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TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ
ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY
HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK
ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI

(ALS)
KILAVUZU

Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi
Ankara

TSK Ortaöðretim Okullarý Yönetmeliði'nin 12. maddesi gereðince, Türk Silahlý Kuvvetlerine baðlý Askerî
Liseler ile Bando Astsubay Hazýrlama Okulunda öðrenim görmek isteyen adaylarý seçmek amacýyla bir
sýnav yapýlacaktýr. Genelkurmay Baþkanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme
Merkezi (ÖSYM) arasýnda 14.12.2010 tarihinde imzalanan Protokol uyarýnca TSK Askerî Liseler ile Bando
Astsubay Hazýrlama Okulunda Öðrenim Görecek Öðrencileri Seçme Sýnavýnýn 1. aþamasýný oluþturan Yazýlý
Sýnav, ÖSYM tarafýndan yapýlacak ve deðerlendirilecektir. Bu kýlavuz Yazýlý Sýnavla ilgili baþvurma, sýnav ve
sýnav sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi esaslarýný kapsamaktadýr. ALS'ye baþvuran adaylar kýlavuzda yer alan
düzenlemeleri kabul etmiþ sayýlýrlar.
BAÞVURMA SÜRESÝ

: 28 Þubat - 18 Mart 2011 (Bu süre kesinlikle uzatýlmayacaktýr.)

SINAV TARÝHÝ VE SAATÝ

: 30 Nisan 2011, 09.30

BAÞVURU HÝZMETÝ ÜCRETÝ

: 3,00 TL

SINAV ÜCRETÝ

: 40,00 TL

YENÝ ÞÝFRE EDÝNME ÜCRETÝ

: 2,00 TL

DÝKKAT: Bu kýlavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Baþvurusunu yapmayan, baþvurusu geçersiz
sayýlan, sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan, sýnavda baþarý
saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran, ayný iþlem
için birden fazla ödeme yapan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez.
Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine ve bankalara, baþka bir ad altýnda, herhangi
bir ücret ödenmeyecektir.

ADRESÝMÝZ
Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî , özel ve genel yazýlar için:
ÖSYM Baþkanlýðý 06538 Bilkent- ANKARA
Baþvurma, sýnav ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:
ÖSYM Baþkanlýðý (SHB) 06538 Bilkent- ANKARA
ÖSYM Ýnternet Adresi:
http://www.osym.gov.tr
Aday Ýþlemleri (Baþvuru, bilgi kontrol, deðiþiklik, düzeltme, vb.):
http://ais.osym.gov.tr
Sonuçlar Ýçin Ýnternet Adresi: http://sonuc.osym.gov.tr
Telefon Numarasý:
(312) 298 80 50 (Çok Hatlý Santral)
ÖSYM Ankara Bürosu:
Çetin Emeç Bulvarý 1290. Sokak No: 2
06460 Yukarý Öveçler- ANKARA
ÖSYM Ýstanbul Üsküdar Bürosu:
Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 47/A Üsküdar-ÝSTANBUL

BAÞVURMA VE GÝRÝÞ KOÞULLARI ÝLE ÝLGÝLÝ DANIÞMA ÝÇÝN
Kara Kuvvetleri Komutanlýðý ile ilgili konularda: Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi
06620 Cebeci / ANKARA
(312) 562 11 11
http://www.tsk.tr

Komutanlýðý

Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý ile ilgili konularda: Deniz Lisesi Komutanlýðý Kayýt Kabul Kurulu Baþkanlýðý
34973 Heybeliada / ÝSTANBUL (216) 351 00 72
http://www.tsk.tr
Hava Kuvvetleri Komutanlýðý ile ilgili konularda: Hava Harp Okulu Komutanlýðý Ýnsan Kaynaklarýný
Deðerlendirme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÝKDSM) Baþkanlýðý
34807 Yeþilyurt / ÝSTANBUL (212) 663 28 30 http://www.tsk.tr
DÝKKAT: TSK Askerî Liseler ile Bando Astsubay Hazýrlama Okulunda Öðrenim Görecek Öðrencileri Seçme
Sýnavýna (ALS) iliþkin olarak hazýrlanan bu kýlavuzu okumadan Aday Bilgi Formunu doldurmayýnýz. Sýnavlarla
ilgili olarak alýnan yeni kararlar ve gerekli görülen deðiþikliklere iliþkin bilgiler de ÖSYM’nin internet sayfasýndan
kamuoyuna duyurulacaktýr. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin internet sayfasýný sýk sýk kontrol etmeleri yararlarýna
olacaktýr.
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GENEL AMAÇLI DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ
ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERÝLECEK DÝLEKÇELER ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR
SINAV ÜCRETÝNÝN YATIRILACAÐI BANKALAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR
Türk Silahlý Kuvvetlerine (TSK) baðlý Askerî Liseler ile Bando Astsubay Hazýrlama Okulunda öðrenim
görecekleri seçmek amacýyla yazýlý sýnav yapýlacaktýr.
Bu kýlavuz, TSK Askerî Liseler ile Bando Astsubay Hazýrlama Okulunda Öðrenim Görecek Öðrencileri
Seçme Sýnavýnýn 1. aþamasýný oluþturan Yazýlý Sýnava (ALS) baþvurma, sýnavýn uygulanmasý ve sýnav
sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi esaslarýný kapsamaktadýr.

1.1 Yazýlý sýnav, Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan 30 Nisan 2011 Cumartesi
günü yapýlacaktýr. Yazýlý sýnav saat 9.30'da baþlayacak ve 2 saat (120 dakika) sürecektir.
1.2 Yazýlý sýnavda adaylara, ilköðretim düzeyinde, sözel ve sayýsal bölümlerden oluþan bir test
uygulanacaktýr.
1.3 Yazýlý sýnav sonuçlarý, en yüksek puan alan adaydan baþlanarak genel baþarý sýrasýna konulacak ve
deðerlendirme sonucunda çaðrýlacak aday sayýsýna baðlý olarak bir baraj puan belirlenecektir.
1.4 Yazýlý sýnav için belirlenecek baraj puanýný aþan adaylar, 2. seçim aþamasýna katýlmaya hak
kazanacaklardýr. 2. seçim aþamasý aþaðýdaki bölümlerden oluþmaktadýr:
a)
b)
c)
ç)
d)
e)

Ön Saðlýk Muayenesi
Bedeni Yeterlilik Testleri
Psikoteknik Testi (Yalnýz Hv.K.K.lýðý için)
Müzik Yetenek Testi (Yalnýz Bando Astsubay Hazýrlama Okulu için)
Mülakat
Saðlýk Muayenesi

1.5 Askerî liseleri kazanan adaylar, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlýklarý ile Gülhane Askerî Týp
Fakültesi (GATF) için ayrý ayrý belirlenecektir. Kara Kuvvetleri Komutanlýðý adýna belirlenen adaylar, Kara
Kuvvetleri Komutanlýðýna baðlý askerî liselerde, Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý adýna belirlenen adaylar, Deniz
Lisesi Heybeliada/ÝSTANBUL'da, Hava Kuvvetleri Komutanlýðý adýna belirlenen adaylar ise Iþýklar Askerî
Hava Lisesi BURSA'da, GATF adýna belirlenen adaylar ise Kara Kuvvetleri Komutanlýðýna baðlý
Maltepe Askeri Lisesi/ÝZMÝR’de öðrenim görme hakkýný elde edeceklerdir. Kara Kuvvetleri Komutanlýðý
adýna askerî liselere alýnacak öðrenciler, mezuniyetlerinde Kara Harp Okuluna, Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý
adýna Deniz lisesine alýnacak öðrenciler, mezuniyetlerinde Deniz Harp Okuluna gönderileceklerdir. Hava
Kuvvetleri Komutanlýðý adýna Iþýklar Askerî Hava Lisesine alýnacak öðrenciler, 11. sýnýf sonunda uçuþ saðlýk
muayenesine tabi tutulacaklardýr. Uçuþ saðlýk muayenesi sonucunda "Uçucu Yetiþtirilmeye Elveriþli
Deðildir." raporu verilenlere üniversite yerleþtirme sýnavýna girme hakký tanýnacak, bu öðrencilerden
Gülhane Askeri Týp Fakültesi (GATA) ve Hava Kuvvetleri Komutanlýðýnýn belirlediði diðer üniversiteleri
kazananlar fakülte ve yüksekokullara (FYO) gönderilecek, bu okullardan mezun olduktan sonra Hava
Kuvvetleri Komutanlýðý bünyesinde görevlerine devam edeceklerdir. Üniversite sýnavý sonucunda baþarýlý
olamayanlar ise Kuvvet Komutanlýklarý arasýnda yapýlacak protokollere baðlý olarak diðer Harp Okullarýnda
eðitimlerine devam edeceklerdir. GATF adýna alýnan öðrencilere askerî lise öðrenimlerinin son
yýlýnda sadece GATF adýna Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) ve Lisans Yerleþtirme Sýnavýna
(LYS) girme hakký verilir. Bu öðrencilerden Lisans Yerleþtirme Sýnavýna (LYS) giren ve GATF
tercihi olan Türkiye genelindeki tüm sivil öðrenciler ile birlikte yapýlan sýralama sonucuna göre
GATF’ne alýnacak öðrenci miktarý içine girebilenler GATF’ne, diðerleri Kara Harp Okuluna
yerleþtirileceklerdir. Baþvuru sýrasýnda adaylarýn ve velilerin bu koþullara mutlak surette
dikkat etmeleri gerekmektedir. Bando Astsubay Hazýrlama Okulunu kazanan adaylar ANKARA’da
öðrenim göreceklerdir. Bu okuldan mezun olanlar Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna gönderilecektir.
Askerî liselerde hazýrlýk sýnýfý dahil 5 yýl eðitim verilmektedir.
1.6 Yazýlý Sýnavýn uygulanmasýnda ve sonuçlarýn deðerlendirilmesinde Aday Bilgi Formundaki aday
tarafýndan verilen bilgiler esas alýnacaktýr. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlýþlar yüzünden doðacak sonuçlardan
aday sorumlu olacaktýr.
1.7 Yazýlý sýnav sonuçlarý sýnavýn yapýldýðý yýl için geçerli olacaktýr.
1.8 Adaylar yazýlý sýnav sonuçlarýný; T.C. Kimlik Numarasý ve þifreleri ile ÖSYM’nin
http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öðrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi
gönderilmeyecektir.
1.9 Sýnavda çoktan seçmeli sorulardan oluþacak bir test uygulanacak, cevaplar cevap kâðýtlarýna
iþaretlenecek, cevap kâðýtlarý ÖSYM'de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla deðerlendirilecektir.
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1.10 Bir adayýn sýnavýnýn geçerli sayýlarak cevap kâðýdýnýn deðerlendirilebilmesi için,
sýnava, Sýnava Giriþ Belgesinde yazýlý olan salonda girmiþ olmasý,
kopya eylemine karýþmamýþ olmasý,
cevap kâðýdýna T.C. Kimlik Numarasýný doðru olarak yazýp kodlamasý,
kullandýðý soru kitapçýðý numarasý ile cevap kâðýdý numarasýnýn ayný olmasý,
cevaplarýný soru kitapçýðýna deðil, cevap kâðýdýna iþaretlemiþ olmasý,
soru kitapçýðý ve cevap kâðýdýný eksiksiz olarak sýnav görevlilerine teslim etmesi
ve diðer sýnav kurallarýna uymasý zorunludur. Bu kurallara uymayan adaylarýn sýnavlarý iptal edilir.
1.11
Baþvurusu geçersiz sayýlan, sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan
çýkarýlan, sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem
için ücret yatýran, ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri
verilmez.
1.12
Sýnav sonuçlarýnýn incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlarýn açýklandýðý tarihten itibaren en
geç 10 gün içinde, bu kýlavuzun sonunda yer alan Genel Amaçlý Dilekçe Örneði’ni kullanarak
Merkezimize baþvurmalýdýrlar. Bu adaylarýn inceleme masraflarý karþýlýðý, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankasý
Ankara Güvenevler Þubesi 6032068-5001 numaralý hesabýna 5,00 TL yatýrdýklarýný gösteren dekontunu
dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sýnav Hizmetleri Müdürlüðü 06538 Bilkent/Ankara adresine
ulaþtýrýlmalýdýr. Süre hesabýnda ÖSYM Genel Evrak kaydýna giriþ tarihi esas alýnacaktýr.
Sýnavlarda kullanýlan soru kitapçýklarý, sýnav sonuçlarýnýn ilanýndan bir yýl sonra, cevap kâðýtlarý ise iki yýl
sonra imha edilebilir. Merkezimizde bulunan her türlü sýnav evrakýnýn aslý, yargý organlarýnýn aksi kararlarý
olmadýkça, aday dahil hiçbir kiþi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez.
1. 13 Adaylarýn Merkezimizle yapacaklarý bütün yazýþmalarda bu kýlavuzdaki Genel Amaçlý Dilekçe
Örneði kullanýlmalýdýr. Dilekçenin iþleme alýnabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayýn T.C. Kimlik Numarasý,
adý, soyadý, adresi, imzasý ve ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden alýnacak evrak referans
numarasý bulunmalýdýr.Dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarýnýn doldurulmasý zorunludur. Dilekçe üzerindeki
bilgileri eksik olan adaylarýn dilekçeleri iþleme kesinlikle konmayacaktýr. Adaylarýn dilekçelerinin aslýný
Merkezimize ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Merkezimize belge geçer (faks) veya e-posta yoluyla ulaþtýrýlan
dilekçeler kesinlikle iþleme konulmayacaktýr.
1. 14 Adaylar, sýnava baþvuru iþlemi tamamlandýktan sonra; kimlik bilgileri deðiþikliði, adres deðiþikliði
vb. deðiþiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu bilgilerinde deðiþiklik yapmak
isteyen adaylar deðiþikliði, internet adresinde yer alan açýklamalar doðrultusunda, ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr internet sayfasýnda bulunan ÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemi üzerinden kendileri
yapacaklardýr.

2. BAÞVURMA
2.1 BAÞVURMA VE GÝRÝÞ KOÞULLARI
Durumlarý aþaðýdaki maddelere uyanlar Yazýlý Sýnav için baþvurabilirler:
a) Erkek ve Türk vatandaþý olmak,
b) Evli, dul, niþanlý olmamak, bir kadýnla nikâhsýz, birlikte yaþamamak,
c) Kendisi ve aile bireyleri kusursuz ahlak ve karakter sahibi olmak,
ç) Tutum ve davranýþlarý ile yasa dýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi
faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmak,
d) Herhangi bir nedenle askerî okullardan çýkmamýþ veya çýkarýlmamýþ, sivil okullardan ise çýkarýlmamýþ
olmak,
e) Yapýlacak özel güvenlik soruþturmasý olumlu sonuçlanmak,
f) Okul idaresine karþý öðrencinin sorumluluðunu üstüne alacak bir veli göstermek (Veli, baba, anne veya
mahkemece tayin edilmiþ bir þahýs olabilir.),
g) T.S.K. Saðlýk Yeteneði Yönetmeliði'nin Askerî Okullara girecek öðrenci adaylarýna iliþkin aþaðýda
yazýlan saðlýk niteliklerine uygun olmak, vücut yapýsý düzgün, her bakýmdan saðlam ve fiziksel görünüþü
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kusursuz olmak (göðüs kafesinde þekil bozukluðu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati
çekecek ve göz estetiðini bozucu yara, yanýk, kellik, frengi ve cilt hastalýðýndan iz bulunmamak, düz
taban olmamak), duymasýnda en ufak bir kusur bulunmamak, her ne derece olursa olsun gözlük-lens
kullanmamak, gözünde þaþýlýk, renk körlüðü vb. hastalýk bulunmamak, lazer ameliyatlýsý olmamak,
kalp, böbrek, karaciðer rahatsýzlýklarý ve tüberküloz geçirmemiþ olmak, yapýlacak diðer muayenelerden
saðlýk raporu almak,
ð) En fazla 16 yaþýnda (1995 doðumlu) olmak,
h) En az 13 yaþýnda (1998 doðumlu) olmak,
ý) Türkçeyi kusursuz konuþmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),
i) Yapýlacak ön saðlýk muayenesinde, yaþ, boy (ayakkabýsýz) ve kilo aþaðýda belirtilen alt ve üst sýnýrlar
içinde, boy-kilo oraný ise TSK Saðlýk Yeteneði Yönetmeliði'ne uygun sýnýrlar içinde bulunmak,
Yaþ

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

j) Hâlen Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý ilköðretim okullarýnýn, 8. sýnýfýnda okuyor olmak ve 2011 yýlý Haziran
döneminde doðrudan mezun olmak (Lise sýnýflarýnda (hazýrlýk dahil) öðrenim görenlerin baþvurusu
geçersizdir.),
k) Yurt dýþýndaki okul mezunlarý için (Bu durumdaki adaylarýn da 2011 yýlý Haziran döneminde doðrudan
mezun olmalarý gerekmektedir.) bu okullarýn bir mesleðe yönelik olmadýðýný ve ilköðretim okullarýyla
denkliðini belirten, Milli Eðitim Bakanlýðýnca onaylanmýþ belgeye sahip olmak (Bu belge yazýlý sýnav
sonucunda ilgili Kuvvet Komutanlýklarý tarafýndan belirlenecek baraj puaný aþýldýðý takdirde 2. aþamaya
gelirken getirilecektir.),
l) Okul bitirme derecesi (son beþ yýlýn ortalamasý) Askerî liseler için en az 75,00, Bando Astsubay
Hazýrlama Okulu için en az 65,00 olmak.
ÖSYM tarafýndan yapýlacak Yazýlý Sýnav sýrasýnda henüz mezuniyet sonuçlarý belli olmamýþ
olacaðýndan "j" ,"k" ve "l" maddelerinin kontrolü yapýlmayacaktýr. Ancak, Yazýlý Sýnavý kazanarak
diðer seçim aþamalarýna çaðrýlan adaylardan istenecek belgelerle birlikte, bu maddelerde
belirtilen koþullarý saðlayýp saðlamadýklarý diploma veya bitirme derecesini de gösteren onaylý
mezuniyet belgesinden kontrol edilecektir. Bu koþullarý saðlayamadýðý belirlenen adaylar, seçim
aþamalarýna alýnmayacak ve tüm haklarýný kaybedeceklerdir.
Yukarýdaki koþullardan herhangi birine durumunun uymadýðý tespit edilen adaylar, sýnava alýnmýþ olsalar
bile bu durumdan doðabilecek hiçbir haktan yararlanamazlar.

2.2 BAÞVURMA ÝÞLEMLERÝ
Sýnava baþvurular, 28 Þubat - 18 Mart 2011 tarihleri arasýnda Baþvuru Merkezleri tarafýndan, internet
aracýlýðýyla alýnacaktýr. Baþvuru merkezleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden
yayýnlanacaktýr.
Sýnava katýlmak isteyen adaylar, 2011-ALS Kýlavuzu ile Aday Bilgi Formuna baþvuru süresi içinde
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ve TSK’nýn web sayfasýndan eriþebilirler. Kýlavuz
daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacaktýr.
Adaylar, 40,00 TL olan sýnav ücretini sýnava baþvurma süresi içinde kýlavuzun son sayfasýnda belirtilen
bankalardan birine yatýracaklardýr. Bankaya giderek ücret yatýrmak isteyen adaylarýn bu ücreti yatýrmak için
banka görevlisine T.C. Kimlik Numarasý, adý, soyadý, bu sýnavýn açýk adý ile kaç TL sýnav ücreti
yatýracaðýný bildirmesi yeterlidir. Adaylarýn, bankadan aldýklarý dekontu saklamalarý gerekir. Adaylar isterlerse
banka þubelerine gitmeden internet aracýlýðýyla da bankaya ücret yatýrabilirler.
DÝKKAT: Sýnav ücretini yatýran adaylarýn banka þubesinden ayrýlmadan önce, kendilerine verilen
banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlýþlýk yoksa bankadan ayrýlmalarý, yanlýþlýk
varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrýlmalarý gerekmektedir.
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Kýlavuzda belirtilen kurallara göre doldurulacak Aday Bilgi Formunun ilgili alaný adayýn öðrenim gördüðü
ilköðretim okulu müdürlüðüne onaylatýlacaktýr. Onay olmayan formlar iþleme alýnmayacaktýr.
Adaylar, sýnav ücretini yatýrdýktan sonra Nüfus Cüzdaný veya pasaport (Nüfus Cüzdanýnda T.C. Kimlik
Numarasý bulunmalýdýr.) ve doldurulmuþ Aday Bilgi Formu ile birlikte Baþvuru Merkezine giderek, baþvurularýný
internet aracýlýðýyla Baþvuru Merkezi görevlisine yaptýracaklardýr. Baþvuru Merkezine adayýn kendisinin
gitmesi zorunludur. Adaylarýn fotoðraflarý Baþvuru Merkezi görevlisi tarafýndan çekilerek internetle ÖSYM
kayýtlarýna aktarýlacaktýr. Aday Bilgi Formu adayda kalacaktýr.
Sýnava KKTC’den baþvuran adaylar, sýnav ücretini, KKTC ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliðinden
edinecekleri banka hesap numarasýna yatýracaklar ve baþvurularýný KKTC’deki baþvuru
merkezlerinden birinde yapacaklardýr. Baþvuruda banka dekontunun bir örneðini Baþvuru
Merkezine vereceklerdir.
Baþvuruda 3,00 TL olan Baþvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafýndan ödenecektir.
Baþvuru süresi içinde yapýlmayan baþvurular ile ÖSYM'ye postayla gönderilen veya elden verilmek istenen
belgeler (yurt dýþýnda yaþayanlar hariç) kabul edilmeyecektir.
Yurt dýþýnda yaþayan adaylar, baþvuru süresi içinde aþaðýdaki belgeleri bir zarf içerisinde ÖSYM'ye
gönderebilirler veya elden teslim ettirebilirler. Baþvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaþmayan belgeler kesinlikle
iþleme alýnmayacaktýr. Süre hesabýnda ÖSYM Genel Evrak kaydýna giriþ tarihi esas alýnacaktýr. Baþvuru
süresi içinde ÖSYM’ye ulaþmayan belgelerden ÖSYM sorumlu olmayacaktýr.
1) Doldurulmuþ 2011-ALS Aday Bilgi Formu
2) Yurt dýþýnda bulunma nedenlerini ve sürelerini belirten resmî bir belge
3) Son üç ay içerisinde cepheden çekilmiþ adayýn fiziksel olarak tanýnmasýný saðlayacak nitelikte bir fotoðraf
(Gözlükle çekilmiþ fotoðraf gönderilmemelidir.)
4) Nüfus Cüzdaný veya pasaportun onaylý bir örneði (Nüfus Cüzdanýnda T.C. Kimlik Numarasý bulunmalýdýr.)
5) Banka dekontu

2.3 ADAY BÝLGÝ FORMUNUN DOLDURULMASI
Aday Bilgi Formundaki bilgi alanlarýnýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar aþaðýda sýrasýyla verilmiþtir. Bu
açýklamalar dikkatle okunduktan sonra yazma iþlemine geçilmelidir. Yapýlacak yanlýþlýklardan doðacak
sonuçlarýn bütün sorumluluðu adaya aittir. Formun doldurulmasý, baþvuru iþleminin kolay ve yanlýþsýz
yapýlmasýna yardýmcý olacaðý için bu forma yazýlan yazýnýn okunaklý olmasý gereklidir. Form dolma kalem veya
tükenmez kalemle doldurulacaktýr.
Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarýna, adayýn nüfus cüzdanýnda yer alan bilgiler deðiþtirilmeden, kýsaltma
yapýlmadan, büyük harflerle yazýlacaktýr.
1. T.C. KÝMLÝK NUMARASI
2. ADI
3. SOYADI
4. BABA ADI
5. ANNE ADI
6. DOÐUM TARÝHÝ
7. CÝNSÝYETÝ
8. DOÐUM YERÝ
9. NÜFUSA KAYITLI OLDUÐU ÝL/ÝLÇE
10. UYRUÐU
11. ÖZEL DURUMU
Bu alana varsa adayýn özel durumunu belirten aþaðýdaki seçeneklerden biri koduyla birlikte yazýlacak, yoksa
boþ býrakýlacaktýr.
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1. Þehit çocuðuyum
(Öz babasý veya annesi þehit olan adaylar bu seçeneði yazacaklardýr.)
2. Malul gazi / Muharip gazi çocuðuyum
(Öz babasý veya annesi malul gazi veya muharip gazi olan adaylar bu seçeneði yazacaklardýr. Vazife
malulü olanlar bu seçeneði yazmayacaklardýr.)
Özel durumu bulunan adaylardan, Kuvvet Komutanlýklarýnca ayrýlacak kontenjana göre 2.
seçim aþamasýna çaðrýlanlar, bu durumlarýný gösteren resmî belgelerini 2. seçim aþamasýnda
yanlarýnda bulundurmak zorundadýrlar. Belgelerini yanýnda bulundurmayan adaylarýn sýnav
iþlemleri iptal edilecektir.
12. ADINA ÖÐRENÝM GÖRMEK ÝSTEDÝÐÝ KUVVET KOMUTANLIÐI KODU
Bu alana adayýn, öðrenim görmek istediði Kuvvet Komutanlýðý, Gülhane Askeri Týp Fakültesi ile Bando
Astsubay Hazýrlama Okulu kodu (numarasý) istek sýrasýna göre yazýlacaktýr. Bir tercih yapýlabileceði
gibi birden fazla tercih de yapýlabilir.
1.
2.
3.
4.
5.

Kara Kuvvetleri Komutanlýðý
Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý
Hava Kuvvetleri Komutanlýðý
Gülhane Askeri Týp Fakültesi (GATF)
Bando Astsubay Hazýrlama Okulu

13. SINAV MERKEZÝ TERCÝHÝ
Bu alanda sýnava girilmek istenen merkezin adý ve kodu yazýlacaktýr. Sýnava girmek istediði merkezi
yazmayan adaylar, herhangi bir sýnav merkezine atanýrlar. Adaylarýn atandýklarý sýnav merkezleri
deðiþtirilmez.
010 Adana
030 Afyonkarahisar
061 Ankara-Altýndað-Mamak
062 Ankara-Çankaya
063 Ankara-Kuzey (Keçiören/Yenimahalle/Etimesgut/Sincan)
070 Antalya
090 Aydýn
100 Balýkesir
140 Bolu
160 Bursa
170 Çanakkale
200 Denizli
210 Diyarbakýr
220 Edirne
230 Elazýð
250 Erzurum
260 Eskiþehir
270 Gaziantep
310 Hatay
320 Isparta
330 Mersin
341 Ýstanbul-Kadýköy
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342 Ýstanbul-Üsküdar
343 Ýstanbul-Beyoðlu
344
345
351
352
360
380
410
420
430
440
450
460
480
510
540
550
580
600
610
630
650
670
710
900

Ýstanbul-Beyazýt
Ýstanbul-Avcýlar
Ýzmir-Güney (Konak/Balçova/Buca/Gaziemir
Ýzmir-Kuzey (Karþýyaka/Bornova/Çiðli)
Kars
Kayseri
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraþ
Muðla
Niðde
Sakarya
Samsun
Sivas
Tokat
Trabzon
Þanlýurfa
Van
Zonguldak
Kýrýkkale
Lefkoþa

14. BABASININ ÖÐRENÝM DURUMU
15. ANNESÝNÝN ÖÐRENÝM DURUMU
14. ve 15. alanlarda adayýn anne ve babasýnýn öðrenim durumuna uygun seçenek ve kodu yazýlacaktýr.
Anne ve babanýn öðrenim durumu bu seçeneklerden birden fazlasýna uyuyorsa en son durumunu
belirten seçenek yazýlacaktýr.
1. Okur yazar deðil
2. Okur yazar
3. Ýlkokul mezunu
4. Ýlköðretim (ortaokul) mezunu
5. Ortaöðretim (lise) mezunu
6. Yükseköðretim mezunu
16. ANNE VE BABASININ DURUM KODU
Bu alanda anne ve babanýn durumuna uygun seçeneðin kodu (numarasý) yazýlacaktýr. Anne ve babanýn
durumu bu seçeneklerden ikisine uyuyorsa iki seçenek de yazýlabilir.
1. Ýkisi de sað
2. Babam öldü, annem sað
3. Annem öldü, babam sað
4. Her ikisi de öldü
5. Annem ve babam boþandý
6. Annem ve babam ayrý yaþýyor
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17. BABASININ MESLEK KODU
Adayýn babasýnýn (adayýn babasý yaþamýyorsa bile) meslek kodu aþaðýdan bulunarak bu alana yazýlacaktýr.
01. Subay
02. Astsubay
03. Uzman Erbaþ
04. Ýþçi
05. Memur
06. Öðretmen
07. Çiftçi
08. Serbest
09. Polis
10. Mühendis
11. Doktor
12. Küçük Esnaf
13. Emekli
14. Diðer
15. Ýþsiz
18. KARDEÞ SAYISI
Bu alana adayýn kendisi hariç kardeþ sayýsý rakamla veya yazýyla yazýlacaktýr. Adayýn kardeþi yoksa bu
alana 0 yazýlacaktýr.
19. ADAYIN BABASININ T.C. KÝMLÝK NUMARASI, ADI, SOYADI
Bu alana, adayýn babasýnýn T.C. Kimlik Numarasý ile adý ve soyadý yazýlacaktýr.
20. ADAYIN ANNESÝNÝN T.C. KÝMLÝK NUMARASI, ADI, SOYADI
Bu alana, adayýn annesinin T.C. Kimlik Numarasý ile adý ve soyadý yazýlacaktýr.
21. YAZIÞMA ADRESÝ
Bu alana adresi KKTC olanlar 90, yurt dýþý olanlar 91, yurt içi olan adaylar ise adres il trafik kodunu
yazacaklardýr.
22. TELEFON NUMARASI
Adaya ulaþýlabilecek telefon numaralarý, kodlarýyla birlikte yazýlacaktýr.
23. E-POSTA ADRESÝ
ÖSYM 2011 yýlýndan itibaren tüm bilgilendirmeleri internet ve e-posta aracýlýðýyla yapacaðýndan adaylar,
posta adreslerinin güncel ve doðru olmasýna dikkat etmelidir.
DÝKKAT:
Adaylar 2011 yýlý Haziran döneminde mezun olacaklarý ilköðretim okulunun adýný Aday Bilgi Formunun ilgili
alanýna açýk olarak yazacaklardýr.
Bu bilgilerin onaylatýlmasý gerekmektedir. Bu onay adaylarýn öðrenim görmekte olduðu ilköðretim
okulunun yetkilisi tarafýndan yapýlacaktýr. Yurt dýþýnda okuyan adaylar bu onayý eðitim müþavirliklerinde
veya eðitim ataþeliklerinde yaptýracaklardýr.
Baþvuru merkezi görevlisi tarafýndan Aday Bilgi Formundaki bilgilerle birlikte adayýn web kamerayla
alýnacak fotoðrafý da elektronik ortama aktarýlacaktýr. Fotoðraf, adayýn fiziksel olarak tanýnmasýný
saðlayacak nitelikte olmalýdýr. Sýnav günü bu fotoðraftaki tanýnmada önemli rol oynayacak görünüm
özelliklerinde bir deðiþiklik bulunmamalýdýr. Salon Baþkaný, fotoðraftan adayýn kimliðini belirlemede
güçlük çektiði takdirde, adayý sýnava almayabileceði göz önünde tutulmalýdýr. Baþvuru Merkezinde
gözlükle fotoðraf çektirilmemelidir.
Baþvuru merkezi görevlisi adayýn bilgilerini ve fotoðrafýný elektronik ortama aktardýktan sonra yazýcýdan
alacaðý Aday Baþvuru Kayýt Bilgileri Formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday bu belgeyi kontrol
7

edecek, bilgiler doðru ise belgeyi imzalayýp görevliye onaylamasý için geri verecektir. Onaylanmýþ fotoðraflý
belge görevliden alýnmalý ve sýnavýn bütün aþamalarýnda gerekli olacaðýndan saklanmalýdýr.
Bu aþamadan sonra belgeye dayalý her türlü deðiþiklik istekleri doðrudan ÖSYM’ye yapýlmak
zorundadýr.

2.4 BAÞVURULARIN YAPILAMAYACAÐI VEYA GEÇERSÝZ SAYILACAÐI DURUMLAR
Aday Bilgi Formundaki bilgiler tam olarak yazýlmamýþsa; bilgilerde ve onay iþlemlerinde eksiklik ya da
tutarsýzlýk varsa; baþvuru, baþvurma için tanýnan süre içinde, Baþvuru Merkezlerine yapýlmayarak Form
ÖSYM'ye gönderilmiþse baþvurular yapýlamayacak veya geçersiz sayýlacaktýr. Formdaki bilgilerin gerçeðe
uygun olarak yazýlmasýndan aday sorumludur.

2.5 ÝNTERNET ERÝÞÝM ÞÝFRESÝ BÝLGÝSÝ
Baþvuru iþlemi sonrasý size verilen þifre, T.C. Kimlik Numarasý ile birlikte ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr
internet adresini kullanarak bilgilerinizi görmenizi, sýnava gireceðiniz yer bilgisini içeren Sýnava Giriþ Belgenizi
edinmenizi, sýnav sonuç bilgilerinizi görmenizi ve bazý bilgilerinizi deðiþtirmenizi saðlar. Þifre, hem bu sýnavýn
bütün aþamalarýnda, hem de adayýn ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda sonraki yýllarda da yapacaðý bütün
iþlemlerde gerekli olacaðýndan, adaylarýn bu þifrelerini kimseye vermemeleri ve özenle saklamalarý gerekir.
Kiþisel þifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden
ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Þifremi Unuttum” alanýna
girmeleri, burada kendilerine sorulan sorularý doðru cevaplandýrmalarý (Sorulara verilen cevaplar, daha önce
sistemde þifre deðiþikliði yapýlýrken verilen bilgilerle ayný olmalýdýr.) gerekmektedir. Bu sorulara doðru cevap
veremediði için þifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdaný ya da pasaportlarý ile birlikte
Baþvuru Merkezlerine (Ortaöðretim Kurumu Müdürlükleri, ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM
Bürolarý) þahsen baþvurarak 2,00 TL hizmet ücreti karþýlýðý yeni þifrelerini edinmek zorundadýr. Adayýn
kiþisel bilgisi olan þifreler, baþka hiçbir kiþiye verilmemektedir.

3. YAZILI SINAV
Sýnavda adaylara sözel ve sayýsal bölümlerden oluþan bir test uygulanacaktýr. Test, bir kitapçýk hâlinde
adaylara verilecek ve adaylar cevaplarýný cevap kâðýdýna iþaretleyeceklerdir. Her bir adaya ait soru
kitapçýðý ve cevap kaðýdý matbaada özel olarak poþetlenecek ve sýnavda adaya tek bir poþet
halinde, açýlmamýþ bir þekilde verilecektir. Adaya ait soru kitapçýðý ve cevap kâðýdý üzerinde
adayýn fotoðrafý, kimlik bilgileri ve soru kitapçýðý numarasý bulunacaktýr. Poþet adayýn kendisi
tarafýndan açýlmalý, adaylar kendilerine verilen açýlmýþ poþeti kabul etmemelidir. Kendisine daha
önceden açýlmýþ poþet verilen aday, bunun açýlmamýþ bir poþetle deðiþtirilmesini Salon Baþkanýndan
istemelidir.
Her aday için farklý numarada basýlan soru kitapçýklarýndaki sorular birbirinin tamamen ayný olacak ancak
sorularýn veya sorulardaki seçeneklerin sýralanýþý ile doðru cevap seçeneðinin yeri deðiþebilecektir. Bu
nedenle her adayýn cevap anahtarý da farklý olacaktýr. Adaylar verilen soru kitapçýðý ve cevap kâðýdýnýn
kendilerine ait olup olmadýðýný ve cevap kâðýdý üzerindeki soru kitapçýðý numarasýnýn soru kitapçýðýnýn üzerinde
basýlý numara ile ayný olup olmadýðýný kontrol edeceklerdir. Verilen soru kitapçýðý ve cevap kâðýdý
kendilerine ait olmayan adaylar salon baþkanýna baþvurarak kendilerine ait evrakýn ya da ayný
numaralarý taþýyan yeni bir evrakýn (baþka bir adaya ait olmayan) kendilerine verilmesini
saðlamalýdýr. Her aday sýnavda kendi fotoðrafýnýn ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduðu (kendisine
ait) cevap kaðýdýný kullanmak zorundadýr. Kendisine ait cevap kaðýdýný kullanmayan, baþka bir
adaya ait cevap kaðýdýnda iþaretleme yapan adayýn sýnavý geçersiz sayýlacaktýr.
DÝKKAT: Adaya verilen soru kitapçýðýnýn üzerinde basýlý olan soru kitapçýðý numarasýyla cevap
kâðýdý üzerindeki numaranýn ayný olmasý, cevap kâðýdýnýn deðerlendirilebilmesi için, çok
önemli bir bilgidir. Bir adayýn kullandýðý soru kitapçýðýnýn üzerinde basýlý olan numara ile
kullandýðý cevap kâðýdýnýn üzerinde basýlý olan numaranýn farklý olduðu durumlarda bu adayýn
cevap kâðýdý deðerlendirme iþlemine alýnmayacaktýr.
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3.1 YAZILI SINAVIN KAPSAMI
Sýnavda uygulanacak test, ilköðretim düzeyinde olacaktýr. Bu testte;
Sözel Bölüm; Türkçe (30) ve Sosyal Bilimler (Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi (7), Millî Tarih (4), Millî Coðrafya
(4)) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
Sayýsal Bölüm; Matematik (30) ve Fen Bilimleri (25) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluþacaktýr.
Bu sýnavla adaylarýn, sayýsal, sözel ve mantýksal akýl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesi
amaçlanmaktadýr. Test sorularý ilköðretim okulu öðrencilerinin cevaplayabilecekleri düzeyde olacaktýr.
Testin cevaplama süresi 120 dakikadýr (2 saat).

3.2 SINAVA GÝRERKEN YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKEN BELGELER
NELERDÝR?
2011-ALS SINAVA GÝRÝÞ BELGESÝ: Bu belge T.C. Kimlik Numaranýz ve þifreniz ile ÖSYM’nin
http://ais.osym.gov.tr internet adresinden sýnavýn 10 gün öncesinden baþlayarak temin edilebilecektir.
Belgenin üzerinde sýnava gireceðiniz merkez, bina, salon bilgileriniz ile fotoðrafýnýz bulunmaktadýr. Sýnava
gireceðiniz binayý, adres bilgisini teyit etmek amacý ile önceden gidip görmeniz sýnav günü size kolaylýk
saðlayacaktýr.
Sýnava Giriþ Belgesi adaylarýn adreslerine ayrýca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar
internetten edinebileceklerdir.
NÜFUS CÜZDANI VEYA PASAPORT: Sýnava girebilmeniz için 2011-ALS Sýnava Giriþ Belgesinden
baþka, Nüfus Cüzdaný veya pasaportunuz da yanýnýzda bulunmalýdýr. Nüfus Cüzdanýnda T.C. Kimlik
Numarasý bulunmasý zorunludur.
Nüfus cüzdanýnda fotoðrafý bulunmayan adaylarýn, fotoðraflý nüfus cüzdaný edinerek, bu
þekilde sýnava gelmeleri yararlarýna olacaktýr.
Bu belgelerini eksiksiz olarak yanýnda bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, yazýlý
sýnava alýnmayacaktýr. Bir aday bu belgeleri yanýnda olmadýðý halde sýnav merkezi yöneticilerinin, bina ve
salon sorumlularýnýn veya ÖSYM temsilcilerinin kararýyla herhangi bir salonda sýnava alýnmýþ olsa bile, bu
adayýn sýnavý ÖSYM Baþkanlýðýnca geçersiz sayýlacaktýr.
Sýnav binalarýnda hiçbir eþya emanete alýnmayacaðýndan, adaylarýn sýnav binalarýna bu belgeler dýþýnda
herhangi bir eþya getirmemeleri gerekmektedir. Sýnavda kullanýlacak gereçler (kalem, silgi, kalemtýraþ,
saat) ile þekerleme ve peçete bütün adaylara ÖSYM tarafýndan saðlanacaktýr. Adaylar sýnava þeffaf pet þiþe
içinde su getirebileceklerdir.
Hiçbir aday Sýnava Giriþ Belgesinde yazýlý olan salondan baþka bir yerde sýnava giremez.
Sýnavlarýn yapýldýðý binalara giriþte adaylarýn ve sýnav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafýndan elle
ve dedektörle aranacak; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletiþim saðlayan bluetooth vb. cihazlar ile
kulaklýk, kolye, küpe, yüzük, bilezik, broþ, metal para gibi metal içerikli eþyalar ve her türlü elektronik/
mekanik cihaz sýnav binasýna kesinlikle alýnmayacaktýr. Sýnavýn yapýldýðý bina içerisinde sýnav öncesinde,
sýnav sýrasýnda ya da sýnavdan sonra bu tür cihazlarý taþýdýðý tespit edilen adayýn sýnavý geçersiz sayýlacaktýr.
Bina giriþinde yýðýlmaya yol açýlmamasý için adaylarýn çanta ve benzeri eþyalarýný sýnava girecekleri binalara
getirmemeleri, sýnava metal aksesuar içermeyen sade bir kýyafetle gelmeleri, sýnavdan en az bir saat önce
sýnav yapýlacak bina önünde bulunmalarý, sýnav salonlarýna zamanýnda alýnabilmeleri açýsýndan son derece
önemlidir.

3.3 YAZILI SINAVIN UYGULANMASI
Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriþ iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için, adaylarýn sýnava
girecekleri binanýn kapýsýnda sýnavdan en geç 1 saat önce hazýr bulunmalarý zorunludur. Adaylar, sýnav
salonuna 2011-ALS Sýnava Giriþ Belgeleri ve nüfus cüzdaný/pasaportlarý kontrol edilerek alýnacaklar, sýra
numaralarýnýn bulunduðu yerlere oturtulacaklardýr. Yerine oturan aday 2011-ALS Sýnava Giriþ Belgesi ile nüfus
cüzdaný/pasaportunu sýrasýnýn üzerine koyacaktýr. Salondaki görevliler ilk iþ olarak adaylarýn tek tek kimlik
kontrollerini yapacaklardýr. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleþtirme iþlemleri tamamlandýktan sonra salon
baþkaný sýnavda uyulacak kurallarý adaylara hatýrlatacak, adaya ait sýnav evraký ile içinde kalem, silgi bulunan
9

poþet/paketleri daðýttýracaktýr. Cevap kâðýtlarýndaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra sýnav
baþlatýlacaktýr. Soru kitapçýklarý daðýtýldýktan sonra gelen adaylar sýnava alýnmayacaklardýr. Sýnav süresinin
bitiminde soru kitapçýklarý, cevap kâðýtlarý toplanacak ve salon görevlileri tarafýndan koruma altýna alýnarak
hemen paketlenecek ve paketler hiçbir biçimde açýlmayacaktýr.
Sýnav baþladýktan sonra adaylarýn ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde sýnav salonunu terk etmeleri yasaktýr.
Sýnav sýrasýnda adaylarýn, kýsa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dahil) sýnav salonundan çýkmalarý
yasaktýr. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir.
Cevaplarýn soru kitapçýðý üzerinde deðil, cevap kâðýdý üzerinde iþaretlenmesi gerekmektedir. Cevap kâðýdýný
deðerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiþ iþareti de okuyabilir. Bir soruya verilen cevabýn
deðiþtirilebilmesi için, yanlýþ konulmuþ iþaretin temiz bir þekilde silinmesi gerekir. Özellikle
verilen bir cevap silinip yerine baþka bir cevap iþaretlenmediðinde bu iþaret çok iyi silinmelidir.
Soru kitapçýðý üzerinde iþaretlenen cevaplar geçerli sayýlmaz.

3.4

YAZILI SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Adaylarýn sýnav binasýna,
çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletiþim saðlayan bluetooth vb. cihazlar ile kulaklýk, kolye,
küpe, bilezik, broþ, yüzük, metal para gibi metal içerikli eþyalar ve her türlü elektronik/mekanik
cihazla, çaðrý cihazý, telsiz, fotoðraf makinesi vb. araçlarla (Bu araç, gereç vb. eþyalarla sýnava
gelen adaylar kesinlikle sýnav binalarýna alýnmayacaklardýr.),
cep bilgisayarý, sözlük iþlevi olan elektronik aygýt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliði bulunan
cihazlarla gelmeleri,
sýnav süresince
konuþmalarý, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormalarý,
müsvedde kâðýdý kullanmalarý veya cevaplarýný baþka bir kâðýda yazmalarý,
birbirlerinden kalem, silgi vb. þeyler alýp vermeleri,
sýnav düzenini bozacak baþka davranýþlarda bulunmalarý
sýnav kurallarýna aykýrýdýr. Bu yasaklara uymadýðý saptanan adaylarýn sýnavlarý iptal edilecektir.
Sýnav kurallarýna uymak adayýn temel görevidir. Kurallara aykýrý davranýþta bulunan adaylarýn sýnava
devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sýnav görevlileri diðer adaylarýn dikkatlerini daðýtmamak,
zaman kaybetmelerine yol açmamak açýsýndan gerekli görürlerse kural dýþý davranýþlarda bulunanlara
uyarýda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin kimlikleri ve kusurlarý sýnav
görevlilerince sýnav tutanaðýna açýkça yazýlacak ve sýnavlarý ÖSYM'ce geçersiz sayýlacaktýr.
Belgeleri eksik veya geçersiz olduðu hâlde salon görevlileri tarafýndan yanlýþlýkla sýnava alýnan veya sýnav
kurallarýna uymadýklarý hâlde sýnav düzenini bozmamak için salondan çýkarýlmayarak sýnava devam ettirilen
adaylarýn sýnavlarý, sýnav tutanaklarý incelenerek ÖSYM Yürütme Kurulu kararýyla geçersiz sayýlacaktýr.
Adaylarýn test sorularýna verdikleri cevaplarýn daðýlýmlarý bilgi iþlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu
incelemelerden elde edilen bulgular, ÖSYM tarafýndan deðerlendirilecek, ikili veya toplu kopya
eyleminde bulunulduðu sonucuna varýlan salonlarda, kopya eylemine karýþtýðý belirlenen adaylarýn
cevaplarýnýn bir kýsmý ya da tümü iptal edilecektir. Bu nedenle adaylarýn, kopya giriþiminde
bulunmamalarý ve baþkalarýnýn kendilerinden kopya çekmelerini engellemek için cevap kâðýtlarýný
baþkalarý tarafýndan görülmeyecek bir þekilde tutmalarý gerekmektedir.

3.5

SINAV SONUNDA NELERÝ TESLÝM EDECEKSÝNÝZ?

Sýnavýn bitiminde her adayýn kullandýðý soru kitapçýðý ile cevap kâðýdý salondaki görevliler tarafýndan toplanacaktýr.
Özellikle büyük salonlarda görevliler bir adaya ait soru kitapçýðý ve cevap kâðýdýndan herhangi birini almayý unutursa
aday, derhâl gerekli uyarýda bulunarak cevap kâðýdý ile soru kitapçýðýnýn eksiksiz teslim alýnmasýný saðlamalýdýr.
Adaylar isterlerse, salon görevlilerinin cevap kâðýtlarý ile soru kitapçýklarýný paketlemelerini izleyebilirler.
ÖSYM’de her salona ait sýnav evraký paketi, görevliler tarafýndan tek tek açýlýr, paketin içinden çýkan bütün
belgeler tek tek sayýlýr ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sýrasýnda soru kitapçýðý ve cevap
kâðýdý eksik çýkan adayýn sýnava itiraz hakký bulunamaz.
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4. YAZILI SINAVIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
Adaylar testteki sorularla ilgili cevaplarýný optik okumaya elveriþli cevap kâðýtlarýna iþaretleyecekler, cevap
kâðýtlarý ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla deðerlendirilecektir. Deðerlendirmede
adaylarýn dört alt teste (Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri) ait ayrý ayrý doðru ve yanlýþ
cevaplarýnýn sayýsý saptanacak, doðru cevap sayýsýndan yanlýþ cevap sayýsýnýn dörtte biri çýkarýlarak
adayýn her alt test için almýþ olduðu ham puanlar bulunacaktýr. Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen
Bilimleri alt testlerine ait ham puan daðýlýmlarýnýn, ortalama ve standart sapmalarý hesaplanacak, her alt
test için ayrý olmak üzere bu daðýlýmlar ortalamasý 50, standart sapmasý 10 olan standart puan daðýlýmlarýna
dönüþtürülecektir. Bu durumda sýnava giren her adayýn Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen
Bilimleri olmak üzere dört standart puaný hesaplanmýþ olacaktýr.
Türkçe standart puaný 0,20; Sosyal Bilimler standart puaný 0,10; Matematik standart puaný 0,35; Fen
Bilimleri standart puaný 0,35 ile çarpýlarak toplanacak ve bu þekilde adaylarýn aðýrlýklý standart puaný
hesaplanmýþ olacaktýr. Aðýrlýklý standart puan hesaplandýktan sonra bu puan, aþaðýdaki formül kullanýlarak
100 üzerinden puana dönüþtürülecektir.

30 [ 2 (AP – X ) – S]
ALS Puaný = 70 + ——————————
2(B–X)–S

ALS : Askerî Lise Sýnavý
AP

: Adayýn aðýrlýklý standart puaný

X

: Aðýrlýklý puanlarýn ortalamasý

S

: Aðýrlýklý puanlarýn standart sapmasý

B

: Aðýrlýklý puanlarýn en büyüðü

Sýnavdan sonra yapýlan analizlerde bir testte hatalý soru bulunduðu takdirde bu soruyu tüm adaylarýn doðru
cevapladýðý kabul edilecek ve adaylarýn puanlarý diðer sorulara verdikleri cevaplarla birlikte hesaplanacaktýr.
Adaylar, en yüksek puanlý adaydan baþlamak üzere puan sýrasýna konulacak, T.C. Kimlik Numaralarý ve ad
soyadlarý bulunmayan puan daðýlýmlarý ilgili Kuvvet Komutanlýklarý ile Gülhane Askeri Týp Akademisi Komutanlýðý
tarafýndan incelendikten sonra kesme noktasý belirlenecektir.
Askerî liselere girecek adaylardan þehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarýna verilecek ilave
kontenjan miktarý %5 olacak ve diðer adaylar için tespit edilen baraj puanýnýn %90’ýný alanlar
Kuvvet Komutanlýklarý tarafýndan ikinci aþama sýnavlarýna davet edileceklerdir.
Bando Astsubay Hazýrlama Okuluna girecek adaylardan þehit, malul gazi ve muharip gazi
çocuklarýna verilecek ilave kontenjan miktarý da %5 olacak ve diðer adaylar için tespit edilen
baraj puanýnýn %85’ini alanlar Kuvvet Komutanlýklarý tarafýndan ikinci aþama sýnavlarýna davet
edileceklerdir.
Bu konudaki iþlemler Kuvvet Komutanlýklarýnca yürütülecektir.

5. YAZILI SINAV SONUÇLARININ BÝLDÝRÝLMESÝ
Adaylar yazýlý sýnav sonuçlarýný; 2011 Mayýs ayýnýn son haftasý içerisinde, T.C. Kimlik Numarasý ve þifreleri
ile ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr adresinden öðrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi
gönderilmeyecektir.
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6. ÝKÝNCÝ AÞAMA
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlýklarý ile Gülhane Askeri Týp Akademisi Komutanlýðýnca yazýlý sýnav
sonucuna göre belirlenen baraj puanlarýný aþan adaylarýn, 2. seçim aþamalarýnýn yapýlacaðý Hava Harp
Okulu Komutanlýðýnda hazýr bulunacaklarý tarih www.tsk.tr ve www.hho.edu.tr internet adreslerinde
yayýmlanacaktýr. Adaylarýn adreslerine ayrýca bir tebligat yapýlmayacaktýr.
Yazýlý Sýnavda belirlenecek baraj puanlarýný aþan tüm adaylar, 2. seçim aþamasýna katýlmaya
hak kazanmýþ olurlar. Okula girmeye hak kazanmýþ sayýlmazlar. Kuvvet Komutanlýklarýnýn baraj
puanlarýný aþan adaylar, belirlenen tarihte Hava Harp Okulu Komutanlýðýnda yapýlacak olan Ön Saðlýk
Muayenesi, Bedeni Yetenek Sýnavý, Psikoteknik Testi (Yalnýz Hv.K.K.lýðý için), Müzik Yetenek Testi (Yalnýz
Bando Astsubay Hazýrlama Okulu için), Mülakat ve Saðlýk Muayenesi aþamalarýndan geçeceklerdir.
a) Ön Saðlýk Muayenesi
Uzman doktorlar tarafýndan aday öðrencilerin fiziksel görünümleri incelenerek, boy ve kilolarý ölçülmekte,
saðlýkla ilgili koþullarý taþýyýp taþýmadýklarý tespit edilmektedir. Ön saðlýk muayenesinde yetersiz bulunan
adaylarýn diðer aþamalara katýlmasýna izin verilmez.
Adaylarýn sýnavlara gelmeden önce, çýplak vücut aðýrlýðý ile ayakkabýsýz boy uzunluðunun saðlýklý bir
þekilde mutlaka ölçülmesi gerekmektedir. Yaþýnýn gerektirdiði boy uzunluðu ile boy uzunluðuna uygun
vücut aðýrlýðýna sahip olmayan adaylar bu aþamada elenmektedir.
b) Bedeni Yeterlilik Testleri
Adaylarýn çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonunu meydana çýkaracak testler uygulanmaktadýr.
Uygulanacak testler aþaðýdadýr:
Test Türü

1. Grup Barajý (13-14 Yaþ)

2. Grup Barajý (15-16 Yaþ)

400 m. Koþu

85 saniye

80 saniye

Durarak Uzun Atlama

160 cm.

170 cm.

Mekik (1 dakika)

30 tekrar

35 tekrar

Basketbol Topu Fýrlatma

7 metre

8 metre

Belirtilen testlerden 2 veya daha fazlasýndan baþarýsýz olan adaylar elenir.
Bedeni yetenek sýnavýna önceden çalýþarak hazýrlýklý olarak gelinmelidir. Yukarýda belirtilen
barajlara ulaþamadýklarý hâlde sýnavlara gelen adaylar elenmektedir. Bu durum, adaylarýn
gereksiz harcama yapmalarýna neden olmaktadýr. Bedeni yetenek sýnavý ile ilgili daha detaylý
bilgiye Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlýklarýnýn internet adreslerinden ulaþýlabilir.
c) Psikoteknik Testi (Yalnýz Hv.K.K.lýðý için)
Hava Kuvvetleri Komutanlýðý adýna Iþýklar Askerî Hava Lisesinde okumak için baþvuran veya tercihleri
arasýnda Hava Kuvvetleri Komutanlýðý bulunan adaylara uçuþa yatkýnlýklarýný ölçmek amacýyla bilgisayar
önünde psikoteknik test uygulanýr. Bu test adaylarýn el-göz-ayak koordinasyonunu, dikkat ve tepki
hýzýný ölçecek þekilde tasarlanmýþtýr. Psikoteknik testinde baþarýsýz olan aday sadece Hv.K.K.lýðýný
tercih etmiþ ise elenir.
ç) Müzik Yetenek Testi (Yalnýz Bando Astsubay Hazýrlama Okulu için)
Adaylar gruplar hâlinde salona alýnýr. Test hakkýnda kýsa bir bilgi verildikten sonra teste baþlanýr. Müzik
Yetenek Testi 3 kýsýmdan oluþmaktadýr.
1) Melodi Tekrarý: Adaylardan, basit bir okul þarkýsýný piyano eþliðinde farklý tonlarda söylemeleri istenir.
(Piyano eþliði görevli öðretmenler tarafýndan yapýlacaktýr.)
2) Ritm Tekrarý: Adaylardan eliyle masaya vurmak suretiyle kendisine gösterilen ritm kalýbýný aynen
tekrarlamalarý istenir.
3) Fiziki Uygunluk: Adaylarýn üflemeli çalgý çalabilmesi için gerekli olan uygun çene, aðýz ve diþ yapýsýna
haiz olmalarý gerekmektedir. Bu husus Müzik Yetenek Testi için görevlendirilmiþ personel tarafýndan
incelenecektir.
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d) Mülakat
Görüþme yoluyla adayýn konuþma yeteneði, ses tonu, heyecanýný kontrol edebilmesi, çok yönlü
düþünme yeteneði, davranýþlardaki denge, kendine güven, kendini ifade edebilme yeteneði, askerliðe
yatkýnlýðý ile diðer bireysel özellikleri gözlenerek deðerlendirilir.
e) Saðlýk Muayenesi
Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlýklarý ile Gülhane Askeri Týp Fakültesi için uygulama:
Mülakat sonrasýnda baþarýlý olan adaylar, saðlýk muayenesine sevk edilirler. Saðlýk muayenesi
sonucunda “Askerî Öðrenci Olur.” kararlý rapor alanlardan puan sýrasýna göre asil ve yedek adaylar
belirlenir ve sýrasýyla asil adaylardan baþlamak üzere kontenjan kadarýnýn kesin kaydý yapýlýr.
Hava Kuvvetleri Komutanlýðý için uygulama:
Mülakatý geçen adaylar, uzman hekimlerden oluþan bir heyet tarafýndan saðlýk muayenesinden
geçeceklerdir. Muayene sonucunda “Askerî Öðrenci Olur. Uçucu Yetiþtirilmeye Elveriþlidir.” kararlý
rapor alan adaylar genel baþarý durumuna göre sýralanýr. Bu puan sýrasýna göre “Asil” ve “Yedek” adaylar
belirlenir.
Adaylar komisyonlarý yanlýþ bilgilendirmeleri durumunda bütün aþamalarda baþarýlý olsalar bile kesin kayýt
iþlemleri yapýlmayacaktýr. Bu durum, adaylarýn gereksiz harcama yaparak güç durumda kalmalarýna neden
olmaktadýr.
Öte yandan, baþvuru koþullarýný taþýmadýðý ve askerî öðrenci olmaya engel durumlarý olduðu
tespit edilen askerî lise veya astsubay hazýrlama okulu öðrenci adaylarýnýn, ilgili yasal mevzuat
çerçevesinde, eðitim ve öðretimin herhangi bir aþamasýnda okulla iliþikleri kesilmektedir.

7.

GENEL DEÐERLENDÝRME

Adaylarýn baþarý deðerlendirmesi, yazýlý sýnav sonucunda aldýðý ALS Puaný ile 2. seçim aþamasýnda bedeni
yetenek, mülakat ve Hv.K.K.lýðý adýna alýnacak öðrenciler için psikoteknik test sonuçlarýna göre hesaplanacak
performans puanlarýna göre yapýlýr. Performans puanlama sistemiyle ilgili detaylý bilgiler 2. seçim aþamasý
öncesinde kuvvet komutanlýklarýnýn internet sitelerinde yayýmlanacaktýr.
Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlýklarý ile Gülhane Askeri Týp Fakültesi performans puanlamasý;
(ALS performans puaný * 0,70) + (bedeni yeterlilik notu * 0,15) + (mülakat notu * 0,15) formülü kullanýlarak
hesaplanýr.
Hava Kuvvetleri Komutanlýðý performans puanlamasý;
(ALS performans puaný * 0,70) + (bedeni yeterlilik notu * 0,15) + (mülakat notu * 0,15) + (psikoteknik notu
* 0,20) formülü kullanýlarak hesaplanýr.
Adaylar, performans puanlarýna göre sýralanýr. Asil ve yedek listeler Kuvvet Komutanlýklarý ve Gülhane
Askeri Týp Fakültesi kontenjanlarýna göre oluþturulur.

8.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar 2. seçim aþamasý sonuçlarýný Kuvvet Komutanlýklarý ve Gülhane Askeri Týp Akademisi Komutanlýðýnýn
internet sayfalarýndan öðrenceklerdir. 2. seçim aþamasý adaylarýn adreslerine gönderilmeyecektir.

13

(Genel Amaçlı Dilekçe)
ÖĞRENCİ SEÇME ve YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
Bilkent / ANKARA
Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.
.… / …. / ..........

(İmza)

T.C. Kimlik / Y.U.
Numarası

Evrak Referans
Numarası

Adı ve Soyadı

Sınav Adı / Yılı

Baba Adı

Sınav Dönemi

Doğum Yeri

Telefon No

/

Doğum Tarihi

/

e-Posta

@

Yazışma Adresi
Posta Kodu

İlçe/Semt

İl

Talepler

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

ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERÝLECEK DÝLEKÇELER ÝLE ÝLGÝLÝ
AÇIKLAMALAR
Dilekçe yazýlmasýný gerektiren konular için ÖSYM ile yapýlacak her türlü yazýþmada ekte verilen “Genel
Amaçlý Dilekçe Örneði” kullanýlmalýdýr. Dilekçenin iþleme konulabilmesi için adayýn ne istediðini açýkça
belirtmesi gerekir. Dilekçe örneði üzerindeki bütün bilgi alanlarýnýn doldurulmasý zorunludur, bilgi alanlarý
eksik olan dilekçeler iþleme alýnmayacaktýr.
Aday, dilekçenin aslýný ÖSYM’ye ulaþtýrmalýdýr. Merkezimize belge geçer (faks) ya da e-posta yoluyla
ulaþtýrýlan dilekçeler iþleme alýnmayacaktýr.
Bilgi güvenliðini artýrmak amacýyla dilekçede evrak referans numarasý belirtilmesi uygulamasýna
geçilmiþtir. Aday, evrak referans numarasýný ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden
edinecektir.
Adayýn http://ais.osym.gov.tr adresinde iþlem yapabilmesi için herhangi bir sýnava baþvuru iþlemi sýrasýnda
edindiði internet eriþim þifresi’ni kullanmasý gerekir. Bu þifre, adayýn sonraki yýllarda da ÖSYM’nin
internet adresinden yapabileceði tüm iþlemlerde (sýnava giriþ belgesi edinme, sonuçlarý öðrenme, bireysel
baþvuru, tercih yapma, bilgilerini görme ve bazý bilgilerini deðiþtirme vb.) kullanýlacaktýr. Bu nedenle
adayýn bu þifreyi unutmamasý, kimseye vermemesi ve özenle saklamasý gerekir. Þifresini bilmeyen
ya da yeniden edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarasý yazýlý nüfus cüzdanýyla þahsen ÖSYM
Baþvuru Merkezlerine baþvurmalýdýr.

Dilekçe yazýlmamasý gereken konular:
Adaylar aþaðýda belirtilen konulardaki deðiþiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli deðiþikliði
http://ais.osym.gov.tr internet adresinde kendileri gerçekleþtirebilecektir.
“Kimlik Bilgileri”nde deðiþiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve
Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðünün Merkezi Nüfus Ýdaresi Sisteminde (MERNÝS) yaptýrmalýdýr.
Deðiþiklik iþlemi MERNÝS’te gerçekleþtikten sonra, bu deðiþikliklerin adayýn ÖSYM’deki kayýtlarýna
aktarýlmasý iþlemi, aday tarafýndan http://ais.osym.gov.tr internet adresinde yapýlmalýdýr.
“Öðrenim Bilgileri” (resmî belge gerektirmeyen), “Sýnava Ýliþkin Bilgileri” ya da “Ýletiþim
Bilgileri” alanlarýnda deðiþiklik yapmak isteyen bir aday bu deðiþikliði http://ais.osym.gov.tr internet
adresinde kendisi gerçekleþtirecektir.

Dilekçe yazýlmasýný gerektiren konular:
Adaylar aþaðýda belirtilen konu için dilekçe yazabilecektir:
Sýnav sonuçlarýnýn incelenmesi isteði

SINAV ÜCRETÝNÝN YATIRILACAÐI BANKALAR

T. Halk Bankasý tüm þubeler
T. Vakýflar Bankasý tüm þubeler
T.C. Ziraat Bankasý tüm þubeler
Akbank tüm þubeler
T. Garanti Bankasý

ÞUBE
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayýr

ÝNTERNET
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet

Adaylarýn, sýnav ücretini yatýrýrken banka görevlisine; Askerî Lise Sýnavýnýn sýnav
ücretini yatýracaðýný, T.C. Kimlik Numarasýný, ad ve soyadý bilgilerini söylemeleri
yeterlidir. Ücret internet aracýlýðýyla da yatýrýlabilir.
Sýnav ücretini yatýran adaylarýn banka þubesinden ayrýlmadan önce, kendilerine
verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlýþlýk yoksa bankadan
ayrýlmalarý, yanlýþlýk varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrýlmalarý gerekmektedir.

KKTC’DEN BAÞVURAN ADAYLAR
KKTC’den baþvuran adaylar, sýnav ücretini, KKTC ÖSYM Sýnav Merkezi
Yöneticiliðinden edinecekleri banka hesap numarasýna yatýracaklar ve baþvurularýný
KKTC’deki baþvuru merkezlerinden birinde yapacaklardýr. Baþvuruda banka
dekontunun bir örneðini Baþvuru Merkezine vereceklerdir.

Sýnav ücretini yatýrmak için bankaya gidecek adaylarýn, aþaðýdaki formu
doldurarak banka þubesi görevlisine vermesi, sýnav ücretinin yanlýþsýz
yatýrýlmasýný saðlayacaðýndan adayýn yararýna olacaktýr.



Sýnavýn Adý

: Askerî Lise Sýnavý (ALS)

Adayýn Adý Soyadý

: ___________________________________

Adayýn T.C. Kimlik Numarasý

:

Sýnav Ücreti

: 40 TL

