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FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARDAN PĠLOT 
OLARAK MEZUN OLANLARDAN PĠLOT 
SUBAY TEMĠNĠ BAġVURU KILAVUZU 

 

BaĢvuru Tarihleri 

 3 – 18 Eylül 2016 

  

 DĠKKAT!!!  

 BU KILAVUZU OKUMADAN BAġVURU ĠġLEMĠNĠZĠ YAPMAYINIZ. 

 

  Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe 

girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma 

Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının kararları gerekli kıldığı takdirde 

değiĢtirilebilir.  

  Bu durum, baĢvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. BaĢvuru sahipleri bu 

durumu önceden kabul etmiĢ sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, 

Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı 

tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur. 
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Sevgili Subay Adayları;  
   

1911 yılında kurulan Türk Hava Kuvvetleri, bir asrı aĢkındır kendisini 
bu kutsal göreve adamıĢ gençler sayesinde dünyanın en güçlü Hava 
Kuvvetlerinden biri haline gelmiĢtir. Sizden öncekilerin size bıraktığı bu 
büyük emaneti daha yükseklere taĢıma fırsatı elinizdedir. 

 
Ülkemizin ve Türk Hava Kuvvetlerinin 21’inci yüzyılda ihtiyaç duyduğu 

bilgi ve beceriye sahip, içinde bulunduğu çağın gelişmeleri ile çağdaş 
havacılık teknolojisini yakından takip edebilecek ve uygulayabilecek 
kapasitede yetişmiş pilotları Hava Kuvvetleri Komutanlığına kazandırmak en 
öncelikli hedefimizdir.  
 

Bu kılavuz, bu hedef doğrultusunda sizlerin Hava Kuvvetleri 
Komutanlığına başvuru esasları ve seçim aşamalarını içermekte olup 
www.hho.edu.tr internet sitesinden yayımlanmaktadır.  

 
 Çağdaş bilim ve tekniğin ışığında; bedensel, zihinsel ve akademik 
yönlerden en üst seviyede kendinizi yetiştirerek Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Ġstikbal Göklerdedir” hedefi doğrultusunda görev yapan Türk 
Hava Kuvvetlerinin her biri ayrı bir değer olan silah arkadaşlarımızdan biri 
olmak istiyorsanız, sizleri Hava Kuvvetleri Komutanlığına bekliyoruz.  
 
 Çağdaş dünyanın etkin, lider bir hava ve uzay gücünde, milletinin 
emrinde görev yapma onurunu ve gururunu ailenizle yaşamanız dileğiyle tüm 
seçim aşamalarında başarılar diliyoruz. 
 
 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

-3- 

 

 

ĠÇĠNDEKĠLER 

Sıra 
Nu. 

BaĢlık 
Sayfa 
Nu. 

1. Faaliyet Takvimi 4 

2. BaĢvuru Ġçin Adaylarda Aranacak Nitelikler 4 

3. Sınıflandırma ve Yasal Haklar 5 

4. BaĢvuru ġekli ve Tarihi  5 

5. Seçim AĢamaları 6 

6. Ön Sağlık Muayenesi 6 

7. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi 7 

8. KiĢilik Testi 8 

9. Psikomotor Testi 8 

10. Mülakat 8 

11. Kesin Karar Mülakatı 8 

12. Genel Sağlık Muayenesi 8 

13. Değerlendirme ve Sonuçların Ġlanı  8 

14. Uyarılar 9 

15. FYDT Tablosu 10 

16. ĠletiĢim ve UlaĢım Bilgileri 12 



 

 

-4- 
 

1. FAALĠYET TAKVĠMĠ (*) 

 S.Nu. Faaliyet Adı Yeri Tarihi 

1. Başvuruların yapılması. 
İnternet 

www.hho.edu.tr 
3-18 Eylül 2016 

2. Başvurusu kabul edilen adayların ilanı. 
İnternet 

www.hho.edu.tr 
19-25 Eylül 2016 

3. Seçim AĢamaları 
Hava Harp Okulu 

Komutanlığı 
YeĢilyurt/ĠSTANBUL 

26-30 Eylül 2016 

4. 
Seçim aşamalarını başarıyla geçen 
adayların duyurulması.  

İnternet 
www.hho.edu.tr 

24-30 Ekim 2016 

5. 
Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı 
Kazandırma Eğitiminin başlaması. 
(KATILIŞ) 

Hava Harp Okulu 
Komutanlığı 

Yeşilyurt/İSTANBUL 

31 Ekim 2016 –  
10 Şubat 2017 

6. Uçuş Eğitimi  
2’nci Ana Jet Üs K.lığı   

Çiğli İZMİR 
1 Mart – 29 Aralık 

 2017  

*  Hava Kuvvetleri Komutanlığı, başvuru kılavuzunda ve faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını 
saklı tutar. 

2.  BAġVURU ĠÇĠN ADAYLARDA ARANACAK NĠTELĠKLER: 

 a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,  

 b. En az dört yıl süreli eğitim veren Fakülte ve Yüksekokullardan pilot olarak mezun 
olmak, YurtdıĢındaki Üniversitelerde pilot olarak mezun olup denkliği YÖK tarafından 
onaylanmıĢ ve bu denkliği gösteren belgeye sahip olmak, 

 c. DüzeltilmemiĢ nüfus kaydına göre 27 yaĢını bitirmemiĢ olmak (01 OCAK 1989 ve 
sonrası doğumlu olmak.)   

 ç. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları 
kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; 
Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç 
uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii 
mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat 
karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre 
itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 
sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak. 

 d. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel 
kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak. 

 e. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği 
kesilmemiş olmak. 
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 f. Yapılacak “ArĢiv AraĢtırması ve Güvenlik SoruĢturması” sonucunda uygun bulunmak, 

 g. Yapılacak olan ön sağlık, fiziki yeterlilik testi, mülakat ve psikomotor testi sınavlarında 
başarılı olmak, 

 ğ. Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak, 

 h. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “Uçucu personelin sağlık yeteneklerine 
(Kategori 1/2/3)” sahip olmak, 

 ı. Uygulanacak Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitiminde başarılı olmak, 

 i. Ülkemizce, Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak 

kabul edilmiĢ, FETÖ/PDY, PKK ve DAĠġ baĢta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eĢi, 

annesi, babası, kardeĢlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak, 

 j. Giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve güvenlik 
soruşturması olumsuz çıkan öğrenciler, okula kayıt yaptırmış olsalar bile bu durumları eğitim öğretim 
süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin okul ile ilişikleri derhal kesilir ve asılsız belge 
düzenleyenler hakkında yasal işlem yapılır. 

NOT : Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 MART 1997 gün ve 22931 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli 
nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları 
kabul edilmez/iptal edilir. 

3. SINIFLANDIRMA VE YASAL HAKLAR 

 a. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki jet/pervaneli uçaklarda veya helikopterlerde 
verilecek eğitimi başarılı olarak bitiren adaylar pilot sınıfında göreve başlayacaklardır. Ancak eğitimde 
başarılı olamayan adaylar istekleri halinde Hv.K.K.lığı bünyesindeki diğer sınıflarda muvazzaf subay 
olarak göreve devam edebilecekler veya tazminatsız olarak ayrılabileceklerdir.  

    b.  Pilotluk eğitiminden başarılı olanlar için meslek hayatında alınacak diğer eğitim, kurs, 
yurtdışı görev vb. sebeplerle ilave edilecek yükümlülükler hariç olmak üzere 18 yıl mecburi hizmet 
uygulanır.  

 c. Eğitimde başarılı olamayan ve diğer sınıflarda muvazzaf subay olarak devam etmeye 
istekliler için 3 yıllık deneme süresi uygulanır. Bu süre içinde ayrılanlardan herhangi bir tazminat 
alınmaz. 3 yıldan sonra 10 yıllık mecburi hizmet süresine tabi olurlar.   

 ç. Subaylara, sınıf ve rütbelerine göre farklılık gösteren özlük hakları ile birlikte, lojman, askeri 
sosyal tesisler, sağlık imkanlarından yararlanma, OYAK üyeliği gibi birçok sosyal ve ekonomik imkan 
sunulmaktadır. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışındaki eğitim ve öğretim kurumlarında yüksek lisans ve doktora 
eğitimi yapma, yurtiçi ve yurtdışı çeşitli kurs, görev, tatbikat vb. faaliyetlere katılma imkanları 
sağlanmaktadır.  

4.  BAġVURU ġEKLĠ VE TARĠHĠ: 

 a. Başvuru için adaylarda aranan niteliklerce uygun olan adayların başvurularını sadece 
internet yolu ile www.hho.edu.tr adresine en geç 18 Eylül 2016 tarihine kadar yapmaları 
gerekmektedir.  

 b. Başvuru tarihini geçiren ve belirtilen nitelikleri uygun olmayanların müracaatlarına kesinlikle 
işlem yapılmayacaktır. 
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 c. Seçim aşamaları tarihleri FAALĠYET TAKVĠMĠNDE bildirilmiş olup, adayların adreslerine 
çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Ayrıca bir çağrı mektubu, elektronik posta veya gazete ilanı 
verilmeyecektir. Bu sebeple internet adresimizi takip etmeniz mağduriyetinizi engelleyecektir. 

 ç. Adaylara gerekli görüldüğü taktirde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, 
adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşılabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru 
esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır. 

 d. Başvuru, seçim aşamaları ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için 
www.hho.edu.tr adresini ziyaret ediniz. 

 

5.  SEÇĠM AġAMALARI:  

 a. Başvurusu kabul edilen adayların Hava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBUL’da icra 
edilecek olan seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler; www.hho.edu.tr 
internet adresimiz üzerinden yayımlanacaktır.  

  b. Pilot subay seçim aşamaları;  

 (1)  Ön sağlık muayenesi,  

 (2)  Fiziki yeterlilik değerlendirme testi (FYDT), 

  (3)  Kişilik değerlendirme testi, 

  (4)  Psikomotor Testi 

 (5)  Mülakat, 

  (6)  Nihai Karar Kurulu aşamalarından oluşmaktadır. 

  (7)  Genel Sağlık Raporu (TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen Uçucu personelin 
sağlık yeteneklerine” sahip olup olmadığının incelenmesi, uygunsa hangi kategoriye girdiğinin tespiti.) 

  c. Belgelerinizin, eksik olması veya durumunuzun giriş koşullarına uygun olmaması halinde, 
seçim aşamalarına katılmanız mümkün olmayacaktır. Seçim aşamalarına gelmeden önce başvuru 
koşullarını taşıyıp taşımadığınızı, internetten yapılan uyarıları ve belgelerinizi bir kez daha kontrol 
ediniz. Belgelerinizin asıllarının yanında fotokopilerini de getirirseniz belgelerinizin asılları size 
iade edilecektir. 

  ç. Adayların kaybolan eşya ve malzemelerinden Hava Harp Okulu Komutanlığı sorumlu 
değildir. 

  d. Hastane sevk aşamasından sonra yapılacak olan güvenlik soruşturması 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 büyük önem arz etmektedir.  
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6.   ÖN SAĞLIK MUAYENESĠ:  

  Ön sağlık muayenesi; seçim aşamalarına katılan adayların fiziki muayene ile kolayca tespit 
edilebilen fiziksel veya diğer sağlık problemlerini belirlemek ve FYDT aşamasında adayın herhangi bir 
sağlık sorunu ile karşılaşmaması için yapılan genel bir sağlık kontrolüdür. Ön sağlık muayenesinde 
adayların beş temel konuda değerlendirilmesi yapılmaktadır: 

 a. Boy ve Kilo Ölçüm İstasyonu: 

  Bu istasyonda adayların boy ve kiloları ölçülür. Boy kilo oranları değerlendirilir ve sağlıklı bir boy 
kilo oranına sahip olup olmadıkları tespit edilir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız olarak, sadece şort ve 
tişört ile yapılır. Adayların boyları 165-190 cm arası olmalıdır. Vücut kitle endeksleri ise 19 kg/m2 ile 
29 kg/m2 arasında olmalıdır. (Örneğin 1.80 m boyunda, 80 kilo bir adayın vücut kitle endeksi 
80/(1,8*1,8)=24,69-limit içi) 

 b. Tansiyon Ölçüm İstasyonu: 

  Bu istasyonda adayların tansiyonları ölçülür. Standartlar dışındaki adaylar elenir. Tansiyonu ilk 
ölçümde, standarttan yüksek veya düşük olan adaylar, ölçümün yapıldığı salonda belirli bir süre 
istirahat ettirilir. İstirahat sonunda yapılan ölçümde standart içinde kalan adaylar diğer istasyonlara 
devam eder, diğerleri ise elenirler. 

 c. Genel Göz Muayenesi ve Renk Ayırt Etme/Renk Körlüğü Kusuru (Dischromatopsi) Tespit 
İstasyonu 

  ç. Ağız, Diş ve Çene Yapısını Kontrol İstasyonu 

  Bu istasyonda diş tabibi tarafından adayların ağız, diş ve çene yapıları incelenir. Adayların 
fonasyon, konjenital anomaliler (doğuşsal eksiklik ve bozukluklar), ön dişlerde diestema (dişler arası 
boşluk), ortodontik anomaliler (açık kapanış, derin kapanış, sınıf iki, sınıf üç kapanış, çapraşıklık vb.), 
diş eti hastalıkları, çene eklemi bozuklukları, diş yüzeyinde kalıcı renk değişiklikleri, ağız içi dokularda 
hijyen bozukluğu ve enfeksiyon odakları (apikal lapse, apikal fistül, kist vb.), diş noksanlığı (konjenital 
veya diş çekimine bağlı) ve diş çürükleri (estetik, fonasyon ve hijyen açısından değerlendirilir.) olup 
olmadığı değerlendirilmektedir. 

  d. Genel Fiziki Muayene İstasyonu 

  Bu istasyonda adayların; vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü 
kusursuz olduğu, genel fiziki yapıları, fıtık, ameliyat izi, çiçek bozuklukları, ciltte bulunan lekeleri, çil, 
yanık izleri gibi genel görünümdeki anormallikleri, göğüs kafesi veya omurgasında şekil bozukluğu, 
iskelet bozukluğu, vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici tatuaj, göz estetiğini bozucu yara, kellik, 
cilt hastalığı, düztabanlık ve vücut yapısının standartlar içinde olup olmadığı değerlendirilmektedir. 

 e. Ön sağlık muayenesi sonuçları “Sonuç Tebliğ Komisyonu” tarafından adaylara sözlü olarak 
bildirilir. Elenen adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının 
icra edildiği bölgeyi terk etmeden, ön sağlık muayenesi itiraz dilekçesi ile sonuç tebliğ komisyonuna 
iletir. Ön Sağlık Muayenesi İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu itiraz taleplerini inceler ve 
aynı gün içerisinde kararını verir. İtiraz talepleri uygun görüldüğü takdirde tekrar incelenmek üzere, 
ilgili istasyona gönderilir. İtiraz muayenesi sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. Komisyonun 
değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir. 

7. FĠZĠKĠ YETENEK DEĞERLENDĠRME TESTĠ: 

 a. FYDT, subay adaylarının çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak testler olup, 
(beden eğitimi öğretmenleri hariç) Ģınav, mekik ve 400 m. koĢu branşlarında yapılır. Branşlara göre 
derece, puan ve barajlar erkek adaylar için TABLO-1'de, bayan adaylar için TABLO-2'de 
gösterilmiştir. Değerlendirmede her bir branştan 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılırlar. 

file:\\fshvkk3\teskilat$\PER.%20B�K.LI�I\PER.%20PL.%20VE%20YNT.%20D.%20B�K.LI�I\PER.%20PL.%20�.MD.L���\�niversitelerin%20pilotaj%20b�l�m�%20mezunlar�n�n%20temini\AYRILMI�%20P�LOTLARIN%20TEKRAR%20�ST�HDAMI%2022.08.2016.doc
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Herhangi bir branştan 40’ın altında puan alan adaylar, diğer istasyonlara devam edemeyerek 
elenirler. Değerlendirme puanı, anılan üç branştan elde edilen puanların aritmetik ortalamasıdır.  

 b. Adayların, FYDT için yanlarında spor malzemeleri bulundurmaları gerekmektedir (spor şortu, 
spor ayakkabısı, spor fanilası, havlu vs.). FYDT’ye katılacak adaylar, herhangi bir sağlık sorunu 
olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle tüm seçim aşamaları süresince 
meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır. 

 c. FYDT sonuçları “Sonuç Tebliğ Komisyonu” tarafından adaylara sözlü olarak bildirilir. Elenen 
adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği 
bölgeyi terk etmeden, “Pilot Subay Adayı FYDT İtiraz Dilekçesi” ile sonuç tebliğ komisyonuna iletir. 
FYDT İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu itiraz taleplerini inceler ve aynı gün içerisinde 
kararını verir. İtiraz talepleri uygun görüldüğü takdirde tekrar incelenmek üzere aday, ilgili istasyona 
gönderilir. İtiraz muayenesi sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. Komisyonun değerlendirmesi nihai 
karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir. 

8.   KĠġĠLĠK TESTĠ: 

  Kişilik değerlendirme testi, seçim aşamalarına katılan tüm adaylara uygulanmaktadır. Kişilik 
değerlendirme testi sonuçlarına göre aday hakkında başarılı ya da başarısız değerlendirmesi 
yapılmaz. Alınan not sıralamaya etki eder. Mülakat sırasında kişilik değerlendirme testi sonuçlarına 
yönelik olarak adaya sorular yöneltilerek, adayın kişilik yapısı değerlendirilir. 

9.   PSĠKOMOTOR TESTĠ: 

a. Adayların el-ayak-göz koordinasyonu, dikkat ve tepki hızını değerlendirmek, uçuşa temel 
teşkil eden algılama hızı, durumsal uyanıklık, seçici dikkat vb. yeteneklerini ölçmek amacıyla 
bilgisayar ortamında uygulanır. 

 
b. Aday, teste ancak bir kez girebilir. 
 
c. Psikomotor test sonuçlarına itiraz edilemez. 
 
ç. Psikomotor testi 20 ila 180 puan arasında puanlanmakta olup 88 ve üzeri puan alan 

adaylar başarılı sayılırlar. Alınan puan sıralamaya etki eder.  

10.  MÜLAKAT: 

 a. Mülakat; subay adayının test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak 
amacıyla, yüz yüze ve sözlü iletişim gerektiren, farklı ve öznel bilgileri edinmek üzere soru cevap 
yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır. 

 b. Mülakat komisyonları, kendi alanında uzman ve tecrübeli personelden oluşturulmaktadır. 
Kurul üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirmekte olup, yapılan değerlendirme 
yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakat aşamasında eleme yapılmaz, alınan not sıralamaya 
etki eder.   

11.   GENEL SAĞLIK MUAYENESĠ: 

  Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, Hava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBUL 
muayene merkezinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen Uçucu personelin sağlık 
yetenekleri hükümlerine göre uçucu sağlık muayenesine tabi tutulurlar. Adayların uygun olduğu 
kategori seviyesine göre jet/pervaneli uçaklarda veya helikopterlerde sınıflandırılması sağlanır.  
Belirtilen sağlık kategorilerine uymayan aday elenir.  
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12. DEĞERLENDĠRME ve SINAV SONUÇLARININ ĠLANI : 

  Sağlık muayenesini de başarılı olarak geçen adaylar, ilgili kamu kuruluşlarınca güvenlik 
soruşturmalarına tabi tutulur. Tüm aşamaları başarılı olarak geçip güvenlik soruşturması olumlu 
sonuçlanan adaylara “Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi”ne katılmak üzere 
www.hho.edu.tr internet sitemiz üzerinden çağrı yapılır. 

13. UYARILAR: 

  a. Başvuruda bulunan adayların, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının 
eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin işlemlerinin hangi aşamasında olursa olsun, işlemleri iptal 
edilecektir. 

  b. Başvurularda adayların vereceği beyanlar esastır. Ancak aday bilgileri çeşitli vasıtalarla 
kontrol edilmekte olup bu beyanların eksik ya da hatalı bilgi içermesi durumunda, adaylık işlemlerine 
son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu 
Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi 
uygulanacaktır. 

  c. Sınav sonuçları ile ilgili tüm duyurular www.hho.edu.tr internet sitemizden yapılmakta olup, 
ayrıca adaylara herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmamaktadır. Bu nedenle temin sürecinin tüm 
aşamalarında internet sitemizi takip etmeniz mağdur olmanızı engelleyecektir. 
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14. FYDT Tablosu 
 

TABLO - 1  Subay Adayı (Erkek) Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi Kriterleri 
 

ġınav (60 sn.) Yardımlı Mekik (60 sn.) 400 M. KoĢu (sn.) 

Tekrar 
Puan 

(*) 
Puan 
(**) 

Puan 
(***) 

Tekrar 
Puan 

(*) 
Puan 
(**) 

Puan 
(***) 

Derece Puan 

40 100   50 100   70 100 

39 98   49 98   71 95 

38 96   48 96   72 90 

37 94   47 94   73 85 

36 92   46 92   74 80 

35 90 100  45 90   75 75 

34 88 97  44 88   76 70 

33 86 94  43 86 100  77 65 

32 84 92  42 84 99  78 60 

31 82 90  41 82 97  79 55 

30 80 88  40 80 95  80 50 

29 78 86  39 78 93  81 45 

28 76 84  38 76 91  82 40 

27 74 82  37 74 89  83 35 

26 72 80  36 72 87  84 30 

25 70 78 100 35 70 85  85 25 

24 68 76 97 34 68 83  86 20 

23 66 74 94 33 66 79  87 15 

22 64 72 91 32 64 77  88 10 

21 62 70 88 31 62 75  89 5 

20 60 68 85 30 60 73  90  

19 58 66 82 29 58 71 100   
18 56 64 80 28 56 69 98 

 
NOT1: 
Değerlendirmede her 
bir branştan 40 ve 
daha fazla puan 
alanlar başarılı 
sayılırlar. Herhangi bir 
branştan 40 altında 
puan alan adaylar diğer 
notlarına bakılmaksızın 
elenecektir. 
 
NOT 2:   
Değerlendirme puanı, 
anılan üç branştan elde 
edilen puanların 
aritmetik ortalaması 
olup, alacağınız her 
yüksek not, 
değerlendirme 
esnasında üst sıralarda 
yer almanızı 
sağlayacaktır. 

17 54 62 77 27 54 67 96 

16 52 60 74 26 52 65 93 

15 50 58 72 25 50 63 90 

14 47 56 70 24 48 61 87 

13 44 54 68 23 46 59 84 

12 41 50 66 22 44 57 81 

11 38 48 64 21 42 55 78 

10 35 46 62 20 40 53 75 

9 32 44 60 19 38 51 72 

8 29 40 55 18 36 49 70 

7 26 35 50 17 34 47 67 

6 23 30 45 16 32 45 64 

5 20 25 40 15 30 43 62 

4 15 20 30 14 27 41 60 

3 10 15 20 13 24 39 58 

2 5 8 10 12 21 35 56 

1 1 1 1 11 18 33 54 

    10 15 31 52 

    9 12 29 50 

    8 9 25 45 

    7 6 20 40 

    6 3 15 35 

    5  10 30 

    4  5 20 

    3   10 

(*)     17-25 YAġ ARASI  

(**)   26-30 YAġ ARASI  

      (***)  31 YAġ VE ÜZERĠ  
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TABLO - 2  Subay Adayı (Kadın) Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi Kriterleri 

ġınav (60 sn.) Yardımlı Mekik (60 sn.) 400 M. KoĢu (sn.) 

Tekrar 
Puan 

(*) 

Puan 

(**) 

Puan 

(***) 
Tekrar 

Puan 

(*) 

Puan 

(**) 

Puan 

(***) 
Derece Puan 

20 100     30 100     85 100 

19 98     29 98     86 95 

18 96     28 96     87 90 

17 94 100   27 94     88 85 

16 92 98   26 92     89 80 

15 90 96   25 90     90 76 

14 85 94 100 24 88 100   91 72 

13 80 92 97 23 86 98   92 68 

12 75 90 95 22 84 96   93 64 

11 70 85 92 21 82 94   94 60 

10 65 80 90 20 80 92   95 57 

9 60 75 84 19 78 90 100 96 54 

8 55 70 80 18 76 88 98 97 51 

7 50 65 75 17 74 86 96 98 48 

6 45 60 70 16 72 84 94 99 45 

5 40 50 60 15 70 82 92 100 42 

4 30 40 50 14 65 79 90 101 40 

3 20 30 40 13 60 76 87 102 36 

2 10 20 20 12 55 73 85 103 33 

1 5 10 15 11 50 70 82 104 30 

      10 45 65 78 105 27 

      9 40 60 74 106 24 

    8 35 55 70 107 21 

    7 30 50 65 108 18 

    6 25 40 60 109 15 

    5 20 35 50 110 12 

    4 10 25 40 111 9 

    3 0 15 30 112 6 

    2 0 5 10 113 3 

    1 0 0 5 114 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)     17-25 YAġ ARASI  

(**)   26-30 YAġ ARASI  

      (***)  31 YAġ VE ÜZERĠ  
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15. ĠLETĠġĠM VE ULAġIM BĠLGĠLERĠ:  

 
a. ĠletiĢim Bilgileri  

 
İnternet adresi: http://www.hho.edu.tr  
Telefon    : 0212 663 28 30 

b. UlaĢım Bilgileri 

İstanbul dışından Esenler Otogarına gelen adaylar metro istasyonuna giderek Hava Limanı 
istikametine giden, 06:15’ten itibaren seferlerine başlayan ve her 10 dakikada bir hareket eden 
metroya binecekler, “Dünya Ticaret Merkezi” istasyonunda ineceklerdir. “Dünya Ticaret Merkezi” 
istasyonu çıkışında taksiye binip Hava Harp Okuluna ulaşabileceklerdir.  

Sirkeci veya Bakırköy’den 81, 72T, BN1, BN2 ve BN3 numaralı otobüsler ile Hava Harp 
Okuluna gelmek mümkündür. (Banliyö trenleri çalışmamaktadır.) 

 

 


