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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ KAPSAMINDA KESİN
KAYIT İLE İLGİLİ İLAN/AÇIKLAMALAR

           
 
            Değerl� Adayımız;
 
1.         Türk S�lahlı Kuvvetler�ne Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Alımı seç�m aşamaları sonucunda as�l
aday kayıtları 07 Mart 2018 tar�h� �t�bar�yle sona erm�şt�r.
 
2.         Türk S�lahlı Kuvvetler� Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Alımı �ç�n YEDEK olarak sıralamaya g�ren
adaylar �ç�n kayıt �şlemler� 12 – 16 Mart 2018 tar�hler�nde 08:30-16:30 saatler� arasında �lanın 5’�nc�
maddes�nde bel�rt�len yerlerde yapılacaktır. Adaylara terc�hler� doğrultusunda önce hang� sınıftan sıra
gelm�şse o sınıf �ç�n çağrı yapılmış ve d�ğer sınıflardak� yedek adaylıkları sonlandırılmıştır.  17 Mart
2018 tar�h�nden �t�baren eks�k kalan kontenjanlar �ç�n ayrıca b�r �lan yapılmayacak, Kuvvet K.lıkları kayıt
merkezler�nce kontenjanlar doldurulana kadar sırası gelen aday telefon �le aranarak kayıt �ç�n davet
ed�lecekt�r. Bu nedenle adaylarımızın, s�stemde kayıtlı bulunan telefonlarını kayıt faal�yetler� boyunca açık
bulundurmaları önem arz etmekted�r. Aranıldığında bu telefonlarda bulunmamanız hak kaybına uğramanıza
neden olacaktır. S�ze yapılan tebl�gattan sonra 3 �ş günü �çer�s�nde kayıt �şlem�n�z� yaptırmamanız hal�nde
yedekl�kten kayıt hakkınız �ptal ed�lecekt�r. Tarafınıza kayıt �ç�n çağrı yapılması durumunda �lanın 5’�nc�
maddes�nde yapmanız gereken hususlar hakkında b�lg� ver�lm�şt�r. Kontenjana g�remeyen yedek adaylara
ayrıca çağrı yapılmayacaktır.
 
3.         Başvuru kılavuzunda da bel�rt�ld�ğ� üzere Türk S�lahlı Kuvvetler�ne dış kaynaktan muvazzaf astsubay
kontenjanlarının %20’s� l�sans mezunlarından, %80’� ön l�sans mezunlarından karşılanacaktır. Bu
nedenle yedek aday l�steler� l�sans ve ön l�sans mezunları �ç�n ayrı ayrı yapılmıştır. Yedek aday çağrıları; as�l
l�steden kayıt yaptırmayan l�sans mezunları �ç�n l�sans mezunu yedek adaylardan, as�l l�steden kayıt
yaptırmayan ön l�sans mezunları �ç�n �se ön l�sans mezunu yedek adaylardan yapılacaktır.
 
4.         Tüm adayların güvenl�k soruşturma ve arş�v araştırmaları devam etmekted�r.
 
5.         Kayıt �ç�n �zlenecek yol:
 
            a.         Kara Kuvvetler� Komutanlığı �ç�n;
 
                        Seç�m Aşamalarını başarı �le tamamlayıp YEDEK olarak sıralamaya g�rm�ş bulunanlar, 12
Mart – 16 Mart 2018 tar�hler� ve 08.30-16.30 saatler� arasında Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu
Komutanlığı/Balıkes�r’e şahsen başvuracaklardır. Kayıt başvurusunda bulunan adayların �zlemes�
gereken yol/�şlemler müteak�p maddelerde açıklanmıştır.
 
                        (1)       Kes�n kayıt �ç�n �stenen belgeler;

(a)       Noter onaylı Taahhütname (Onaysız belge kabul ed�lmeyecek, katılış
sonrasında noter onayı �ç�n b�rl�k dışına çıkılmasına müsaade ed�lmeyecekt�r. Taahhütname örneğ�ne
ulaşmak �ç�n TIKLAYINIZ.)

(b)       Mezun olunan ön l�sans/l�sans d�ploma/geç�c� mezun�yet belges�n�n �k� adet
noter onaylı suret�.

(c)       Mezun olunan ön l�sans/l�sans transkr�pt (not b�ld�r�m cetvel�) fotokop�s�.
(ç)       Nüfus cüzdanı aslı ve 4 adet A5 boyutunda fotokop�s�.
(d)       Yaş düzeltmes� olanlar �ç�n nüfus kayıt örneğ�.
(e)       Askerl�k h�zmet� yapanlar �ç�n onaylı terh�s veya geç�c� h�zmet belges�.
(f)        Adaylar gelmeden önce bağlı bulundukları askerl�k şubeler�ne K.K.K.lığı Temel

Askerl�k ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma sınavını kazandıklarının b�lg�s�n� verecek ve gerekl� �şlemler�
yaptıracaklardır.
                       
                        (2)       Kayıt �şlemler� �ç�n �stenen belgeler, mav� plast�k tell� dosya �çer�s�nde ve yukarıda
bel�rt�len sıraya göre hazırlanarak get�r�lecekt�r (Belgeler del�nmeyecek her b�r belge şeffaf dosyalara
konularak mav� plast�k tell� dosyaya yerleşt�r�lecekt�r).
                       
                        (3)       Kurs�yer adaylarının kayıt ve katılış �şlemler�;
                                    (a)       Yedek adayların kayıt �şlemler� 12 Mart – 16 Mart 2018 tar�hler� arasında
Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı/Balıkes�r’de yapılacak olup, kaydını yaptıran yedek

http://personeltemin.msb.gov.tr/02Sonuc/asbsonucyedek/taahutname.pdf


10.03.2018 https://personeltem�n.msb.gov.tr/02Sonuc/asbsonucyedek/ac�klama.htm

https://personeltem�n.msb.gov.tr/02Sonuc/asbsonucyedek/ac�klama.htm 2/5

adaylar aynı gün okula katılacaktır. Bu nedenle kayda gelen yedek adayların aşağıda bel�rt�len
malzemeler� yanlarında get�rmeler� önem arz etmekted�r.

(b)       Adayların kes�n kayıt �şlem�ne gel�rken belgeler�n tam olması gerekmekted�r.
Eks�k belge �le kayıt �şlem� yapılmayacaktır. Hak kaybının önlenmes� açısından bu husus büyük önem
taşımaktadır.

(c)       Yem�n tören�ne kadar adayların b�rl�k dışına çıkmasına �z�n ver�lmeyecekt�r.
Adaylar varsa resm� �şlemler�n� (banka, noter, hastane vb.) gelmeden tamamlayacaklardır. Bu nedenlerle
yapılan �z�n talepler� kabul ed�lmeyeceğ�nden aşağıda bel�rt�len belge ve k�ş�sel malzemeler� yanınızda
get�r�n�z:

K�ş�sel malzemeler (p�jama takımı, beyaz/desens�z yüz havlusu, 
mav�/desens�z banyo havlusu, cep fener�, termal s�yah �çl�k,  yara bandı, düdük, tarak, mend�l, ankesörlü
telefon kartı, kol saat�, tıraş malzemeler�, d�ş macunu, şampuan, sabun, sabun kutusu, tırnak makası, 
pamuk, kolonya, pudra, p�ş�k krem�, kulak çöpü, çengell� �ğne vb.),  

Herhang� b�r kred� kartı ya da bankamat�k kartı (nak�t para okuldak� tes�slerde
kullanılmamaktadır),  

Yeter� kadar s�yah/desens�z çorap ve spor �ç�n beyaz havlu çorap, 
Yeter� kadar beyaz atlet ve �ç çamaşırı,  
4 adet çamaşır yıkama f�les�,  
S�yah renkl� kurşun kalem, s�lg�, mav� tükenmez kalem ve mav� renkl� p�lot

kalem,
İğne- �pl�k set�,
Ayakkabı parlatıcısı ve boyası,
Altı adet s�yah düz renkl�, reklam �çermeyen elb�se kılıfı (5 küçük, 1 pardösü

boyu büyük),  
Küçük not defter�, A5 boyutunda s�yah ajanda ve A5 boyutunda yüz yapraklı

defter,
Koşu yapmaya elver�şl� spor ayakkabısı,
Mevs�me uygun s�v�l kıyafet,
SİYAH RENKLİ kumaş tıraş çantası (d�ğer renklere müsaade ed�lmeyecekt�r).

 
(ç)       Kursa katılacak astsubay adaylarından açık öğret�m sınavı olanlar, sınav g�r�ş

yer�n� Balıkes�r/  Altıeylül veya Kares� �lçes� olarak güncelleyecekt�r. Balıkes�r �l� dışında sınava g�rmek �ç�n
�z�n ver�lmeyecekt�r.
 

(d)       Astsubay adayları eğ�t�m süres�nce söz, n�şan, resm� n�kâh ve düğün
planlamayacaklardır. 

(e)       Eğ�t�m süres�nce kend�s� veya yakınları �ç�n bu tür mazeretler �ç�n �z�n taleb�nde
bulunulmayacaktır.  

(f)        Okula katılış yapmadan önce saç ve sakal tıraşı olunacaktır.  
(g)       ASTTASAK Eğ�t�m�ne katılmaya hak kazanan uzman erbaşlar, b�rl�kler�nden

ayrılmadan eğ�t�m elb�ses� ve bot �ht�yaçlarını karşılayacaklar ve eğ�t�me standart kıyafetle
katılacaklardır.                               
 

(ğ)       Astsubay adayları okula katılış yaparken aşağıda bel�rt�len eşya ve/veya
malzemey� yanında get�rmeyecekt�r:  

Motorlu araçlar ve b�s�klet,
Bıçak, çakı vb. del�c� ve kes�c� aletler,
S�v�l t�p bot,
Akıllı telefon (Fotoğraf, v�deo ve ses kayıt özell�ğ� bulunmayan ve sadece

ASKERCELL hatlı olan telefonlar müsaade ed�len zamanlarda kullanılab�lmekted�r.),
Kamera, masaüstü/d�züstü/tablet b�lg�sayar, fotoğraf mak�nes�, herhang� b�r ver�

depolama aygıtı (USB, m�krokart vb.),
Yüzük, küpe, b�lekl�k vb. aksesuarlar.
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Başvuru Adres�               : Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı
                                             Çayırh�sar Mevk� Altıeylül-BALIKESİR
Telefon No                        : 0 266 221 23 50
-----------------------------------------------------------
 
b.         Den�z Kuvvetler� Komutanlığı �ç�n;
 
                        Seç�m Aşamalarını başarı �le tamamlayıp YEDEK olarak sıralamaya g�rm�ş bulunanlar 12
Mart – 16 Mart 2018 (hafta sonu har�ç)  tar�hler� 08:30-16:30 saatler� arasında Karamürselbey Eğ�t�m
Merkez� Komutanlığı (Altınova – YALOVA) şahsen başvuracaklardır. Bu adaylar �ç�n bundan sonra
�zlenmes� gereken yol/�şlemler aşağıdak� açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.
 
                        (1)       Kes�n kayıt �ç�n �stenen belgeler;
                                    (a)       Nüfus cüzdanı aslı ve fotokop�s�,
                                    (b)       6 adet ves�kalık fotoğraf,
                                    (c)       İkametgâh �lmühaber� (e-devlet s�stem�nden alınmış olab�l�r),
                                    (ç)       Adl� S�c�l Raporu (e-devlet s�stem�nden alınmış olab�l�r),
                                    (ç)       Terh�s Belges� veya Askerl�k Durumu Göster�r Belge (e-devlet s�stem�nden
alınmış olab�l�r),
                                    (d)       Mezun�yet Belges� (e-devlet s�stem�nden alınmış olab�l�r),
                                    (e)       Varsa L�sansüstü Eğ�t�m Belges�  (e-devlet s�stem�nden alınmış olab�l�r),
                                    (f)        Transkr�pt fotokop�s�,
                                    (g)       Varsa Yabancı D�l Sonuç Raporu,
                                    (ğ)       Varsa Şeh�t/Gaz� Yakını Olduğunu Göster�r Belge.
                                   
                        (2)       Kayıt �şlemler� �ç�n �stenen yukarıdak� belgeler mav� plast�k tell� dosya �çer�s�nde ve
yukarıda bel�rt�len sıraya göre hazırlanarak get�r�lecekt�r. (Belgeler del�nmeyecek her b�r� şeffaf dosyalara
konularak mav� plast�k tell� dosyaya yerleşt�r�lecekt�r).
 
                        (3)       Kayıt �şlemler�n�n tamamlanan adaylar d�rekt olarak temel Askerl�k/Astsubay Nosyonu
kazandırma eğ�t�m�ne alınacaktır. Bu nedenle hal�hazırda s�lah altında bulunan adaylar b�rl�kler�nden
erken terh�s �şlem�ne tab� tutularak h�zmet durum ç�zelges� hazırlanarak kayda gönder�lecekt�r.
 
            Adayların aşağıdak� l�stedek� malzemeler� kayda gel�rken yanlarında get�rmeler� gerekmekted�r.
 

Dz.K.K.lığı Aday Astsubayların İst�hkakları Dağıtılana Kadar
  İht�yaç Duyab�leceğ� Malzeme L�stes�

 
1.         P�jama takım      
2.         Eşofman takım (koyu renk)    
3.         Spor ayakkabısı     
4.         İç çamaşırı      
5.         Traş malzemeler� (traş bıçağı(banyo dah�l),traş köpüğü/ krem�, (elektr�kl� malzemeler har�ç)
6.         Şampuan/sabun      
7.         Havlu (banyo, ayak, yüz)     
8.         Çorap (s�yah), spor çorabı    
9.         Terl�k       
10.       D�ş fırçası/macunu     
11.       Şort        
12.       Cep telefonu get�r�lecekse (askercell hatlı, kamerasız, kayıt özell�ğ� olmayan)
13.       Not Defter�, Kalem     
14.       Spor Çantası      
15.       Alışver�ş �ht�yaçları maksadıyla düşük l�m�tl� kred�    kartı/banka kartı
16.       B�r öncek� �şyer�nden (varsa) SGK ayrılışlarının yaptırılması
 
Başvuru Adres�                    : Karamürselbey Eğ�t�m Merkez� Komutanlığı
                                                 Altınova  - YALOVA
Telefon No                            : 0 226 462 83 10 ( Dâh�l� 3523 )
--------------------------------------------------------
 
            c.         Hava Kuvvetler� Komutanlığı �ç�n;
 
                                    Seç�m aşamalarını başarı �le tamamlayıp YEDEK olarak sıralamaya g�rm�ş
bulunanlar,  12 Mart – 16 Mart 2018 tar�hler� ve 08.30-16.30 saatler� arasında Hava Tekn�k Okullar

İ
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Komutanlığına (Gaz�em�r/İzm�r) şahsen başvuracaklardır. Kayıt başvurusunda bulunan adayların �zlemes�
gereken yol/�şlemler müteak�p maddelerde açıklanmıştır.
 
                        (1)       Ön kayıt �ç�n �stenen belgeler;
                                    (a)       Nüfus cüzdanı aslı ve fotokop�s�,
                                    (b)       6 adet b�yometr�k fotoğraf 50mm - 60mm beyaz fonda desens�z (arkasına �s�m
ve TC numarası yazılmış şek�lde),
                                    (c)       İkametgâh �lmühaber� (e-devlet s�stem�nden alınmış olab�l�r),
                                    (ç)       Adl� S�c�l Raporu (e-devlet s�stem�nden alınmış olab�l�r),
                                    (d)       Terh�s Belges� veya Askerl�k Durumu Göster�r Belge (e-devlet s�stem�nden
alınmış olab�l�r),
                                    (e)       L�sans/Önl�sans Mezun�yet Belges�n�n aslı ve fotokop�s� (e-devlet s�stem�nden
alınmış olab�l�r),
                                    (f)        Varsa L�sansüstü Eğ�t�m Belges�n�n aslı ve fotokop�s� (e-devlet s�stem�nden
alınmış olab�l�r),
                                    (g)       Transkr�pt belges�n�n fotokop�s�,
                                    (ğ)       Varsa Yabancı D�l Sonuç Raporu (e-devlet s�stem�nden alınmış olab�l�r),
                                    (h)       Varsa Şeh�t/Gaz� Yakını Olduğunu Göster�r Belge,
                                    (ı)         Vukuatlı nüfus kayıt örneğ� aslı (e-devlet s�stem�nden alınmış olab�l�r).
                        (2)       Kayıt �şlemler� �ç�n �stenen belgeler, mav� plast�k tell� dosya �çer�s�nde ve yukarıda
bel�rt�len sıraya göre hazırlanarak get�r�lecekt�r (Belgeler del�nmeyecek her b�r belge şeffaf dosyalara
konularak mav� plast�k tell� dosyaya yerleşt�r�lecekt�r).
 
                        (3)       Adayların kayıt �şlem�ne gel�rken belgeler�n�n tam olması gerekmekted�r. Eks�k belge
�le kayıt �şlem� yapılmayacaktır. Hak kaybının önlenmes� açısından bu husus büyük önem taşımaktadır.

(4)       Yedek adayların kayıt ve katılış �şlemler�;
                                    (a)       12 Mart – 16 Mart 2018 tar�hler� ve 08.30-16.30 saatler� arasında Hava
Tekn�k Okullar Komutanlığında (Gaz�em�r/İzm�r) kayıt �şlemler�n�n tamamlanmasının ardından adaylar
kayıt merkez�n� terk edeceklerd�r. Eğ�t�m katılış �şlemler�ne kadar h�çb�r sebeple adayların kayıt merkez�nde
kalmasına müsaade ed�lmeyecekt�r.
                                    (b)       Adayların eğ�t�m �ç�n katılış tar�h� Hv.K.K.lığınca b�lahare b�ld�r�lecekt�r. Hatalı
katılışlarda tüm sorumluluk adaylara a�t olacaktır.
                        (5)       Adayların kes�n katılış faal�yet� esnasında yanlarında get�rmes� gereken malzemeler
Hava Tekn�k Okullar Komutanlığınca (Gaz�em�r/İzm�r) b�ld�r�lecekt�r.
 
ÖN KAYIT İŞLEMİNİ VERİLEN SÜRE İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYEN ADAYLARIN KENDİ İSTEĞİ İLE
ADAYLIKTAN VAZGEÇTİĞİ KABUL EDİLECEĞİNDEN İNTİBAK AŞAMASINA DAVET
EDİLMEYECEKLERDİR VE ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR.
 
Başvuru Adres�                    : Hava Tekn�k Okullar Komutanlığı
                                                 Gaz�em�r - İZMİR
Telefon No                             : 0 232 251 16 00
--------------------------------------------------------
           

ç.         Özel Kuvvetler Komutanlığı �ç�n;
 
                        Seç�m aşamalarını başarı �le tamamlayıp YEDEK olarak sıralamaya g�rm�ş bulunanlar, 12
Mart – 16 Mart 2018  tar�hler� ve 08.30-16.30 saatler� arasında MSB Personel Tem�n Da�res�
Başkanlığına (Cebec�/Ankara) şahsen başvuracaklardır. Kayıt başvurusunda bulunan adayların �zlemes�
gereken yol/�şlemler müteak�p maddelerde açıklanmıştır.
 
                        (1)       Kes�n kayıt �ç�n �stenen belgeler;
                                    (a)       Nüfus cüzdanı aslı ve fotokop�s�,
                                    (b)       6 adet b�yometr�k fotoğraf 50 mm-60 mm beyaz fonda desens�z (arkasına �s�m
ve TC numarası yazılmış şek�lde),
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                                    (c)       İkametgâh �lmühaber� (e-devlet s�stem�nden alınmış olab�l�r),
                                    (ç)       Adaya a�t vukuatlı nüfus kaydı (a�le b�lg�ler�n� �çer�r şek�lde, e-devlet
s�stem�nden alınmış olab�l�r),
                                    (d)       Adl� S�c�l Raporu (e-devlet s�stem�nden alınmış olab�l�r),
                                    (e)       Terh�s Belges� veya Askerl�k Durumu Göster�r Belge (e-devlet s�stem�nden
alınmış olab�l�r),
                                    (f)        L�sans/Önl�sans Mezun�yet Belges�n�n aslı ve fotokop�s� (e-devlet s�stem�nden
alınmış olab�l�r),
                                    (g)       Varsa L�sansüstü Eğ�t�m Belges�n�n aslı ve fotokop�s� (e-devlet s�stem�nden
alınmış olab�l�r),
                                    (ğ)       Transkr�pt belges�n�n fotokop�s�,
                                    (h)       Varsa Yabancı D�l Sonuç Raporu (e-devlet s�stem�nden alınmış olab�l�r),
                                    (ı)         Varsa Şeh�t/Gaz� Yakını Olduğunu Göster�r Belge,
                                   
                                    (�)         Sıralamalı olarak Kuvvet Komutanlığı terc�h d�lekçes�. (Kara, Den�z ve
Hava Kuvvetler�n�n üçü de muhakkak d�lekçede sıralanacaktır.)
 
                        (2)       Kayıt �şlemler� �ç�n �stenen belgeler, mav� plast�k tell� dosya �çer�s�nde ve yukarıda
bel�rt�len sıraya göre hazırlanarak get�r�lecekt�r (Belgeler del�nmeyecek her b�r belge şeffaf dosyalara
konularak mav� plast�k tell� dosyaya yerleşt�r�lecekt�r).
                       
                        (3)       Kurs�yer adaylarının kayıt ve katılış �şlemler�;
                                    (a)       12 Mart – 16 Mart 2018 tar�hler� arasında MSB Personel Tem�n Da�res�
Başkanlığında sadece kayıt �şlemler� yapılacaktır. Kayıt �şlemler�n�n tamamlanmasının ardından adaylar
Personel Tem�n Da�res� Başkanlığını terk edeceklerd�r.
                                    (b)       Adayların kes�n kayıt �şlem�ne gel�rken belgeler�n�n tam olması gerekmekted�r.
Eks�k belge �le kayıt �şlem� yapılmayacaktır. Hak kaybının önlenmes� açısından bu husus büyük önem
taşımaktadır.
                                    (c)       Adayların katılış yapacakları okul daha sonra Genel Ağ (�nternet) üzer�nden
�lg�l�lere duyurulacaktır.
                                    (ç)       Genel Ağdan (�nternetten) tebl�ğ ed�len okula resm� b�r mazeret olmaksızın 24
saat �çer�s�nde katılış yapmayan adayların başvuruları sonlandırılacak ve yer�ne yedek adaylar
çağrılacaktır.
                                    (d)       Katılış faal�yet� esnasında adayların yanlarında get�rmes� gereken malzemeler
daha sonra b�ld�r�lecekt�r.
 
Başvuru Adres�               : MSB Personel Tem�n Da�re Başkanlığı
                                             Cebec� Mah. Tıp Fakültes� Cad. 06620 Cebec� / ANKARA
Telefon No                        : 0 312 562 05 43

 
Bu �lan aynı zamanda tebl�gat yer�ne geçmekted�r.

SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
 
                                                                      

https://personeltemin.msb.gov.tr/02Sonuc/asbsonucyedek/sonuc.aspx

