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* En az ilköğretim veya dengi okul mezunu olmak,

* Müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi yaşından 

gün almış ve yirmibeş yaşını bitirmemiş olmak,

* Başvuru kılavuzundaki boy veya kilo oranları tablosunda 

belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

* Yapılacak olan fiziki kabiliyet testi ve mülakatlarda başarılı olm

* Sevk edildikleri asker hastanesinden "Sağlam, Sözleşmeli Er Olül 

kararlı sağlık raporu almış olmak,

* Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

* Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ve Yönetmeliği ile başvuru 

kılavuzunda yer alan diğer giriş koşullarını taşımak.

İLETİŞİM ADRESİ
Per.Tem.Mrk.K.lığı Cebeci/ANKARA 

Tel: (0312) 562 11 11

5VURU VE AYRINTILI BİLGİİCİI



1. ön başvurular, internet üzerinden başvuru formunun doldurulması ile, asıl 

başvurular ise, istenilen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve 

belgelerin teslim edilmesi ile yapılmaktadır.

a. Başvuru evraklarının incelenmesi ve kayıt kabul faaliyetleri.

b. ön sağlık muayenesi.

c. Fiziki kabiliyet testi (Şınav, mekik, 1500 m koşu veya mekik koşusu), 

ç. Mülakat.

d. Sağlık raporu / güvenlik soruşturması işlemleri.

3. Adayların fiziki kabiliyet testinde iki dakika içinde 30 tekrar mekik, 25 tekrar 

şınav yapmaları ve 1500 m koşuyu 8.40 - 9.49 dakika arasında veya mekik 

koşusunu 2 dakikada bitirmeleri yeterli olmaktadır.

4. Adayların FKT notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş 

sayısına bölünmesiyle elde edilir.

5. Mülakat, ön sağlık muayenesi ile fiziki kabiliyet testlerinde başarılı olan 

adaylara yüz yüze görüşme şeklinde uygulanmaktadır.

6. Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil / yedek aday listesi ve konuyla 

ilgili açıklamalar www.kkk.tsk.tr internet adresinden güncel duyurular 

kısmında "İnsan Kaynakları" başlığı altında yayımlanmaktadır.

2. ön başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen aşamalardan geçecek- I

tir:

ŞANLI ORDUYA KATIL, 

GELECEĞE GÜVENLE BAK!

http://www.kkk.tsk.tr
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h. ön sözleşme dönemi de dahil olmak üzere sözleşmeli erbaş ve erlerin giyecek, 

bakım ve barınmaları ile iaşeleri erbaş ve erler gibi devlet tarafından sağlanır.

2. Sözleşmeli er adayları ile sözleşmeli erler, ön sözleşme yapılması ile birlikte 5510 

sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalıdır.

3. Sözleşmeli er adaylarına, eğitim birliğinde eğitime başladığı ön sözleşme tarihin

den itibaren, aylık ücretin üçte ikisi oranında ücret ödenir. Müteakiben sözleşme tari

hinden itibaren aylık ücret ödenir.

4. Sözleşmeli erbaş ve erlerin her yıl; 30 gün kanuni, 15 gün mazeret izni olmak üzere 

toplam 45 gün izin alma hakkı vardır.

p. Günlük faaliyet programı ve hafta sonu izinleri, erbaş ve erlerde olduğu gibidir. 

Közleşme ve görev süresince kışlada iskan edililirler.

6. Sözleşmeli erbaş ve erlerin silahı kadro silahıdır.

b. Askerlik hizmetini yapmamış ve üç yıl sözleşmeli er olarak görev yapanlar askerlik 

F hizmetini yapmış sayılır.

8. ilk sözleşmesi sona eren erbaş ve erler ilgili mevzuat doğrultusunda uzman erbaş 

veya astsubaylığa başvuruda bulunduklarında yönetmelikte belirtilen esaslar 

doğrultusunda öncelik verilir.

9. Görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına 

yakalananların, iyileşinceye kadar ilişikleri kesilmez, izinli sayılırlar.

i 10. Sözleşme süresini tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlara hizmet 

■ süresine göre tazminat ödemesi yapılır.

11. Sözleşmeli erbaş ve erler yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlar, ilgili mevzuat-

İtaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara 
atanabilirler.

12. Sözleşmesi sona eren sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme fesih nedenlerine bağlı 
olarak hizmet ettikleri süre kadar veya hizmet ettikleri sürenin yarısı kadar genel 
sağlık sigortalısı sayılmaya devam ederler.



SÖZLEŞMELİ ERLİĞE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

S.
No Belge Adı

Askerlik
Hizmetini
Yapmamış

Halen
Silah

Altında

Askerlik
Hizmetini

Tamamlamış
Açıklama

1 Dilekçe (1 Adet) X X X Müracaat esnasında matbu olarak 
doldurtulacaktır.

2 Nüfus Cüzdan 
Tıpkıçekimi (1 Adet) X X X Aday nüfus cüzdanının aslını da yanında 

getirecektir.

3
Vukuatlı Aile Nüfus 
Kayıt Örneği (1 
Adet)

X X X Nüfus Müdürlüklerinden alınmış onaylı belgenin 
aslı getirilecektir.

4 Öğrenim Diploması 
Tıpkıçekimi (1 Adet) X X X

Aday en son mezun olduğu okula ait 
diplomasının (diploması kayıp olanlar için okul 
müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp 
belgesi), halen öğrenci olanlar için öğrenci 
belgesinin aslını da yanında getirecektir. Yurt 
dışında öğrenim görenler için diplomaya MEB, 
YÖK onaylı denklik belgesinin tıpkıçekimi de 
eklenecektir.

5 Nitelik Belgesi 
(1 Adet) X

Nitelik belgesi kontrol formuna göre tanzim 
edilen nitelik belgesi kapalı ve mühürlü zarf 
içinde olacak, nitelik belgesine adayın kuvveti, 
sınıfı ve branşı ile muhtemel terhis tarihi de 
yazılacaktır. Açık olarak getirilen belgeler kabul 
edilmeyecektir.

6 Terhis Belgesi 
Tıpkıçekimi (1 Adet) X

Aday terhis belgesinin aslını da yanında 
getirecektir. Terhis belgesi kayıp olanlar askerlik 
şubesi başkanlığından alacakları onaylı terhis 
belgesi/askerlik durum belgesi ile müracaat 
edecektir.

7 Ehliyet ve Bonservis 
Tıpkıçekimi (1 Adet) X X X

Aday varsa ehliyet, askeri ehliyet, aşçı, fırıncı, 
elektrikçi branşlarına yönelik bonservis, kurs 
belgesi, diploma veya başarı belgesinin aslını ve 
tıpkıçekimini yanında getirecektir.

8 Adli Sicil Kaydı 
(1 Adet) X X X

Cumhuriyet Savcılıklarından veya E Devlet 
üzerinden alınacak adli sicil kayıtlarına varsa 
ilgili mahkeme kararının tıpkıçekimi de 
eklenecektir.

9 Vesikalık Fotoğraf 
(12 Adet) X X X Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde 

çekilmiş olacaktır.

10

Güvenlik 
Soruşturması ve 
Arşiv Araştırması 
Formu
(3 Adet, Arkalı Önlü 
Çıktı Alınacak)

X X X

Adaylar internet üzerinden genel arama 
motoruna “K.K. Personel Temin Merkezi” 
yazarak arama yapacak, arama sonuçlarında 
Sözleşmeli Er Temini bölümünü seçerek 
“Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 
Formu” linkine tıklayacaklar açılan forma dijital 
ortamda fotoğraf yükleyerek tüm haneleri 
BÜYÜK HARFLE eksiksiz dolduracak ve 
formdan arkalı önlü 3 adet renkli çıktı alacak 
ve müracaat için bu belgeyi yanlarında 
getireceklerdir.

KAYIT/KABUL VE MÜLAKAT YERİ : HV.SVN.OKL. VE EM K LIĞI GENERAL ŞÜKRÜ OLCAY KIŞLASI 
MERAM/KONYA

BAŞVURU TARİHLERİ : 07-29 Mart 2016
KAYIT/KABUL VE MÜLAKAT TARİHİ : 30-31 Mart 2016 SAAT: 09:00 - 16:00
BİLGİ İRTİBAT TELEFONU : 0 332 327 02 52 (Dahili :2151-2152-2153)
NOT: Adaylar mülakat esnasında Mekik, Şınav, Mekik Koşusu branşlarından teste tabi tutulacaklardır. Bu 
nedenle adaylar spor kıyafetlerini yanlarında getireceklerdir.



SÖZLEŞMELİ ER SEÇİM ESASLARI VE ÖZLÜK HAKLARI 
Müracaat Esasları:
1. Sözleşmeli erliğe; askerlik yapmayanlar, askerlik hizmeti içerisinde bulunanlar ve askerlik 
hizmetini tamamlayanlar başvurabilmektedir.
2. Sözleşmeli er olmak isteyenler; K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığının internet sayfasından veya askerlik 
hizmeti yapanlar kendi birliklerine, askerlik hizmetine başlamamış / bitirmiş olanlar ise yaşadıkları 
bölgelerdeki Tüm./Tug. ve eşiti birliğe başvuru yapabilmektedir.
Aranan Temel Nitelikler:
1. En az ilköğretim veya dengi okul mezunu olmak,
2. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi yaşından gün 
almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak,
3. TSK’dan her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
4. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, 
suç uydurmak, 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, resmî ihale 
ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkûm olmamak,
5. Askerlik yükümlülüğünü yerine getirenler için bu esnada; firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre 
itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet suçlarından mahkûm olmamak,
6. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,
7. Askerlik hizmetinde bulunanlar için birlik komutanlıklarından olumlu nitelik belgesi almış olmak,
8. Boyu 164-210 cm aralığında ve boy oranına uygun değerde kilo içerisinde bulunmak,
9. Fiziki Kabiliyet testi ile mülakatlarda başarılı olmak,

10. Asker hastanelerinden “...sözleşmeli er olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak.
Özlük Hakları:
1. Sözleşmeli erbaş ve erler kışlada kalırlar ve sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından 
karşılanır.
2. Yıllık 30 gün normal 15 gün yıllık mazeret izin alma hakkı vardır.
3. Sözleşmeli erbaş/erler ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri genel sağlık sigortası 
hükümlerine göre tüm sağlık haklarından yararlanır.
4. Askerlik hizmetini yapmayanlar sözleşmeli er oldukları takdirde görev sürelerinin 1/3’ü 
yükümlülük süresinden sayılır, üçüncü yılında askerlik yükümlülüğünün de yerine getirmiş olur.
5. Sözleşmeli erbaş ve erlerden üç yıllık görev süresini bitirerek dördüncü hizmet yılına devam 
edenler, uzman erbaş veya astsubay olmak için müracaat edebilirler.
6. Sözleşmeli erbaş ve er olarak yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu 
olanlar kanunda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına devlet memuru olarak 
atanabilirler.
Maaş Durumu:

Hizmet Yılı Komando Birliği Hudut Birliği Diğer Birlikler Sözleşme Sonu 
İkramiye*

1 3.765 3.651 2.144 8.023
2 3.840 3.714 2.207 16.046
3 3.904 3.777 2.271 31.965
4 3.967 3.840 2.334 39.861
5 4.043 3.904 2.397 47.756
6 4.106 3.967 2.460 55.562
7 4.183 4.043 2.523 79.339

* Kusuru olmaksızın, idarece sözleşmenin sonlandırılması ve sözleşme süresinin tamamlanması 
halinde sözleşme sonu ikramiye almaya hak kazanılmaktadır.
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