
TASNIF 01$1 T.C. 
KARA KUWETLERI KOMUTANLIGI 

8'INCi MEKANIZE PiYADE TUGA Y KOMUTANLIGI 
TEKIRDAG 

MRK.$ .: 24081069-1440- -16/Sic.ve Kd .Sb. 

KONU : Mahallinden Sozle~meli Er Temini. 

VALILIK MAKAMINA 

ILGi : (a) 6191 say 1l1 Sozle§meli Erba~ ve Er Kanunu . 

(b) Sozle~meli Erba~ ve Er Yonetmelig i. 

f O Haziran 2016 

1. Kara Kuvvetleri Komutanltginin ihtiya9 duydugu kritik kadro gorev yerlerindek1 personel 
ihtiyac1n1 kar~llamak maksad1yla ilgi (a) Kanun kapsam1nda ilgi (b) Y6netmelik hukumlerine gore 
mahallinden sbzle~meli er temin edilecektir. 

2. Bu kapsamda; personel ilk se<;im faaliyeti 14 Temmuz 2016 (asil gun) - 15 Temmuz 2016 
{yedek gun) tarihlerinde 10.00-15.00 saatleri arasinda 8'inci Mekanize Piyade Tugay 
Komutanhg1 Org. Nurettin AKNOZ K,,1asmda icra edilecektir. Adaylar 11 Temmuz 2016 tarih ine 
kadar k1~la nizamiyesine gelecek ve burada bulunan Sozle~meli Er Temini On Ba~vuru Takip 
<;izelgesini doldurabilecektir. 

3. Sozle~meli erlige mOracaat esaslan EK-A'da, ba~vuru iyin gerekli belgeler EK-B'de 
gbnderilmi~tir. Aynnt1l1 bilgi i9in www.kkk.tsk.tr./Personel Temin/Pertem.aspx internet 
adresinden istifade edilebilecektir. 

4. Soz konusu temin faaliyetinin Tekirdag merkez ve il<;elerde ikamet eden vatanda~larim1za 
duyurulmasin1 arz ederim. 

EKLER \ 

EK-A (Sozle~meli Erba~/Erlige MOracaat Esaslan) 
EK-B (Ba~vuru l<;in Gerekli Belgeler) 

OAGITIM 
Geregi .... B ..... ilq...,_i ___ _ 
Tekirdag Valilik Makamma K.K.Per.B$k.hgma [EK (A-B) Konutmad 1] 
Tekirdag 80y0k$ehir Belediye Ba$kanl1gma 2'nci Kor.K.ltgtna [EK (A-8) Konutmad1) 
Tekirdag <;ah$ma ve 1$ Kurumu II MudurlOgune 
Tekirdag II Jandarma Komutanltgma 
Tekirdag Askeralma Beige Ba$kanhg1na 
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TASNIF DISI EK-A 

MRK.$ . 2408 1069-1440- -16/Sic.ve Kd.Sb. Haziran 2016 

S0ZLE$MELi ERLIGE MORACAAT ESASLARI 

1. Turkiye Cumhuriyeti vatanda~1 ve erkek olmak, 

2. En az ilk6gretim veya yurt d1~1ndaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erba~ veer 
olarak tamamlam1$ ve d0zeltilmemi$ nufus kaydma gore; 01 Ocak 2016 tarihi itibanyla yirmi be~ 
(25) ya$ tnt bitirmem,$ olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve 31 Araltk 1996 tanhi arasmda doganlar), 

3. En az ilkogretim ve yurt dl$tndaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine ba~lamam1~ 
veya askerlik hizmetini tamamlamam,$ olanlardan. d0zeltilmemi$ nufus kaydma gore; 01 Ocak 
2016 tarihi itibanyla yirmi be~ (25) ya$tnl bitirmemi~ olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve 31 Arallk 1996 
tarihi arasmda doganlar). 

4. Askeri okullardan ve Turk Silahll Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ili~ig i 
kesilmemi$ olmak, 

5. Turk Silahlt Kuvvetlerinde daha once subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erba$. 
sozle~meli erba~ ve er olarak istihdam edilmemi§ olmak, 

6. Kamusal haklan kullanmaktan yoksun b1rak1lmam1~ olmak. 

7. Cezalan ertelenmi$. se~enek yaptmmlanndan birisine <;evrilmi$. genel ya da ozel af 
kanunlan kapsam ma girmi$ veya haklannda hukmun a<;1klanmasmm geri birak1lmasma (HAGS) 
karar verilmi$ olsa dahi; 

a. Devletin guvenligine kar$, i$1enen sw;lar, halkt askerlikten sogutmak, Turk Milletini , 
Turkiye Cumhuriyeti Devletini , Devletin kurum ve organlannt a$ag1lama ile zimmet. irtikap, iftira. 
r0$vet. hirs1zllk, doland1nc11tk. sahtecilik, guveni kotoye kullanma, yalan tanikltk, yalan yere yemin, 
su<; uydurma. cinsel saldtrt , cinsel taciz, ki$iyi hi.irriyetinden yoksun btrakmak, fuhu~. gayri tabii 
mukarenet, hileli iflas gibi yi.iz k1zart1c1 veya ~eref ve haysiyet k1nc1 suc;lar ile kayakytltk, ihaleye 
fesat kan~t1rma , Devlet strlanni a91ga vurma su<;lanndan, 

b. Firar, amir veya Osle fiilen taarruz, emre itaatsizlikte rsrar, uste hakaret, mukavemet. 
fesat ve isyan su9lanndan, 

c. 22 May,s 1930 tarihli ve 1632 say11t Askeri Ceza Kanununun 148'inci maddesinde 
belirtilen suc;lardan birisinden mahkum olmamak, 
8. Taksirli su<;lar hari<; olmak Ozere bir su,;tan bir ay veya daha fazla hapis cezas1 ile mahkum 
olmamak. 
9. Askerlik hizmetini yapmakta iken muracaat edenler ic;in Birlik Komutanltklanndan Nitelik 
Beiges, alm1$ olmak, 

1 O. Boy ve kilo oranlan uygun degerler i<;erisinde bulunmak. 

11. Yap,lacak olan fiziki yeterlilik testi ve mulakatlarda ba~anlt olmak. 

12. Gi.ivenlik soru~turmas1 olumlu sonuc;lanm1$ olmak, 

13. Tum sinavlarr ge<;en adaylar ic;in TSK Sagltk Yetenegi Yonetmeligine uygun olarak; sevk 
edild1kleri asker hastanesinden " ... sozle$meli er olur. " kararlt sagltk raporu alm1~ olmak, 

14. Ogrenimini kendi adma yapmr~ olmak veya herhangi bir kurum veya kurulu~a kar~, hizmet 
veya tazminat yukumlulugu bulunmamakt,r. J : / l 
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Adem DEMfR 
Personel Ostegmen 
Merkez $ube Muduru 



TASNiF DIS! EK-B 

MRK.$ .: 24081069-1440- -16/Sic.ve Kd.Sb. Haziran 2016 

BA~VURU i<;iN GEREKLi BELGELER 

-~ 
! Beige Ac1klama 

Oilekc;:e 

Vukuath Aile NOfus Kay1t Ornegi 

Ogrenim Oiplomas1 

I 12 adet foto~raf 

I 

Adl1 Sicil Kay1t Belgesi 

T erhis Belgesi 

Ehliyet, bonservis vb. aday niteligini gosterir beige 

Nofus cozdan 1 

Her aday bilg isayar ortam1nda 3 suret Gi.ivenlik 
Soru§turmas, ve Ar§iV AraJtirmas, Formu 
duzenleyecek. fotograf bOh.imOne dijital fotograf I 

GOvenlik/A~iv Ara~tirmas1 Formu 
eklenecek ve arkal1 -onli.i olacak ~ekilde <;:1kt1 
altnacakt,r. (llgili forma K.K Per.Tem.Mrk K.ll~1 n1n 
r,enel-ag (internet) Ozerinden ula~tlabilecektir.) 
nternet Adresi :www.kkk.tsk.tr./Personel 

Temin/Pertem.aspx I 

NOT: Ba~vurusu kabul edilen personel Fiziki Kabiliyet Testine (~mav, mekik ve ko~u) tabi 
tutulacagmdan yamnda spor k1yafetlerini getirmesi onem arz etmektedir. 

TASNIF 01$1 

Adem DEMIR 
Personel Ostegmen 
Merkez $ube Muduru 




