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1. GENEL BİLGİLER 

  

 a. Bu kılavuz, Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacı olan (Kadın/Erkek)  muvazzaf (20) Tabip 

subay ve  (Erkek) (20) ilk ve acil yardım teknikeri astsubay adayı seçme aşamaları esaslarını 

kapsamakta, sadece internet sitesinde yayımlanmakta, kılavuzun basım ve dağıtımı 

yapılmamaktadır. 

 b.  Başvuru koşullarını sağlayan adaylar 02 Mayıs- 02 Haziran 2017 tarihleri arasında 

www.jandarma.tsk.tr internet adresinden başvurularını yapacaktır. Belirtilen internet sitesinden 

başvuru yapmayan adaylar seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.  

 c. Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacı olan muvazzaf (20) Tabip subay ve  (20) ilk ve acil 

yardım teknikeri astsubay adayı seçme aşamalarına başvurabilmek için üniversitelerin EK-A’da yer 

alan bölümlerinden mezun olunması ve diplomanın ibraz edilmesi gerekmektedir. 

 ç. Seçme aşamalarına başvuran adaylardan ücret alınmayacak, ancak sınavlara davet 

edilen adaylardan 50 TL. “sınav ücreti” alınacaktır. Sınav ücretlerinin yatırılması, ilgili başlık altında 

detaylı şekilde açıklanacaktır. Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından sınav ücreti 

alınmayacaktır.  (“Sınav ücreti” yatırma çağrısı almadan sınav ücreti yatırmayınız). 

 d. Adaylara, başvurularının tamamlanmasından sonra herhangi bir belge 

gönderilmeyeceğinden, adayların www.jandarma.tsk.tr  internet adresinden durumlarını ve 

yapacakları işlemleri takip etmeleri gerekmektedir. (Ayrıca posta ile çağrı /tebligat yapılmayacaktır.) 

 e. Sınava çağırılan adaylar için belge inceleme, ön sağlık muayene, fiziki yeterlilik ve 

mülakat sınav aşamaları uygulanacaktır. 

 f. İnternet ilanlarının takip edilmemesi nedeniyle, seçme sınavlarına katılamamaktan doğan 

sorumluluk adaylara aittir.  

 g. Yapılan sınavlarda başarılı olan adaylar “TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 

güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki hükümlere göre sağlık raporu almak üzere 

Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelere sevk edileceklerdir. “Jandarma Genel 

Komutanlığında Subay Adayı Olur/Jandarma Genel Komutanlığında Astsubay Adayı Olur.” 

sağlık raporu alan adaylar geçici kayıt yaptırmak üzere Jandarma ve Sahil güvenlik Akademisi 

Başkanlığına müracaat edeceklerdir.  

 ğ. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur. 

 

2. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR: 

 a. Genel Koşullar 

  (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

  (2) Örgün eğitim kapsamında üniversitelerin EK-A’da yer alan bölümlerinden veya 

bunların denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun olmuş veya 05 Eylül 2017’ye kadar mezun olabilecek durumda olmak. 

  (3) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre tabip subay adayları için müracaat yapılan yılın 

Ocak ayının biri itibariyle otuz iki yaşını (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1985 ve daha sonra 

doğanlar başvurabileceklerdir.), ilk ve acil yardım teknikeri astsubay adayları için için yirmi yedi yaşını 

bitirmemiş (Bir üst yaştan gün almamış olan 01 Ocak 1990 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.) 

olmak. 

  (4) Düzeltilmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlamayan ancak, 

düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağladığı halde, internet ortamında başvuru 

http://www.jandarma.tsk.tr/
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yapamayan adaylar; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığını mesai 

saatleri içinde aramaları hâlinde, durumları incelenecek ve giriş koşullarını taşıyanlar başvuru için 

bilgilendirilecektir. Başvuru yılı itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşulunu taşımadığı 

halde, internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen adayların 

bütün işlemleri iptal edilecektir.  

  (5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, 

  (6) T.S.K., J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen muvazzaf 

subay ve astsubay olmak için aranan şartları taşımak, 

  (7) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş 

olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşinin; 

   (a)  Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 

karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak. 

   (b) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına 

fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde 

bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, 

kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı 

madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor 

olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş 

olmak, 

   (c) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş 

olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, 

kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan 

dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması 

uzlaşma ile neticelenmemiş olmak, 

  (8) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle 

çıkarılmamış olmak, 

  (9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya 

görüyor olmamak, 

  (10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, 

  (11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle askeri okullar ile 

Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, 

  (12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, 

toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, 

  (13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan 

sunmak, 

  (14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. 

  (15) Adayların belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, 

sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.  
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3.  BELGE İNCELEME KOMİSYONUNDA İSTENECEK BELGELER: 

 a. T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı. 

 b. Sınav Başvuru Dilekçesi, (www.jandarma.tsk.tr internet adresinden “personel/öğrenci alımı” 

sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasındaki form tam ve eksiksiz olarak doldurulacak ve sınav ücretinin 

yatırılması çağrısı alan ve bu ücreti yatıran adaylar tarafından sonuç hanesinde “sınavlara çağrılmaya hak 

kazandınız” ibresi bulunan bu formun yazıcı çıktısı alınacaktır. Bu form başvuru dilekçesi yerine kabul 

edilecektir. ) 

 c. Üniversite diplomasının veya 05 Eylül 2017 tarihine kadar mezun olabilecek durumda 

olan adayların öğrenci belgesinin aslı ve onaylı fotokopisi, 

 ç. Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf. 

 d. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi. (Düzeltmiş nüfus kaydına göre yaş ile 

ilgili koşulları sağlayamayan ancak düzeltilmemiş nüfus kaydına göre sağladığı halde internet ortamında 

başvuru yapamayan adaylar; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığını mesai 

saatleri içinde aramaları halinde durumları incelenecek ve giriş koşullarını taşıyanlar başvuru için 

bilgilendirilecektir.) 

 e. Sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılıklarından veya e-Devlet kapısı 

üzerinden alınmış “Adli Sicil Belgesi”. 

 f. Şehit, vazife malulü  eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar için verilen şehitlik 

veya vazife malullüğü belgesinin kurum veya Valilik onaylı örneği.  

 g. Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair imzalı beyanı. (Sınava 

çağrılan adaylar için örnek form duyuru sayfasında yayımlanacaktır.) 

 ğ. Aday adına bilgisayar ile hazırlanmış, örneği internet sitesinde bulunan, 4 suret “Güvenlik 

Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu”. (Bu belgenin örneği, 

Https://app1.jandarma.tsk.tr/PTSAday/Aday.aspx internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu belge bilgisayar ile, 

talimatına uygun olarak doldurulup getirilecektir. Belgede hiçbir satır veya hane boş bırakılmayacak, adı 

soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerde kısaltma yapılmayacaktır. Örnek çizelgede değişiklik 

yapılmayacaktır.) 

 h. Varsa özel ve resmi kuruluşlardan alınan eğitim sertifikaları (Bu belgeler belge inceleme 

komisyonlarında inceleneceğinden, beyanlarınızı elinizde mevcut olan belgelere göre yapmanız önemlidir. 

Aynı belgeler mülakat sınavına girmeye hak kazanmanız halinde komisyonca değerlendirmeye 

alınabileceğinden yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.) 

 ı. Davet edilen adaylar için sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.(Belge üzerinde; 

adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve “2017 Tabip Subay ve Acil Yardım Teknikeri Astsubay Adayı 

Seçme Sınavı” ibaresi olacaktır..) 

   

UYARI!  

Başvuru ile ilgili istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

başvuruları geçersiz sayılır. 

4. BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI 

  

 a. Adaylar yukarıda belirtilen tarihler arasında www.jandarma.tsk.tr  internet adresinden 

personel/öğrenci alımı sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasına ulaşabileceklerdir. Beyana 

dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen başvurular geçici olarak kabul edilecektir. 

   

http://www.jandarma.tsk.tr/
https://app1.jandarma.tsk.tr/PTS
http://www.jandarma.tsk.tr/
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 DİKKAT !  

 İnternetten başvuru işlemleri 02 Haziran 2017 Saat 23:59 da sona erecektir. Başvurunuzu 

tamamladıktan sonra, mutlaka yazıcıdan sınav başvurunuzun çıktısını alınız. Başvuruda bulunmak, 

adaylara sınava katılma hakkı vermez. Temin edilecek kontenjan miktarının en az on katından az 

olmamak kaydıyla branş ihtiyaçlarına uygun belirlenecek lisans veya ön lisans programlarından 

başlanarak adaylara “sınav ücretini yatırma duyurusu” yapılacaktır. 

 b. Kılavuzun tamamı okunmadan internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru 

esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve beyanlardan doğacak olumsuz sonuçlardan aday 

sorumludur.  

 c. Başvurular için herhangi bir kılavuz, form vb. belge dağıtımı yapılmayacaktır. Başvurular 

www.jandarma.tsk.tr internet adresinden internet ortamında yapılacaktır. İnternet ortamı dışında 

dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere cevap da 

verilmeyecektir. 

 d.  Diğer şartları taşımakla birlikte askerlik hizmetini yedek subay veya 1076 sayılı kanuna 

göre kısa dönem erbaş veya er olarak yapıp terhis edilenler ve askerlik hizmetini yapmakta olanlar 

başvuru yapabilecektir. (Adaylar, Sınava çağrılmaları halinde Birlik Komutanlarınca tanzim edilmiş “Nitelik 

Belgesi’ni” yanlarında getireceklerdir.) 

 e. Adaylar başvurularını İnternet Explorer tarayıcısını kullanarak yapacaktır.(Chrome, 

Firefox, Opera browserler  ve mobil cihazlar üzerinden müracaat yapılamamaktadır) .  

 f. Başvuru formu doldurulurken sadece büyük harf kullanılması gerekmektedir. 

Kimlik bilgileri girilirken Nüfus Cüzdanında yazdığı şekilde giriş yapılacaktır.(Aksi halde MERNİS sistemi 

ile eşleşmeyeceğinden hata vermektedir.) 

 g. Başvuru işlemini tamamlayan adaylar yine başvuru süresi içerisinde sınav ücretini “sınav 

ücretinin yatırılması” bölümünde açıklandığı şekilde yatırmalı ve dekontlarını almalıdır. 

 ğ. Başvuru Sırasında “Özel Durumlu” Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 

  (1) Özel durumlu adaylar, başvuru sayfasındaki kendilerine uyan seçeneği, özel 

durumu bulunmayan adaylar ise “ÖZEL DURUMLU DEĞİLİM” seçeneğini işaretleyecektir. Özel 

durumlu adaylar, seçme sınavları sırasında bu durumlarını belgeleyeceklerdir.(Bu seçeneğin boş 

bırakılması halinde diğer bölümlere geçmek mümkün değildir.) 

  (2) Özel Durumlu Adaylar ifadesi; 

   (a). Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı 

ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarını 

   (b). 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanların eş 

ve çocuklarını kapsamaktadır.  

  (3) Özel durumlu adaylar, ilgili bölümde çoklu seçenek açıldığında kendilerine uyan 

seçeneği işaretleyeceklerdir. 

 

 

5. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR 

 a. İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili hanelerin doldurulmaması,  

 b. Öğrenim durumu, yaş, özel durum vb. bilgilerde eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık olması,  

 c. Başvuru işleminin tamamlanarak onaylandığına dair işlemin sonuçlandırılmaması,  

 ç. Başvuru için belirlenen tarihler arasında başvuru yapılmaması,  

 d. Sınav ücretinin süresi içerisinde yatırılmaması veya başka kişi adına yatırılması, 

 e. Başvurunun internet haricinde posta/kargo vb. ile yapılması,  
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 f. J.Gn.K.lığı Personel Temin Merkez Komutanlığında veya komisyonlar tarafından 

yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş koşullarını taşımadığının belirlenmesi 

durumunda, başvurular geçersiz sayılacaktır.  

 g. Adayların, eksik, yanlış beyan ve bilgilendirmelerinden doğacak sonuçlarla ilgili itirazları 

dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin 

bütün hakları geçersiz sayılır. 

6. SINAV ÜCRETİ YATIRMA VE SINAVA ÇAĞRILMA DUYURULARI 

a. Hiçbir adaya, başvurusunun kabul edildiğine ve sınava çağrılma hakkı elde edip 

etmediğine dair posta yoluyla yazılı veya telefonla SMS türü bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

   b. Adaylara, “sınav ücreti yatırma çağrısı”, sınav günlerinin bildirilmesi vb. gibi duyurular  

www.jandarma.tsk.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sınav ücretini yatıran adayların sınava 

gireceği günler, TC Kimlik Numaraları ile giriş yapılarak duyurular bölümünde görülebilecektir. 

c. İnternet ilanının takip edilememesi nedeniyle sınav ücretini süresi içinde 

yatırmamak, şahsen başvuru yapmamak ve sınavlara katılamamaktan doğan tüm sorumluluk 

adaylara aittir.  

ÖNEMLİ ! 

Kendisine sınav için tarih verilen adaylar, bu duyurunun yazılı olduğu formun yazıcı çıktısını ve 

banka dekontu veya ATM bilgi fişini sınav için geldiklerinde yanlarında bulunduracaktır. Söz konusu 

form ve sınav ücretini yatırdığına dair dekontu yanında olmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır. 

Dekont ve ATM bilgi fişlerinde “2017 Tabip Subay, İlk ve Acil Yardım Teknikeri Astsubay Adayı 

Seçme Sınavı” için ücret yatırıldığı ve adayın TC Kimlik Numarası ve adı soyadı bilgilerinin 

bulunması zorunludur.  

 ç. Şehit ve vazife malulü yakınları başvuru sırasında “özel durum” bölümünü 

işaretleyecektir.    

 d. Halkbank şubelerine (sınav adını söyleyerek), Halkbank ATM ve internet bankacılığı 

aracılığıyla (ödemeler ekranından sınav adı seçilerek) başvuru ücreti olarak 50 TL yatırılacaktır. (Bu 

bilgilerin ATM bilgi fişleri üzerinde görülebilmesi için adayın kendi adına düzenlenmiş bankı kartını kullanması 

gerekmektedir) 

 e. Sınav aşamaları ve Mülakat Sınavından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi 

esnasında sınav ücretini yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer 

aldığı) dekont beyan edilecektir. 

 f. Sınav ücretlerinin iade edilemeyeceği haller; 

  (1) Sınav ücreti yatırdığı halde başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı 

anlaşılan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz 

sayılan, 

  (2) Belge inceleme ve ön sağlık kontrolünde,  FYS ve mülakat sınavlarında başarısız 

olan, 

  (3) Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla 

ücret yatıran, 

  (4) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri. 

  

  UYARI ! 

Şehit ve  vazife malulü eş  ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır. 

http://www.jandarma.tsk.tr/
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7. SINAVLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 a. Adaylar kendilerinden istenen tüm belgeleri yarım kapak karton dosya içerisine takılmış 

olarak getirecek ve Kayıt ve Belge İnceleme Komisyonuna incelenmek üzere elden teslim 

edeceklerdir. Sınavlara çağrılan adayların yanlarında getirecekleri malzemeler ve belgeler ile ilgili 

ayrıntılı bilgilendirme aynı internet adresinden yapılacaktır. 

 b. EK-B’de örneği bulunan “Vücut Kitle İndeksi (VKİ)” esaslarına göre her adaya not verilir.

 Erkek adaylarda 1,67, kadın adaylarda 1,62 metreden daha kısa boylu olanlar ile Vücut kitle 

indeksi (VKİ) ölçümü sonucu 17’den az, 27,49’dan fazla olanlar elenir. (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut 

ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür. (VKİ)Personelin kilolu veya zayıf olup olmadığını ortaya koyan bir formüldür. VKİ 

formülü, vücut ağırlığının (kilogram olarak) boyun karesine (metre olarak) bölünmesi ile elde edilen bir değerdir.) 

 c. Fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce adaylar fiziki kontrolden geçirilir. Asgari 
standartları sağlayan ve “Muvazzaf Subay/Astsubay Adayı Olur.” kararı verilenler diğer sınav 
aşamalarına geçerler. 

 ç. Adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere örneği EK-C’de bulunan 

parkurda fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulur. Başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 

puan almak zorunludur. 

 e. Adaylar psikoloji yeterliliği, anlama, kavrama, ifade etme yeteneği, özgüveni ve beden 

dilini kullanma becerisi gibi konularda mülakat sınavına tabi tutulur. Sınavdan başarılı olunabilmesi 

için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gereklidir. 

 f. 2017 yılında icra edilecek olan sınavlarda başarı sıralaması puanı, fiziki yeterlilik 

sınavının %40’ı, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamından oluşur. 

Adaylar bu sıralamaya göre asıl ve yedek olarak belirlenir.  

 g. Asıl ve yedek adaylar  bulundukları illerin İl Jandarma Komutanlıkları tarafından sağlık 

raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilir. “Jandarma Genel Komutanlığında 

Subay Adayı Olur/Jandarma Genel Komutanlığında Astsubay Adayı Olur.” raporu alamayan 

adayların geçici kayıtları yapılmaz. 

 

 

TÜM ADAYLARIMIZA SINAVLARDA BAŞARILAR DİLERİZ. 
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8.  JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ULAŞIM ve İLETİŞİM 

  Temin Faaliyetleri için İletişim; 

    Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yerleşkesi  

    J.Gn.K.lığı Personel Temin Merkez Komutanlığı 

    İncek Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı 

    Çankaya/ANKARA 

    TEL: (0312) 464 4836 - (0312) 464 8650  

  

 

UYARI!  

 Şahsen başvuru yapan ve sınav merkezine gelen adayların yanlarında cep telefonu, ses-

görüntü kayıt cihazı veya benzer özellikli değişik elektronik cihazları bulundurmaları yasaktır. ( Bu 

cihazları yanında getirmek zorunda kalanlar, girişte kurulacak emanet bölümüne bu cihazları teslim 

edeceklerdir. Gecikmeye sebep olunmaması için bu durumdaki adayların sınav saatinden önce sınav 

merkezine gelmeleri gerekmektedir.) 

 

 c. Ulus (Dışkapı-ANKARA) :  Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile 

gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan 

hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An 

Kavşağı, İncek Bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 

önünden geçmektedir. (Diğer şehirlerden otobüs ile AŞTİ’ye gelen adaylar, AŞTİ önündeki durakta bu 

minibüslerden faydalanabilir..) 

 ç. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 

numaralı otobüs), Taşpınar( 191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile 

ulaşılabilir.   

 

DİKKAT!   

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına; sınav, kayıt kabul vb. için gelen 

adaylar; sadece İncek Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı üzerinde bulunan 1 Numaralı 

Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen adayların güvenlik ve ulaşım 

sorunları nedeniyle kışlaya girmelerine müsaade edilmeyecektir. 
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EK-A 
ADAYLAR İÇİ MEZUN OLUNMASI GEREKEN OKUL TÜRLERİ 

 
 

TABİP SUBAY ADAYLARI İÇİN: 

 

ÖRGÜN ÖĞRETİM YAPAN ÜNİVERSİTELERİN TIP FAKÜLTELERİ. 

 

İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ ASTSUBAY ADAYLARI İÇİN: 

 

ÖRGÜN ÖĞRETİM YAPAN ÜNİVERSİTELERİN EN AZ 2 YILLIK; 

ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ, 

ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ,  

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ,  

PARAMEDİK,  

ACİL YARDIM,  

AMBULANS VE ACİL BAKIM,  

İLK VE ACİL YARDIM  
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VÜCUT KÜTLE İNDEKSİ (VKİ) ÖLÇÜM VE NOTLANDIRMA ESASLARI (EK-B) 

 

 

 

1. VKİ ÖLÇÜM ESASLARI: 

 

 a. Personelin kilolu veya zayıf olup olmadığını ortaya koyan bir formüldür. VKİ 

formülü, vücut ağırlığının (kilogram olarak) boyun karesine (metre olarak) bölünmesi ile elde 

edilen bir değerdir.  

                KİLO (kg) 

            VKİ =  

                   BOYUN KARESİ (m²) 

 

 b. Formülden elde edilecek sonuç neticesinde, vücut kütle indeksine karşılık gelen 

kategori bulunur:   

 

  17 ≤ VKİ < 18,5    Hafif Zayıf 

  18,5 ≤ VKİ < 25    Normal 

  25 ≤ VKİ < 27,5   Hafif Kilolu 

 

 c. VKİ ölçümlerinde çıkan sonuç virgülden sonra bir basamak olacak şekilde en yakın 

değere yuvarlanır.  

 

  2. VKİ NOTLANDIRMA ESASLARI: 

  

 Ölçüm sonucunda; 

a.  Aşağıda verilen VKİ Puanlama Tablosu esaslarına göre her bir adaya 100 tam not 

üzerinden not verilir. 

b.  (1) VKİ < 17, 

 (2) VKİ ≥ 27,5 değerlerine sahip adaylar değerlendirmeye alınmaz ve haklarında 

“Subay/Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilir. 

 c. Erkek adaylarda 1,67 metreden, kadın adaylarda 1,62 metreden daha kısa boylu olanlar 

hakkında “Subay/Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilir. 
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(EK-B) 

 

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ (VKİ) PUANLAMA TABLOSU 

PUAN VKI 

90 17,00 

91 17,20 

92 17,40 

93 17,60 

94 17,80 

95 18,00 

96 18,10 

97 18,20 

98 18,30 

99 18,40 

100 18,50-24,90 

99 25,10 

98 25,20 

97 25,30 

96 25,40 

95 25,50 

94 25,60 

93 25,70 

92 25,80 

91 25,90 

90 26,00 

89 26,10 

87 26,20 

85 26,30 

83 26,40 

81 26,50 

79 26,60 

77 26,70 

75 26,80 

73 26,90 

71 27,00 

69 27,10 

66 27,20 

63 27,30 

60 27,49 
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EK-C 


