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28 Eylül 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31612

YÖNETMELİK

M�llî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL VE ASKERÎ ÖĞRENCİ
TEMİN FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; M�llî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların

personel ve askerî öğrenc� tem�n faal�yetler�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, tem�n ed�lecek subay, astsubay, Devlet memuru, uzman erbaş, sözleşmel�

erbaş ve er, sözleşmel� personel, �şç� ve askerî öğrenc�ler �le tem�n faal�yet� sürec�nde görev alacak b�r�mler� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 336 ncı ve 508 �nc� maddeler� �le 25/6/2019
tar�hl� ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 40 ıncı maddes� hükümler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Aday: Subay, astsubay, Devlet memuru, uzman erbaş, sözleşmel� erbaş ve er, sözleşmel� personel, �şç� ve

askerî öğrenc� olmak üzere başvuran k�ş�ler�,
b) Aday değerlend�rme puanı: Adayların n�ha� olarak hesaplanan puanını,
c) Bakanlık: M�llî Savunma Bakanlığını,
ç) F�z�k� değerlend�rme: Boy ve k�lo kr�terler� açısından 31/10/2016 tar�hl� ve 2016/9431 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Türk S�lahlı Kuvvetler�, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l Güvenl�k
Komutanlığı Sağlık Yeteneğ� Yönetmel�ğ� �le başvuru kılavuzunda bel�rt�len standartlara uygunluğunun ölçümünü,

d) F�z�k� yeterl�l�k test�: Adayların f�z�k� yeterl�l�ğ�n� değerlend�rmek üzere yapılan sınavı,
e) K�ş�l�k değerlend�rme test�: Temel k�ş�l�k özell�kler�n� bel�rlemek ve mülakat aşamasına ver� sağlamak

amacıyla uygulanan test�,
f) Kom�syon: Tem�n esnasında yazılı sınav, uygulamalı sınav, yetenek sınavı, f�z�k� yeterl�l�k test�, f�z�k�

değerlend�rme, mülakat, sağlık muayenes� �le d�ğer faal�yetler� �cra eden heyetler�,
g) Kuvvet komutanlıkları: Kara, Den�z ve Hava Kuvvetler� Komutanlıklarını,
ğ) Merkezî sınav: Bakanlık tarafından yapılan veya �ht�yaç hal�nde Bakanlık tarafından d�ğer kamu kurum ve

kuruluşlarına yaptırılan veya resm� kurumlarca yapılan ve başvuru koşullarında bel�rt�len sınavı,
h) M�llî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: M�llî Savunma Bakanlığı merkez, taşra

ve yurt dışı teşk�latı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetler� Komutanlığı, Den�z Kuvvetler� Komutanlığı, Hava
Kuvvetler� Komutanlığı, M�llî Savunma Ün�vers�tes� �le Har�ta Genel Müdürlüğünü,

ı) Mülakat sınavı: Adaylarla yüz yüze, sözlü �let�ş�m şekl�nde, soru ve cevap yöntem� uygulanarak
gerçekleşt�r�len sınavı,

�) Öğrenc� seçme uçuşu (ÖSU)/P�lot adayı subay seçme uçuşu (PASU): Öğrenc�/p�lot subay adaylarının uçuşa
yönel�k yetenekler�n�n gerçek uçuş ortamında test ed�ld�ğ� seç�m aşamasını,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığını,
k) Ps�komotor test�: El-ayak-göz koord�nasyonu, d�kkat ve tepk� hızını değerlend�rme, uçuşa temel teşk�l eden

algılama hızı, durumsal uyanıklık, seç�c� d�kkat ve benzer� yetenekler� ölçmek amacıyla yetenek, z�h�n ve kas
koord�nes�n� gerekt�ren her türlü becer�y� aynı anda ölçeb�len, b�lg�sayar ortamında uygulanan test�,

l) Uygulamalı sınav: İht�yaç duyulan becer�ler�n değerlend�r�lmes� maksadıyla yapılan başvuru koşullarında
bel�rt�len sınavı,

m) Yabancı d�l sınavı: Yabancı d�l b�lg�s� sev�yes�n�n ölçülmes� amacıyla yapılan sınavı,
n) Yazılı sınav: Bakanlık tarafından yapılan veya d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılan başvuru

koşullarında bel�rt�len sınavı,
o) Yetenek sınavı: Başvuru koşullarında bel�rt�len yetenekler�n değerlend�r�lmes� amacıyla yapılan başvuru

koşullarında bel�rt�len sınavı,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Tem�n ve Kaynak �le İlg�l� Esaslar

Genel esaslar
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MADDE 5 – (1) Personel ve askerî öğrenc� tem�n� Bakanlık tarafından bel�rlenen esaslar dâh�l�nde yürütülür.
(2) Tem�n faal�yetler�nde görev alacakların n�tel�kler�, sayıları, çalışma süreler� ve esasları, kom�syonların

teşk�l�, sınavların yer� ve zamanı �le tem�ne yönel�k d�ğer hususlar Bakanlık tarafından bel�rlen�r.
(3) İht�yaç hal�nde mülakat kom�syonlarında ps�kolog veya rehberl�k ve ps�koloj�k danışmanlık bölümü

mezunlarından üye bulundurulab�l�r.
(4) Bu faal�yetlerde Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevl� personel �le d�ğer kamu

kurum ve kuruluşlarında çalışan �lg�l� personelden �st�fade ed�l�r.
(5) A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı tarafından yapılan atamalar �le 7/5/1987 tar�hl� ve 3359 sayılı Sağlık

H�zmetler� Temel Kanunu gereğ�nce Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan atamalar, �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre
yapılır.

(6) İşç� alımları 22/5/2003 tar�hl� 4857 sayılı İş Kanunu �le bu Kanuna �st�naden 29/6/2009 tar�hl� ve
2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşç� Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındak� Yönetmel�k hükümler�ne göre yapılır.

(7) 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre �st�hdam ed�len personel alımları �lg�l�
mevzuat hükümler�ne göre yapılır.

(8) F�z�k� yeterl�l�k test�, merkezî sınav, yazılı sınav, uygulamalı sınav, yetenek sınavı ve mülakat sınavlarının
değerlend�rmedek� ağırlık oranları �lg�l� kuvvet komutanlığının �ht�yaçları doğrultusunda Bakanlık tarafından
bel�rlen�r.

(9) ÖSU ve PASU kr�terler� kuvvet komutanlıklarının tekl�f� üzer�ne Bakanlık tarafından bel�rlen�r. Kuvvet
komutanlıklarınca �ht�yaç duyulması hal�nde öğrenc� ve p�lot adayı seçme uçuşları bel�rlenen kr�terler dâh�l�nde
h�zmet alımı yoluyla da yaptırılab�l�r.

(10) Askerî öğrenc� alımı har�ç, alımı yapılacak statü ve sınıf �le �lg�l� olarak Bakanlık tarafından bel�rlenecek
sert�f�ka, d�ploma veya belgeye sah�p olanların aday değerlend�rme puanına �lave en fazla on puan ver�leb�l�r.

Personel kaynağı
MADDE 6 – (1) Subay kaynağı; 27/7/1967 tar�hl� ve 926 sayılı Türk S�lahlı Kuvvetler� Personel Kanunu ve

13/6/2001 tar�hl� ve 4678 sayılı Türk S�lahlı Kuvvetler�nde İst�hdam Ed�lecek Sözleşmel� Subay ve Astsubaylar
Hakkında Kanunda bel�rt�len subay olma şartlarını ha�z olanlardan oluşur.

(2) Astsubay kaynağı; 926 sayılı Kanun, 4678 sayılı Kanun, 18/3/1986 tar�hl� ve 3269 sayılı Uzman Erbaş
Kanunu, 10/3/2011 tar�hl� ve 6191 sayılı Sözleşmel� Erbaş ve Er Kanununda bel�rt�len astsubay olma şartlarını ha�z
olanlardan oluşur.

(3) Uzman erbaş kaynağı; 3269 sayılı Kanun ve 6191 sayılı Kanunda bel�rt�len uzman erbaş olma şartlarını
ha�z olanlardan oluşur.

(4) Sözleşmel� er kaynağı; 6191 sayılı Kanunda bel�rt�len sözleşmel� er olma şartlarını ha�z olanlardan oluşur.
(5) Devlet memuru kaynağı; 657 sayılı Kanunda bel�rt�len Devlet memuru olma şartlarını ha�z olanlardan

oluşur.
(6) Sözleşmel� personel kaynağı; 6/6/1978 tar�hl� ve 15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe

konulan Sözleşmel� Personel Çalıştırılmasına İl�şk�n Esaslarda bel�rlenen sözleşmel� personel olma şartlarını ha�z
olanlardan oluşur.

(7) İşç� kaynağı; 4857 sayılı Kanun �le bu Kanuna �st�naden Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşç� Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındak� Yönetmel�kte bel�rt�len �şç� olma şartlarını ha�z olanlardan oluşur.

Askerî öğrenc� kaynağı
MADDE 7 – (1) Harp okulları öğrenc� kaynağı; 11/5/2000 tar�hl� ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununda

bel�rt�len askerî öğrenc� olma şartlarını ha�z olanlardan oluşur.
(2) Astsubay meslek yüksekokulları öğrenc� kaynağı; 11/4/2002 tar�hl� ve 4752 sayılı Astsubay Meslek

Yüksekokulları Kanununda bel�rt�len askerî öğrenc� olma şartlarını ha�z olanlardan oluşur.
(3) Fakülte ve Yüksekokullarda Bakanlık nam ve hesabına okutulan öğrenc� kaynağı; 31/7/1970 tar�hl� ve

1325 sayılı Askerî Okullar, Askerî Öğrenc�ler, Askerî Fabr�kalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunda bel�rt�len
askerî öğrenc� olma şartlarını ha�z olanlardan oluşur.

Tem�n� yapılacak personel ve askerî öğrenc� sayısının bel�rlenmes�
MADDE 8 – (1) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda �st�hdam ed�lecek personel �le M�llî

Savunma Ün�vers�tes�nde veya d�ğer yükseköğret�m kurumlarında eğ�t�me alınacak askerî öğrenc� sayısı aşağıdak�
şek�lde bel�rlen�r:

a) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarca �ht�yaç duyulan personel sayıları Bakanlığa b�ld�r�l�r.
b) Tem�n ed�lecek personel ve askerî öğrenc� sayısı, Türk S�lahlı Kuvvetler� İnsangücü Planına uygun şek�lde

hazırlanan �lg�l� kuvvet komutanlıkları tem�n ve yet�şt�rme planları �le kuvvet komutanlıklarının �ht�yaçları ve M�llî
Savunma Ün�vers�tes�n�n �ht�yaç/kapas�tes� göz önünde bulundurularak her dönem �ç�n sınıf ve varsa branş bazında,
öğren�m durumlarına göre Bakanlık tarafından her kuvvet komutanlığı �ç�n ayrı ayrı tesp�t ed�l�r.

c) Askerî personel tem�n� kapsamında şeh�t ve gaz�ler�n eş ve çocukları Bakanlık tarafından yapılan veya
�ht�yaç hal�nde Bakanlık tarafından d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılan veya resm� kurumlarca yapılan ve
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başvuru koşullarında bel�rt�len merkez� sınavda aldıkları puanlarına yüzde on eklenerek değerlend�rmeye alınırlar. Bu
şek�lde çağrı baraj puanını geçen adaylar seç�m aşamalarına davet ed�l�r. Seç�m aşamalarında başarılı olarak şeh�t ve
gaz�ler�n eş ve çocukları kontenjanında değerlend�r�lenler arasında yapılan başarı sıralamasına göre toplam
kontenjanın yüzde beş�ne kadarı tem�n ed�l�r. Askerî öğrenc� tem�n� kapsamında g�r�ş koşullarını taşıyan şeh�t ve gaz�
çocukları Bakanlık tarafından yapılan veya �ht�yaç hal�nde Bakanlık tarafından d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarına
yaptırılan veya resm� kurumlarca yapılan ve başvuru koşullarında bel�rt�len merkez� sınavda aldıkları puanlarına
yüzde on eklenerek değerlend�rmeye alınırlar. Bu şek�lde çağrı baraj puanını geçen adaylar seç�m aşamalarına davet
ed�l�r. Seç�m aşamalarında başarılı olanlar yerleşt�rme aşamasında ÖSYM tarafından bel�rlenen ön l�sans ve l�sans
baraj puanlarını almak şartıyla Bakanlık tarafından bel�rlenen yerleşt�rme puanının yüzde doksanını alanlardan
bel�rlenen okul kontenjanının en fazla yüzde beş�ne kadarı �lg�l� okula yerleşt�r�l�r. Bu bent hükümler� sadece;

1) Türk S�lahlı Kuvvetler�, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığının erbaş ve erler
dah�l askerî personel�, Emn�yet Teşk�latından emn�yet h�zmetler� sınıfına mensup personel ve M�llî İst�hbarat Teşk�latı
personel�nden hayatını kaybetmes� neden�yle 8/6/1949 tar�hl� ve 5434 sayılı Türk�ye Cumhur�yet� Emekl� Sandığı
Kanununun mülga 45 �nc�, 56 ncı ve 64 üncü maddeler�, 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel
Sağlık S�gortası Kanununun 47 nc� maddes�, 12/4/1991 tar�hl� ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980
tar�hl� ve 2330 sayılı Nakd� Tazm�nat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun �le 2330 sayılı Kanun hükümler�
uygulanarak aylık bağlanmasını gerekt�ren kanunlara göre harp veya vaz�fe malulü sayılanların,

2) Türk S�lahlı Kuvvetler�, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığının erbaş ve erler
dah�l askerî personel�, Emn�yet Teşk�latından emn�yet h�zmetler� sınıfına mensup personel ve M�llî İst�hbarat Teşk�latı
personel�, d�ğer kamu görevl�ler�, güvenl�k korucuları ve s�v�llerden hayatını kaybeden veya malul olan ve 5434 sayılı
Kanunun 64 üncü maddes�, 5510 sayılı Kanunun 47 nc� maddes�n�n sek�z�nc� fıkrası, 3713 sayılı Kanun, 2330 sayılı
Kanun �le 2330 sayılı Kanun hükümler� uygulanarak aylık bağlanmasını gerekt�ren kanunlara göre kend�s�ne veya
yakınlarına aylık bağlananların,

3) 24/2/1968 tar�hl� ve 1005 sayılı İst�klal Madalyası Ver�lm�ş Bulunanlara Vatan� H�zmet Tert�b�nden Şeref
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların,

4) 8/2/2018 tar�hl� ve 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedb�rler Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamen�n Kabul Ed�lmes�ne Da�r Kanunun 9 uncu maddes� kapsamında tazm�nat hakkından
yararlandırılanların,

eş ve çocukları hakkında uygulanır.
ç) Devlet memuru ve �şç� tem�n faal�yet�ne başvuran şeh�t ve gaz� eş ve çocukları �ç�n (c) bend� hükümler�

uygulanmaz. Devlet memuru ve �şç� tem�n faal�yet�ne başvuran şeh�t ve gaz� eş ve çocukları hakkında �lg�l�
Yönetmel�k hükümler� uygulanır.

Muvazzaflık h�zmet�n� erbaş ve er olarak yer�ne get�renlere ver�leb�lecek �lave puanların usul ve esasları
MADDE 9 – (1) Muvazzaflık h�zmet�n�, 7179 sayılı Kanunun 9 uncu maddes� kapsamında yer�ne get�renler

har�ç olmak üzere, erbaş ve er olarak yapanlara, askerî öğrenc�, dış kaynaktan muvazzaf subay/astsubay, sözleşmel�
subay/astsubay, uzman erbaş ve sözleşmel� erbaş/er tem�n�nde;

a) İlk altı aylık askerl�k h�zmet�n� tamamlayarak terh�s olanlara sınav tam notunun yüzde beş�ne kadar, 7179
sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası kapsamında askerl�k h�zmet�ne devam ed�p bu süren�n sonunda terh�s
olanlara �se yüzde on beş�ne kadar,

b) Meslek yüksekokulu veya meslek� ve tekn�k l�se mezunlarından; �lk altı aylık askerl�k h�zmet�n�
tamamlayarak terh�s olanlara sınav tam notunun yüzde onuna kadar, 7179 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n üçüncü
fıkrası kapsamında askerl�k h�zmet�ne devam ed�p bu süren�n sonunda terh�s olanlara �se yüzde y�rm�s�ne kadar,

�lave puan ver�leb�l�r.
(2) İlave puan ver�l�p ver�lmeyeceğ�, �lave puan ver�lecek �se hang� tem�n faal�yet�nde ve hang� oranlarda

ver�leceğ� Bakanlık tarafından bel�rlenerek sınav başvuru kılavuzlarında �lan ed�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Duyuru ve Başvuru Esasları

Duyuru, başvuru şekl� ve zamanı
MADDE 10 – (1) Personel ve askerî öğrenc� tem�n� �ç�n uygulanacak olan sınavlara �l�şk�n duyurular, Resmî

Gazete’de, Bakanlığın �nternet s�tes�nde ve Cumhurbaşkanınca bel�rlenen kurumun �nternet s�tes�nde yayımlanır.
Duyurular, Bakanlıkça gerekl� görülmes� hal�nde d�ğer yöntemler �le de yapılab�l�r. İlg�l� mevzuatı gereğ� farklı
usullerde yayımlanması gereken sınavlara �l�şk�n duyurular usulüne uygun olarak yapılır.

(2) Başvuruların hang� tar�hler arasında ve nereye yapılacağı Bakanlık tarafından bel�rlen�r. Başvuru tar�hler�
ve süres� �ht�yaç duyulması hal�nde Bakanlık tarafından değ�şt�r�leb�l�r.

(3) Adayların başvuruları, beyanları doğrultusunda elektron�k ortam üzer�nden veya Bakanlık tarafından
bel�rlenecek d�ğer usuller �le alınır. Süres� �çer�s�nde yapılmayan başvurular �le bel�rlenecek usuller dışında yapılan
başvurular kabul ed�lmez.
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(4) Askerî öğrenc� tem�n�ne yönel�k çağrı �şlemler�ne esas teşk�l etmek üzere Bakanlık tarafından yapılan veya
�ht�yaç hal�nde Bakanlık tarafından d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılan veya resm� kurumlarca yapılan ve
başvuru koşullarında bel�rt�len merkez� sınavın duyurusu, müracaatların alınması, �crası ve değerlend�rme �şlemler�
merkez� sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşu tarafından yapılır.

Başvuruların kabulü
MADDE 11 – (1) Adayların merkez� veya yazılı sınav taban puanı ve puan türü Bakanlık tarafından bel�rlen�r.

Başvuruda bulunan adaylar arasında en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama yapılır ve sıralamaya uygun
olarak Bakanlık tarafından bel�rlenecek sayıda aday sınava çağrılır. Sınava çağrılacak en son adayın aldığı puanla aynı
puana sah�p d�ğer adaylar da sınava çağrılır. İlan ed�len taban puanı �ht�yaç hal�nde Bakanlık tarafından değ�şt�r�leb�l�r.

(2) Devlet memuru, sözleşmel� personel ve �şç� tem�n�nde çağrılacak aday sayısının tesp�t� �lg�l� mevzuat
hükümler�ne göre yapılır.

(3) Çağrılan adayların, öğren�m, sınav puanı, boy, k�lo, yaş g�b� kılavuzda bel�rt�len başvuru koşullarını taşıyıp
taşımadığı ve başvuru belgeler� kayıt kabul kom�syonu tarafından kontrol ed�l�r. Başvuru koşullarını taşımayanların
başvurusu kabul ed�lmez.

(4) Başvuru �le �lg�l� olarak �stenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya g�r�ş �le �lg�l� n�tel�kler�
taşımadığı sonradan anlaşılanların �l�ş�kler� kes�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Seç�m ve Sınav Esasları

Yazılı ve uygulamalı sınava �l�şk�n esaslar
MADDE 12 – (1) Yazılı ve uygulamalı sınava �l�şk�n esaslar Bakanlık tarafından bel�rlen�r.
(2) Yazılı ve uygulamalı sınavlar Bakanlık tarafından yapılır veya �ht�yaç hal�nde Bakanlık tarafından d�ğer

kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılab�l�r.
(3) Özel yetenek sınavı �le �st�hdam ed�lecek personel �le bel�rlenecek meslek/branşlara �l�şk�n tem�n

faal�yetler�nde, alımı yapılacak statünün �lg�l� mevzuatında aykırı b�r hüküm olmadıkça yazılı sınav şartı
aranmayab�l�r.

(4) Yazılı sınav yapılması hal�nde �t�raza �l�şk�n hususlar Bakanlık tarafından bel�rlenerek kılavuzlarda �lan
ed�l�r.

F�z�k� değerlend�rme, k�ş�l�k değerlend�rme, f�z�k� yeterl�l�k, ps�komotor test� ve ÖSU/PASU esasları
MADDE 13 – (1) Bakanlık tarafından teşk�l ed�lecek f�z�k� değerlend�rme kom�syonları; boy ve k�lo şartı

aranan tem�n faal�yetler�nde adayların ölçümler�n� yaparak Türk S�lahlı Kuvvetler�, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sah�l Güvenl�k Komutanlığı Sağlık Yeteneğ� Yönetmel�ğ�nde ve başvuru kılavuzunda bel�rt�len standartları taşıyıp
taşımadığını tesp�t eder. Standartları taşımadığı tesp�t ed�len adayların adaylık vasıfları sona erer.

(2) K�ş�l�k değerlend�rme test�; subay, astsubay, askerî öğrenc� faal�yetler�nde evrak kontrol ve f�z�k�
değerlend�rme aşamasında kabul ed�len adaylara uygulanır. Tek başına adayın elenme gerekçes�n� oluşturmaz, mülakat
esnasında değerlend�rmeye alınır. Adayların temel k�ş�l�k özell�kler�n� bel�rlemek ve mülakat aşamasına ver� sağlamak
amacıyla kullanılır.

(3) F�z�k� yeterl�l�k test� uygulanacak tem�n faal�yetler�nde; adayların f�z�k� yeterl�l�ğ� başvuru kılavuzlarında
bel�rt�len kr�terlere göre yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kr�terlere göre değerlend�r�l�r. Kr�terler �lg�l�
kuvvet komutanlıklarının �ht�yaçları d�kkate alınarak Bakanlık tarafından bel�rlen�r. 

(4) Ps�komotor test�ne �l�şk�n esaslar Bakanlık tarafından bel�rlen�r.
(5) Yalnız uçuşlu ÖSU/PASU kr�terler� kuvvet komutanlıklarının tekl�f� üzer�ne Bakanlık tarafından bel�rlen�r.
(6) K�ş�l�k değerlend�rme test�, ps�komotor test� ve ÖSU/PASU testler�ne �l�şk�n adayların �t�raz hakkı yoktur.

Ancak adayların f�z�k� değerlend�rme ve f�z�k� yeterl�l�k testler�ne �t�raz edeb�lmes�ne �l�şk�n hususlar Bakanlık
tarafından bel�rlenerek kılavuzlarda �lan ed�l�r.

Sağlık kurulu raporunun alınması
MADDE 14 – (1) Başvuru kılavzunda sağlık kurulu raporu �sten�len tem�n faal�yetler�nde; adaylar Türk

S�lahlı Kuvvetler�, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığı Sağlık Yeteneğ� Yönetmel�ğ�
hükümler�ne göre sağlık kurulu raporu almak üzere yetk�l� sağlık kuruluşlarına sevk ed�l�rler.

(2) Sağlık Kurulu raporları, sınavlarda başarılı olan adaylardan �sten�r. Ancak, Bakanlık tarafından �ht�yaç
duyulması hal�nde adaylardan daha öncede sağlık kurulu raporu �steneb�l�r.

(3) Başvuru kılavuzunda bel�rt�len süre �çer�s�nde sağlık kurulu raporu Personel Tem�n Da�res� Başkanlığına
ulaşmayanların adaylıkları sonlandırılır.

(4) Adaylardan görev yapacakları branşların özell�ğ�ne �st�naden Türk S�lahlı Kuvvetler�, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığı Sağlık Yeteneğ� Yönetmel�ğ� kapsamında �lave sağlık raporları talep
ed�leb�l�r.

(5) Adayların sağlık kurulu raporlarına kılavuzda bel�rt�len usul ve esaslar çerçeves�nde �t�raz hakkı vardır.
Mülakat sınavı
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MADDE 15 – (1) Adaylar Bakanlık tarafından oluşturulan mülakat kom�syonları tarafından sınava tab�
tutulurlar.

(2) Mülakat; kom�syon �le aday arasında yüz yüze, sözlü �let�ş�m şekl�nde, soru ve cevap yöntem� uygulanarak
gerçekleşt�r�l�r.

(3) Mülakatta adaylar; genel görünüş, kend�s�nden �sten�len� kavrama yeteneğ�, özgüven�, öz geçm�ş�, k�ş�l�ğ�,
ps�koloj�k yapısı, kend�n� �fade edeb�lme yeteneğ�, beden d�l�n� kullanma becer�s�, duygusal denges�zl�k, dışa
dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve askerî personel/askerî öğrenc� adayları �ç�n ayrıca askerl�k mesleğ�ne
uygunluğu ve �stekl� olması yönünden değerlend�r�l�r.

(4) Adayların mülakat sınavında başarılı olab�lmes� �ç�n Bakanlık tarafından bel�rlenecek baraj puanı ve
üzer�nde puan alması gerekl�d�r.

Sınav sonuçlarının bel�rlenmes� ve �lanı
MADDE 16 – (1) Sınavlarda başarılı olan adayların sınav sonuç l�stes�, tem�n� planlanan veya �lave �ht�yaç

duyulan personel ve askerî öğrenc� sayısı d�kkate alınarak başarı sıralamasına göre Bakanlıkça onaylanmayı müteak�p
�lan ed�l�r. Sınav sonuçları açıklanırken, adayların aday değerlend�rme puanlarının eş�t olması hal�nde; merkez�/yazılı
sınav puanı yüksek olan aday, merkez�/yazılı sınav puanlarının da eş�t olması hal�nde sözlü sınav puanı yüksek olan
aday, her �k� sınav puanının da eş�t olması hâl�nde yaşça büyük olan aday başarı sıralamasında üstte yer alır.
Merkez�/yazılı sınavın yapılmadığı durumlarda �se; sözlü sınav puanı yüksek olan aday, sözlü sınav puanlarının eş�t
olması hal�nde f�z�k� yeterl�l�k test�nden aldığı puanı daha yüksek olan aday, her �k� sınav puanının da eş�t olması
hâl�nde yaşça büyük olan aday başarı sıralamasında üstte yer alır.

(2) Başvurdukları sınavlarda başarılı olan ancak yerleşt�r�lemeyen askerî personel adayları Bakanlığın uygun
görmes� kaydıyla; Bakanlık tarafından hazırlanan sınav başvuru kılavuzunda bel�rlenen usuller doğrultusunda ve
�stekler� hal�nde kuvvet farkı gözet�lmeks�z�n aynı veya farklı sınıf ve statüler �ç�n yapılacak alımlarda
değerlend�r�leb�l�rler. Bu adaylarda yen� değerlend�r�lecekler� kuvvet ve statüler�n öngördüğü f�z�k� yeterl�l�k şartları
esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Güvenl�k soruşturması ve arş�v araştırması �şlemler�
MADDE 17 – (1) Adayların güvenl�k soruşturması ve arş�v araştırması �şlemler�, 14/2/2000 tar�hl� ve

2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Güvenl�k Soruşturması ve Arş�v Araştırması
Yönetmel�ğ� �le yürürlüktek� mevzuat ve Bakanlık tarafından bel�rlenecek esaslara göre yapılır.

Sınav evrakının muhafazası
MADDE 18 – (1) Tem�n faal�yetler�n� yürütecek �lg�l� da�re başkanlıkları ve kurumlarca sınava �l�şk�n ver�ler

ve basılı sınav evrakları beş yıl süreyle; dava konusu olmuşsa süre sınırlaması olmaksızın davanın kes�n karara
bağlanmasına kadar saklanır.

Sınav esnasında adaylara sağlanacak �mkânlar
MADDE 19 – (1) Tem�n faal�yetler� süres�nce bütün askerî okulların sınavına g�recek �nt�bak eğ�t�m� dâh�l

olmak üzere aday öğrenc�ler �le subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmel� er sınavlarına g�recek olan adayların
�aşeler� 24/5/2007 tar�hl� ve 5668 sayılı Türk S�lahlı Kuvvetler�, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l Güvenl�k
Komutanlığı Besleme Kanunu kapsamında Bakanlık tarafından karşılanır.

Yönetmel�ğ�n uygulanmasında sorumluluk
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasından doğacak tereddütler� g�dermeye M�llî Savunma

Bakanlığı yetk�l�d�r.
Devam eden tem�n faal�yetler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımlandığı tar�h �t�barıyla devam eden tem�n faal�yetler�

yayımlanmış kılavuz/d�rekt�flerde bel�rt�lm�ş esaslara göre yürütülür.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� M�llî Savunma Bakanı yürütür.

 
 


