
JANDARMA SUBAY EĞİTİM MERKEZİ (SUEM) 

KONTENJANA GİREMEYEN ADAYLAR İÇİN KAYIT KABUL DUYURUSU 

1. Jandarma Genel Komutanlığı sivil kaynaktan Sözleşmeli Subay temini kapsamında Subay 

Eğitim Merkezi Komutanlığı (SUEM) sınavlarını ASIL ve YEDEK olarak kazanan adayların kayıt 

kabul işlemleri 24 Eylül 2018 tarihinde tamamlanmıştır. 

2. Jandarma Genel Komutanlığı’nın ihtiyacı olan branş ve ihtisaslarda kontenjanların asıl ve 

yedek adaylardan doldurulamaması durumunda başarılı olup kontenjana giremeyen 

adayların sırasıyla çağırılması için Bakan onayı alınmıştır.  

3. Bu kapsamda ASIL ve YEDEK adaylardan eksik kalan kontenjanı tamamlamak maksadıyla; 

 a. Servet ÇETİNKAYA  (T.C. Kimlik No: 315*****444) Jandarma branşında, 

 b. Tarık Tufan ÇETİNELLİ (T.C. Kimlik No: 161*****218) Jandarma branşında, 

 c. Alper KON   (T.C. Kimlik No: 144*****116) Jandarma branşında, 

 ç. Nafi Mert SEÇİLMİŞ  (T.C. Kimlik No: 370*****190) Jandarma branşında, 

 d. Ömer Lütfü ISSI  (T.C. Kimlik No: 444*****264) Jandarma branşında, 

 e. Nuh ESENDERE  (T.C. Kimlik No: 480*****750) Jandarma branşında, 

 f. Aykut Recep GÜLEÇ  (T.C. Kimlik No: 262*****656) Jandarma branşında, 

 g. İsmail GÜZEY   (T.C. Kimlik No: 557*****306) Jandarma branşında, 

 ğ. Enver TATLIDİL  (T.C. Kimlik No: 113*****174) Jandarma branşında, 

 h. Mehmet AYDOĞAN  (T.C. Kimlik No: 201*****160) Jandarma branşında, 

 ı. Bestami MORCA  (T.C. Kimlik No: 399*****774) Jandarma branşında, 

 i. Yunus Emre DÖLEK  (T.C. Kimlik No: 690*****356) Jandarma branşında, 

 j. Hüsameddin EKİNCİ  (T.C. Kimlik No: 485*****392) Jandarma branşında, 

 k. İbrahim YEREBASMAZ  (T.C. Kimlik No: 348*****380) Jandarma branşında, 

 l. Mustafa ABDİOĞLU  (T.C. Kimlik No: 148*****732)  J.Muhabere branşında, 

(3) iş günü  (17 Ekim 2018 Çarşamba saat 16:00’ a kadar) içerisinde kayıt kabul işlemleri için 

Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Eskifoça/İZMİR adresinde hazır 

bulunacaktır. 

4.  Kayıt kabul işlemlerinin yapılacağı tarih ve saatlerde belirtilen yerde hazır bulunmayan; ilan 

edilen tarih ve sürelere göre hareket etmeyen adaylar tüm haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Eksik 

ve yanlış belge getiren adayların belirtilen zamanda eksiklikleri tamamlanamaz ise kayıt ve kabul 

işlemleri yapılmayacaktır. Bu durumda aday, vazgeçmiş ve elenmiş kabul edilecektir. 
 

5.  Adaylar, kayıt ve kabul işlemlerinin yapılmasından sonra intibak eğitimine tabi tutulacaklardır. 

 

6.  Kendisine kayıt kabul çağrısı yapılan sırası gelen adaylar www.jandarma.gov.tr adresinin 

“Personel Alımı” sayfasında yayımlanan “Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı (SUEM) Kayıt Kabul 

Duyurusunda belirtilen belgeleri hazırlayacak ve dosya içerisinde yanlarında getireceklerdir. 

 

7.  Adaylar Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinde bulunan Personel/Öğrenci alımları 

sekmesinde yönlendirilen E-DEVLET sitesine girerek burada bulunan duyurular bölümünden örnek 

yüklenme senedi doğrultusunda noter onaylı 2 adet yüklenme senedi ile birlikte kayda geleceklerdir.  

 
 
Adayların sağlık raporu işlemleri kayıt yaptırmalarına müteakip başlatılacaktır. 



 
8. KAYIT VE KABULÜ YAPILACAK ADAYLARIN GETİRMESİ GEREKEN BELGELER 

 a. SORGULAMA SAYFASI ÇIKTISI (Bu sayfanın çıktısı), 

 b. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı adayın yanında bulunacaktır), 

 c. Tam teşekküllü hastanelerden (engelli sağlık raporu vermeye yetkili devlet hastaneleri) 

alınan Sağlık Raporu (ASLI) (Sağlık raporu işlemleri adayların kayıt işlemlerinin 

tamamlanmasına müteakip yapılacaktır.) 

 ç. Önlisans/Lisans/Yüksek Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya 

noter onaylı sureti. (Başvuru esnasında belirttiği önlisans/lisans/yüksek lisans diploması veya 

geçici mezuniyet belgesi olmayan adayların kayıt kabulü yapılmayacaktır.) 

 d. (4) Suret Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bilgisayar ortamında arkalı 

ve önlü olarak doldurulacaktır.) (Örnek belge için linki tıklayınız 

https:/vatandas.jandarma.gov.tr/PTS_Aday/Aday.aspx) 

 e. Kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığına dair Adli Sicil Belgesi, 

 f. Yüklenme Senedi ve Kefalet Senedi (Duyurular kısmında Jandarma Genel Komutanlığı 

ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adayları için ayrı ayrı yayımlanmıştır.) 

 g. (1) Herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair imzalı beyanı, 

  (2) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, askeri okullar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim 

Kurumlarından ayrılmadığı/çıkarılmadığına, 

  (3) TSK, J.Gn.K.lığı ve Sah. Güv.K.lığında Subay, Astsubay, Uzman Erbaş, Sözleşmeli 

Er ve Askeri Öğrenci olarak görev yapıp ayrılmadığına, 

   (4) Sivil okullardan çıkarılmadığına, 

 

   (5) Emniyet Teşkilatına bağlı okullardan (Yetersizlik Nedeniyle Polis diploması almasına 

rağmen çıkarılan/ayrılan adayların da kayıt kabulleri yapılmayacaktır.) ayrılmadığı/çıkarılmadığına 

dair imzalı beyanı. (Örnek belge için linki tıklayınız 

https:/vatandas.jandarma.gov.tr/PTS_Aday/Aday.aspx) 

 
 
 

 

 

  Jandarma Albay 
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