MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ) DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU
(DAMYO) ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ASİL/YEDEK ADAYLARIN İLAN METNİ
Değerli Adaylarımız;
Millî Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Eğitim ve Öğretim
Yılı seçim aşamalarını ASİL veya YEDEK listeye girerek başarı ile tamamladınız. Kesin kayıt
işlemleri için yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır.
1.

“ASİL/YEDEK” adayların Kesin Kayıt işlemleri;

a.
“ASİL” adaylar için; mesai gün ve saatleri içerisinde (08.00 – 17.00) 10-12 Eylül
2018 (son tarih 12 Eylül 2018 saat 17.00) tarihleri arasında MSÜ Deniz Astsubay Meslek
Yüksekokuluna şahsen başvuru ile yapılacaktır. Adayın “GELMEYECEĞİNİ, OKULA KAYIT
OLMAYACAĞINI BEYAN ETTİĞİ DURUMDA” veya belirtilen tarihe kadar kesin kayıt
yaptırmaması durumunda adayların ASKERÎ ÖĞRENCİ ADAYLIĞI SONLANDIRILACAKTIR.
b.
“ASİL” aday kontenjanlarının boş kalması durumunda çağrılacak “YEDEK” adaylar
için 13 Eylül - 28 Eylül 2018 (son tarih 28 Eylül 2018 saat 17.00) tarihleri arasında MSÜ Deniz
Astsubay Meslek Yüksekokuluna şahsen başvuru ile yapılacaktır.
2.

MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna “ASİL” aday kontenjanlarının boş kalması
durumunda çağrılacak “YEDEK” adayların çağrı işlemleri; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezine (ÖSYM) ön kayıt işlemlerinde bildirdiğiniz telefon numaralarından (telefon
dışında; e-posta, SMS vb. diğer iletişim araçlarından çağrı YAPILMAYACAKTIR.) ve 2
(İki) iş günü, mesai gün ve saatleri içerisinde değişik zaman aralıklarında yapılacaktır.
Belirttiğiniz telefon numaralarında bir değişiklik olması durumunda mutlak suretle MSÜ
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna bildirmeniz gerekmektedir.

3.

Çağrı yapılan adaya 2 (İki) iş günü, mesai gün ve saatleri içerisinde “ULAŞILAMAMASI
HALİNDE” veya adayın “GELMEYECEĞİNİ, OKULA KAYIT OLMAYACAĞINI BEYAN
ETTİĞİ
DURUMDA”
söz
konusu
adayın
ASKERÎ
ÖĞRENCİ
ADAYLIĞI
SONLANDIRILACAKTIR.

4.

Ulaşılan adayların ise; müteakip 2 (İki) iş günü, mesai gün ve saatleri içerisinde kayıt
yaptırmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde kayıt yaptırmayan adayların ASKERÎ
ÖĞRENCİ ADAYLIĞI SONLANDIRILACAKTIR.

5.

Kayıt işlemlerini tamamlayan ASİL/YEDEK adaylar aynı gün içerisinde MSÜ Deniz
Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda İntibak Eğitimine başlayacaklardır. Adayların kesin kayıt
işlemleri ve intibak eğitimi için yanında getirmeleri gereken belgeler ve malzemeler ile
dikkat edilmesi gereken diğer hususlar için aşağıda belirtilmiştir.

6.

MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna ulaşım bilgileri için aşağıda belirtilmiştir.
BU İLAN AYNI ZAMANDA TEBLİGAT YERİNE GEÇMEKTEDİR.

MSÜ DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ALTINOVA / YALOVA
Telefon No
: 0 226 462 83 10 (Dâhili 2487-2488)
Genel ağ adresi
: www.damyo.edu.tr
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Adayların Kesin Kayıt İşlemleri İçin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
Adaylar kayıt işlemleri için şahsen başvuracak ve aşağıdaki belgeleri teslim edilmek üzere

1.

yanlarında getireceklerdir.


Nüfus cüzdanı aslı ve önlü-arkalı 1 adet fotokopisi



8 adet vesikalık fotoğraf (fonu beyaz, arkasına tükenmez kalem ile TC kimlik numarası, isim
ve soy isim yazılacak)



ÖSYM 2018-YKS Sonuç Belgesi (ÖSYM internet sitesinden alınan Karekodlu belge)



Lise diploması aslı veya noter onaylı fotokopisi (Diplomanın aslı intibak süresi içerisinde
teslim edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi kabul edilir. Mezuniyet tarihi kesin kayıt
süresinin son günü olan 28 Eylül 2018’den sonraki bir tarih olmamalıdır.)



Adli sicil kaydı sorgulama belgesi (e-devlet üzerinden alınmış barkodlu veya Cumhuriyet
Başsavcılıklarından / Kaymakamlıklardan alınmış aslı)



İl ya da ilçe nüfus müdürlüğünden alınmış veya e-devlet üzerinden alınmış barkodlu
vukuatlı nüfus kayıt örneği



Veli izin belgesi (Muvafakatname, 18 yaşını doldurmamış adaylar noterden onaylı
muvafakatname getireceklerdir.)



Askeri öğrenci adayı tanıma formu



Taahhütname (noter onaylı)



Çifte

vatandaşlığı

bulunanların,

Türkiye

Cumhuriyeti

vatandaşlığının

dışındaki

vatandaşlık hakkından vazgeçtiğine dair taahhütname (noter onaylı)


Kimlik kartında beyan edilmemiş ise yetkili sağlık biriminden alınmış kan grubunu belirtir
belge

2.



Yüklenme ve kefalet senedi (noter onaylı)



1 adet mavi telli dosya (klasör değil)
Kayıt işlemleri için istenen yukarıdaki belgeler mavi plastik telli dosya içerisinde ve yukarıda
belirtilen sıraya göre hazırlanarak getirilecektir. (Belgeler delinmeyecek ve her biri şeffaf
dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir.) Adayların kesin kayıt
işlemine gelirken belgelerin tam olması gerekmektedir. Eksik belge ile kayıt işlemi
yapılmayacaktır. Hak kaybının önlenmesi açısından bu husus büyük önem taşımaktadır.

3.

Ayrıca adayların ihtiyaç duyacakları aşağıdaki malzemeleri de yanlarında getirmeleri
gerekmektedir.


Kişisel malzemeler (pijama takımı, terlik, beyaz/desensiz yüz havlusu, mavi/desensiz
banyo havlusu, cep feneri, termal siyah içlik, yara bandı, düdük, tarak, mendil, ankesörlü
telefon kartı, kol saati, tıraş malzemeleri, diş macunu, şampuan, sabun, sabun kutusu,
tırnak makası, pamuk, kolonya, pudra, pişik kremi, kulak çöpü, çengelli iğne vb.),
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Herhangi

bir

kredi

kartı

ya

da

ATM

kartı

(nakit

para

okuldaki

tesislerde

kullanılmamaktadır),

4.



5’ er adet siyah/desensiz çorap ve spor için beyaz havlu çorap,



5’ er adet beyaz atlet ve iç çamaşırı,



Siyah renkli kurşun kalem, silgi, mavi tükenmez kalem ve mavi renkli pilot kalem,



İğne - iplik seti,



Ayakkabı parlatıcısı ve boyası (siyah),



Koşu yapmaya elverişli spor ayakkabısı, eşofman (lacivert),



Mevsime uygun sivil kıyafet.

Adayların okula katılmak ve intibak eğitimine başlamak için geldikleri tarihten önce Genel
Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanların bu borçları sorgulatıp sildirmeleri, işlemlerin sağlıklı
yürütülebilmesi için önem arz etmektedir.

5.

Asil ve Yedek adaylar okula katılış yaparken aşağıda belirtilen eşya ve/veya malzemeyi
yanında getirmeyecektir:


Motorlu araçlar ve bisiklet,



Bıçak, çakı vb. delici ve kesici aletler,



Sivil tip bot,



Akıllı telefon, akıllı saat (Fotoğraf, video ve ses kayıt özelliği bulunmayan ve sadece
ASKERCELL hatlı olan telefonlar müsaade edilen zamanlarda kullanılabilmektedir.),



Kamera, masaüstü/dizüstü/tablet bilgisayar, fotoğraf makinesi, herhangi bir veri
depolama aygıtı (USB, hafıza kartı vb.),



Yüzük, küpe, bileklik vb. aksesuarlar.

6.

Adaylar kayıt için askeri öğrenciye uygun kılık-kıyafet ile saç-sakal tıraşı olmuş olarak
gelecektir.

7.

Yemin törenine kadar katılış yapan adaylara birlik dışına çıkılmak suretiyle izin
verilmeyecektir. Adaylar varsa resmi işlemlerini (banka, hastane vb.) okula kayıt
yaptırmadan önce tamamlayacaklardır.
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VELİ İZİN BELGESİ
1.
2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) ve Askeri
Öğrenci Temini Kılavuzunu, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununu, Astsubay
Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğini ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
okudum. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunun giriş koşullarını ve eğitim-öğretim şartlarını
biliyorum. Kanuni olarak velisi bulunduğum ………………………………………...’nın okulunuza
girmek için yapmış olduğu müracaata herhangi bir itirazım bulunmadığı gibi, giriş koşullarına her
yönden uygun olduğunu ve başvuru sırasında verdiği bilgi ve belgelerin doğruluğunu beyan ve
kabul ediyorum.
2.
Okulunuza öğrenci olarak kabul edildiği takdirde, mezuniyetine kadar okulunuza karşı velisi
olacağımı/velisinin aşağıda açık adresi ve tatbik imzası bulunan …………………….………….'nın
olacağını,
Arz ederim.

...... /…../2018

Kanuni Velisinin
(Adı, Soyadı ve İmzası)

NOT : Okula karşı velisi, kanuni velisi olan ana, baba ve mahkeme tarafından tayin edilmiş bir kişi
olacaksa, Veli İzin Belgesi'nin 2'nci maddesindeki "velisinin aşağıda açık adresi ve tatbik imzası
bulunan ………………………………………..'nın olacağını" ibaresi çizilecektir. Okula karşı velisi,
yukarıda açıklanan yasal veliden başka bir kişi olacaksa, Veli İzin Belgesi'nin 2'nci maddesindeki
"velisi olacağım" ibaresi çizilecektir.
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Bu formun dikkatli, eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulması önem arz etmektedir.
Formları isterseniz bilgisayar ortamında isterseniz el yazısı ile doldurabilirsiniz.
Bilgi kartı Form-1 ve Form-2 olmak üzere iki ayrı sayfadan oluşmaktadır. Her iki sayfayı
doldurduğunuzdan emin olunuz.
Form-1'de "*" işareti olan kısımları boş bırakınız.
Form-1'de bulunan Kefil ve Yüklenme senedi bilgilerini; Henüz Yüklenme Senedi hazırlamayanlar
boş bırakacaktır.
Form-2'de Kardeş sayısı fazla olanlar ilave "Form-2" düzenleyebilirler.
FORM-1 ve FORM-2'yi isterseniz ÖNLÜ-ARKALI olarak, isterseniz ayrı ayrı çıktı alınız. Aldığınız
çıktıyı şeffaf poşet dosyada muhafaza ederek intibak eğitiminde yanınızda getiriniz.
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ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY TANIMA FORMU-1
TEMEL BİLGİLER (Aday Öğrencinin)
T.C Kimlik Nu.
Adı
Soyadı
Öğrenci Nu.
Okul

*

Cinsiyeti

ERKEK

Adresi/Cep Tel.
NÜFUS BİLGİLERİ (Aday Öğrencinin)
T.C Kimlik Nu.
Milleti
Baba Adı
Anne Adı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Medeni Hali
Dini
Kan Grubu
Nüfus Cüzdan Seri
Nu
Nüfusa kayıtlı
olduğu İl/İlçe
Mahalle/Köy
Cilt Nu.
Aile Sıra Nu.
Sıra Nu.
Verildiği Yer
Veriliş Neden
Kayıt Nu.
Veriliş Tarihi
KAYNAK BİLGİLERİ (Aday Öğrencinin)
T.C Kimlik Nu.
Aday Nu.
Kazanma Sırası
Kazanma Puanı
Geldiği İlk
Öğr.Okulu
Geldiği İ.Ö.Okulu
İl/ilçe
Geldiği Lise
Geldiği Lise Bölüm
Geldiği Lise İl/İlçe
Geldiği Lise Okul
Nu.
Lise Diploma Notu
Sağlık Raporu
Alınan Hastane
Sağlık Rapor Nu.

KEFİL VE YÜKLENME SENEDİ BİLGİLERİ
Kefil T.C Kimlik Nu.
Kefil Adı/Soyadı
Yüklenme Senedi Verilen
Yer
Yüklenme Senedi Tarihi
Yüklenme Senedi Nu.
Kefil İletişim Bilgileri
(Adres/Tel Nu.)
İntibak Temel Askerlik Notu *
DETAY BİLGİLERİ (Aday Öğrenci Velisinin)
Velisinin T.C Kimlik Nu.
Velisinin Adı Soyadı
Velisinin Yakınlık Derecesi
Velisinin Adresi
DETAY BİLGİLERİ (Aday Öğrencinin)
Boy/Kilo
Saç Rengi
Ten Rengi
Göz Rengi
Sigara içiyor mu?
Yüzme Biliyor mu?
Anne Baba Beraber mi?
Gözlük Kullanıyor
mu?/Derecesi
Kullandığı El
Askerlik Şubesi
Ders Dışı İlgi Alanları
Deniz Tutma Durumu
Çifte Vatandaşlık Durumu
KURUM BİLGİLERİ*
Okula Giriş Tarihi
*
Emekli Sandığı Nu.
*
Kuvveti
*
Sınıf
*
Yatak/Dolap Nu.

*

Okul Kurulu/Tabur Teşkilatı
*
Üyesi
EVCİ BİLGİLERİ
Evci Durumu
*
Evci çıkacağı Kişinin
*
Adı/Soyadı
Evci Çıkacağı Kişinin
*
Yakınlık Derecesi
Evci Çıkacağı
*
Adres/Tel.Nu.

*

Evde Yaşayan Kişi Sayısı

*

*

Evci Başlama Tarihi

*
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ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY TANIMA FORMU-2
ANNESİ
KARDEŞİ
T.C Kimlik Nu.
Adı
Soyadı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Medeni Hali
Yakınlık Derecesi
Özlük/Üveylik Durumu
Telefon Nu.
Öğrenim Durumu
Meslek
Oturduğu Ev Kira mı?
Aylık Geliri
İşyeri Adı
Vefat Etmiş mi/Nedeni
Şehit veya Gazi mi?
Adresi

T.C Kimlik Nu.
Adı
Soyadı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Medeni Hali
Yakınlık Derecesi
Özlük/Üveylik Durumu
Telefon Nu.
Öğrenim Durumu
Meslek
Oturduğu Ev Kira mı?
Aylık Geliri
İşyeri Adı
Vefat Etmiş mi/Nedeni
Şehit veya Gazi mi?
Adresi

KARDEŞİ

BABASI
T.C Kimlik Nu.
Adı
Soyadı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Medeni Hali
Yakınlık Derecesi
Özlük/Üveylik Durumu
Telefon Nu.
Öğrenim Durumu
Meslek
Oturduğu Ev Kira mı?
Aylık Geliri
İşyeri Adı
Vefat Etmiş mi/Nedeni
Şehit veya Gazi mi?
Adresi

T.C Kimlik Nu.
Adı
Soyadı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Medeni Hali
Yakınlık Derecesi
Özlük/Üveylik Durumu
Telefon Nu.
Öğrenim Durumu
Meslek
Oturduğu Ev Kira mı?
Aylık Geliri
İşyeri Adı
Vefat Etmiş mi/Nedeni
Şehit veya Gazi mi?
Adresi

KARDEŞİ

KARDEŞİ

T.C Kimlik Nu.
Adı
Soyadı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Medeni Hali
Yakınlık Derecesi
Özlük/Üveylik Durumu
Telefon Nu.
Öğrenim Durumu
Meslek
Oturduğu Ev Kira mı?
Aylık Geliri
İşyeri Adı
Vefat Etmiş mi/Nedeni
Şehit veya Gazi mi?
Adresi

T.C Kimlik Nu.
Adı
Soyadı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Medeni Hali
Yakınlık Derecesi
Özlük/Üveylik Durumu
Telefon Nu.
Öğrenim Durumu
Meslek
Oturduğu Ev Kira mı?
Aylık Geliri
İşyeri Adı
Vefat Etmiş mi/Nedeni
Şehit veya Gazi mi?
Adresi
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TAAHHÜTNAME
(Lise Mezunu Adaylar)
1.
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda askeri öğrenci olmak amacıyla gerekli müracaatı
yapmış, değerlendirme ve seçim işlemleri sonucu kontenjana girmiş bulunmaktayım. Bu aşamadan
sonra yapılacak/yapılmakta olan sağlık muayenesi ve güvenlik soruşturmasında olumsuz sonuç
alındığında işlemlerimin durdurularak askeri öğrenci adaylığımın veya askeri öğrenciliğimin
sonlandırılacağını biliyor ve herhangi bir hak talep etmeyeceğimi taahhüt ediyorum.
2.
Silahlı Kuvvetler adına askeri öğrenci adayı olarak; askeri öğrenci olana kadar, yürürlükte
bulunan veya eğitim öğretim süresi içerisinde çıkacak kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve sair
mevzuat hükümlerini kabul ettiğimi, bunlara aynen uyacağımı taahhüt ve beyan ederim.
3.
Deniz Kuvvetleri/Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek sınıfta eğitim almayı ve askeri
öğrenciliğimin sonunda bu sınıfta görev yapmayı kabul ediyorum. Ayrıca Deniz Kuvvetleri/Sahil
Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları nedeniyle yapılacak her türlü program, sınıf veya ihtisas
değişikliğini kabul edeceğim.
4.

Daha önce herhangi bir askerî okuldan çıkmadım veya çıkarılmadım.

5.
Taahhütlerime aykırı hareket etmem, beyanlarımın gerçek dışı olduğunun tespit edilmesi,
herhangi bir nedenle eğitim-öğretimi kendiliğimden terk etmem, mevzuat gereğince ibraz ettiğim
belgelerden herhangi birinin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması, intibak eğitimi süresince,
eğitimin gerektirdiği niteliklere sahip olmadığımın tespit edilmesi, derslerden başarı
gösterememem, giriş ve başvuru koşullarını taşımadığım/kaybetmem durumunda, mevzuata aykırı
harekette bulunarak yetkili merciler veya mahkemelerce hakkımda verilen herhangi bir ceza
nedeniyle yetkili merci veya kurullarca ittihaz olunan karara istinaden intibak eğitiminden/Deniz
Astsubay Meslek Yüksek Okulundan çıkarılacağımı biliyorum ve kabul ediyorum.
6.
2168 sayılı Kanun ile değiştirilen 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun 15 ve 31 'inci
maddelerine göre, yükseköğrenimde geçen süremin fiilî hizmetten sayılabilmesi için "hizmet
borçlanması" işlemlerinin yapılacağını biliyorum ve kabul ediyorum.
7.
İdare tarafından askeri öğrenciliğe geçirilme işlemlerime son verilmesi hâlinde maaş ve
görevin yerine getirilmesi nedeniyle tarafıma ödenmiş yolluk ve yevmiyeler hariç olmak üzere,
devlet tarafından yapılmış giyim, kuşam, her türlü istihkak, eğitim, eğitim yardımcıları vb.
masraflarına karşılık tespit edilecek tazminatı ödeyeceğimi biliyor ve ödemeyi kabul ediyorum.
8.
4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, Astsubay Meslek Yüksek Okulları
Yönetmeliği ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun bana yükleyeceği tüm
yükümlülükleri kabul ve taahhüt ediyorum. ….. / ….. / …..
İMZA

:

T.C.KİMLİK NU.

:

ADI VE SOYADI

:

AÇIK ADRESİ

:

TELEFON NU.

:
NOTERLİK ONAYI
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(Bu form sadece çifte vatandaşlık sahibi olan adaylar tarafından doldurulacaktır.)

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKUL KOMUTANLIĞI

2018 yılı Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olmak için
başvuru şartlarında belirtilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşulunu yerine getirmek üzere
çifte vatandaşlık hakkımdan …./…./2018 tarihine kadar vazgeçeceğimi ve evraklarımı Deniz
Astsubay Meslek Yüksekokuluna teslim edeceğimi, aksi takdirde durumum ne olursa olsun askeri
öğrencilik haklarımı kaybedeceğimi, konu hakkında ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarından
herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı ve hakkımda oluşabilecek tüm yasal yükümlülükleri
kabul edeceğimi taahhüt ederim.

Reşit olmayan adaylar için velisi :

Reşit olan adaylar

Tarih

Tarih

:

:

Adı ve Soyadı :

Adı ve Soyadı :

İmza

İmza

:

AÇIKLAMALAR

:

:

:

1.

Bu belge noter tarafından onaylanır.

2.

18 yaşından küçük adaylar için öğrenci ve velisi tarafından imzalanır ve belge velisine

uygun olarak düzenlenir.
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ASKERÎ OKULLARA GİRME HAKKINI ELDE EDEN ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLENECEK
YÜKLENME SENEDİ
Silahlı Kuvvetler adına öğrenci olarak okulun giriş koşullarına uygun şekilde kayıt ve
kabulüm yapıldığı takdirde subay/astsubay çıkıncaya kadar, hâlen yürürlükte bulunan veya
öğrenim süresi içinde çıkacak kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve sair mevzuat hükümlerini
kabul ettiğimi, bunlara aynen uyacağıma, öğrencilik sıfatının devamı süresince evlenmeyeceğimi,
karı-koca gibi yaşamayacağımı taahhüt ve beyan ederim.
Taahhütlerime aykırı hareket etmem, beyanlarımın gerçek dışı olduğunun tespit edilmesi,
herhangi bir nedenle öğrenimimi kendiliğimden terk etmem, okul yönetmelik ve yönergelerine göre
okul idaresine ibraz ettiğim belgelerden herhangi birinin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması,
derslerden başarı gösterememem okul yönetmelik ve yönergelerine aykırı harekette bulunmam,
yetkili merciler veya mahkemelerce hakkımda verilen herhangi bir ceza nedeniyle yetkili merci veya
kurullarca ittihaz olunan karara istinaden okuldan çıkarılma hâlinde, Silahlı Kuvvetler adına askerî
öğrenci olarak öğrenime başladığım tarihten ilişiğimin kesilmesine kadar; MSB tarafından
zimmetime tahakkuk ettirilecek tazminatı (yiyecek (yemek pişirme ve su masrafları dâhil), giyim,
kuşam, öğrenci aylığı, kitap ve kırtasiye, vize, diploma, sınav ve benzeri harçlar, öğretim ve
eğitimin gerektirdiği ulaşım hizmetleri, şahsım için yapılan ilaç ve tedavi giderleri, barındırma
(aydınlatma, ısıtma, temizlik, yakıt, yatı ve benzeri masraflar), hazırlık sınıfları yabancı dil eğitimi,
atış, personel ve amortisman giderleri) sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için hesap
edilecek kanuni faizi ile birlikte ayrıca hükme gerek kalmaksızın Hazine emrine ödeyeceğimi
şimdiden kabul eder, yüklenirim.
Reşit ise Öğrencinin
Değil ise Velisinin imzası
AÇIK ADRESİ :
KEFALET SENEDİ
Askerî öğrenci olarak kayıt ve kabul olunan ............................... oğlu/kızı ...............................
tarafından verilen yukarıda yazılı yüklenme senedindeki taahhütlerine aykırı hareket etmesi sebebi
ile okulla ilişiğinin kesilmesi hâlinde, bu öğrenci adına tahakkuk edecek okul masraflarını sarf
tarihinden itibaren tahsil tarihine kadar geçen süre içinde hesap edilecek kanuni faizi ile birlikte
…………………………… lirayı geçmemek üzere müteselsil kefil ve müşterek borçlu sıfatı ile
ödeyeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.
Müteselsil kefil ve
borçlunun imzası (*)
AÇIK ADRES:
NOT (*):
1.
Öğrenci reşit ise yüklenme senedinin İlgili yerini kendisi, kefalet senedinin müteselsil borçlu
kısmını ise baba, anne, kazanç sahibi kardeş veya yakını imzalar.
2.
Öğrenci reşit değil ise yüklenme senedinin ilgili yerini velisi, kefalet senedinin müteselsil
borçlu kısmını ise baba, anne, kazanç sahibi kardeş veya yakını imzalar. Bu durumda müteselsil
borçlu ile öğrenci velisi aynı şahıs olamaz.
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DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞIM BİLGİLERİ
Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu; Yalova şehri Altınova ilçesinde Karamürselbey Eğitim
Merkezi Komutanlığı yerleşkesinin içerisinde bulunmaktadır. Yalova şehri ile Kocaeli şehri
Karamürsel ilçesinden okula özel minibüsler veya belediye otobüsleri ile ulaşılmaktadır.
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