
 

DUYURU 
 

2016 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY TEMİNİ İKİNCİ AŞAMA SINAV SONUÇLARI 
VE SAĞLIK MUAYENE İŞLEMLERİ 

 

1. 2016 yılı muvazzaf/sözleşmeli astsubay temin faaliyeti ikinci aşama sınav sonuçları ve sağlık 
muayene işlemleri ile ilgili hususlar aşağıdadır. 
 

2. İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar 30 Mayıs 2016 tarihinde, sağlık raporu 
işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer 20 Haziran 2016 tarihinde 
www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Astsubay.aspx genel ağ adresinde yayınlanmıştır.Bu kapsamda; 
 

    a.  Sevkler, Sağlık Muayene Merkezinin (SMM) günlük kapasitesine göre yapıldığından, 
adayların çağrılacakları tarihlerde SMM’ye gelmeleri önem arz etmektedir. Adaylar sağlık raporu 
işlemleri için, kendilerine tebliğ edilen tarihte belirlenen Sağlık Muayene Merkezine (SMM) nüfus 
cüzdanı aslı ve bir adet fotokopisiyle başvurarak muayene işlemlerine başlayacaklardır. Sivil 
hastanelerden alınan sağlık raporlarının geçerliliği bulunmamaktadır. Sağlık işlemleriniz için sağlık 
muayene merkezi/asker hastaneleri tarafından herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.    

  b.  Muvazzaf/sözleşmeli subay ve muvazzaf/sözleşmeli astsubay (her ikisinide) kazanan 
adaylar, subay sağlık muayene işlemleri için çağrı yapılan tarihte sağlık muayenesine 
başlayacaktır. Bu adaylara sözleşmeli/muvazzaf astsubay için sağlık muayene çağrısı 
yapılmayacaktır. Subay için verilen sağlık raporu astsubay içinde geçerlidir. 
 

      c.  Sağlık muayenesinin tamamlanmasını müteakip adaylar, olumlu ön rapor almaları halinde; 

taahhütname (Noter onaylı) (Ulaşmak İçin Tıklayınız…) doldurarak elden/posta/kargo ile Kara 

Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığına (Cebeci/ANKARA) teslim edecektir. 
Taahhütnamedeki sınıf hanesine genel ağda yayımlanan sınıf ve branşınızı yazınız. Örnek: Piyade, 
Tank, Bakım-Tek.Araç Tekns. veya Muhabere-Mu.Mrk. gibi. Yedek olarak kazanmış olup 
sınıflandırılması yapılmamış adaylar, taahhütnamenin sınıf hanesine ‘’Herhangi Bir Sınıf’’ ifadesini 
yazacaklardır.    
 

   ç.  Tüm işlemleri olumlu sonuçlanan ve Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Nosyonu 

Kazandırma (ASTTASAK) eğitimine katılması için çağrı yapılan adaylar, isteklerinin devam 

ettiğine dair dilekçeyi (Ulaşmak İçin Tıklayınız…)  Astsubay Meslek Yüksek Okul K.lığı 

sorumluluğundaki Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Nosyonu Kazandırma (ASTTASAK) 

eğitimine katıldıkları gün elden teslim edecektir.  
 

  d.  Olumsuz ön sağlık raporu alan adaylardan itiraz hakkını kullanmak isteyenler, ön rapor 
tarihinden itibaren 3 gün içerisinde; itiraz dilekçesi, olumsuz kararlı ön rapor aslı ve  2 adet 
fotokopisi, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına şahsen başvuruda 
bulunabileceklerdir.  (Posta ile gönderilen dilekçelere işlem yapılmayacaktır.) İtiraz için başvuruda 
bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu 
sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak, olumlu ise aday, ön rapor tarihinden itibaren 3 gün 
içerisinde, hakem hastanesine sevk edilmek üzere K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuracaktır. 
Hakem hastanesine sevk edilen adaylara almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır. 
 

3. Sağlık muayene işlemleri yaklaşık 2-3 gün sürmektedir. İlk gün kan alınacağı için adayların 
aç karnına 06:00’da SMM’de bulunmaları  gerekmektedir. 
 

4. K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığınca adayların sağlık muayene sonuçları (ön sağlık rapor bildirim 
belgesi) toplu olarak takip edilecektir. Olumlu ön sağlık raporu alan adaylar, istenmesi halinde 
(telefonla  adaya ulaşılacak) ön sağlık raporunu posta/kargo/elden K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı’na 
teslim edeceklerdir.  
 

5. SMM’ye sevk edilen adaylardan “Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olur” kararlı sağlık kurulu 
raporu alan ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların  Astsubay Temel Askerlik ve 
Astsubaylık Nosyonu Kazandırma (ASTTASAK)  eğitimine katılmaları için bilahare çağrı 
yapılacaktır.  
 

6. Temin faaliyetinin herhangi bir safhasında muvazzaf/sözleşmeli astsubay olmaya engel 
hali tespit edilen adayların işlemleri iptal edilecektir. 

Sağlık Muayene İşlemleri İle İlgili Bilgiye Ulaşmak İçin Tıklayınız..  Ali AVCI 
Hv.Svn.Kur.Alb. 
Per.Tem.Mrk.K. 

https://pertem.kkk.tsk.tr/02Sonuc/astsubay02/1.doc
https://pertem.kkk.tsk.tr/02Sonuc/astsubay02/2.doc
https://pertem.kkk.tsk.tr/02Sonuc/astsubay02/Sonuc.aspx

