğru ve  tam olarak yazılacaktır. 
III. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kutusuna yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak; 

kesinlikle fotoğraf yapıĢtırılmayacaktır. Formdaki bilgiler nüfus cüzdanında yazılı olduğu Ģekliyle doldurulacaktır. 
 

1. Adı Soyadı:  Adınızı, varsa ikinci adınızı ve soyadınızı kısaltma yapmadan okunaklı olarak yazınız. Mahkeme kararı 

ile soyadınızı değiĢtirdiyseniz önceki soyadınızı Ģimdiki soyadınızdan sonra parantez içinde yazınız.  

Örnek: MEHMET ALĠ YILMAZ (DAĞLI) 

2. Uyruğu: Milliyetinizi yazınız. Örnek: T.C. 

3. T.C. Kimlik Numarası: T.C. vatandaĢlık numaranız (11 Haneli) ile nüfus cüzdanından bakarak yazınız. 

4. Doğum Yeri: Nüfus cüzdanınızdaki doğum yerini yazınız. 

5. Doğum Tarihi (Gün Ay Sene): Okunaklı olarak yazınız. Örnek 20.03.1988.  

6. Telefon No. Ev/ Cep: Ev ve Cep telefon numaralarınızı alan koduyla birlikte yazınız. Örnek 272 612 40 69 

7.  Nüfusa kayıtlı olduğunuz yer il-ilçe, Köy/Mahalle, Cilt No., Aile S. No., Sıra No., Seri No., VeriliĢ Tarihi, 
Medeni Hali, Dini, VeriliĢ Sebebi, Kayıtlı Olduğu Nüf. Ġdaresi : Nüfus cüzdanınızdaki bilgileri kısaltma yapmadan 

yazınız. 

8.  Ġkamet adresi: Terhis olan adaylar Ģu anda oturduğu adresi kısaltma yapmadan, mahalle, sokak, cadde, kapı no., il 

ve ilçe belirterek yazacaklardır. Halen asker olan adaylar sivilde oturduğu adresini kısaltma yapmadan mahalle, sokak, 
cadde, kapı no.,il ve ilçe belirterek yazacaklardır. Buraya beyan edilen adresin asgari 3 (üç) ay boyunca değiĢmeyecek 
olması ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması önemlidir. Ayrıca birlik, kıĢla, orduevi ve askeri gazino vb. adresleri 
yazmayınız. 

9.  Daimi Adres: Halen oturduğunuz adresle aynı ise halen oturduğunuz adresin aynısını yazınız, farklı ise farklı olan 

adresi kısaltma yapmadan mahalle, sokak, cadde, kapı no. il ve ilçe belirterek açık ve okunaklı olarak yazınız. 

10. Öğrenim durumu (Mezun olduğu okul): En son mezun olduğu okula giriĢ ve mezuniyet tarihi ile ismi ve yeri il/ilçe 
belirtilerek yazılacaktır. Okulun hizasına durumunuz hangisine uyuyorsa (Mezuniyet, Tasdikname) o sütuna “X” olarak 

iĢaretleyiniz.  

11. Son ÇalıĢtığı ĠĢ Yeri: BaĢlangıç tarihi gün, ay ve sene hanesine, ayrılıĢ tarihini gün, ay ve sene olarak yazınız. 

Örnek 22.05.2012’den – 13.10.2014’e gibi. Unvanı kısmına çalıĢtığı iĢyerinin adı yazılacak. ĠĢin nevi kısmına yapılan iĢ 
belirtilecek (Demir ustası, garson vb.), iĢyerinin adresi ise açık bir Ģekilde ilçe ve ili de içerecek Ģekilde yazılacaktır.   

12. Askerlik Durumu: Terhis olan adaylar askerlik baĢlangıç ve bitiĢ tarihini gün, ay ve yıl olarak, askerlik sürecince 

aldığı cezaları ve terhis olduğu birliğin adı ve yerini (ilçe ve il) yazacaklardır. Halen asker olan adaylar askerliğe 
baĢlangıç tarihini gün, ay ve yıl olarak, görev yaptığı süre içerisinde aldığı cezaları ve askerlik yaptığı birliğin adı ve yerini 
(ilçe ve il) yazacaklardır.   

13. Ailesi hakkında bilgi: Adı Soyadı hanelerinde belirtilen aile ferdinin adı, varsa ikinci adı ve soyadı kısaltma 
yapılmadan açık olarak yazılacaktır. Doğum yeri ve tarihi hanesine doğum yeri il ve ilçe olarak, Doğum tarihi sadece 
sene olarak okunaklı yazılacaktır. Örneğin; POLATLI / 01.05.1969. YaĢıyorsa adresi ve telefon numarası hanesine 

adres açık olarak mahalle, sokak, cadde, kapı no. il ve ilçe belirterek yazılacaktır. Telefon numarası üçüncü maddede 
verilen örneğe uygun olarak yazılacaktır. Aile ferdi yaĢamıyorsa adres bölümü hariç doldurulacak, adres bölümüne ise 
“Vefat” yazılacaktır. Milliyeti örneğin T.C., ALMAN vb. gibi yazılacaktır. EĢ bilgisinde evlenmeden önceki soyadı ad-

soyad bölümüne parantez içinde yazılacaktır. Örneğin; HALĠME KURT (ÖZSOY). 

14. Hakkınızda bilgi verecek Ģahıslar: Hakkınızda bilgi verecek üç kiĢinin (akraba ve eski iĢverenler hariç) adı, soyadı, 

ikamet (ev) adresi veya iĢ adresi (mahalle, sokak, cadde, kapı no. il ve ilçe belirtilecek) ve telefon numarası, doğum yeri 
ve doğum tarihi, milliyeti ve mesleği açıkça yazılacaktır. 

15. OnbeĢinci maddeyi okuyup cevabınıza uygun olarak “VAR” veya “YOK” un yanındaki parantezin içerisine çarpı “X” 

iĢareti koyunuz. Cevabınız “VAR” ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu 
ve davanın görülmekte olan mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz. 

16. Onaltıncı maddeyi okuyup, imzanızı atınız. 

II. UYARI (DİKKAT!..) 

1. Soruları tam ve eksiksiz olarak yanıtlayınız. 

2. Bu formun doldurulmasında nüfus bilgilerinde kısaltma yapmayınız. 
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3. Adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, il ve ilçe belirterek tam ve açık olarak yazınız, Mutlaka en az bir adet 
telefon numarasını belirtiniz. 

4. Formu BÜYÜK HARFLE, bilgisayar ile doldurunuz, 3 suret olarak (formun 1 ve 2’nci sayfası ön ve arka sayfa tek 
kâğıtta olacak Ģekilde) çıktısını alınız. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kutusuna yazıcı 
vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak; kesinlikle fotoğraf yapıĢtırılmayacaktır. 

5. Adres olarak; 8’inci,9'uncu ve 14’üncü maddelerde birlik, kıĢla, orduevi ve askeri gazino isimlerini yazmayınız. 
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1. SÖZLEġMELĠ SUBAYLIK HAKKINDA BĠLGĠ 
 
 a. TSK Armoni Mızıkasında istihdam edilmek üzere; üniversitelerin ilgili bölümlerinden 
mezun olan adaylar arasından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre Kara 
Kuvvetleri Komutanlığına dıĢ kaynaktan sözleĢmeli bando sınıfı subay alımı yapılacaktır. 
 
 b. Bu baĢvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; sözleĢmeli subay olarak kimlerin baĢvuru 
yapabilecekleri, baĢvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aĢamaları, değerlendirme esasları 
ve sözleĢmeli subaylığa iliĢkin genel bilgiler yer almaktadır. 
 
 c. SözleĢmeli subay olma süreci; 
 
  (1) Birinci Seçim AĢaması Faaliyetleri: 
 
   (a) BaĢvuruların Alınması ve BaĢvurusu Kabul Edilenlere Çağrı Yapılması 
 
   (b) Yazılı Sınav (Genel Kültür) 
 
  (2) Ġkinci Seçim AĢaması Faaliyetleri: 
 
   (a) Kayıt Kabul, 
 
   (b) Fiziki Yeterlilik Testi, 
 
   (c) KiĢilik Değerlendirme Testi, 
 
   (ç) Uygulamalı Sınav,  
 
   (d) Mülakat, 
 
  (3) Üçüncü Seçim AĢaması Faaliyetleri: 
 
   (a) Genel Sağlık Muayenesi, 
 
   (b) Güvenlik SoruĢturması aĢamalarından oluĢmaktadır. 
 
 ç. SözleĢmeli subay adayları, tüm aĢamaları geçmelerini müteakip “Subay Temel Askerlik ve 
Subaylık AnlayıĢı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi”ne tabi tutulacaklar ve bu eğitimi de baĢarıyla 
tamamlayanlar, teğmen rütbesiyle göreve baĢlayacaklardır. Kara Kuvvetleri Komutanlığında 
sözleĢmeli subay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak baĢvuruda 
bulunabilirsiniz.  
 
 d. Özlük, Sosyal, Mali Hakları ve ÇeĢitli Hükümler: 
 
  (1) Özlük Hakları: 
 
   (a) Rütbe Bekleme Süreleri: 
 
 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda muvazzaf subaylar için belirlenen rütbe bekleme süreleri, 
dıĢ kaynaktan sözleşmeli subaylığa geçirilenler için de uygulanır. 
 
   (b) SözleĢme Süreleri: 
 
 SözleĢmeli subay adayları, ön sözleĢme yaparak askerî eğitime alınırlar. Bu eğitimi baĢarı ile 
tamamlayanlardan SözleĢmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nde belirtilen Ģartları taĢıyanlarla 
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sözleĢme yapılır ve bu kiĢiler teğmen rütbesine nasbedilirler. SözleĢmeler, üç yıldan az ve dokuz 
yıldan fazla olmamak Ģartıyla, belirlenen Ģartları taĢıyanların talepleri halinde yenilenir. 
 
   (c) SözleĢmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa GeçiĢ: 
 
 SözleĢmeli subaylardan, 4678 sayılı TSK Ġstihdam Edilecek SözleĢmeli Subay ve Astsubaylar 
Hakkında Kanunu ve SözleĢmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nde belirtilen Ģartları taĢıyanlar, 
talepleri ve yapılacak sınavlarda baĢaralı olmaları halinde muvazzaf subaylığa geçirilebilirler. 
 
   (ç) Sicil iĢlemlerinde Uygulanacak Esaslar: 
 
 DıĢ kaynaktan sözleĢmeli subaylığa alınanlar hakkında TSK Subay Sicil Yönetmeliği hükümleri 
uygulanır. 
 
   (d) Atama ve Yer DeğiĢtirme: 
 
 DıĢ kaynaktan sözleĢmeli subaylığa alınanların kıt'a, karargâh ve kurumlara atanmalarında 
TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.  
 
   (e) Sağlık: 
 
 DıĢ kaynaktan sözleşmeli subaylığa geçirilenlerin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları 
kimselerin sağlık işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu’nun 
muvazzaf subaylara ilişkin hükümleri uygulanır. 
 
   (f) Ġzin ĠĢlemleri: 
 
    (I) DıĢ kaynaktan sözleşmeli subaylığa geçirilenler, temel askerî eğitim ve Sınıf 
Okulu eğitimi ile özel askerî eğitim süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.  
 
    (II) Yukarıda belirtilen haller dıĢında; dıĢ kaynaktan sözleĢmeli subaylığa 
geçirilenlerin izin iĢlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK Ġç Hizmet Kanunu 
ve Yönetmeliği ile TSK Ġzin Yönetmeliği hükümlerine tabidir. 
 
   (g) Konuttan Faydalanma: 
 
 K.K.K.lığına ait konutlardan, emsali subaylar gibi istifade ederler.  
 
  (2) Sosyal Hakları: 
 
 DıĢ kaynaktan sözleĢmeli subaylığa alınanlar emsali sözleĢmeli subaylar ile aynı sosyal 
haklara sahiptirler. 
 
  (3) Malî Hakları: 
 
   (a) 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda emsali rütbe ve derecedeki sözleĢmeli 
subaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade 
ederler. 
 
   (b) Emekli Sandığı ve Ordu YardımlaĢma Kurumu (OYAK) ile ĠliĢkileri: 
 
    (I) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile iliĢkilendirilirler ve bu kanunun 
sözleĢmeli subaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar. 
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    (II) 205 sayılı Ordu YardımlaĢma Kurumu Kanununa göre kurumun daimi 
üyesidirler. 
 
  (4) ÇeĢitli Hükümler: 
 
   (a) DıĢ Kaynaktan temin edilen sözleĢmeli subay adaylarının temel askerlik ve 
subaylık anlayıĢı kazandırma (SUTASAK) eğitimi süresince iaĢeleri TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği 
gereği kazandan sağlanır. 
 
   (b) DıĢ Kaynaktan temin edilen sözleĢmeli subay adaylarının temel askerlik ve 
subaylık anlayıĢı kazandırma (SUTASAK) eğitiminde baĢarısız olma durumlarında, TSK Sınıf 
Okulları Yönetmeliği ve KKY 164-7(A) Sınıf Okulları Yönergesine göre iĢlem yapılır. 
 
2. BAġVURU 
 
 a. SözleĢmeli Subaylığa Kimler BaĢvurabilir? 
 
  (1) TSK’da devlet memuru ve iĢçi olarak görev yapmakta olanlar, 
 
  (2) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaĢ ve erler veya 
askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar baĢvuramazlar.), 
 
  (3) ErbaĢ ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de 
belirtilen en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler, 
 
  (4) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yapmamıĢ 
olanlar, 
 
  (5) TABLO-1’de belirtilen statü, sınıf ve branĢlar için baĢvuru koĢullarını taĢıyan erkek 
ve kadın adaylar baĢvurabileceklerdir. 
 
 b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir? 
 
  (1) SözleĢmeli Subay Adayları Ġçin Genel BaĢvuru ġartları: 
 
   (a) SözleĢmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde düzenlenmiĢ 
olan “SözleĢmeli subay adaylarında aranacak nitelikleri” taĢımak, 
 
   (b) Milli güvenliğe tehdit oluĢturduğu tespit edilen yapı, oluĢum veya gruplara 
ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak, 
 
   (c) TABLO-1’de belirtilen statü, sınıf ve branĢ için baĢvuru koĢullarını taĢımak. 
 
  (2) Öğrenim ile Ġlgili ġartlar: 
 
   (a) TABLO-1’de kaynak olarak belirlenen bölüm veya branĢlarda en az dört yıllık 
fakülte ve yüksekokullardan mezun olmak, 
 
   (b) Öğrenimlerini yurt dıĢında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği veya 
kaynak okullar listesinde yer alan programlar ile aynı müfredata sahip olduğu, Yükseköğretim 
Kurulunca (YÖK) onaylanmıĢ olmak, 
 
   (c) Herhangi bir bakanlık veya kuruluĢa karĢı mecburi hizmeti olmamak  ve 
kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değiĢikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt 
etmek, 
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  (3) YaĢ ile Ġlgili ġartlar:  
 
   01 Ocak 2017 tarihi itibarı ile düzeltilmemiĢ nüfus kaydına göre; 
 
   (a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaĢından büyük olmamak (01 Ocak 1990 ve 
daha sonraki doğumlular),  
 
   (b) Lisansüstü eğitimini tamamlamıĢ olanlar için 32 yaĢından büyük olmamak (01 
Ocak 1985 ve daha sonraki doğumlular), 
 
  (4) Sağlık ile Ġlgili ġartlar:  
 
   (a) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak (Adaylar için 
boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-3’tedir.), 
 
   (b) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen, alınacağı bando sınıfa uygun sözleĢmeli 
subay olmak için gerekli sağlık Ģartlarına sahip olmak (Sağlık Bakanlığınca belirlenmiĢ olan 
“Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık KuruluĢlarından, “SözleĢmeli Subay Olur” 
kayıtlı sağlık raporunu almak.). 
 
  (5) Özel ġartlar: 
 
   (a) TSK’da görevli devlet memuru ve iĢçiler, yedek subaylar ile kısa dönem erbaĢ ve 
erlerden sözleĢmeli subaylığa müracaat edenler için görevli bulunduğu birlik ve karargâhlardaki üç 
sicil amirinden örneği TABLO-4, TABLO-5 ve TABLO-6’da bulunan “SözleĢmeli Subay Olur” 
kayıtlı nitelik belgesini almıĢ olmak, 
 
   (b) TSK’da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya 
yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde 
olması gerekmektedir.  
 
 c. BaĢvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?  
 
  (1) Temin faaliyeti TABLO-2’deki faaliyet takvimine göre icra edilecektir. Adaylar 
baĢvurularını 02 Mart 2017 tarihinden 16 Mart 2017 günü mesai bitimine (saat 17.30) kadar, 
www.msb.gov.tr genel ağ adresindeki baĢvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak 
yapacaklardır. ġahsen, posta yolu, dilekçe veya diğer Ģekillerde yapılacak baĢvurular kabul 
edilmeyecektir. 
 
  (2)  Adayların çevrimiçi (online) baĢvuru formunu doldurmalarını müteakip en son 
aĢamada her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve 
adayların baĢvuruları, bu aday numaraları ile baĢvuru merkezinde kayda girecektir. BaĢvurunun 
tamamlanmasını müteakip bütün iĢlemlerde aday numarasının kullanılacak olması nedeniyle, 
adayların numaralarını kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. 
 
  (3) Çevrimiçi (online) BaĢvuru Formu, T.C. KĠMLĠK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY 
NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir. 
 
  (4) BaĢvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak seçim faaliyetlerine iliĢkin duyurular 24 
Mart 2017 tarihinden sonra www.msb.gov.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde 
yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. 
 
  (5) Yapılacak sınavlar sonucunda sözleĢmeli subay adaylarından (sağlık ve güvenlik 
soruĢturması olumlu) asil olarak tespit edilen aday; “Subay Temel Askerlik ve Subaylık AnlayıĢı 



-8- 

Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi”ne tabi tutulacak ve bu eğitimi de baĢarıyla tamamlayan aday, 
Teğmen rütbesiyle göreve baĢlayacaktır. 
 
 ç. BaĢvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır? 
 
  (1) YanlıĢ beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taĢımadığı 
tespit edilenlerin (tüm aĢamalarda baĢarılı olup kursa katılsalar dahi) iĢlemleri durdurulacak ve iptal 
edilecektir. 
 
  (2) BaĢvuru formunda doldurulan bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek 
hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.  
 
 d. Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak ĠĢlemler Nelerdir? 
 
  (1) TSK’da devlet memuru veya iĢçi olarak çalıĢmakta olan adaylar için; TABLO-4’te yer 
alan nitelik belgesi, 
 
  (2) Hâlen silahaltında bulunan adaylardan, 
 
   (a) Yedek subaylar için TABLO-5’te yer alan nitelik belgesi,  
 
   (b) ErbaĢ/erler için TABLO-6’da yer alan nitelik belgesi hazırlanacaktır.  
 
  (3) Ġkinci seçim aĢaması faaliyetlerine katılmaya hak kazanan silâhaltındaki adayların 
askerlik hizmetine baĢlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya 
para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, aday hakkında “yedek subay olamaz” 
kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili 
bölümüne yazılacaktır. 
 
  (4) Bu nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar 
bu belgeyi ikinci seçim aĢaması faaliyetlerine (kayıt kabul ve fiziki yeterlilik testi) gelirken 
beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır. 
 
  (5) Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus 
cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile ikinci seçim aĢaması faaliyetlerine katılmaları sağlanacaktır. 
 
NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında “subay olmaya layıktır” nitelik belgesi düzenlenmeyenler 

ve/veya sicil ortalaması “sicil tam notunun % 85’in altında olanlara”, başvuru şartlarını 

taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. 
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3. ADAYLARIN TABĠ TUTULACAKLARI SEÇĠM AġAMALARI 

 

 a. Birinci Seçim AĢaması 
 
  (1) BaĢvuruların Alınması ve BaĢvurusu Kabul Edilenlere Yazılı Sınav Çağrısı Yapılması: 
 
  Adaylar baĢvurularını www.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapacaklardır. BaĢvuruların 
tamamlanmasını müteakip baĢvurusu kabul edilen adaylar Yazılı Sınava(Genel Kültür) 
çağrılacaktır. 
 
  (2) Yazılı Sınav (Genel Kültür): 
 
  Yazılı sınav Ankara’da icra edilecektir. Yazılı sınava çağrılan adaylar ile sınav merkezi ve 
sınav tarihi www.msb.gov.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Yazılı sınav sonunda sıralamaya 
giren adaylar belirlenecek ve ikinci seçim aĢamalarına çağrılan adaylar www.msb.gov.tr internet 
sitesinden ilan edilecektir. 
 
 b. Ġkinci Seçim AĢaması: 
 
 Ġkinci aĢama faaliyetleri (Kayıt Kabul, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), KiĢilik Değerlendirme Testi, 
Uygulama Sınavı ve Mülakat) Ankara’da icra edilecektir. Ġkinci seçim aĢaması için planlanan 
tarihlerde idarece gerekli görüldüğü takdirde değiĢiklik yapılabilecektir. Ġkinci seçim aĢamasına 
yönelik bilgiler ve bu safhada adayların tabi olacakları aĢamalar aĢağıdaki maddelerde 
açıklanmıĢtır. 
 
  (1) Ġkinci Seçim AĢaması Faaliyetlerine Kimler Çağrılacaktır? 
 
 Yazılı sınav sonunda sıralamaya giren adaylar belirlenecek ve sınavlara (FYT, uygulama ve 
mülakat ) kontenjanın 20 katına kadar aday çağrılabilecektir. Ġkinci aĢama faaliyetleri içerisinde 
yer alan Kayıt Kabul, Fiziki Yeterlilik Testi ve KiĢilik Değerlendirme Testi belirlenecek bir günde, 
uygulamalı sınav ve mülakat ayrı günlerde yapılacak Ģekilde planlanacaktır.  
 
 NOT: Herhangi bir nedenle ikinci seçim aşama faaliyetlerine katılmayan adaylara ek hak 
tanınmayacaktır. 
 
  (2) Ġkinci Seçim AĢaması Faaliyetleri Nerede Ġcra Edilecektir? 
 
 Ġkinci aĢama faaliyetleri (Kayıt Kabul, Fiziki Yeterlilik Testi, KiĢilik Değerlendirme Testi ve 
Mülakat), MSB Personel Temin Merkezinde (Cebeci/ANKARA) yapılacaktır. Otobüsle Ankara 
AġTĠ’ye gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek son durak olan Dikimevi’ne, oradan yaya 
olarak MSB Personel Temin Merkezine gelebilecektir. Uygulama sınavı ise Bando MYO K.lığında 
(Bakanlıklar/ANKARA) yapılacaktır. 
 
  (3) Kayıt Kabul Faaliyeti: 
 
 BaĢvurusu kabul edilen adayların ikinci seçim aĢaması sınavlarına gelirken getirecekleri 
belgeler, Kayıt Kabul Komisyonunca teslim alınacak ve baĢvuru Ģartlarını taĢıyıp taĢımadıkları 
kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve baĢvuru Ģartlarını taĢımayan adaylar 
sınavın müteakip aĢamalarına alınmayacaktır. 
 
  (4) Fiziki Yeterlik Testi (FYT): 
 
   (a) FYT, subay adaylarının çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını belirleyen testler 
olup Ģınav, mekik ve koĢu branĢlarında yapılır. BranĢlara göre derece, puan ve barajlar adaylar 
ile ilgili detaylı çizelge TABLO-6’da yer almaktadır. Adaylar her bir branĢtan sınava tabi 
tutulacaktır. Adaylar her branĢtan en az bir puan almak zorundadır. Bir branĢtan puan alamayan 
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aday bir sonraki branĢa giremez, istediği takdirde baĢarısız olduğu branĢ veya branĢlardan itiraz 
sınavına girebilir. Ġtiraz sınavından da puan alamaz ise adayın iĢlemleri sonlandırılır. 
Değerlendirme puanı, anılan üç branĢtan elde edilen puanların aritmetik ortalamasıdır. BaĢarısız 
olan adaylar, diğer istasyonlara (seçim aĢamalarına) devam edemeyerek elenirler. 
 
   (b) Adayların, FYT için yanlarında spor malzemeleri bulundurmaları gerekmektedir 
(spor Ģortu, spor ayakkabısı, spor fanilası, çorabı, havlu vs.). Fiziki Yeterlilik Testlerine katılan 
adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiĢ sayılır. Bu 
nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk 
adaylara aittir. Fiziki Yeterlilik Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere 
katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul 
edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiĢ sayılırlar. 
 
   (c) FYT’de adayın sakatlanması, yaralanması vb. gibi ortaya çıkabilecek durumlarda 
sağlık yönünden sorumluluk adaya aittir sınav merkezi sorumlu değildir. Ayrıca testlerin yapılacağı 
günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan adaylar sınavlara kabul 
edilmeyecek ve kendisine baĢka bir sınav hakkı verilmeyecektir. 
 
   (ç) FYT sonuçları “Sonuç Tebliğ Komisyonu” tarafından adaylara sözlü olarak 
bildirilir. Elenen adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim 
aĢamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden, “FYT Ġtiraz Dilekçesi” ile sonuç tebliğ komisyonuna 
iletir. FYT Ġtiraz Ġnceleme ve Değerlendirme Komisyonu itiraz taleplerini inceler ve aynı gün 
içerisinde kararını verir. Ġtiraz talepleri uygun görüldüğü takdirde tekrar incelenmek üzere aday, ilgili 
istasyona gönderilir. Ġtiraz muayenesi sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. Komisyonun 
değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir. 
 
  (5) KiĢilik Değerlendirme Testi: 
 
 BaĢvurusu kabul edilen tüm adaylara mülakat öncesinde KiĢilik Değerlendirme Testi 
uygulanacaktır. KiĢilik Değerlendirme Testi nota tahvil edilmeyecek, mülakat sınavında kanaat 
oluĢturmaya yardımcı olacaktır. 
 
  (6) Uygulama Sınavı: 
 
   (a) Temini yapılacak branĢlar için TABLO-1’de yer alan sınavlar yapılacaktır. 
 
   (b) Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun 
altında not alan adaylar elenmiĢ sayılacaklardır.  
 
  (7) Mülakat: 
 
   (a) Mülakat; subay adayının test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini 
tanımak amacıyla, yüz yüze ve sözlü iletiĢim gerektiren, farklı ve öznel bilgileri edinmek üzere soru 
cevap yöntemi kullanılarak gerçekleĢtirilen seçim aĢamasıdır. 
 
   (b) Mülakat Kurulu tarafından, görüĢme yoluyla adayın, geliĢime açıklığı, bireysel 
zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuĢma ve ifade becerisi, düĢünceleri arasındaki 
tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düĢünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, 
davranıĢlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, konuĢma kusurları ve psikolojik yapısı 
değerlendirilmektedir. 
 
   (c) Kurul üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirmekte olup 
yapılan değerlendirme sonucu belirlenen puanın altında alan adaylar mülakattan baĢarısız kabul 
edilir ve elenir. Mülakat Kurulunun kararına itiraz edilmez. 
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   (ç) Değerlendirme; 100 tam not üzerinden yapılacak, 70 ve daha yukarı puan alanlar 
baĢarılı kabul edilecektir. 
 
   (d) Mülakat aĢamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. 
 
  (8) Ġkinci Seçim AĢaması Faaliyetlerine Gelirken Getirilecek Belgeler 
 
  BaĢvurusu kabul edilen adayların sınav merkezlerinde icra edilecek olan seçim 
aĢamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler; www.msb.gov.tr internet adresi 
üzerinden yayımlanacaktır. Adaylar kayıt kabul esnasında mutlaka üç adet güvenlik soruĢturması 
ve arĢiv araĢtırmasına esas formunu elden teslim edeceklerdir. 
 
  Belgelerinizin, eksik olması veya durumunuzun baĢvuru koĢullarına uygun olmaması 
halinde, seçim aĢamalarına katılmanız mümkün olmayacaktır. Seçim aĢamalarına gelmeden önce 
baĢvuru koĢullarını taĢıyıp taĢımadığınızı, internetten yapılan uyarıları ve belgelerinizi bir kez daha 
kontrol ediniz. Belgelerinizin asıllarının yanında fotokopilerini de getirirseniz belgelerinizin asılları 
size iade edilecektir. 
 
   (a) Üç adet güvenlik soruĢturması ve arĢiv araĢtırmasına esas form, 
 
 Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formu ve Doldurma Talimatı TABLO-8’dedir. 
(Bilgisayar ortamında ve doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır.)  
 
   (b) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
 
 Kendisine ait nüfus cüzdanının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi 
(Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez.). 
 
   (c) Askerî kimlik fotokopisi, 
 
 Askerliğini yapmakta olan personel, kendisine ait askerî kimlik belgesinin asıl sureti (Adayın 
yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi. 
 
   (ç) Lisans diploması, 
 
 Mezun olduğu en az dört yıllık fakülte/yüksekokula ait diplomanın veya mezuniyet belgesinin 
aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi veya mezun olunan fakülte/yüksekokulun 
yetkili makamlarınca onaylı örneği,  
 
   (d) Denklik belgesi, 
 
 Öğrenimlerini yurt dıĢında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmıĢ 
denklik belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini getireceklerdir. 
 
   (e) Not durum belgesi (Transkript), 
 
 Bitirdiği en az dört yıllık fakülte veya yüksekokula ait okuduğu süre ve dersleri gösteren not 
durum belgesinin aslı ve fotokopisi (Adayın ismi, okul ve mezun olunan bölüm ismi 
bulunmayanların belgesi kabul edilmeyecektir.). 
 
   (f) Lisansüstü Diploması, 
 
 Varsa lisansüstü öğrenimine ait diploma veya mezuniyet belgesinin aslı (Adayın yanında 
olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Fakülte Öğrenci ĠĢleri tarafından “Aslı gibidir” onaylı olanlar kabul 
edilecektir.). 
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   (g) Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler erkek adaylar için):  
 
    (I) Terhis belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi veya, 
 
     (II) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisi [Askerlik 
ġubelerinden onaylı suretini (Onaysız fotokopi kabul edilmez.)]. 
 
   (ğ) Askerlik durum belgesi, 
 
 Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, son bir ay içinde alınmıĢ askerlik durum 
belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi. 
 
   (h) ġehit/gazi eĢ ve çocuklarına ait ilgili kurumdan alınmıĢ onaylı belgenin aslı 
(Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi, 
 
 Anne/baba veya eĢi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel 
BaĢkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal 
Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır. 
 
   (ı) Adli sicil kaydı, 
 
 BaĢvuru formunda ADLĠ SĠCĠL KAYDI’nı “EVET” olarak iĢaretleyenler, konu hakkındaki adli 
evraklarının aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini (Mahkeme kararı, iddianame 
vb.) ikinci aĢama sınavlarına gelirken getireceklerdir. 
 
   (i) Fotoğraf, 
 
 Adayın en son halini gösterir 4,5x6 cm. ebadında 12 adet fotoğraf (Dört tanesi dosyaya 
takılacaktır. Diğerleri zarf içerisinde adayın yanına bulunacaktır. Fotoğrafların arka tarafına adayın 
adı-soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır). 
 
   (j) Nitelik belgesi, 
 
    (I) Adaylardan halen silahaltında olanlar ile TSK’da devlet memuru veya iĢçi 
olarak çalıĢanlara Birlik Komutanlıklarınca 2.d. maddesinde belirtilen nitelik belgeleri tanzim 
edilecektir. 
 
    (II) Nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde 
olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Ġkinci seçim aĢaması 
sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde olan adaylar, nitelik 
belgelerini eğitim birliğinden alacaklardır.  
 
   (k) Ayrıca yanlarında tükenmez kalem (Mürekkepli kalem olmayacak), kurĢun 
kalem, silgi, fiziki yeterlilik değerlendirme testi için eĢofman, Ģort ve spor ayakkabısı 
getireceklerdir.  
 
NOT: Adayların kayıt-kabul aşamasında teslim ettiği belgeler iade edilmeyecek, saklama 
süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika vb. belgelerinin 
asıllarını yanlarında getirmeleri ancak teslim etmemeleri önem arz etmektedir. 
 
NOT: Adaylar ikinci aşama sınavlarına gelirken getirecekleri belgeleri yukarıda belirtilen sıra 
ile [(1) maddesi üstte olacak şekilde] yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak 
getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (Naylon föye) konulmayacaktır. Dosyanın kapağına 
büyük harflerle adayın “aday numarası, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve tercih ettiği 
sınıf/branş” yazılacaktır. 
 
NOT: İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak 
ve işlemleri iptal edilecektir. 
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 c. Üçüncü Seçim AĢaması: 
 

  (1) Genel Sağlık Muayenesi, 
 

   (a) Sınavlarda baĢarılı olan adaylar sınav merkezinden ilgili sağlık merkezine 
yönlendirilecek ve Sağlık Bakanlığınca belirlenmiĢ olan “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye 
Yetkili” Sağlık KuruluĢlarından, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık 
Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “SözleĢmeli Subay Olur” kararlı sağlık raporunu alacaklardır. 
Ġstenen raporu alamayan adaylar seçim aĢamalarından elenmiĢ sayılacaktır. 
 

   (b) Sağlık raporu için baĢvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık 
bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiĢ sayılırlar. 
 

  (2) Güvenlik SoruĢturması, 
 

  Güvenlik soruĢturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres 
bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus 
müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir. 
 

 ç. Asil/Yedek Adayların Belirlenmesi ve Sıralama Nasıl Yapılacaktır?  
 

  (1) Değerlendirme: 
 

   (a) Yazılı sınava giren, fiziki yeterlilik testi, uygulama sınavı ile mülakatta baĢarılı 
olan adaylar değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 
 

   (b) Değerlendirme; Yazılı Sınav notunun % 25’i, FYT notunun % 25’i, mülakat 
notunun % 50’sinin toplamlarına, uygulama sınav notu ve özel nitelik puanının ilave edilmesi 
Ģeklinde yapılacaktır. 
 

   (c) Değerlendirmede Ģehit eĢ ve çocuklarına ilave olarak 10 puan, muharip/malul 
gazi eĢ ve çocuklarına ise 5 puan verilecektir. 
 

   (ç) Değerlendirmede, sözleĢmeli subay adaylarından yüksek lisans yapmıĢ olanlara 
özel nitelik puanı kapsamında 5 puan verilecektir. Bir aday özel nitelik puanı kapsamında, en fazla 
toplam 10 puan alabilmektedir. 
 

   (d) Bir adaya özel nitelik puanı kapsamında en fazla 10 puan verilecektir.  
 

  (2) Sıralama: 
 

   BaĢarılı olan adaylar, sonuç puanına göre en yüksek puanlıdan baĢlamak üzere 
sıralanacaktır.  
 

 d. Sınav Sonuçlarının Ġlanı 
 

  Ġcra edilen sınavlar sonucunda baĢarılı olan adayların asil ve yedek isim listesi, 
www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanacaktır. 
 
 e. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır? 
 

 (1) Sınavlarda baĢarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruĢturması iĢlemlerini 
www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yer alan aday durumu bilgilendirme programından 
öğrenebileceklerdir.  
 
 (2) Sağlık raporu ve güvenlik soruĢturması olumlu sonuçlanan adayların eğitim tebligatları 
posta ile adreslerine yapılmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna 
kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir.  
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 (3) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların www.msb.gov.tr 
genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme baĢvurularına iĢlem 
yapılmayacaktır. 
 

TÜM SINAV AġAMALARINDA BAġARILAR DĠLERĠZ ! 
 

SĠZLERĠ BEKLĠYORUZ… 
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4. TABLOLAR: 

TEMĠNĠ YAPILACAK SÖZLEġMELĠ BANDO SINIFI SUBAYA AĠT BĠLGĠLER (TABLO-1) 

TSK Armoni Subay 

S. 
No 

Sınıfı BranĢı 
Alınacak 
Personel 

Sayısı 
Cinsiyeti Kaynak Okul/Bölüm Uygulamalı Sınav 

1. 
Bando 
Subay Koro ġefi 1 

Erkek / 
Bayan 

Üniversitelere bağlı 
konservatuarların koro Ģefliği, 
kompozisyon ve orkestra 
Ģefliği bölümünden mezun 
olmak veya kompozisyon ya 
da orkestra Ģefliği yüksek 
lisansı yapmıĢ olmak 

1. Adayın baĢvuru tarihine kadar mesleğiyle ilgili tüm 
dokümanlarının (konser programları, diplomalar, 
sertifikalar vb.) komisyon tarafından incelenmesi,  
 
2. G.Verdi:Nabucco, “Esirler Korosu”, G.Verdi:II 
Trovatore, “Çingeneler Korosu”, G.Verdi:La Traviata, 
“Matadorlar Korosu” veya G.Verdi:Macbeth, “Patria 
Opressa” korolarından 2 tanesini piyano eĢliğiyle 
yönetmek, 
 
3. Komisyonca belirlenecek bir eseri orkestra 
partisyonundan piyanoda çalmak, piyano 
redüksiyonundan koro partilerini söyleyerek deĢifraj 
etmek. 
 
4. Klasik, romantik veya çağdaĢ dönemden adayın 
kendi belirleyeceği bir büyük korolu orkestra eserinin 
korolu bölümlerini yönetmek (Eserin piyano Redüksiyonu 
adayın kendisi tarafından getirilecektir), 
 
5. Adayın kendi seçeceği bir operadan bir koro 
bölümünü yönetmek ve gerekirse koroyu çalıĢtırmak, 
 
6. Komisyonca seçilmiĢ iki eseri Ģarkıcılara veya 
koroya çalıĢtırmak ve yönetmek. 
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SÖZLEġMELĠ SUBAY TEMĠN FAALĠYET TAKVĠMĠ (TABLO-2) 

 

S.No. Faaliyet Tarih 

1 
BaĢvuruların genel ağ (internet) ortamında 
yapılması. 

02 - 17 Mart 2017 
(saat 17.30’a kadar) 

2 
BaĢvuruların incelenerek baĢvurusu kabul edilen 
adayların Yazılı Sınava(Genel Kültür) çağrılması 
(Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.) 

24 Mart 2017 tarihinden sonra 

3 Yazılı Sınav Bilahare yayımlanacaktır. 

4 
Yazılı Sınav sonunda sıralamaya giren adayların 
(Kontenjanın 20 katı) ikinci seçim aĢamasına 
çağrılması (Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.) 

Bilahare yayımlanacaktır. 

5 
Ġkinci Seçim AĢamasının Ġcrası. (Kayıt Kabul, 
FYT, KiĢilik Değerlendirme Testi,) 

Bilahare yayımlanacaktır. 

6 Uygulama Sınavı Bilahare yayımlanacaktır. 

7 Mülakat  Bilahare yayımlanacaktır. 

8 
Genel Sağlık Muayenesi ve Güvenlik 
SoruĢturması 

Sınavlarda BaĢarılı Olan Adaylar 

9 
Asil ve yedek adayların tespit edilerek sonuçların 
yayımlanması (Genel ağ aracılığı ile 
duyurulacaktır.) 

Bilahare yayımlanacaktır. 

 
NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir. 
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BOY VE KĠLO ORANLARI NOMOGRAMI (TABLO-3) 
 

a. Erkek Adayları Ġçin Boy ve Kilo Oranları: 

Boy  
Ağırlık  

Alt Sınırı  

Ağırlık  

Üst Sınırı 

 

Boy  
Ağırlık  

Alt Sınırı  

Ağırlık  

Üst Sınırı 

164 cm. 51 kg. 72 kg. 190 cm. 69 kg. 94 kg. 

165 cm. 52 kg. 72 kg. 191 cm. 70 kg. 95 kg. 

166 cm. 52 kg. 72 kg. 192 cm. 70 kg. 96 kg. 

167 cm. 53 kg. 73 kg. 193 cm. 71 kg. 97 kg. 

168 cm. 54 kg. 73 kg. 194 cm. 72 kg. 98 kg. 

169 cm. 54 kg. 74 kg. 195 cm. 72 kg. 99 kg. 

170 cm. 55 kg. 75 kg. 196 cm. 73 kg. 100 kg. 

171 cm. 56 kg. 76 kg. 

 

197 cm. 74 kg. 101 kg. 

172 cm. 56 kg. 77 kg. 198 cm. 75 kg. 102 kg. 

173 cm. 57 kg. 78 kg. 199 cm. 75 kg. 103 kg. 

174 cm. 58 kg. 79 kg. 200 cm. 76 kg. 104 kg. 

175 cm. 58 kg. 80 kg. 201 cm. 77 kg. 105 kg. 

176 cm. 59 kg. 81 kg. 202 cm. 78 kg. 106 kg. 

177 cm. 60 kg. 81 kg. 203 cm. 78 kg. 107 kg. 

178 cm. 60 kg. 82 kg. 204 cm. 79 kg. 108 kg. 

179 cm. 61 kg. 83 kg. 205 cm. 80 kg. 109 kg. 

180 cm. 62 kg. 84 kg. 206 cm. 81 kg. 110 kg. 

181 cm. 62 kg. 85 kg. 207 cm. 81 kg. 111 kg. 

182 cm. 63 kg. 86 kg. 208 cm. 82 kg. 112 kg. 

183 cm. 64 kg. 87 kg. 209 cm. 83 kg. 114 kg. 

184 cm. 64 kg. 88 kg. 210 cm. 84 kg. 115 kg. 

185 cm. 65 kg. 89 kg.  

186 cm . 66 kg. 90 kg.   

187 cm. 66 kg. 91 kg.   

188 cm. 67 kg. 92 kg.   

189 cm. 68 kg. 93 kg.   
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b. Kadın Adayları Ġçin Boy ve Kilo Oranları: 

Boy  
Ağırlık  

Alt Sınırı  

Ağırlık  

Üst Sınırı 

 

Boy  
Ağırlık  

Alt Sınırı  

Ağırlık  

Üst Sınırı 

153 cm. 44 kg. 60 kg. 178 cm. 60 kg. 82 kg. 

154 cm. 45 kg. 61 kg. 179 cm. 60 kg. 83 kg. 

155 cm. 45 kg. 62 kg. 180 cm. 61 kg. 84 kg. 

156 cm. 46 kg. 63 kg. 181 cm. 62 kg. 85 kg. 

157 cm. 46 kg. 63 kg. 182 cm. 62 kg. 86 kg. 

158 cm. 47 kg. 65 kg. 183 cm. 63 kg. 87 kg. 

159 cm. 48 kg. 65 kg. 184 cm. 64 kg. 88 kg. 

160 cm. 48 kg. 66 kg. 

 

185 cm. 64 kg. 88 kg. 

161 cm. 49 kg. 67 kg. 186 cm. 65 kg. 89 kg. 

162 cm. 49 kg. 68 kg. 187 cm. 66 kg. 90 kg. 

163 cm. 50 kg. 69 kg. 188 cm. 67 kg. 91 kg. 

164 cm. 51 kg. 69 kg. 189 cm. 67 kg. 92 kg. 

165 cm. 51 kg. 70 kg. 190 cm. 68 kg. 93 kg. 

166 cm. 52 kg. 70 kg. 191 cm. 69 kg. 94 kg. 

167 cm. 53 kg. 71 kg. 192 cm. 70 kg. 95 kg. 

168 cm. 53 kg. 73 kg. 193 cm. 70 kg. 96 kg. 

169 cm. 54 kg. 74 kg. 194 cm. 71 kg. 97 kg. 

170 cm. 54 kg. 75 kg. 195 cm. 72 kg. 98 kg. 

171 cm. 55 kg. 75 kg. 196 cm. 72 kg. 99 kg. 

172 cm. 56 kg. 76 kg. 197 cm. 73 kg. 100 kg. 

173 cm. 56 kg. 77 kg. 198 cm. 74 kg. 101 kg. 

174 cm. 57 kg. 78 kg.  199 cm. 75 kg. 102 kg. 

175 cm. 58 kg. 79 kg.  200 cm. 76 kg. 104 kg. 

176 cm. 58 kg. 80 kg.   

177 cm. 59 kg. 81 kg. 
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TSK’DA GÖREVLĠ DEVLET MEMURU VE ĠġÇĠLER ĠÇĠN 
NĠTELĠK BELGESĠ (TABLO-4) 

 

 
Adı ve Soyadı  : 
Sınıf ve Rütbesi : 
Görev Yeri : 
Dönemi veya Tertibi : 
Sicil Numarası : 
Nasbı : 

SIRA 
NO. 

NĠTELĠKLER 
SĠCĠL ÜSTLERĠ 

1’ĠNCĠ ÜST 2’NCĠ ÜST 3’ÜNCÜ ÜST 

1. Genel GörünüĢü, sosyal durumu      
   

2. Askeri tavır ve hareketi      
   

3. Ġtaati 
   

4. Görevde sabır ve tahammülü      
   

5. Sadakat ve bağlılığı      
   

6. Tetkik ve etraflıca inceleme merakı      
   

7. Düzgün söz söyleme kabiliyeti      
   

8. Amirlik ve komutanlık yapabilme kabiliyeti      
   

9. Kesin hüküm 
   

10. 
Dolduran Adı, Soyadı 
Rütbesi  
Ġmza ve Tarih 

   

   

NOT :  1. Niteliklere (Çok iyi, iyi, orta, zayıf) Ģeklinde açık olarak cevap verilecektir.)  
 
      2. AlmıĢ olduğu ceza ve mükâfatlar listesi nitelik belgesine eklenecektir.  
 
      3. Kesin Hüküm: “SözleĢmeli Subaylığa/Astsubaylığa Layıktır veya Değildir” Ģeklinde yazılacaktır.  
 
      4. Doldurulduğunda "ÖZEL" gizlilik derecesi verilecektir. 
 

5. Haklarında olumsuz Nitelik Belgesi doldurulan adayların, baĢvuruları kabul 
edilmeyeceği için, ilgili Birlik Komutanlıkları tarafından baĢvuru yaptırılmayacak, yazılı sınav ve 
seçim aĢamalarına gönderilmeyecektir 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Kendisinin 
Fotoğrafı 

Resmî Mühür 
ve Ġmza 

 

 
Evli ise EĢinin 

Fotoğrafı 
Resmî Mühür 

ve Ġmza 
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YEDEK SUBAYLAR ĠÇĠN NĠTELĠK BELGESĠ (TABLO-5) 
 

NOT :  1. Niteliklere (Çok iyi, iyi, orta, zayıf) Ģeklinde açık olarak cevap verilecektir.)  
 2. AlmıĢ olduğu ceza ve mükâfatlar listesi nitelik belgesine eklenecektir.  
 3. Kesin Hüküm: “SözleĢmeli Subaylığa/Astsubaylığa Layıktır veya Değildir” Ģeklinde yazılacaktır.  
 4. Doldurulduğunda "ÖZEL" gizlilik derecesi verilecektir. 
 5. Haklarında olumsuz Nitelik Belgesi doldurulan adayların, baĢvuruları kabul 
edilmeyeceği için, ilgili Birlik Komutanlıkları tarafından baĢvuru yaptırılmayacak, yazılı sınav ve 
seçim aĢamalarına gönderilmeyecektir 

Adı ve Soyadı : 
Sınıf ve Rütbesi : 
Görev Yeri : 
Dönemi veya Tertibi : 
Sicil Numarası : 
Nasbı : 

SIRA 
NO. 

NĠTELĠKLER 

SĠCĠL ÜSTLERĠ 

1’ĠNCĠ  
ÜST 

2’NCĠ  
ÜST 

3’ÜNCÜ 
ÜST 

1 
Askerlik hizmeti süresi içinde, almıĢ olduğu sicillerinin 
not toplamlarının ortalaması, sicil tam notunun % 85 
ve daha fazlası mıdır?  

   

2 
Ahlak, seciye ve karakter bakımından kusursuz ve iyi 
hal sahibi midir?  

   

3 
Askeri ruhu, disiplini ve itaati, her türlü tesire rağmen 
muhafaza edecek Ģekilde benimsemiĢ midir?  

   

4 
ÇalıĢkanlığı, azim ve iradesi, soğukkanlılığı, 
durumlara uyma yeteneği derecesi nedir?  

   

5 Güvenilme ve sadakat durumu derecesi nedir?     

6 
Maddi çıkarlara ve kötü alıĢkanlıklara düĢkünlüğü var 
mıdır?  

   

7 
Görev için titizliği ve sorumluluğu benimseme derecesi 
nedir?  

   

8 
Genel görünüĢü, temizliği, kılık-kıyafeti, genel tavır ve 
hareketlerinin TSK’ya uygunluk derecesi nedir?  

   

9 
Genel kültür, terbiye, nezaket ve tevazuu yönüyle 
değerlendirilmesi  

   

10 
Zekâ, kavrayıĢ ve anlayıĢ (muhakeme) yeteneğinin 
derecesi nedir?  

   

11 
Anlatım, düĢüncesini açıkça söyleme ve inandırma 
yeteneğinin derecesi nedir?  

   

12 
Muhiti intibak, arkadaĢ edinme, kendini sevdirme ve 
kabul ettirme yeteneğinin derecesi nedir?  

   

13 
EĢinin ve ailesinin toplum içindeki durumunun TSK’ya 
uygunluk derecesi nedir?  

   

14 
Terör örgütleri, yasadıĢı oluĢumlar ve cebir veya tehdit 
kullanarak dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düĢünce 
ve kanaatleri değiĢtirmeye çalıĢan unsurlarla ilgili mi? 

   

15 Atatürk ilkelerine bağımlılık derecesi nedir?     

16 
Varsa subay/astsubay olmasını engelleyecek diğer 
hususlar? 

   

17 
.........................’in istekte bulunması halinde muvazzaf 
subaylığa alınması uygun mudur?  

   

S
ĠC

ĠL
 

Ü
S

T
E

L
R

ĠN
Ġ

N
 

Ġmza ve Resmî Mühür : 
Adı ve Soyadı  : 
Sınıf ve Rütbesi  : 
Sicil Numarası  : 
Görevi  : 

   

 
Kendisinin 
Fotoğrafı 

Resmî Mühür 
ve Ġmza 

 

 

Evli ise EĢinin 
Fotoğrafı 

Resmî Mühür 
ve Ġmza 
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ERBAġ/ERLER ĠÇĠN NĠTELĠK BELGESĠ (TABLO-6) 
 

SÖZLEġMELĠ SUBAY OLMAYA ĠSTEKLĠ ERBAġ VE ERLER ĠÇĠN DÜZENLENECEK  
NĠTELĠK BELGESĠ 

 
NOT :  1. Niteliklerden1-13 nolu niteliklere Evet/Hayır, 14 nolu niteliğe “Uygundur/Uygun Değildir” 

  Ģeklinde açık olarak cevap verilecektir. 
 
      2. Varsa ilave görüĢler nitelik belgesine eklenecektir.  
 
      3. Doldurulduğunda "ÖZEL" gizlilik derecesi verilecektir. 
 

4 . Haklarında olumsuz Nitelik Belgesi doldurulan adayların, baĢvuruları kabul 
edilmeyeceği için, ilgili Birlik Komutanlıkları tarafından baĢvuru yaptırılmayacak, yazılı sınav 
ve seçim aĢamalarına gönderilmeyecektir 

 

Adı ve Soyadı : 
Sınıf ve Rütbesi : 
Görev Yeri : 
Dönemi veya Tertibi : 
Sicil Numarası : 
Nasbı : 

SIRA 
NO. 

NĠTELĠKLER 

SĠCĠL ÜSTLERĠ 

1’ĠNCĠ 
ÜST 

2’NCĠ 
ÜST 

3’ÜNCÜ 
ÜST 

1 
Ahlak ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hal sahibi 
midir?  

   

2 
Disiplin ve itaati, her türlü tesire rağmen muhafaza edecek 
Ģekilde benimsemiĢ midir?  

   

3 ÇalıĢkan azim ve iradeli, soğukkanlı ve dayanıklı mıdır?    

4 Güvenilme ve sadakat durumu derecesi nedir?  
   

5 Maddi çıkarlara ve kötü alıĢkanlıklara düĢkünlüğü var mıdır?     

6 Görevinde sorumluluk belirleme derecesi nedir?    

7 
Genel görünüĢü, temizliği, kılık-kıyafeti, genel tavır ve 
hareketlerinin TSK’ne uygunluk derecesi nedir?  

   

8 
Meslek bilgisini ve askeri ihtisasını geliĢtirme çabası var 
mıdır? 

   

9 
Zekâ, kavrayıĢ ve anlayıĢ (muhakeme) yeteneğinin derecesi 
nedir?  

   

10 
Anlatım, düĢüncesini açıkça söyleme ve inandırma 
yeteneğinin derecesi nedir?  

   

11 
EĢinin ve ailesinin sosyal yapısının TSK’ya uygunluk 
derecesi nedir? 

   

12 Yıkıcı, bölücü faaliyetlere ve ideolojik eğilimleri var mıdır?    

13 Atatürk ilkelerini özümsemiĢ midir?    

14 SözleĢmeli subay olmasını engelleyecek durumu var mıdır?    

S
ĠC

ĠL
 

Ü
S

T
E

L
R

ĠN
ĠN

 

 
Ġmza ve Resmî Mühür : 
Adı ve Soyadı  : 
Sınıf ve Rütbesi  : 
Sicil Numarası  : 
Görevi  : 

   

 
Kendisinin 
Fotoğrafı 

Resmî Mühür 
ve Ġmza 

 

 

Evli ise EĢinin 
Fotoğrafı 

Resmî Mühür 
ve Ġmza 
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FĠZĠKĠ YETERLĠLĠK TABLOSU (TABLO-7) 
a. Fiziki Yeterlilik Testi Kadın Adaylar Ġçin: 
 

Mekik (2 dk.) 
Kadın ġınavı  
(Dizler Yerde) 

 (2 dk.) 

Hedef KoĢusu (*) 
(400 m) 

1500 m KoĢu (*) 

Tekrar Puan Tekrar Puan Derece Puan Derece Puan 

50 100 35 100 
1:50 ve 
aĢağısı 

100 
8.30-8.39’ 100 

49 98 34 96 1:51 95 8.40-8.49’ 95 

48 96 33 92 1:52 90 8.50-8.59’ 90 

47 94 32 88 1:53 85 9.00-9.09’ 85 

46 92 31 84 1:54 80 9.10-9.19’ 80 

45 90 30 80 1:55 75 9.20-9.29’ 75 

44 88 29 76 1:56 70 9.30-9.39’ 70 

43 86 28 72 1:57 68 9.40-9.49’ 68 

42 84 27 68 1:58 66 9.50-9.59’ 66 

41 82 26 66 1:59 64 10.00-10.09’ 64 

40 80 25 64 2:00 62 10.10-10.19’ 60 

39 78 24 62 2:01 60 10.20-10.29’ 55 

38 76 23 60 2:02 58 10.30-10.39’ 50 

37 74 22 56 2:03 56 10.40-10.49’ 48 

36 72 21 52 2:04 54 10.50-10.59’ 44 

35 70 20 50 2:05 50 11.00-11.09’ 40 

34 68 19 48 2:06 48 11.10-11.19’ 36 

33 66 18 46 2:07 46 11.20-11.29’ 34 

32 64 17 44 2:08 44 11.30-11.39’ 30 

31 62 16 42 2:09 42 11.40-11.49’ 25 

30 60 15 40 2:10 40 11.50-11.59’ 20 

29 58 14 35 2:11 38 12.00-12.09’ 15 

28 56 13 30 2:12 34 12.10-12.19’ 10 

27 54 12 25 2:13 30 12.20-12.29’ 5 

26 52 11 20 2:14 25 12.30-12.39’ 1 

25 50 10 15 2:15 20 12.40 0 

24 48 9 12 2:16 15 
  

23 46 8 9 2:17 10 
  

22 44 7 6 2:18 8 
  

21 42 6 3 2:19 7 
  

20 40 5 1 2:20 6 
  

19 35 4-0 0 2:21 5 
  

18 30     2:22 4 
  

17 25   
 

2:23 3 
  

16 20   
 

2:24 2 
  

15 15   
 

2:25 1 
  

14 10   
 

2:26 0 
  

13 8   
   

  12 6   
   

  11 3   
   

  10 1   
   

  9-0 0        
(*) Adaylar, "Hedef KoĢusu veya 1.500 m KoĢu" branĢlarından bir tanesinden teste tabi tutulur. 
(1) Adaylar her bir FYT branĢından belirlenecek puanı almak zorundadır. Herhangi branĢtan belirlenen puanı alamayan aday baĢarısız olur. 
 

2) Ġdare, ihtiyacına göre uygun gördüğü temin kategorileri için puan barajı belirleyebilir. 
 

3) Hedef koĢusu, 35 metre uzunluğu olan parkurda gerçekleĢtirilir. Aynı kulvar üzerinde ve baĢlangıç noktasından 15 m, 20 m, 30 m ve 35 m 
uzaklıklarda hedefler vardır. Her bir hedefin üzerinde ikiĢer adet tahta vardır. Adaylar baĢlangıç noktasından koĢuya baĢlarlar. Önce 35 m 
uzaklıktaki hedefteki tahtalardan bir tanesini alır baĢlangıç çizgisinde bulunan sepete atar. Daha sonra tek kalan diğer tahtayı alıp sepete atar. 
Aday uzaktaki hedeften baĢlayarak yakındaki hedefe doğru sırayla koĢar ve tek tek tahtaları toplayıp sepete atar. KoĢu en son tahtayı sepete 
atıp ve bitiĢ çizgisini (baĢlangıç ve bitiĢ çizgileri aynı yerdir) geçtikten sonra tamamlanır. Adaylar toplam 400 m koĢmuĢ olur. 
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b. Fiziki Yeterlilik Testi Erkek Adaylar Ġçin: 

Mekik (2 dk.) ġınav (2 dk.) 
Hedef KoĢusu (**) 

(400 m) 
1500 m KoĢu (**) 

Tekrar Puan Tekrar Puan Derece Puan Derece Puan 

60 100 55 100 
1:34 ve  
aĢağısı 

100 5:40-5:49 100 

59 97 54 98 1:35 95 5:50-5:59 90 

58 95 53 96 1:36 90 6:00-6:09 80 

57 92 52 94 1:37 85 6:10-6:19 70 

56 90 51 92 1:38 80 6:20-6:29 60 

55 87 50 90 1:39 75 6:30-6:39 50 

54 85 49 88 1:40 70 6:40-6:49 45 

53 82 48 86 1:41 68 6:50-6:59 40 

52 80 47 84 1:42 66 7:00-7:09 35 

51 77 46 82 1:43 64 7:10-7:19 30 

50 75 45 80 1:44 62 7:20-7:29 25 

49 72 44 78 1:45 60 7:30-7:39 20 

48 70 43 76 1:46 58 7:40-7:49 18 

47 67 42 74 1:47 56 7:50-7:59 15 

46 65 41 72 1:48 54 8:00-8:09 12 

45 62 40 70 1:49 52 8:10-8:19 10 

44 60 39 68 1:50 50 8:20-8:29 8 

43 57 38 66 1:51 48 8:30-8:39 4 

42 55 37 64 1:52 46 8:40-8:49 1 

41 52 36 62 1:53 44 
8:50 ve  
yukarısı  

0 

40 50 35 60 1:54 42   

39 47 34 58 1:55 40   

38 45 33 56 1:56 35   

37 42 32 54 1:57 30   

36 40 31 52 1:58 25   

35 37 30 50 1:59 20   

34 35 29 48 2:00 10   

33 32 28 46 
2:01 ve 
 yukarısı 

0   

32 30 27 44     
31 27 26 42   

  30 25 25 40   

  29 22 24 38   

  28 20 23 36   
  

27 17 22 34   
  

26 15 21 32   
  

25 12 20 30   
  

24 10 19 28   

  23 7 18 26   
  

22 5 17 24   
  

21 2 16 20   
  

16-20 1 15 18   
  

0-15 0 14 16   
  

  
13 14   

  

  
12 12   

  

  
11 10   

  

  
10 7   

  

  
9 4   

  

  
6-8 1   

  

  
0-5 0   

  
(**) Adaylar, "Hedef KoĢusu veya 1.500 m KoĢu" branĢlarından bir tanesinden teste tabi tutulur.  
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1) Adaylar her bir FYT branĢından belirlenecek puanı almak zorundadır. Herhangi branĢtan belirlenen puanı alamayan 
aday baĢarısız olur. 
2) Ġdare, ihtiyacına göre uygun gördüğü temin kategorileri için puan barajı belirleyebilir. 
 
3) Hedef koĢusu, 35 metre uzunluğu olan parkurda gerçekleĢtirilir. Aynı kulvar üzerinde ve baĢlangıç noktasından 15 m, 
20 m, 30 m ve 35 m uzaklıklarda hedefler vardır. Her bir hedefin üzerinde ikiĢer adet tahta vardır. Adaylar baĢlangıç 
noktasından koĢuya baĢlarlar. Önce 35 m uzaklıktaki hedefteki tahtalardan bir tanesini alır baĢlangıç çizgisinde bulunan 
sepete atar. Daha sonra tek kalan diğer tahtayı alıp sepete atar. Aday uzaktaki hedeften baĢlayarak yakındaki hedefe 
doğru sırayla koĢar ve tek tek tahtaları toplayıp sepete atar. KoĢu en son tahtayı sepete atıp ve bitiĢ çizgisini (baĢlangıç 
ve bitiĢ çizgileri aynı yerdir) geçtikten sonra tamamlanır. Adaylar toplam 400 m koĢmuĢ olur. 
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1. Adı, Soyadı (*)  

7.  
Nüfusa 
Kayıtlı 
Olduğu 

Ġl  

Fotoğraf  

2. Uyruğu  Ġlçe  

3. T.C. Kimlik No.  Köy/Mah.  

4. Doğum Yeri  Cilt No.  

5. Doğum Tarihi  Aile S.No.  Medeni Hali :  

6. Telefon No.:   Syf. No.  Dini :   

Ev 
 Seri No.  

VeriliĢ 
Sebebi : 

 

Cep  VeriliĢ Tarihi  
Kayıtlı Ol. 
Nüf.Ġd. :  

 

8. Ġkamet Adresi (Nüfus Müdürlüğüne/Muhtarlığa Kayıtlı Olduğu Adres) 

Mahalle           :  Apartman/Site Adı   :  

Cadde            :  Daire No.                 :  

Sokak             :  Köy/Belde/Kasaba  :  
Bina/Kapı No. :  Ġlçe :                              Ġl:  

9. Daimi Adres   

Mahalle           :  Apartman/Site Adı   :  

Cadde            :  Daire No.                 :  
Sokak             :  Köy/Belde/Kasaba  :  
Bina/Kapı No. :  Ġlçe :                              Ġl:  

10. Öğrenim Durumu 

Tarih Mezun Olduğu Okulun Adı ve Yeri Ayrılma Nedeni (**) 

/     /       ’den 
/    /          ’e  

  Mezuniyet Tasdikname 

Ġlçe :                                              Ġl:       

11. Son ÇalıĢtığı ĠĢyeri 

Tarih 
Unvanı (ÇalıĢtığı ĠĢyeri 

Adı) 
Son ÇalıĢtığı ĠĢyeri Adresi ĠĢin Nevi 

/     /       ’den 
/    /          ’e 

  
  

 

Ġlçe :                                   Ġl:  

12. Askerlik Durumu 

BaĢlama Tarihi Terhis Tarihi Cezaları Birliğin Adı ve Yeri 

      /      /           /      /      
 

Ġlçe :                                     Ġl:  

13. Aileye Dair Bilgiler 

Adı Soyadı Ġkamet veya ĠĢ Adresi 
Doğum 

Yeri/Tarihi 
Uyruğu 

Babasının 

Mahalle :      Köy/Kasaba : 
Cadde :      Tel.No.  : 
Sokak :      Ġlçe   : 
Bina/Kapı No.:      Ġl   : 

  

Annesinin 

Mahalle :      Köy/Kasaba : 
Cadde :      Tel.No.  : 
Sokak :      Ġlçe   : 
Bina/Kapı No.:      Ġl   : 

  

EĢinin(***) 

Mahalle :      Köy/Kasaba : 
Cadde :      Tel.No.  : 
Sokak :      Ġlçe   : 
Bina/Kapı No.:      Ġl   : 

  

14. Aileye Dair Bilgiler 
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KardeĢ 1 

Mahalle :      Köy/Kasaba : 
Cadde :      Tel.No.  : 
Sokak :      Ġlçe   : 
Bina/Kapı No.:      Ġl   : 

    

KardeĢ 2  

Mahalle :      Köy/Kasaba : 
Cadde :      Tel.No.  : 
Sokak :      Ġlçe   : 
Bina/Kapı No.:      Ġl   : 

    

KardeĢ 3  

Mahalle :      Köy/Kasaba : 
Cadde :      Tel.No.  : 
Sokak :      Ġlçe   : 
Bina/Kapı No.:      Ġl   : 

    

KardeĢ 4  

Mahalle :      Köy/Kasaba : 
Cadde :      Tel.No.  : 
Sokak :      Ġlçe   : 
Bina/Kapı No.:      Ġl   : 

    

KardeĢ 5  

Mahalle :      Köy/Kasaba : 
Cadde :      Tel.No.  : 
Sokak :      Ġlçe   : 
Bina/Kapı No.:      Ġl   : 

    

KardeĢ 6 (****) 

Mahalle :      Köy/Kasaba : 
Cadde :      Tel.No.  : 
Sokak :      Ġlçe   : 
Bina/Kapı No.:      Ġl   : 

    

14. Hakkında Bilgi Verecek Üç ġahsın (Akraba ve eski iĢverenler hariç) 

Adı Soyadı Ġkamet veya ĠĢ Adresi 
Doğum 

Yeri/Tarihi 
Uyruğu 

ġahıs 1 

Mahalle :      Köy/Kasaba : 
Cadde :      Tel.No.  : 
Sokak :      Ġlçe   : 
Bina/Kapı No.:      Ġl   : 

  

ġahıs 2 

Mahalle :      Köy/Kasaba : 
Cadde :      Tel.No.  : 
Sokak :      Ġlçe   : 
Bina/Kapı No.:      Ġl   : 

  

ġahıs 3 

Mahalle :      Köy/Kasaba : 
Cadde :      Tel.No.  : 
Sokak :      Ġlçe   : 
Bina/Kapı No.:      Ġl   : 

  

15. Hakkınızda verilmiĢ bulunan mahkumiyet kararı veya halen devam eden ceza davası var mıdır? (**) 

                                                                                                             VAR (     )                  YOK (     ) 

Eğer VAR ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve davanın görülmekte olan 
mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz.  

16. YUKARIDAKĠ BĠLGĠLERĠN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERĠM. 

                                                                                                                 ġahsın Ġmzası 

17.UYARI 

a. Form nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmadan doğru ve eksiksiz doldurulur.  

b. (*) Adı ve/veya soyadı değiĢenler değiĢiklikten önceki ad/soyadını da parantez iĢareti içinde belirtirler. 

c. (**) 10’uncu maddedeki okuldan ayrılma nedeni olarak “Mezuniyet” veya “Tasdikname” sütununa ve 15’inci 

maddedeki “VAR” veya “YOK” ifadesinin yanına – X – iĢareti konulacaktır. 

ç. (***) EĢinin evlenmeden önceki soyadı (kızlık soyadı) parantez iĢareti içinde yazılacaktır. 

d. (****) KardeĢ sayısı 6’dan fazla ise satır sayısı çoğaltılarak çıktı alınabilecektir. 

e. Adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, “Mahalle-Cadde-Sokak-Kapı No.-Daire No.-

Köy/Belde/Kasaba, Ġl ve Ġlçe”  belirterek tam ve açık olarak yazınız, mutlaka “Telefon Numarası” belirtiniz. 

f. 8’inci, 9’uncu ve 13'üncü maddeler içeriğindeki adres bölümüne adres olarak birlik, kıĢla, orduevi ve askeri 

gazino yazmayınız. 

g. Formu BÜYÜK HARFLE ve bilgisayar ile doldurunuz. 3 suret olarak (formun 1 ve 2'nci sayfası ön ve 

arka sayfa olarak tek kâğıtta) çıktısını alınız. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kutusuna 

yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacaktır. Fotoğraf yapıĢtırmayınız. 

 
GÜVENLĠK SORUġTURMASI VE ARġĠV ARAġTIRMASI FORMU DOLDURMA TALĠMATI 
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I. Aday tarafından 3 adet Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formu bilgisayar ile BÜYÜK HARFLERLE 
doldurulacak ve formun 1 ve 2’nci sayfası ön ve arka sayfa tek kâğıtta olacak Ģekilde çıktısı alınacaktır. 
II. Özellikle noksan veya yanlıĢ yanıtlanmıĢ bilgiler adayların alınmaması için yeterli bir neden olacağından, bütün bilgiler 

doğru ve  tam olarak yazılacaktır. 
III. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kutusuna yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak; 

kesinlikle fotoğraf yapıĢtırılmayacaktır. Formdaki bilgiler nüfus cüzdanında yazılı olduğu Ģekliyle doldurulacaktır. 
 
 

1. Adı Soyadı:  Adınızı, varsa ikinci adınızı ve soyadınızı kısaltma yapmadan okunaklı olarak yazınız. Mahkeme kararı 

ile soyadınızı değiĢtirdiyseniz önceki soyadınızı Ģimdiki soyadınızdan sonra parantez içinde yazınız.  

Örnek: MEHMET ALĠ YILMAZ (DAĞLI) 

2. Uyruğu: Milliyetinizi yazınız. Örnek: T.C. 

3. T.C. Kimlik Numarası: T.C. vatandaĢlık numaranız (11 Haneli) ile nüfus cüzdanından bakarak yazınız. 

4. Doğum Yeri: Nüfus cüzdanınızdaki doğum yerini yazınız. 

5. Doğum Tarihi (Gün Ay Sene): Okunaklı olarak yazınız. Örnek 20.03.1988.  

6. Telefon Nu. Ev/ Cep: Ev ve Cep telefon numaralarınızı alan koduyla birlikte yazınız. Örnek 272 612 40 69 

7.  Nüfusa kayıtlı olduğunuz yer il-ilçe, Köy/Mahalle, Cilt Nu., Aile S. Nu., Sıra Nu., Seri Nu., VeriliĢ Tarihi, 
Medeni Hali, Dini, VeriliĢ Sebebi, Kayıtlı Olduğu Nüf. Ġdaresi : Nüfus cüzdanınızdaki bilgileri kısaltma yapmadan 

yazınız. 

8.  Ġkamet adresi: Terhis olan adaylar Ģu anda oturduğu adresi kısaltma yapmadan, mahalle, sokak, cadde, kapı nu., il 

ve ilçe belirterek yazacaklardır. Halen asker olan adaylar sivilde oturduğu adresini kısaltma yapmadan mahalle, sokak, 
cadde, kapı nu.,il ve ilçe belirterek yazacaklardır. Buraya beyan edilen adresin asgari 3 (üç) ay boyunca değiĢmeyecek 
olması ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması önemlidir. Ayrıca birlik, kıĢla, orduevi ve askeri gazino vb. adresleri 
yazmayınız. 

9.  Daimi Adres: Halen oturduğunuz adresle aynı ise halen oturduğunuz adresin aynısını yazınız, farklı ise farklı olan 

adresi kısaltma yapmadan mahalle, sokak, cadde, kapı nu. il ve ilçe belirterek açık ve okunaklı olarak yazınız. 

10. Öğrenim durumu (Mezun olduğu okul): En son mezun olduğu okula giriĢ ve mezuniyet tarihi ile ismi ve yeri il/ilçe 
belirtilerek yazılacaktır. Okulun hizasına durumunuz hangisine uyuyorsa (Mezuniyet, Tasdikname) o sütuna “X” olarak 

iĢaretleyiniz.  

11. Son ÇalıĢtığı ĠĢ Yeri: BaĢlangıç tarihi gün, ay ve sene hanesine, ayrılıĢ tarihini gün, ay ve sene olarak yazınız. 

Örnek 22.05.2012’den – 13.10.2014’e gibi. Ünvanı kısmına çalıĢtığı iĢyerinin adı yazılacak. ĠĢin nevi kısmına yapılan iĢ 
belirtilecek (Demir ustası, garson vb.), iĢyerinin adresi ise açık bir Ģekilde ilçe ve ili de içerecek Ģekilde yazılacaktır.   

12. Askerlik Durumu: Terhis olan adaylar askerlik baĢlangıç ve bitiĢ tarihini gün, ay ve yıl olarak, askerlik sürecince 

aldığı cezaları ve terhis olduğu birliğin adı ve yerini (ilçe ve il) yazacaklardır. Halen asker olan adaylar askerliğe 
baĢlangıç tarihini gün, ay ve yıl olarak, görev yaptığı süre içerisinde aldığı cezaları ve askerlik yaptığı birliğin adı ve yerini 
(ilçe ve il) yazacaklardır.   

13. Ailesi hakkında bilgi: Adı Soyadı hanelerinde belirtilen aile ferdinin adı, varsa ikinci adı ve soyadı kısaltma 
yapılmadan açık olarak yazılacaktır. Doğum yeri ve tarihi hanesine doğum yeri il ve ilçe olarak, Doğum tarihi sadece 
sene olarak okunaklı yazılacaktır. Örneğin; POLATLI / 01.05.1969. YaĢıyorsa adresi ve telefon numarası hanesine 

adres açık olarak mahalle, sokak, cadde, kapı nu. il ve ilçe belirterek yazılacaktır. Telefon numarası üçüncü maddede 
verilen örneğe uygun olarak yazılacaktır. Aile ferdi yaĢamıyorsa adres bölümü hariç doldurulacak, adres bölümüne ise 
“Vefat” yazılacaktır. Milliyeti örneğin T.C., ALMAN vb. gibi yazılacaktır. EĢ bilgisinde evlenmeden önceki soyadı ad-

soyad bölümüne parantez içinde yazılacaktır. Örneğin; HALĠME KURT (ÖZSOY). 

14. Hakkınızda bilgi verecek Ģahıslar: Hakkınızda bilgi verecek üç kiĢinin (akraba ve eski iĢverenler hariç) adı, soyadı, 

ikamet (ev) adresi veya iĢ adresi (mahalle, sokak, cadde, kapı nu. il ve ilçe belirtilecek) ve telefon numarası, doğum yeri 
ve doğum tarihi, milliyeti ve mesleği açıkça yazılacaktır. 

15. OnbeĢinci maddeyi okuyup cevabınıza uygun olarak “VAR” veya “YOK” un yanındaki parantezin içerisine çarpı “X” 

iĢareti koyunuz. Cevabınız “VAR” ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu 
ve davanın görülmekte olan mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz. 

16. Onaltıncı maddeyi okuyup, imzanızı atınız. 

II. UYARI (DİKKAT!..) 

1. Soruları tam ve eksiksiz olarak yanıtlayınız. 

2. Bu formun doldurulmasında nüfus bilgilerinde kısaltma yapmayınız. 

3. Adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, il ve ilçe belirterek tam ve açık olarak yazınız, Mutlaka en az bir adet 
telefon numarasını belirtiniz. 

4. Formu BÜYÜK HARFLE, bilgisayar ile doldurunuz, 3 suret olarak (formun 1 ve 2’nci sayfası ön ve arka sayfa tek 
kâğıtta olacak Ģekilde) çıktısını alınız. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kutusuna yazıcı 
vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak; kesinlikle fotoğraf yapıĢtırılmayacaktır. 

5. 8’inci,9'uncu ve 14’üncü maddelerde adres olarak birlik, kıĢla, orduevi ve askeri gazino yazmayınız. 
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