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Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler,  başvuru için 
yeterli değildir. Başvurunuzu bu Kılavuzda belirtildiği şekilde tamamlayarak aday başvuru kayıt 
bilgilerinizin dökümünü edininiz ve sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.  

Sınava başvuru işleminizi tamamladıktan sonra başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr 
İnternet adresinden başvuru süresi içinde mutlaka kontrol ediniz. 

 



TSK Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği'nin 12. maddesi gereğince, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Askerî Liseler ile Bando 
Astsubay Hazırlama Okulunda öğrenim görmek isteyen adayları seçmek amacıyla bir sınav yapılacaktır. Genelkurmay 
Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında 23.01.2014 tarihinde imzalanan 

Protokol uyarınca TSK Askerî Liseler ile Bando  Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme 
Sınavının 1. aşamasını oluşturan Yazılı Sınav,  ÖSYM tarafından yapılacak ve değerlendirilecektir. Kılavuz Yazılı Sınavla 
ilgili başvuru, sınav ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını kapsamaktadır. ALS'ye başvuran adaylar kılavuzda 
yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.  6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği Sınav ile ilgili açıklama 
ve duyurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının İnternet sayfasında yapılacaktır. İnternet 
sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. 

BAŞVURU SÜRESİ    : 10 Şubat - 07 Mart 2014 

SINAV TARİHİ VE SAATİ   : 20 Nisan 2014,  09.30 

BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ  : 3,00 TL 

SINAV ÜCRETİ    : 45,00 TL 

 

DİKKAT ! Kılavuzlarda yer alan ücretlerin dışında; yeniden şifre edinme, sonuçlara veya sorulara itiraz, belge çıkarma vb. 

nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin İnternet 
sayfasından kamuoyuna duyurulur.  Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, bu kılavuzda ve ÖSYM’nin İnternet 
sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez. Başvurusunu yapmayan 
veya başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda 
başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için 
birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının 
sorumluluğu adaya aittir. Başvuru merkezleri tarafından başvurusunu tamamlayan adaydan sadece başvuru hizmeti 
ücreti alınır, başvuru esnasında ayrıca fotoğraf ve şifre için ücret alınmaz.  

ADRESİMİZ 

Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazılar için: 
ÖSYM 06800 Bilkent- ANKARA 

Başvuru, yazılı sınav ve yazılı sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek dilekçeler için: 
ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent- ANKARA 

ÖSYM İnternet Adresi: 
http://www.osym.gov.tr 

Aday İşlemleri Sistemi (Bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme vb.): 
https://ais.osym.gov.tr 

Sonuçlar İçin İnternet Adresi: https://sonuc.osym.gov.tr 

Çağrı Merkezi Telefon Numarası:  
444 ÖSYM (444 67 96) 

ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri: 
ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adres ve iletişim bilgileri 

ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer almaktadır. 

BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI İLE İLGİLİ DANIŞMA İÇİN 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili konularda: Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı  06620 
Cebeci / ANKARA            (312)  562 11 11             http://www.tsk.tr 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili konularda: Deniz Lisesi Komutanlığı Kayıt Kabul Kurulu Başkanlığı  34973 
Heybeliada / İSTANBUL    (216) 351 00 72   http://www.tsk.tr 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili konularda: Hava Harp Okulu Komutanlığı İnsan Kaynaklarını Değerlendirme, 

Seçme ve Yerleştirme Merkezi (İKDSM) Başkanlığı 34807 Yeşilyurt  / İSTANBUL                          
 (212) 663 28 30           http://www.tsk.tr 

DİKKAT: TSK Askerî Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavına 

(ALS) ilişkin olarak hazırlanan bu kılavuzu okumadan Aday Başvuru Formunu doldurmayınız. Sınavlarla ilgili olarak 
alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler de ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna 
duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin İnternet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. 
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1. GENEL BİLGİLER,  TEMEL İLKE VE KURALLAR 

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı Askerî Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda öğrenim 
görecek öğrencileri seçmek amacıyla yazılı sınav yapılacaktır. 

Bu kılavuz, TSK Askerî Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri 
Seçme Sınavının 1. aşamasını oluşturan Yazılı Sınava (ALS) başvuru, sınavın uygulanması ve sınav 
sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını kapsamaktadır. 

1.1.  Yazılı sınav, Ölçme,  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 20 Nisan 
2014 Pazar günü yapılacaktır. Yazılı sınav saat 9.30'da başlayacak ve 2 saat (120 dakika) sürecektir. 

1.2.  Yazılı sınavda adaylara, ortaokul düzeyinde, çoktan seçmeli bir test uygulanacaktır.  

1.3.   Askerî liseleri kazanan adaylar, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Gülhane Askerî Tıp 
Fakültesi (GATF) için ayrı ayrı belirlenecektir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına belirlenen adaylar, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askerî liselerde (Kuleli Askerî Lisesi Çengelköy/İSTANBUL ve Maltepe 
Askerî Lisesi/İZMİR), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına belirlenen adaylar, Deniz Lisesi 
Heybeliada/İSTANBUL’da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına belirlenen adaylar ise Işıklar Askerî Hava 
Lisesi BURSA’da,  GATF adına belirlenen adaylar ise Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Maltepe 
Askerî Lisesi/İZMİR ve Kuleli Askerî Lisesi Çengelköy/İSTANBUL’da öğrenim görme hakkını elde 
edeceklerdir.  

Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına askerî liselere alınacak öğrenciler, mezuniyetlerinde Kara Harp 
Okuluna, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına Deniz Lisesine alınacak öğrenciler, mezuniyetlerinde Deniz 
Harp Okuluna, Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına Işıklar Askerî Hava Lisesine alınacak öğrenciler, 
mezuniyetlerinde Hava Harp Okuluna gönderilecektir. GATF adına alınan öğrencilere askerî lise 
öğrenimlerinin son yılında sadece GATF adına Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans 
Yerleştirme Sınavına (LYS) girme hakkı verilir. Bu öğrencilerden Lisans Yerleştirme Sınavına 
(LYS) giren ve GATF tercihi olan Türkiye genelindeki tüm sivil öğrenciler ile birlikte yapılan 
sıralama sonucuna göre GATF’ne alınacak öğrenci miktarı içine girebilenler GATF’ne, diğerleri 
Kara Harp Okuluna yerleştirileceklerdir.  Başvuru sırasında adayların ve velilerin bu koşullara 
mutlak surette dikkat etmeleri gerekmektedir. Bando Astsubay Hazırlama Okulunu kazanan adaylar 
ANKARA’da öğrenim göreceklerdir. Bu okuldan mezun olanlar Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna 
gönderilecektir.  

Askerî liselerde  4  yıl eğitim verilmektedir. 

1.4.  Yazılı sınav sonuçları sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacaktır. 

2. BAŞVURU 

2.1.     BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI 

Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar Yazılı Sınav için başvurabilirler: 

a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak, 

b) Evli, dul, nişanlı olmamak, bir kadınla nikâhsız, birlikte yaşamamak, 

c) Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği’nin 13. maddesinde belirtilen giriş koşullarını 
taşımak,   

ç) Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış 
olmak, 

d) Yapılacak özel güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,   

e) Okul idaresine karşı öğrencinin sorumluluğunu üstüne alacak bir veli göstermek (Veli, baba, anne 
veya mahkemece tayin edilmiş bir şahıs olabilir.), 

f) T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin aşağıda 
yazılan sağlık niteliklerine uygun olmak, vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel 
görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir 
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yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz 
bulunmamak, düz taban olmamak), duymasında en ufak bir kusur bulunmamak, her ne derece olursa 
olsun gözlük-lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer 
ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak, 
yapılacak diğer muayenelerden sağlık raporu almak, 

g) En fazla 16 yaşında (1998 doğumlu) olmak, 

ğ) En az 13 yaşında (2001 doğumlu) olmak, 

h) Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak), 

ı) Yapılacak ön sağlık muayenesinde, yaş, boy (ayakkabısız) ve kilo aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar 
içinde, boy-kilo oranı ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne uygun sınırlar içinde bulunmak, 

 
 Yaş  En az boy/kilo En fazla boy/kilo 

 13  140,5 cm/ 30 kg 171,5 cm/ 67,45 kg 

 14   146,5 cm/ 34,2 kg 178,5 cm/ 72,8 kg 

 15   152,5 cm/ 39,5 kg 182,5 cm/ 77,6 kg 

 16  158 cm/ 44,9 kg 185 cm/ 80,8 kg 

i)  Hâlen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokulların, 8. sınıfında okuyor olmak ve 2014 yılı Haziran 
döneminde doğrudan mezun olmak (Lise sınıflarında (hazırlık dâhil) öğrenim görenlerin 
başvurusu geçersizdir.), 

j) Yurt dışındaki okul mezunları için (Bu durumdaki adayların da 2014 yılı Haziran döneminde doğrudan 
mezun olmaları gerekmektedir.) bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını ve ortaokullarıyla 
denkliğini belirten, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak (Bu belge yazılı sınav 
sonucunda ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından 2. aşamaya çağrılan adaylar gelirken getirilecektir.), 

k) Okul bitirme derecesi (son beş yılın ortalaması) Askerî liseler için en az 75,00, Bando Astsubay 
Hazırlama Okulu için en az 65,00 olmak. 

ÖSYM tarafından yapılacak Yazılı Sınav sırasında henüz mezuniyet sonuçları belli olmamış 
olacağından “i” ,”j” ve “k” maddelerinin kontrolü yapılmayacaktır. Ancak, Yazılı Sınavı kazanarak 
diğer seçim aşamalarına çağrılan adaylardan istenecek belgelerle birlikte, bu maddelerde belirtilen 
koşulları sağlayıp sağlamadıkları diploma veya bitirme derecesini de gösteren onaylı mezuniyet 
belgesinden kontrol edilecektir. Bu koşulları sağlayamadığı belirlenen adaylar, seçim aşamalarına 
alınmayacak ve tüm haklarını kaybedeceklerdir.  

Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış  olsalar 
bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamazlar. 

2.2.  BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Sınava başvurular, 10 Şubat - 07 Mart 2014 tarihleri arasında Başvuru Merkezleri tarafından, elektronik 
ortamda alınacaktır. Başvuru merkezleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden 

yayınlanacaktır. 

Sınava katılmak isteyen adaylar, 2014-ALS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde 
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden erişebilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı 
yapılmayacaktır.  

Adaylar, 45,00 TL olan sınav ücretini başvurudan önce ilgili banka şubelerine yatıracaklardır. Adayların, 
sınav ücretini yatırmaları için kılavuzun arka sayfasında belirtilen banka şubelerinden birine gidip sınavın 
adı, T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini vermeleri yeterli olacaktır. Adaylar, sınav ücretinin 
yatırıldığını gösteren banka dekontunu almayı unutmamalıdırlar. Adaylar isterlerse banka şubelerine 
gitmeden İnternet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler veya ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan 

“ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılabilirler. 
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DİKKAT: Sınav ücretini bankaya yatırmış olmak başvuru için yeterli değildir.  Ücret yatırıldıktan 

sonra bu kılavuzda belirtildiği şekilde başvurunun tamamlanması gerekmektedir. 

Kılavuzda belirtilen kurallara göre doldurulacak Aday Başvuru Formunun ilgili alanı adayın öğrenim 
gördüğü okul müdürlüğüne onaylatılacaktır. Onaylanmayan formlar işleme alınmayacaktır.  

Adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra Nüfus Cüzdanı veya süresi geçerli pasaport  (Nüfus Cüzdanında 
T.C. Kimlik Numarası bulunmalıdır.) ve doldurulmuş ve onaylanmış Aday Başvuru Formu ile birlikte 
Başvuru Merkezine giderek, başvurularını İnternet aracılığıyla Başvuru Merkezi görevlisine 
yaptıracaklardır. Başvuru Merkezine adayın kendisinin gitmesi zorunludur. Adayların fotoğrafları Başvuru 
Merkezi görevlisi tarafından çekilerek İnternet'le ÖSYM kayıtlarına aktarılacaktır. Aday Başvuru Formu 
adayda kalacaktır.  

KKTC’den başvuran adaylar, başvuru yapma ve ücret yatırma işlemlerini yurt içinden başvuran adaylarda 
olduğu gibi kılavuzdaki kurallar doğrultusunda yapacaklardır.  

Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile ÖSYM'ye postayla gönderilen veya elden verilmek 
istenen belgeler (yurt dışında yaşayanlar hariç) kabul edilmeyecektir. 

Yurt dışında yaşayan adaylar (KKTC hariç); başvuru süresi içinde aşağıdaki belgeleri bir zarf içerisinde 
ÖSYM'ye gönderebilirler veya elden teslim ettirebilirler.  Başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşmayan 
belgeler kesinlikle işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas 
alınacaktır. Başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşmayan belgelerden ÖSYM sorumlu olmayacaktır. 

1) Doldurulmuş ve onaylanmış 2014-ALS Aday Başvuru Formu 

2) Yurt dışında bulunma nedenlerini ve sürelerini belirten resmî bir belge 

3) Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve cepheden son üç ay içerisinde 

çekilmiş bir fotoğraf (Aday Başvuru Formuna iliştirilecektir.) 

4) Nüfus Cüzdanı veya pasaportun onaylı bir örneği (T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun 

süresi geçerli olmalıdır.) 

5) Banka dekontu  

DİKKAT: Sınav ücretini yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri 
yapmak başvuru için yeterli değildir. Başvurular bu kılavuzda belirtildiği şekilde yapılmış olmalı ve 
Başvuru Kayıt Bilgilerinin dökümü mutlaka edinilmelidir. 

2.3.  ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI 

Aday Başvuru Formundaki bilgi alanlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar aşağıda sırasıyla verilmiştir. 

Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra yazma işlemine geçilmelidir. Yapılacak yanlışlıklardan doğacak 

sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun doldurulması, başvuru işleminin kolay ve doğru 

yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılan yazının okunaklı olması gereklidir. Formun kimlik ile 

ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan 

yazılacaktır.  

1. T.C.  KİMLİK NUMARASI 

2. ADI 

3. SOYADI 

4. BABA ADI 

5. ANNE ADI 

6. DOĞUM TARİHİ 

7. CİNSİYETİ  

8. DOĞUM YERİ 

9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE 

10. UYRUĞU 
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11. YAZIŞMA ADRESİ 

KKTC dâhil Türkiye dışında oturan adaylar, YAZIŞMA ADRESİ bilgi alanına ülke adı dâhil tüm adres 
bilgilerini yazacaklar, ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır. 

12. EV/İŞ TELEFON NO          
CEP TELEFON NO 

13. E-POSTA ADRESİ 

11., 12. ve 13. bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgilerinizi yazınız. 
Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını 
unutmayınız. 

ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından, 
ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel tutulması 
zorunludur. 

14. BABASININ ÖĞRENİM DURUMU 

15. ANNESİNİN ÖĞRENİM DURUMU 

Adaylar bu alanlarda adayın anne ve babasının öğrenim durumuna uygun seçenek ve kodu 
yazılacaktır. Anne ve babanın öğrenim durumu bu seçeneklerden birden fazlasına uyuyorsa en son 
durumunu belirten seçenek yazılacaktır.  

  1. Okur yazar değil 

  2. Okur yazar 

  3. İlkokul mezunu 

  4. İlköğretim (ortaokul) mezunu 

  5. Ortaöğretim (lise) mezunu 

  6. Yükseköğretim mezunu 

16. ANNE VE BABASININ DURUMU VE KODU (1) 

Adaylar, bu alanda aşağıdaki seçeneklerden durumlarına uygun seçeneği yazacaklardır. 

1.  İkisi de sağ 

2.  Babam öldü, annem sağ 

3.  Annem öldü, babam sağ 

4.  Her ikisi de öldü 
 

ANNE VE BABASININ DURUMU VE KODU (2) 

Adaylar, bu alanda varsa durumlarına uygun seçeneği yazacak, yoksa bu alanı boş bırakacaklardır. 

1.  Annem ve babam boşandı 

2.  Annem ve babam ayrı yaşıyor 

17. BABASININ MESLEK KODU 

Adayın babasının (vefat edenler dahil olmak üzere babası emekli olanlar emekli olmadan önceki 
mesleklerini yazacaktır.) meslek kodu aşağıdan bulunarak bu alana yazılacaktır.   

  01. Subay 

  02. Astsubay 

  03. Uzman Erbaş 

  04. İşçi 

  05. Memur 

  06. Öğretmen 

  07. Çiftçi 

  08. Serbest 

  09. Polis 
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  10. Mühendis 

  11. Doktor 

  12. Küçük Esnaf 

  14. Diğer 

  15. İşsiz 

  16. Hâkim/Savcı 

  17. Öğretim Görevlisi  

  18. Avukat 

18. KARDEŞ SAYISI 

Bu alana adayın kendisi hariç kardeş sayısı rakamla veya yazıyla yazılacaktır.  Adayın kardeşi yoksa 
bu alana 0 yazılacaktır.  

19. ADAYIN BABASININ T.C. KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI 

Bu alana, adayın babasının T.C. Kimlik Numarası ile adı ve soyadı yazılacaktır.  

20. ADAYIN ANNESİNİN T.C. KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI 

Bu alana, adayın annesinin T.C. Kimlik Numarası ile adı ve soyadı yazılacaktır.  

21. ADAYIN OKUMAKTA OLDUĞU OKUL KODU 

Adaylar bu alanı doldururken; okul kodlarını okullarından ya da İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden 
öğrenecekler ve bu alana yazacaklardır. Aday Başvuru Formunu onaylayan yetkili kişi bu alanı da 
kontrol edecektir. Yurt dışında okuyan adaylar bu alana 99999999 yazacaklardır. 

22. ÖZEL DURUMU  

Bu alana varsa adayın özel durumunu belirten aşağıdaki seçeneklerden biri koduyla birlikte yazılacak, 
yoksa boş bırakılacaktır. 

1. Şehit çocuğuyum  

 (Öz babası veya annesi şehit olan adaylar bu seçeneği yazacaklardır.) 

2. Malul gazi / Muharip gazi çocuğuyum 

(Öz babası veya annesi malul gazi veya muharip gazi olan adaylar bu seçeneği yazacaklardır. 
Vazife malulü olanlar bu seçeneği yazmayacaklardır.) 

Özel durumu bulunan adaylardan, Kuvvet Komutanlıklarınca ayrılacak kontenjana göre 2. 
seçim aşamasına çağrılanlar, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini 2. seçim aşamasında 
yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Belgelerini yanında bulundurmayan adayların sınav 
işlemleri iptal edilecektir. 

23. ADINA ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEDİĞİ KUVVET KOMUTANLIĞI KODU 
Bu alana adayın, öğrenim görmek istediği Kuvvet Komutanlığı, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi ile Bando 
Astsubay Hazırlama Okulu kodu (numarası) istek sırasına göre yazılacaktır. Bir tercih yapılabileceği 
gibi birden fazla tercih de yapılabilir. 

        KODU                   KOMUTANLIK                               

  1  Kara Kuvvetleri Komutanlığı   

  2  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı   

  3  Hava Kuvvetleri Komutanlığı 

  4  Gülhane Askeri Tıp Fakültesi (GATF)  

  5  Bando Astsubay Hazırlama Okulu 

24. SINAV MERKEZİ TERCİHİ 

Bu alanda sınava girilmek istenen merkezin adı ve kodu yazılacaktır. ÖSYM gerektiğinde, sınava 
başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek sınav merkezleri açabilir veya 
listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav 
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merkezlerini isteyen adayların belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine 
atanır. Böyle durumlarda sınav merkezinizi saptama yetkisi ÖSYM’ye aittir.  ÖSYM gerekli olduğu 
hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine de atayabilir. Adayların 
sınava gireceği merkez belirlendikten sonra değişiklik yapılmaz. Bu nedenle aday, sınav merkezi 
tercihlerini belirlerken kendisine en uygun olan merkezi seçmelidir.  

010 Adana    

030 Afyonkarahisar    

061 Ankara-Altındağ-Mamak  

062 Ankara-Çankaya  

063 Ankara-Kuzey 1 (Keçiören/Etlik/İncirli)   

066 Ankara-Kuzey 2 (Etimesgut/Sincan)  

067 Ankara-Kuzey 3 (Yenimahalle/Batıkent/Demetevler)     

070 Antalya   

090 Aydın   

100 Balıkesir  

140 Bolu  

160 Bursa  

170 Çanakkale  

180 Çankırı 

190 Çorum  

200 Denizli  

210 Diyarbakır  

220 Edirne   

230 Elazığ 

240 Erzincan  

250 Erzurum  

260 Eskişehir  

270 Gaziantep   

310 Hatay   

320 Isparta  

330 Mersin    

341 İstanbul  (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir) 

342 İstanbul  (Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Şile/Çekmeköy) 

343 İstanbul (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer) 

344 İstanbul (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih) 

345 İstanbul (Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece) 

351 İzmir-Güney (Konak/Balçova/Buca/Gaziemir)  

352 İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli) 

360 Kars 

380 Kayseri 

400 Kırşehir 

410 Kocaeli  

420 Konya  

430 Kütahya 

440 Malatya  

450 Manisa 

460 Kahramanmaraş 

480 Muğla  

510 Niğde  

520 Ordu 

540 Sakarya 

550 Samsun 

580 Sivas 

590 Tekirdağ 

600 Tokat 

610 Trabzon 

630 Şanlıurfa   
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640 Uşak 

650 Van 

660 Yozgat  

670 Zonguldak 

710 Kırıkkale   

900 Lefkoşa  

25.  İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İSTEĞİ 

Bu alanı işaretleyen adaylara Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş için geçici şifre üretilecektir. Bu 
işlem için adaydan herhangi bir ücret alınmayacaktır ve en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet 
adresinden değiştirilmesi gerekmektedir. 

26. ADAYIN İMZASI 

DİKKAT: Adaylar 2014 yılı Haziran döneminde mezun olacakları okulunun adını Aday Başvuru 

Formunun ilgili alanına açık olarak yazacaklardır.  

Bu bilgilerin onaylatılması gerekmektedir. Bu onay adayların öğrenim görmekte olduğu okulunun yetkilisi 
tarafından yapılacaktır. Yurt dışında okuyan adaylar bu onayı eğitim müşavirliklerinde veya eğitim 
ataşeliklerinde yaptıracaklardır. 

2.4. BAŞVURU İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI 

Adaylar başvuru merkezine bizzat giderek başvuru işlemini tamamlatacaklardır.  

Başvuru merkezine gidildiğinde; 

Aday Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş ve onaylanmış olması,  

Sınav ücretinin yatırılmış olması,  

gerekir. Ayrıca adayların; 

Nüfus cüzdanı veya pasaportlarını (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, T.C. Kimlik 
Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga  veya T.C. 
Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul 
edilmeyecektir),  

yanlarında bulundurmaları gerekir. 

Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Başvuru Formundaki bilgilerle birlikte adayın web kamerayla 
alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Bu fotoğrafın yüzü açık adayın kolaylıkla 
tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerektiğinden başvuru merkezine giderken 
adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü, fotoğrafınızdan kimliğinizi belirlemede 
güçlük çektiği takdirde Salon Başkanının sizi sınava almayabileceğini ya da sınavınızın geçersiz 
sayılabileceğini göz önünde bulundurunuz. 

Başvuru merkezi görevlisi, bilgilerinizi ve fotoğrafınızı elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan 
alacağı Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmeniz için size verecektir. Bu belgeyi özenle kontrol 
ediniz ve bilgiler doğru ise imzaladıktan sonra onaylaması için görevliye geri veriniz. Başvuru bilgilerinizin 
doğruluğundan sorumlu olduğunuzu, başvurunuz onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan 
veya eksiklikten sorumlu olduğunuzu unutmayınız. Onaylanmış, fotoğraflı belgeyi alınız ve sınavın bütün 
aşamalarında size gerekli olabileceğinden saklayınız. Belgede yer alan şifre geçici şifrenizdir. Bu şifreyi 
en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden değiştiriniz. Şifreniz daha sonraki işlemlerinizde de 
gerekeceğinden şifrenizi unutmayınız, kimseye vermeyiniz, hiç kimse ile paylaşmadan özenle saklayınız.  

3. YAZILI SINAV 

Sınavda adayların, ortaokul düzeyinde, sayısal, sözel ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin 
ölçülmesi amacıyla; Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri testleri uygulanacaktır. Testler, 
tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. Sınavın 
cevaplama süresi 120 dakikadır  (2 saat). 
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3.1.  YAZILI SINAVIN KAPSAMI 

Yazılı sınavda adaylara, ortaokul düzeyinde bir test uygulanacaktır.  

   Test; 
Türkçe okuduğunu anlama, Türkçeyi doğru kullanma (30), Sosyal Bilimlerdeki temel kavram ve 
ilkelerle düşünme (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (7), Millî Tarih (4), Türkiye Coğrafyası (4)), 

Matematiksel ilişkilerden yararlanma gücü (30) ve Fen Bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle 
düşünme (Fizik (9), Kimya (8) ve Biyoloji (8)) 

ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. 

3.2. YAZILI SINAVA GİRERKEN ADAY NELERİ YANINDA BULUNDURMAK ZORUNDADIR?  

2014-ALS SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Bu belgeyi T.C.  Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin 
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden, sınav tarihinin on gün öncesinden başlamak üzere edininiz. 
Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafınız bulunmaktadır. 
Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş 
Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Sınava 
gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmeniz sınav günü size kolaylık 
sağlayacaktır.  

Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar İnternet’ten edinebileceklerdir. Adaylar İnternet’ten 
edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak 
zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan 
dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön 
yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret 
vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. 

NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT: Sınava girebilmeniz için 2014-ALS Sınava 
Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportunuzun da yanınızda bulunması 
zorunludur. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı,  T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun 
süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları 
ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. 

Nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan adayların, fotoğraflı nüfus cüzdanı edinerek, bu şekilde 
sınava gelmeleri yararlarına olacaktır.  

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, yazılı 
sınava alınmayacaktır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde sınav koordinatörlerinin, bina ve 
salon sorumlularının veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu 
adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.   

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adayların sınav binalarına bu belgeler dışında 
herhangi bir eşya getirmemeleri gerekmektedir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, 
adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile şeker ve peçete ÖSYM tarafından 
sağlanacaktır.  Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.  

3.3. YAZILI SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ 
GEREÇ VE EŞYALAR NELERDİR? 

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına, 

çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, 
kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla; 
her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, 

cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar 
özelliği bulunan cihazlarla, 

silah ve benzeri teçhizatla,  

kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük,  pergel, açıölçer, cetvel vb. 
araçlarla 

gelmeleri kesinlikle yasaktır.  
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Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından 
elle ve/veya dedektörle aranacak, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar 
kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav 
sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz 
sayılacaktır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. 
Kamera kayıtlarının gerektiğinde kanıt olarak kullanılacağı unutulmamalıdır. 

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri 
binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 
saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri 
açısından son derece önemlidir.  

Tüm adaylar ÖSYM’nin İnternet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik 
Tedbirleri”ne ve 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav 
Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uymak zorundadır.  

3.4. YAZILI SINAVIN UYGULANMASI 

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava 
başlama saatinden en az 1 saat önce sınava girecekleri binanın kapısında hazır bulunmaları zorunludur. 
Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportları kontrol 
edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava 
Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı/pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak 
adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklar ve sınava giriş belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik 
kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları 
adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap 
kâğıtları ile içinde iki adet kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını 
sağlayacaktır.  

Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. 
Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra, 
kitapçığın kapağı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, salon no. ile sıra no. bilgilerini 
dolduracaklar ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdındaki “Soru Kitapçık Numarası’’ alanına yazıp 
kodlayacaklardır. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru kitapçığının hem de cevap 
kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır. Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçığı 
numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından aday sorumludur. Daha sonra salon görevlileri, adayın 
soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı karekod etiketini salon aday yoklama listesinde bu kitapçığı 
kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştırılacaktır. 

Sınav başladıktan sonra adayların ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri 
yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan 
çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne 
sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 90 dakikası dolana 
kadar sınav binasında bekletilecektir.  

Sınav sırasında ÖSYM Temsilcileri sınav salonlarını denetleyebilirler ve gerekli gördükleri takdirde kimlik 
kontrollerini  yapabilirler. Sınav süresince adayların, 

konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, 

salondaki görevlilere soru sormaları, 

müsvedde kâğıdı kullanmaları veya cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, 

birbirlerine kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, 

sınav düzenini bozacak başka davranışlarda bulunmaları 

yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.  

Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Sınav kurallarına uymayan adayların sınav sonuçları, 
ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini 
dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda 
bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin kimlikleri ve kusurları sınav 
görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve sınavları ÖSYM Yönetim 
Kurulunca iptal edilecektir. 

Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir. Adayların 
soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmaları 



 
 

10 

kesinlikle yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru 
kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan, ayrıca sınava giriş belgesini teslim etmeyen adayların sınavı 
geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile 
izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır. 

3.5. YAZILI SINAVDA KULLANILACAK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI 

Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Soru kitapçıkları sınavda adaylara, salon 
görevlileri tarafından poşeti kapalı olarak, açılmadan ve rastgele dağıtılacaktır. Soru kitapçığı poşeti 
adayın kendisi tarafından açılmalı, adaylar kendilerine verilen açılmış poşeti kabul etmemelidir. Kendisine 
daha önceden açılmış poşet verilen aday, bunun açılmamış bir poşetle değiştirilmesini Salon 
Başkanından istemelidir.  

Her soru kitapçığının “SORU KİTAPÇIK NUMARASI” farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru 
kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin 
sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır. 

Cevap Kâğıdının Başlık Kısımlarının Doldurulması:  Cevap kâğıtlarına her adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik 
Numarası, adı ve soyadı basılı olacaktır. Adaylar ilk olarak, verilen cevap kâğıdının kendilerine ait olup 
olmadığını kontrol edeceklerdir. Verilen cevap kâğıdı kendisine ait olmayan aday, salon başkanına 
başvurarak kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını edinecektir. Daha sonra tüm adaylar kendilerine 
verilen soru kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçık numarasını cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana yazıp 
kodlayacak, numarayı doğru yazıp kodladığını soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan ilgili 
alanda da onaylayacaktır. Soru kitapçığı numarası yazılıp kodlanmayan veya yanlış yazılıp kodlanan 
cevap kâğıtlarının değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu işlemlerin eksiksiz ve doğru olarak 
yapılmasının sorumluluğu adaya aittir.  

Her aday sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu (kendisine ait) cevap kâğıdını 
kullanmak zorundadır. Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz 
sayılacaktır. 

Cevapların İşaretlenmesi: Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmeli sorulardır. Her soru için beş 
farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnız biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar cevap kâğıdına 
işaretlenecektir. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz. Cevaplar işaretlenirken 
yuvarlak alan dışarıya taşırılmadan tam olarak karalanıp doldurulması gerekmektedir. Bir soru için birden 
çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen cevap yanlış sayılacaktır. Bir soruya verilen cevabın 
değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Cevap kâğıdını 
değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de okuyabilir. Özellikle, verilen bir cevap silinip 
yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde bu işaret çok iyi silinmiş olmalıdır.  

DİKKAT: İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız 
gerektiğini unutmayınız.  

DİKKAT: Sınavda uygulanacak test sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, basılı veya 
İnternet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, 
tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla 
çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu 
kabul etmiş sayılırlar.  

3.6. ADAYLAR YAZILI SINAVDA HANGİ BELGE VE EVRAKI TESLİM EDECEKLERDİR? 

Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı cevap kâğıdını ve soru kitapçığını salondaki görevlilere teslim 
edecekler, sıra üzerinde bırakmayacaklardır. Adayın sınava girdiği salonda sıra üzerinde kalan ve 
ÖSYM’ye ulaşmayan sınav evrakından adayın kendisi sorumludur. 

Sınava giriş belgesi sınavın başlangıcında sınav görevlileri tarafından toplanacaktır. Sınava Giriş 
belgesinin, soru kitapçığı ve cevap kâğıdının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin 
sorumluluğu adaya aittir. Sınava giriş belgesi, soru kitapçığı veya cevap kâğıdı eksik çıkan adayın sınavı 
geçersiz sayılır. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin, cevap kâğıtları ile soru kitapçıklarını 
paketlemelerini izleyebilirler. 
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3.7. SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR? 

  Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için, 

sınava, atandığı salonda girmesi, 

sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi, 

kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması, 

cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp 
kodlaması, 

soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz 
olması, 

sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine 
teslim etmesi, 

salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması 

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz 
sayılacaktır.  

Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya 
sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam 
ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek ÖSYM Yönetim Kurulu 
kararıyla geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera 
kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz 
sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda ÖSYM 
Yönetim Kurulu tarafından kamera kayıtları esas alınır.  

Sınav kurallarına uymayan adaylar hakkında 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Konu ile ilgili olarak 
Kanun’un ilgili maddesinde yer alan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir: 

 “Ceza hükümleri 

MADDE 10 – (1) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili olarak, sınav sorularının hazırlanma sürecinden başlamak 

üzere, görevlendirilen kişiler, başka bir kamu kurumunda veya özel kuruluşta görevli olup olmadığına bakılmaksızın, bu 

Kanun hükümlerine göre ifa ettiği görev bakımından, kamu görevlisi sayılır.  

(2) Bu Kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden veya elinde bulunduran kişi, fiili daha ağır 

cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu bilgileri 

ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.  

(3) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda;  

a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden,  

b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan,  

c) Bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya Kopya çektirilmesine imkân sağlayan,  

kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.  

(4) Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir 

suç oluşturmadığı takdirde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(5) Sınavda kopya çektiği tespit edilen adayın sınavı, Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. Bu aday, sınavın yapıldığı tarihten 

itibaren iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve giremez. Sınavı iptal 

edilenlerin, iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak 

iktisap etmiş olması hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır. 

Bu fıkrada yer alan hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakkında da uygulanır.  

(6) Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında 

artırılır. Bu suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik 

tedbirlerine hükmolunur.  

(7) Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptaline 

karar verilen adayın, soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda bilgi vermesi hâlinde, 

Yönetim Kurulu kararıyla, sınava giriş yasağının süresi kısaltılabileceği gibi yasak tamamen de kaldırılabilir.” 

3.8.  SALON TUTANAKLARI VE TEST SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR ÜZERİNDE NE GİBİ 
İNCELEMELER YAPILIR? 

Sınav görevlilerince salon sınav tutanağı veya raporla ÖSYM’ye sınav kurallarına uymadığı bildirilen, 
yapılan istatistiksel kopya analizlerinde ikili veya toplu olarak kopya çektikleri, birbirlerinden yararlandıkları 
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saptanan adayların sınav sonuçları, ÖSYM Yönetim Kurulunca iptal edilecektir. Kopya işlemlerinde 
aracılık yapanlar varsa bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur, 6114 sayılı Kanun’a göre işlem 
yapılır. Adayların, bilgisayar ortamında yapılacak istatistiksel kopya analizleri sonucunda sınavının iptal 
edilmemesi için, kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri, cevap kâğıtlarını başkalarının 
göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekmektedir. 

 

4. YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Adaylar cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de 
optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirmede adayların; Türkçe, 
Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri testlerindeki doğru ve yanlış cevaplarının sayısı ayrı ayrı 
saptanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın her test için 
almış olduğu ham puanlar bulunacaktır. Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri testlerine ait 
ham puan dağılımlarının, ortalama ve standart sapmaları hesaplanacak, her test için ayrı olmak üzere bu 
dağılımlar ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puan dağılımlarına dönüştürülecektir. Bu 
durumda sınava giren her adayın Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört 
standart puanı hesaplanmış olacaktır.  

Türkçe standart puanı 0,20; Sosyal Bilimler standart puanı 0,10; Matematik standart puanı 0,35; Fen 
Bilimleri standart puanı 0,35 ile çarpılarak toplanacak ve bu şekilde adayların ağırlıklı standart puanı 
hesaplanmış olacaktır. Ağırlıklı standart puan hesaplandıktan sonra bu puan, aşağıdaki formül 
kullanılarak 100 üzerinden puana dönüştürülecektir. 

 

        30 [ 2 (AP – X ) – S] 

           ALS Puanı = 70 + —————————— 

             [2 ( B – X )] – S 

 

 

ALS : Askerî Lise Sınavı 

AP : Adayın ağırlıklı standart puanı 

X : Ağırlıklı puanların ortalaması 

S : Ağırlıklı puanların standart sapması 

B : Ağırlıklı puanların en büyüğü 
 

Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle 
ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde,  ilgili testte yer alan sorulardan herhangi birini işaretleyen 
tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir.   

Kuvvet Komutanlıkları tarafından belirlenen kesme noktasına (taban puana) göre ikinci seçim aşamalarına 
çağrılacak adaylar, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları internet sayfalarından 
duyurulacaktır. 

Aşağıdaki özel durumlarla ilgili işlemler Kuvvet Komutanlıklarınca yürütülecektir. 

Askerî liselere girecek adaylardan şehit, muharip gazi ve malul gazi çocuklarına verilecek ilave 
kontenjan miktarı %5 olacak ve diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının %90’ını alanlar 
Kuvvet Komutanlıkları tarafından ikinci aşama sınavlarına davet edileceklerdir.  

Bando Astsubay Hazırlama Okuluna girecek adaylardan ise şehit, muharip gazi ve malul gazi 
çocuklarına verilecek ilave kontenjan miktarı  %5 olacak ve  diğer  adaylar için tespit edilen baraj 
puanının %85’ini alanlar Kuvvet Komutanlıkları tarafından ikinci aşama sınavlarına davet 
edileceklerdir.  
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5. YAZILI SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ 

Adaylar yazılı sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin 
https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. 
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. 

6.  DİĞER BİLGİLER 

6.1.  İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ   

Başvuru işlemi sonrası adaylara geçici şifre verilmektedir. Şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak 
sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir. 
Bu nedenle şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adaya aittir. Şifre ile adaylar, ÖSYM’nin 
https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih 
bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav ve yerleştirme 
sonuçlarını edinme vb. işlemlerini yapabilirler. Şifre, hem bu sınavın bütün aşamalarında hem de adayın 
sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday 
tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır.  

İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet 
adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen İnternet adresinden “Şifremi 
Unuttum” alanına girmeleri, burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen 
cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. 
Sorulara doğru cevap veremediği için İnternet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni 
şifre edinmek için ÖSYM Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, 
2,00 TL ücret karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Tutuklu/hükümlü ya da zorunlu askerlik 
görevini yapmakta olduğundan dolayı bizzat yukarıda belirtilen başvuru merkezlerine gelemeyecek olan 
adaylara ise bulundukları cezaevi müdürlüklerinin ya da askerî birlik komutanlarının resmî yazı ile 
başvurması hâlinde, adayın ismine düzenlenmiş, kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre 
verilebilecektir. Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez. 

6.2. SINAVA BAŞVURDUKTAN SONRA BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR 

Adaylar, sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra; kimlik bilgilerinde, sınava ilişkin bilgilerinde ya da 
iletişim bilgilerinde değişiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu bilgilerinde 
değişiklik yapmak isteyen adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde bulunan 
açıklamalar doğrultusunda, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapmak istedikleri değişikliği 
kendileri yapacaklardır. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday tarafından 
yapılabilecek tüm değişiklikler, ancak ÖSYM tarafından belirlenecek tarihlere kadar yapılabilecektir. 

Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olan 
adaylar, bu değişikliği önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi 
Sistemi’nde (MERNİS) yaptırmalıdırlar. Bu değişiklikler, ancak MERNİS’te yapıldıktan sonra aday 
tarafından ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecektir. Bu bilgiler, sınavın güncelleme 
sayfasından yapıldığı takdirde bu sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan 
değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz. 

Güncelleme süresi bittikten sonra evlilik veya mahkeme kararı ile adı, soyadı bilgilerinde değişiklik olan 
adayların değişikliğe esas belgelerinin onaylı bir örneğini genel amaçlı dilekçe ekinde ÖSYM’ye 
göndermeleri gerekmektedir. Sınavdan önce belgeleri ÖSYM’ye ulaşan adayların sınava girecekleri 
bina/salon görevlilerine bu bilgi Merkezimiz tarafından iletilecektir. 

Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra sınava ilişkin bilgilerinde, iletişim 
bilgilerinde değişiklik/düzeltme olan adaylar, bu bilgilerini https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden 
kendileri değiştirebileceklerdir. Bu bilgiler, sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde bu sınav ile 
ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.  

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday tarafından yapılabilecek tüm değişiklikler, 
ancak ÖSYM tarafından belirlenecek tarihlere kadar yapılabilecektir. 
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6.3. ÖSYM İLE YAZIŞMALAR 

Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneği 
kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T.C. Kimlik Numarası, adı, 
soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alınacak evrak referans 
numarası bulunmalıdır. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri kesinlikle işleme 
alınmayacaktır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize 
faksla ulaştırılan dilekçeler işleme konulmayacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin 
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri 
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir. 

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda 
açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel 
Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise 
sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde 
yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı,  ÖSYM'nin  Ziraat Bankası Ankara Güvenevler 
Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO: TR 070001000830060280115013) gerekli ücreti 
yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire 
Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına 
giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik 
Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka 
dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır. 

6114 sayılı Yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra, 
cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, 
yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.  

6.4. ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER 

Adaylar; kılavuz bilgilerine, sınavlar ve başvurular ile ilgili duyurulara ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr 
İnternet adresinden erişeceklerdir. Ayrıca başvuru işlemini tamamladıktan sonra, https://ais.osym.gov.tr 
adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen İnternet 
adresinde adayların yapabileceği başlıca işlemler şunlardır:  

a) Başvuru işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme 

b) ÖSYM’nin belirleyeceği tarihlerde, sınava ilişkin bilgiler ile kimlik ve iletişim bilgilerini değiştirme 

c) Sınava giriş belgesi edinme 

d) Sınav sonuç bilgilerini öğrenme 

e) Cevap kâğıdını görüntüleme  

f) Evrak referans numarası alma ve şifresini değiştirme 

7. İKİNCİ AŞAMA 

Yazılı sınav için belirlenecek baraj puanını aşan adaylar, 2. seçim aşamasına katılmaya hak 
kazanacaklardır. 2. seçim aşaması aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:  

a) Ön Sağlık Muayenesi 

b) Bedeni Yeterlilik Testleri 

c) Psikoteknik Testi (Yalnız Hv.K.K.lığı için) 

ç) Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu için) 

d) Mülakat 

e) Sağlık Muayenesi 

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca yazılı 
sınav sonucuna göre belirlenen baraj puanlarını aşan adayların, 2. seçim aşamalarının yapılacağı Hava 
Harp Okulu Komutanlığında hazır bulunacakları tarih www.tsk.tr ve www.dzkk.tsk.tr İnternet 

adreslerinde yayımlanacaktır. Adayların adreslerine ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.   

Yazılı Sınavda belirlenecek baraj puanlarını aşan tüm adaylar,  2. seçim aşamasına katılmaya hak 
kazanmış olurlar. Okula girmeye hak kazanmış sayılmazlar. Kuvvet Komutanlıklarının baraj puanlarını 
aşan adaylar, belirlenen tarihte Hava Harp Okulu Komutanlığında yapılacak olan Ön Sağlık Muayenesi, 
Bedeni Yetenek Sınavı, Psikoteknik Testi (Yalnız Hv.K.K.lığı için), Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando 
Astsubay Hazırlama Okulu için), Mülakat ve Sağlık Muayenesi aşamalarından geçeceklerdir. 
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a) Ön Sağlık Muayenesi 
 Uzman doktorlar tarafından aday öğrencilerin fiziksel görünümleri incelenerek, boy ve kiloları 

ölçülmekte, sağlıkla ilgili koşulları taşıyıp taşımadıkları tespit edilmektedir. Ön sağlık muayenesinde 
yetersiz bulunan adayların diğer aşamalara katılmasına izin verilmez.  

 Adayların sınavlara gelmeden önce, çıplak vücut ağırlığı ile ayakkabısız boy uzunluğunun sağlıklı bir 
şekilde mutlaka ölçülmesi gerekmektedir. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun 
vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar bu aşamada elenmektedir. 

b) Bedeni Yeterlilik Testleri 
 Adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonunu meydana çıkaracak testler uygulanmaktadır. 

Uygulanacak testler aşağıdadır: 

Test Türü                                         1. Grup Barajı (13-14 Yaş) 2. Grup Barajı (15-16 Yaş) 

400 m. Koşu             85 saniye            80 saniye 

Durarak Uzun Atlama             160 cm.  170 cm.   

Mekik (1 dakika)             30 tekrar            35 tekrar 

Basketbol Topu Fırlatma             7 metre  8 metre  

 Belirtilen testlerden 2 veya daha fazlasından başarısız olan adaylar elenir. 

 Bedeni yetenek sınavına önceden çalışarak hazırlıklı olarak gelinmelidir. Yukarıda belirtilen 
barajlara ulaşamadıkları hâlde sınavlara gelen adaylar elenmektedir. Bu durum, adayların 
gereksiz harcama yapmalarına neden olmaktadır. Bedeni yetenek sınavı ile ilgili daha detaylı 
bilgiye Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının İnternet adreslerinden ulaşılabilir. 

c) Psikoteknik  Testi (Yalnız Hv.K.K.lığı için) 
 Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına Işıklar Askerî Hava Lisesinde okumak için başvuran veya tercihleri 

arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bulunan adaylara uçuşa yatkınlıklarını ölçmek amacıyla 
bilgisayar önünde psikoteknik test uygulanır. Bu test adayların el-göz-ayak koordinasyonunu, dikkat 
ve tepki hızını ölçecek şekilde tasarlanmıştır. Psikoteknik testinde başarısız olan aday sadece 
Hv.K.K.lığını tercih etmiş ise elenir.  

ç) Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu için) 
 Adaylar gruplar hâlinde salona alınır. Test hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra teste başlanır. 

Müzik Yetenek Testi 4 kısımdan oluşmaktadır. 

 1) Ses Tekrarı: Adaylardan, Kurul tarafından piyanoyla çalınarak verilecek tek sesleri, çift sesleri, üç 
ve dört sesli akorları kendi sesi ile “A” veya “NA” olarak tekrar etmeleri istenir. 

 2) Melodi Tekrarı: Adaylardan, basit bir okul şarkısını piyano eşliğinde farklı tonlarda söylemeleri 
istenir. (Piyano eşliği görevli öğretmenler tarafından yapılacaktır.)  

 3) Ritm Tekrarı: Adaylardan eliyle masaya vurmak suretiyle kendisine gösterilen ritm kalıbını aynen 
tekrarlamaları istenir. 

 4) Fiziki Uygunluk: Adayların üflemeli ve vurmalı çalgı çalabilmesi için gerekli olan uygun çene, 
dudak, diş, el ve parmak yapısına haiz olmaları gerekmektedir. Bu husus Müzik Yetenek Testi için 
görevlendirilmiş personel tarafından incelenecektir. 

d) Mülakat 
 Görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecanını kontrol edebilmesi, çok yönlü 

düşünme yeteneği, davranışlardaki denge, kendine güven, kendini ifade edebilme yeteneği, askerliğe 
yatkınlığı ile diğer bireysel özellikleri gözlenerek değerlendirilir.  

e) Sağlık Muayenesi 

 Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi için uygulama: 

 Mülakat sonrasında başarılı olan adaylar, sağlık muayenesine sevk edilirler. Sağlık muayenesi 
sonucunda “Askerî Öğrenci Olur.” kararlı rapor alanlardan puan sırasına göre asil ve yedek adaylar 
belirlenir ve sırasıyla asil adaylardan başlamak üzere kontenjan kadarının kesin kaydı yapılır. 
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 Hava Kuvvetleri Komutanlığı için uygulama: 

 Mülakatı geçen adaylar, uzman hekimlerden oluşan bir heyet tarafından sağlık muayenesinden 
geçeceklerdir. Muayene sonucunda “Askerî Öğrenci Olur. Uçucu Yetiştirilmeye Elverişlidir.” 
kararlı rapor alan adaylar genel başarı durumuna göre sıralanır. Bu puan sırasına göre “Asil” ve 
“Yedek” adaylar belirlenir. 

Adaylar komisyonları yanlış bilgilendirmeleri durumunda bütün aşamalarda başarılı olsalar bile kesin kayıt 
işlemleri yapılmayacaktır. Bu durum, adayların gereksiz harcama yaparak güç durumda kalmalarına 
neden olmaktadır. 

Öte yandan, başvuru koşullarını taşımadığı ve askerî öğrenci olmaya engel durumları olduğu 
tespit edilen askerî lise veya astsubay hazırlama okulu öğrenci adaylarının, ilgili yasal mevzuat 
çerçevesinde, eğitim ve öğretimin herhangi bir aşamasında okulla ilişikleri kesilmektedir. 

8. GENEL DEĞERLENDİRME 

Adayların başarı değerlendirmesi, yazılı sınav sonucunda aldığı ALS Puanı ile 2. seçim aşamasında 
bedeni yetenek, mülakat ve Hv.K.K.lığı adına alınacak öğrenciler için psikoteknik test sonuçlarına göre 
hesaplanacak performans puanlarına göre yapılır. Performans puanlama sistemiyle ilgili detaylı bilgiler 2. 
seçim aşaması öncesinde kuvvet komutanlıklarının İnternet sitelerinde yayımlanacaktır.  

Adaylar, performans puanlarına göre sıralanır. Asil ve yedek listeler Kuvvet Komutanlıkları ve Gülhane 
Askeri Tıp Fakültesi kontenjanlarına göre oluşturulur.  

9. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Adaylar 2. seçim aşaması sonuçlarını Kuvvet Komutanlıkları ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Komutanlığının İnternet sayfalarından öğreneceklerdir. 2. seçim aşaması sonuçları adayların adreslerine 

gönderilmeyecektir.



Genel Amaçlı Dilekçe

 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA 
Bilkent / ANKARA 

Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 

.… / …. / .......... 

(İmza) 

T.C. Kimlik/Y.U. Evrak Referans  
Numarası Numarası

Adı ve Soyadı Sınav Adı / Yılı 

Baba Adı Sınav Dönemi

Doğum Yeri Telefon No

Doğum Tarihi / / E-posta @

Yazışma Adresi 

Posta Kodu İlçe İl 

Semt

Talepler

DİKKAT: 
1)  Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.  
2)  Aşağıdaki durumlarda ise dilekçe yazılmayacak, bu değişiklik talepleri öngörülen süre içerisinde 
internet ortamında bizzat adayların kendileri tarafından gerçekleştirilecektir. 
  a-  T.C. uyruklu adayların kimlik bilgilerinde değişiklik isteği (Önce MERNİS bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır.)
  b-  Resmî belge ibrazı gerektirmeyen öğrenim bilgilerinde değişiklik isteği 
  c-  Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği 
  d-  İletişim bilgilerinde değişiklik isteği



 

 
 

 

 

ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK 

DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada “Genel Amaçlı 

Dilekçe” örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın ne istediğini açıkça 

belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi 

alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır. 

Aday, dilekçenin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme 

alınmayacaktır. 

Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına 

geçilmiştir. Aday, evrak referans numarasını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden 

edinecektir.  

Adayın https://ais.osym.gov.tr adresinde işlem yapabilmesi için herhangi bir sınava başvuru işlemi 

sırasında edindiği aday İnternet erişim şifresini kullanması gerekir. Bu şifre, adayın sonraki yıllarda da 

ÖSYM’nin İnternet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sınava giriş belgesini edinme, sonuçları 

öğrenme, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme vb.) kullanılacaktır. Bu nedenle adayın bu şifreyi 

unutmaması, kimseye vermemesi, hiç kimse ile paylaşmaması ve özenle saklaması gerekir. Şifresini 

bilmeyen veya yeniden edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanıyla 

şahsen ÖSYM başvuru merkezlerine başvurmalıdır.  

Dilekçe yazılmaması gereken konular: 

Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği her 

sınav için ayrıca belirtilecek tarihlerde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde kendileri 

gerçekleştirecektir. Bu tarihler dışında değişiklik isteği yapılamayacaktır. 

 “Kimlik Bilgileri”nde değişiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve 

Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) 

yaptırmalıdır. Değişiklik işlemi MERNİS’te gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın 

ÖSYM’deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından https://ais.osym.gov.tr İnternet 

adresinde yapılmalıdır. 

 “Sınava İlişkin Bilgileri” veya “İletişim Bilgileri” alanlarında değişiklik yapmak isteyen bir aday 

bu değişikliği https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde kendisi gerçekleştirecektir. 

Dilekçe yazılmasını gerektiren konular: 

Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir: 

    Sınav sonuçlarının incelenmesi isteği



 

 
 

 

 

Sınavın Adı   : Askerî Lise Sınavı (ALS) 

Adayın Adı Soyadı   : ___________________________________ 

Adayın TC Kimlik Numarası :  

Sınav Ücreti   : 45,00 TL 

 

 

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adayların başvuru sırasında ödemeleri gereken ücreti yatırırken banka görevlisine T.C.  
 

*Sınav ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi 
kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.  

 
 
 
 
 

 
 

 

Sınav ücretini yatırmak için bankaya gidecek adayların, aşağıdaki formu doldurarak 
banka şubesi görevlisine vermesi, sınav ücretinin yanlışsız yatırılmasını 

sağlayacağından adayın yararına olacaktır. 

Ziraat Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı  

Halkbank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı  

Akbank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) 

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den 

başvuracak adaylar hariç) 

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı  

DenizBank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) 

Tüm PTT iş yerleri (KKTC’den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa) 

*Sınav ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka 
kartı ile de yatırılabilecektir. 

 




