
Ağustos 2022 Slnıflandııma Dönemi Duyurusu

l. Ağustos 2022 sınıflarıdırma döneminde silahaluna alınacak yedek subay aday adal,ı.l,edek asısuba1, ada1

adryı ile er statüsiindeki yükümlülerin askerlik hizneti tercihi. sınıflandırma ve sevk işlemleritle ilgili hususlar
müteakip maddelerde açılilanmıştr.

2. Ağustos 2022 sınıIlandırma döneminde silahaltına alınmalı isteyen 1,ükiiırılülerin. ]!S4p@!.jg!g!!!}
tanhine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devlenen vel,a en _vakın askerlik şubesine mıiracaat
ederek yaptırmalan gerekmekredir, Yoklamasını yaptırdlklan halde askerlik hizmeti ile celp tercihini
yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut
bilgilerine göre Türk Silüh Kuwetlennin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi futulacakhr.

3.3|.lZ.2020(dahi|)öncesindeyoklanaişlemleriniyaptırdıklanhaldeçeşitlinedenlerleertelenenlerden,
30 -05.2022 (Dahil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp
tercihi yaphrmalan gerekınektedir. (Düa önceki sınıflandrrma dönemlennden halilarında sınıflandırma işlemi
yapılarak ertelenenler harig)

4. Seçim ve srnrflandırma sonuçlan [@i!P!! tarihinde e-Devlet üzerinden !,iiküınlülere
duyurulacaktır, Yedek subay/astsubay adaylığına aynlmış yiiıkümlülerden, tabi olduklan celp ve sevk döneminde
7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olınaksızın bakaya ka|anlar (daha önceki sınrflandırma döneınlerinde
sınıfl andınlanlar dahil) @

5. Yedek suba!,/astsu ad lan ile sevk tarihleri ıdaki tablodadu

6. Tarama amaçh PCR testi 1,apılııa.vacaktır. Yüümlüler sevk belgesini sevk ıanhinjn .!93!gl!Ei!.C94
itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarali
yol ve iaşe bedeli ödenecektır. Yiikiiunlüler kendilerine yapılan ödemelen kirnlik belgeleri ile PTT şubelennden
veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir,

8. Yükümlüler, askerlik hiznetleri siiresince kullanmak üzere banka krtlan bulunmu1,orsa herhangi bir
banka şubesine başwruralı hesap açtırabilecek ve banka kanı temin edebileceklerdir-

9. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim me*ezlerine katılma;-anlar

lq\gyg işlemine tabi futulacakhr.
l0. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu dul,uru 1,ükümlülere tebliğ

mahiyetindedir,
l l. Ytikümlüler bu duü.uru metnine lıttps://msh.grrv.ır,/Aşkeftilına internet adresinden ve TRT teleteksten

ulaşabileceklerdir.

DLMJRUNL]N YAPILDIĞI TARİH VE YAYIN SAATLERI

TARİHLER RADYO HABERI
1. 15 Mayıs 2O22
2. 16 Mayıs 2022
3. 17 Mayıs 2022
4. l8 Mayıs 2022
5. 19 Mayıs 2022
6. 2O Mayıs 2022
7 . 22 Mayıs 2022
8. 23 Mayıs 2022
9, 24 Mayıs 2022
l0. 25 Mayıs 2022
| | . 26 Mayıs 2022
|2 . 27 Mayıs 2022
l3. 28 Mayıs 2022
|4 . 29 Mayıs 2022
l5, 30 Mayıs 2022
16, 3l Mayıs 2022
|7 , Ol Haziran 2O22

18.42-18.46 Haber Bülteni
19. l6-19.20 Haber Bülteni
19.18-19.22 Haber Bülteni
l9.20-19.24 Haber Bülteni
l9.20-19,24 Haber Bülteni
l9. l9-19.23 Haber Bülteni
l8.44-18.48 Haber Bülteni
23. l 8 -23.22 Haber Bnlteni
19.2l -|9.Z5 Haber Bü|teni
l9.20-19.24 Haber Bülteni
l9-22-19.26 Haber Bülteni
19.20-19.24 Haber Bülteni
23.20-23.24 Habeı B;jılteni
19. l6-19.20 Haber Bülteni
19. l6-19.20 Haber Bülteni
l9.2| - l9.25 Haber Bülteni
l9.21-19.25 Haber Bülteni

Yükümli sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adaylan ile Er (l'inci Grup) l8 Ağustos 2022

Er (2'nci Gnıp) l5 Erlül 2022
|3 Ekım 2022Er (3'üncü Gııp)


