MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ)
HAVA HARP OKULU
ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ İLAN METNİ
1.
2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı MSÜ Hava Harp Okulu (HHO) öğrenci temini
seçim aşamalarını başarı ile tamamladınız.
2.
Bir sonraki aşama olan “Öğrenci Seçme Uçuşu (ÖSU)” hâlihazırda
tamamlanmış/devam etmektedir.
3.
ÖSU aşamasını başarı ile tamamlayan ve kontenjan içerisinde yer alan adaylar intibak
eğitimine katılmaya hak kazanacaklardır.
4.
ÖSU aşaması devam eden ve https://www.msu.edu.tr internet adresinde ilan edilen
sıralama listesinde kontenjan içerisinde yer alan adaylara ÖSU’yu başarı ile bitirmeleri
halinde çağrı yapılacaktır.
5.
ÖSU aşamasını başarı ile bitiren ancak kontenjana giremeyen adaylara yerleştirme
işlemleri süresince kontenjan açığı oluşması halinde çağrı yapılacaktır.
6.
Adaylar; kontenjanın dolması veya ÖSU aşamasından elenmeleri durumunda diğer
tercihlerinde bulunan okullara, sıralamalarına göre yerleştirilecektir.
7.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı namına KHO K.lığında okumak üzere istihkâm sınıfına
aday seçiminde; ilk tercihi HHO olan ve tercih döneminde PERTEBİS programı üzerinden
Hava Kuvvetleri Komutanlığı namına KHO’nda istihkâm sınıfında okumak istiyorum
şeklinde tercih yapan adaylardan;
(1).
ÖSU Kontenjanına giremeyen,
(2).
Askeri Öğrenci olur. Kategori -1 Hava aracında uçucu
yetiştirilmeye elverişli değildir.” Kararlı sağlık raporu alan adaylar ADP sıralamasına
göre yerleştirilecektir. ÖSU kontenjanına girerek ÖSU aşamasına katılan adayların
istihkâm tercihleri yok sayılacaktır. HHO istihkâm sınıfına erkek adaylar seçilecektir.
8.
Aday Yerleştirme işlemleri kapsamında;
a.
Çağrı ve kayıt işlemleri 31 Ağustos 2020 – 13 Eylül 2020 (son çağrı tarihi 13
Eylül 2020) tarihleri arasında (Cumartesi ve Pazar günleri dahil çağrı ve kayıt işlemleri
17:00’a kadar),
b.
Kontenjanlarda eksik kalması halinde ek çağrı ve kayıt işlemleri 14-18 Eylül
2020 (son çağrı tarihi 18 Eylül 2020) tarihleri arasında yapılacaktır.
c.
Çağrı işlemleri MSÜ Rektörlük yerleşkesinde teşkil edilen “Aday Çağrı
Komisyonları” tarafından, kayıt işlemleri ise Hava Harp Okulu Yeşilköy/İSTANBULYalova Hava Meydan K.lığı’nda şahsen yapılacaktır.
9.
Aday yerleştirme işlemleri süresince (31 Ağustos-13 Eylül 2020) öncelik aday
tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı Sırası olacaktır. Öncelikli tercihlerine sıra gelme
ihtimali olan adaylar, diğer tercihlerinde sıraları gelse dahi, sırasının geldiği okulda
kontenjanı ayrılmış olarak yerleştirme işlemlerinin son gününe kadar (13 Eylül 2020
tarihine kadar) öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletilecektir.
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10.
Ek yerleştirme işlemleri sürecinde ise (14-18 Eylül 2020) intibak eğitimlerinin
planlanan zamanda ve etkin icrası ile Harp Okullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime
başlayabilmeleri maksadıyla okullar tarafından günlük olarak veya gün içinde birden fazla kez
bildirilecek boş kontenjanlara, Aday Değerlendirme Puanı Sırasına göre sırası gelen aday
tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında boş kontenjanı olan okul bulunması halinde
ilgili okula yerleştirileceklerdir (Ek yerleştirmede; yerleştirmesi yapılan adayların, sonraki
günlerde (18 Eylül 2020 tarihine kadar) öncelikli tercihlerinde boş kontenjan oluşması, bu
adaylara öncelikli tercihine yerleşme hakkı vermez).
11.
31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih
ettikleri okullardaki “Aday Değerlendirme Puanı Sıraları” ile ilgili okullarda çağrı yapılan en
son adayın “Aday Değerlendirme Puanı Sırası” kontenjanlar dolana kadar her gün
https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.
12.
31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden
yayınlanan listelerde yer alan adaylara “Aday Çağrı Komisyonu” tarafından; 2020-MSÜ
sınavına müracaat ederken ÖSYM’ye ve tercih yaparken PERTEM’e belirttikleri telefon
numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacaktır.
13.
Kendisine MSÜ internet adresi üzerinden çağrı yapılan her aday, ilgili okula kayıt
yaptırıp yaptırmayacağı beyanını 24 saat içinde MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır.
Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini
hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır. Tercih ettikleri
herhangi bir okula yerleşmeye hak kazanmış adaylardan, çağrılarının internette yayınlandığı
tarih ve saatten itibaren, 24 saat içinde MSÜ’ni arayarak geleceğini beyan etmeyen (çağrı
yapıldığı okul için Aday Çağrı Komisyonu tarafından 24 saat içinde 3 defa aranıp
ulaşılamayan)
adayların
“HARP
OKULU
ADAYLIKLARI
SONLANDIRILACAKTIR” (var ise Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylıkları devam
eder). Telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak suretle MSÜ Rektörlüğüne
bildiriniz.
14.

Yerleştirme işlemleri süresince gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.

15.
2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Hava Harp Okulu İntibak Eğitimleri 13 Eylül 2020
tarihinden itibaren Hava Harp Okulu Yeşilköy/İSTANBUL-Yalova Hava Meydan
K.lığı’nda başlayacaktır.
16.
Kayıt yaptıracağını beyan eden her aday; beyan tarihinden sonraki 2 gün içerisinde
Hava Harp Okulu Yeşilköy/İSTANBUL-Yalova Hava Meydan K.lığı’nda şahsen kayıt
yaptırmak zorundadır. 31 Ağustos - 12 Eylül 2020 tarihleri arasında kayıt yaptıran adaylar
13 Eylül 2020 tarihinde Hava Harp Okulu Yeşilköy/İSTANBUL-Yalova Hava Meydan
K.lığı’nda intibak eğitimleri için katılışlarını yapmak üzere evlerine gönderilecektir. Söz
konusu adaylardan 13 Eylül 2020 saat 17.00’a kadar geçerli bir mazereti olmaksızın
katılışını gerçekleştirmeyenlerin “Askeri Öğrenci Adaylıkları” sonlandırılacaktır.
Geçerli mazereti olan adaylar Aday Çağrı Komisyonunu arayarak bildirdikleri mazeretlerinin
onaylaması durumunda Aday Çağrı Komisyonu tarafından bildirilecek tarihte kayıt
yaptırabilirler.
13 Eylül 2020 tarihinden itibaren kayıt yaptıracak adaylar kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra
evlerine gönderilmeksizin hemen intibak eğitimine alınacaklarından dolayı aşağıda
belirtilen belge ve malzemeleri mutlaka yanlarında getirmelidirler.
17.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı namına Kara Harp Okulunda istikam sınıfına çağrılan
adaylar; Kara Harp Okulu ilan metinde belirtilen sürelerde ve şartlarda Kara Harp Okulu
Maltepe Yerleşkesi/İZMİR’e Kara Harp Okulu tarafından istenen belge ve malzemeler ile
şahsen katılış yapacaklardır.
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18.
Hava Harp Okuluna kayıt yaptıran, kayıt yaptıran ve ayrılan, intibak eğitimine
katılan, intibak eğitimine katılıp ayrılan adaylar, Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi
geçiş yapamayacaklardır.
19.

Adayların kayıt işlemleri için yanlarında getirmeleri gereken belgeler aşağıdadır.

20.

Adayların kayıt işlemleri için yanlarında getirmeleri gereken malzemeler aşağıdadır.

21.

Hava Harp Okulu ulaşım bilgileri aşağıdadır.
BU İLAN AYNI ZAMANDA TEBLİGAT YERİNE GEÇMEKTEDİR.

MSÜ Rektörlüğü İletişim Bilgileri
Hava Harp Okulu İletişim Bilgileri
Yalova Hava Meydan K.Lığı İletişim Bilgileri
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: 0212 398 01 60
: 0212 663 24 90 / 4216 -4566
: 0226 353 20 28 / 4227 -4331

2020 YILI KAYIT İŞLEMİ İÇİN ADAY ÖĞRENCİLERİN YANINDA GETİRMESİ
GEREKEN BELGELER
1.
Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (şayet yeni kimlik kartınız var ise ve eski nüfus
cüzdanınız sizde ise her ikisini de getiriniz),
2.

Barkodlu ÖSYM sonuç belgesi,

3.
Lise diploması aslı veya noter onaylı fotokopisi (Halihazırda üniversite öğrencisi olan
adayların mezun oldukları liselerden mezuniyet belgesinin aslını veya üniversitelerinden öğrenci
belgesi getirmeleri yeterlidir, bu adaylardan asıl kayıt sonrasında lise diplomaları ayrıca
istenecektir),
4.

4 adet vesikalık fotoğraf (arka fonu beyaz),

5.
Vukuatlı nüfus kayıt örneği aslı (İl ya da ilçe nüfus müdürlüğünden alınmış veya edevlet üzerinden alınmış barkodlu),
6.
Adli sicil kaydı sorgulama belgesi (Son bir ay içerisinde; e-devlet üzerinden alınmış
barkodlu veya Cumhuriyet Başsavcılıklarından / Kaymakamlıklardan alınmış aslı),
7.

Noterden onaylatılmış yüklenme senedi,

8.
Üniversitelerin hazırlık sınıflarından yatay geçiş ile kayda gelen adayların yukarıdaki
listelenen belgelere ilave olarak halen okudukları üniversitelerinden alacakları öğrenim durum
belgesini de yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
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ASKERÎ OKULLARA GİRME HAKKINI ELDE EDEN ÖĞRENCİLER İÇİN
DÜZENLENECEK YÜKLENME SENEDİ
Silahlı Kuvvetler adına öğrenci olarak okulun
yapıldığı takdirde subay/astsubay çıkıncaya kadar,
içinde çıkacak kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve
aynen uyacağıma, öğrencilik sıfatının devamı
yaşamayacağımı taahhüt ve beyan ederim.

giriş koşullarına uygun şekilde kayıt ve kabulüm
hâlen yürürlükte bulunan veya öğrenim süresi
sair mevzuat hükümlerini kabul ettiğimi, bunlara
süresince evlenmeyeceğimi, karı-koca gibi

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

Askeri öğrenci olarak Kayıt-Kabul olunan.........................kızı/oğlu…………............................
tarafından verilen yukarıda yazılı yüklenme senedindeki taahhütlerine aykırı hareket etmesi sebebiyle
okulla ilişiğinin kesilmesi halinde, bu öğrenci adına tahakkuk edecek okul masraflarını sarf tarihinden
itibaren tahsil tarihine kadar geçen süre içinde hesap edilecek kanuni faiziyle birlikte 4 yıl için
117.153,77 (Yünozyedibin Yüz Elli Üç lira Yetmiş yedi kuruş), 5 yıl (Hazırlık okuyacaklar) için
141.085,07TL (Yüzkırkbirbin Seksenbeş lira Yedi kuruş) 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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2020 YILI İNTİBAK EĞİTİMİ İÇİN ADAY ÖĞRENCİLERİN YANINDA GETİRMESİ
GEREKEN MALZEMELER

1.

Spor Malzemeleri (Eşofman - alt üst, spor ayakkabı, spor tişört, Spor şort),

2.

Kişisel Temizlik Malzemeleri (Traş takımı, şampuan, deodorant, havlu vb.),

3.

İç çamaşırı (Bol miktarda),

4.

Siyah çorap (Bol miktarda),

5.

Beyaz spor çorap (Bol miktarda),

6.

İğne-İplik,

7.

Terlik ve Pijama,

8.

Bot boyası,

9.

Not defteri ve kalem,

10.

Pudra,

11.

Çengelli iğne (20 adet),

12.

Sivil Elbise (Pantolon, gömlek, tişört, mont),

13.

HHO sınırları içerisinde nakit alışveriş yapılmadığı için bankamatik kartı ya da kredi kartı,

14.

HHO intibak aşaması süresince cep telefonu kullanımına izin verilmeyeceğinden adayların

yanlarında mümkünse cep telefonlarını getirmemeleri, telefon ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri
amacıyla yeterli miktarda ankesörlü telefon kartı getirmeleri (cep telefonları yemin töreni
döneminde ayrıca aileleri tarafından getirilebilecektir) gerekmektedir.
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2020 YILI İNTİBAK EĞİTİMİ KESİN KAYIT İŞLEMİ
ULAŞIM BİLGİLERİ
HAVA HARP OKULU İLETİŞİM BİLGİLERİ :
ADRES : İstasyon Caddesi, Yeşilyurt-Bakırköy/İSTANBUL
ULAŞIM: :
İstanbul Otogardan; Metroya binerek Yenikapı durağında ininiz. Buradan aktarma yapıp,
Marmaray’a binerek (Halkalı Yönü) Yeşilyurt durağında ininiz. Buradan ise 250 metre yürüyerek
Hava Harp Okulu K.lığına ulaşılabilirsiniz.
Yenikapı İDO’dan; Yenikapı Marmaray Metro istasyonuna yürüyünüz (400 metre). Buradan da
Marmaray’a binerek (Halkalı Yönü) Yeşilyurt durağında ininiz Buradan ise 250 metre yürüyerek
Hava Harp Okulu K.lığına ulaşılabilirsiniz.
İstanbul Havalimanından; Havaist Bakırköy otobüsleri ile Bakırköy’e geliniz. Buradan
Bakırköy Marmaray durağına yürüyünüz (200 metre). Marmaray’a bindikten sonra (Halkalı
Yönü) Yeşilyurt durağında ininiz. Buradan ise 250 metre yürüyerek Hava Harp Okulu K.lığına
ulaşılabilirsiniz.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından; Havabüs Taksim otobüsleri ile Taksim’e geliniz.
Taksim Meydan’dan Yeşilköy Sarı Taksi Dolmuşlara bininiz. Hava Harp Okulu K.lığı önünde
ininiz.
TEL :0212 663 24 90 / 4216 -4566
YALOVA HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ :
ADRES : Taşköprü Yeni Mah. İzmit Yolu Hava Meydan Komutanlığı Çiftlikköy/YALOVA
ULAŞIM: :
Yalova Otogardan; Otogar-Samanlı Minibüslerine binilerek merkezde Star AVM önünde ininiz.
Taşköprü-Topçular Minibüsüne binerek Yalova Hava Meydan Komutanlığı önünde ininiz. Alt
geçitten geçerek nizamiyeye ulaşabilirsiniz.
Yalova İDO’dan; İDO’dan indikten sonra sağ tarafta bulunan Minibüs garajından TaşköprüTopçular Minibüsüne binerek Yalova Hava Meydan Komutanlığı önünde ininiz. Alt geçitten
geçerek nizamiyeye ulaşabilirsiniz.
TEL :0226 353 20 28 / 4227 -4331
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