MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ) HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU
(HAMYO) ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ASİL/YEDEK ADAYLARIN İLAN METNİ
Değerli Adaylarımız;
Millî Savunma Üniversitesi Hava 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 Hava 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 Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna şahsen başvuru ile yapılacaktır.
2.

MSÜ Hava 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 Hava 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 Hava
Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda İntibak Eğitimine başlayacaklardır.

6.

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER;
a. Nüfus cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi,
b. 4 adet biyometrik fotoğraf,
c. Barkodlu askerî okullar giriş sınavı sonuç belgesi,
ç. Lise diploması aslı veya noter onaylı fotokopisi,
d. Taahhütname,
e. Veli izin belgesi,
f.

Çifte

vatandaşlık

durumu

bulunan

vazgeçtiklerini belirtir dilekçe,
g. Noter onaylı yüklenme ve kefalet senedi.
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adaylar

için

vatandaşlık

haklarından

1.

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.)
2.

Adayların okula katılış ve intibak eğitimine başlamak üzere gelirken aşağıdaki araç-

gereçleri de yanlarında getirmeleri gerekmektedir:
a.

Cep telefonu (Fotoğraf, video ve ses kayıt özelliği bulunmamalıdır.),

b.

Kişisel malzemeler (Ankesörlü telefon için telefon kartı, kol saati, tıraş
malzemeleri, diş macunu ve fırçası, şampuan, sabun, sabun kutusu, tırnak
makası, pamuk, kolonya, bardak, pudra vb.)

c.

Hava Astsubay MYO sınırları içerisinde nakit alışveriş yapılmadığı için
bankamatik kartı veya kredi kartı,

ç.

Mevsime uygun bol miktarda siyah ve desensiz çorap ile spor derslerinde

kullanmak için yeteri miktarda beyaz renkli havlu çorap,
d. Bol miktarda beyaz renkli atlet/fanila ve iç çamaşırı,
e. Dört adet çamaşır yıkama filesi,
f.

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

g. İğne iplik seti,
ğ. Siyah ayakkabı boyası ve ayakkabı parlatıcısı,
h. Bir adet küçük not defteri,
ı. Yatak kıyafeti (pijama takımı),
i.

Birer adet beyaz yüz ve banyo havlusu,

j.

Mevsimine uygun sivil kıyafet,

k.

Spor ayakkabı ve spor malzemelerinin konacağı orta büyüklükte bir

adet spor çantası (Sırt çantası da olabilir.),
l.

Adaylardan Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanların intibak eğitimi

öncesinde bu borçları sildirmeleri, işlemlerin sağlıklı yürütülebilmesi için önem
arz etmektedir.
3.

Beyan edilen bilgilerin doğruluğu kayıt aşamasında kontrol edilecek, başvuru

koşullarını sağlamayanların adaylıkları sonlandırılacaktır.
Başvuru adresi: Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı Gaziemir-İZMİR
Telefon No: 0232 2511600 (Dahili;2870-2871-2872-2873-4183-4184)
BU İLAN AYNI ZAMANDA TEBLİGAT YERİNE GEÇMEKTEDİR.
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TAAHHÜTNAME
(Lise Mezunu Adaylar)
1.
Hava 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.
Hava Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenecek sınıfta eğitim almayı ve askeri
öğrenciliğimin sonunda bu sınıfta görev yapmayı kabul ediyorum. Ayrıca Hava Kuvvetleri
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/Hava 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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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. Hava 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 form sadece çifte vatandaşlık sahibi olan adaylar tarafından doldurulacaktır.)

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
HAVA 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 Hava 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:
* Aday reşit değilse veli yüklenme senedine imza atar, bu durumda söz konusu aday için kefalet senedi
düzenlenmez.
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