MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ)
KARA HARP OKULU
ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ İLAN METNİ
1.
2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı MSÜ Kara Harp Okulu (KHO) öğrenci temini
seçim aşamalarını başarı ile tamamladınız.
2.
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.
3.
Çağrı işlemleri MSÜ Rektörlük yerleşkesinde teşkil edilen “Aday Çağrı
Komisyonları” tarafından, kayıt işlemleri ise KHO-(Maltepe Yerleşkesi/İZMİR)’nda
şahsen yapılacaktır.
4.
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.
5.
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).
6.
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.
7.
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.
8.
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
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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.
9.
Yerleştirme işlemleri süresince gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.
10.
Kayıt yaptıracağını beyan eden her aday; beyan tarihinden sonraki 2 gün içerisinde
KHO Maltepe Yerleşkesi/İZMİR’de şahsen kayıt yaptırmak zorundadır. Geçerli mazereti
olan adaylar Aday Çağrı Komisyonunu arayarak bildirdikleri mazeretlerinin onaylaması
durumunda Aday Çağrı Komisyonu tarafından bildirilecek tarihte kayıt yaptırabilirler. Bu
süreler içerisinde kayıt yaptırmayan adayların HARP OKULU ADAYLIKLARI
SONLANDIRILIR (var ise Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylıkları devam eder).
11.
2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı KHO İntibak Eğitimleri 31 Ağustos 2020
tarihinden itibaren KHO Maltepe Yerleşkesi/İZMİR’de başlayacaktır.
12.
Kayıt yaptıran adaylar kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra evlerine gönderilmeksizin
hemen intibak eğitimine alınacaklarından dolayı kayıt esnasında aşağıda belirtilen belge ve
malzemeleri mutlaka yanlarında getirmelidirler.
13.
Adayların kayıt işlemi yapmak amacıyla İZMİR’de konuşlu olan MSÜ KHO Maltepe
Yerleşkesi Komutanlığı’na gelirken, E-DEVLET üzerinden E-NABIZ uygulamasına kayıt
olup hesap açmaları ve şifrelerini almaları, sağlık işlemlerinin takip edilmesi maksadıyla
istenilmektedir.
14.
Kara Harp Okuluna kayıt yaptıran, kayıt yaptıran ve ayrılan, intibak eğitimine
katılan, intibak eğitimine katılıp ayrılan adaylar, Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi
geçiş yapamayacaklardır.
15.
Adayların kayıt işlemleri için yanlarında getirmeleri gereken belgeler aşağıdadır.
16.
Adayların kayıt işlemleri için yanlarında getirmeleri gereken malzemeler aşağıdadır.
17.
Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesi ulaşım bilgileri aşağıdadır.
BU İLAN AYNI ZAMANDA TEBLİGAT YERİNE GEÇMEKTEDİR.
MSÜ Rektörlüğü İletişim Bilgileri : 0 (212) 398 01 60
Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesi İletişim Bilgileri:
0 (232) 234 24 84 / 0 (232) 234 24 85 / 0 (232) 234 24 88 / 0 (232) 234 52 90
0 (232) 234 52 92
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MSÜ KARA HARP OKULU KAYIT İÇİN GETİRİLMESİ
GEREKLİ BELGELER
(İstenen belgelerde eksiklik veya yanlışlık olduğu takdirde kesin kayıt yapılmaz.)

1.

Nüfus Cüzdanının Aslı ve Fotokopisi

2.

Adayın Kendisine Ait 6 Adet Biyometrik Fotoğraf

3.

İkametgah İlmühaberi (E-Devlet Sisteminden Alınmış Olabilir.)

4.

Adaya Ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Aile Bilgilerini İçerir Şekilde, E-Devlet

Sisteminden Alınmış Olabilir.)
5.

Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Sisteminden Alınmış Olabilir.)

6.

Ortaöğretim Mezuniyet Belgesinin (Diplomanın) Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi

7.

ÖSYM Puan Çizelgesi (Barkodlu)

8.

Varsa Şehit/Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge

9.

Yüklenme Senedi (Yüklenme Bedeli:120.343,31 TL) (Noter Onaylı)

10.

Veli Muvafakat ve Velilik Belgesi (18 Yaşından Küçükler İçin) (Noter Onaylı)

Not:

Kesin kayıt işlemleri için istenen belgeler mavi plastik telli dosya içerisinde

hazırlanarak getirilecektir (Belgeler delinmeyecek ve her biri şeffaf dosyalara konularak
mavi plastik dosyaya yerleştirilecektir).
18 yaşından küçük adaylar kayıt faaliyetine gelmeden önce velisi ile birlikte Ziraat
Bankasına giderek kendi adına hesap açacak hesaba ait IBAN numarasını barındıran
belgeyi yanında getirecektir.
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VELİ MUVAFFAKAT VE VELİLİK BELGESİ
MSÜ KARA HARP OKULU MALTEPE YERLEŞKESİ KOMUTANLIĞINA

Okulunuza

kesin

kayıt-kayıt

kabulü

yapılan

........................................

kızı/oğlu

............................. doğumlu ....................................................................’nın okulda okuduğu sürece
kendisine, okula karşı bir öğrenci velisine düşen bütün gerekleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum.
Adı geçen öğrenci için Komutanlığınızca veli olarak kabul edilmemi arz ederim.
.........../.........../2020

ADI SOYADI

: ........................................

İMZASI

: ........................................

AÇIK İKAMETGÂH ADRESİ

MESLEĞİ

ÖĞRENCİYE
YAKINLIĞI

...............................................
...............................................
...............................................

.....................

..........................

(NOTER ONAYLI OLARAK
GETİRİLECEKTİR)
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YÜKLENME SENEDİ
Silahlı Kuvvetler adına öğrenci olarak okulun giriş koşullarına uygun şekilde kayıt ve
kabulüm yapıldığı takdirde, subay çıkıncaya kadar, halen yürürlükte bulunan, ileride yürürlüğe girecek
olan kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve sair mevzuat hükümlerini kabul ettiğimi, bunlara aynen
uyacağımı, öğrencilik sıfatımın devamı süresince evlenmeyeceğimi, karı koca gibi yaşamayacağımı
taahhüt, sara, işeme, uyku halinde gezme, bayılma, histeri, marazi, çarpıntı gibi hastalık ve illetlere
müptela bulunmadığımı beyan ederim.
Taahhütlerime aykırı hareket etmem, beyanlarımın gerçek dışı olduğunun tespit edilmesi,
herhangi bir nedenle öğrenimimi kendiliğimden terk etmem, okul yönetmelik veya yönergelerine göre
okul idaresine ibraz ettiğim belgelerden herhangi birinin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması,
derslerden başarı gösterememem, giriş ve başvuru koşullarını taşımadığım/kaybetmem durumunda,
okul yönetmelik ve yönergelerine aykırı harekette bulunmam, yetkili merciler veya mahkemelerce
hakkımda verilen herhangi bir ceza nedeniyle merci veya kurullarca ittihaz olunan karara istinaden
okuldan çıkarılmam halinde, Silahlı Kuvvetler adına askeri öğrenci olarak öğrenime başladığım
tarihten ilişiğimin kesilmesine kadar Milli Savunma Bakanlığınca zimmetime tazminat olarak
tahakkuk ettirilecek tazminatı YİYECEK (yemek pişirme ve su masrafları dâhil), GİYİM-KUŞAM,
ÖĞRENCİ HARÇLIKLARI, KİTAP-KIRTASİYE, VİZE – DİPLOMA - SINAV VE BENZERİ
HARÇLAR, ÖĞRETİM VE EĞİTİMİN GEREKTİRDİĞİ ULAŞIM HİZMETLERİ, İLAÇ VE
TEDAVİ GİDERLERİ, BARINDIRMA (Aydınlatma, ısıtma, temizlik, yakıt, yatı masrafları ve
benzeri masraflar), YABANCI DİL EĞİTİMİ, ATIŞ, PERSONEL VE AMORTİSMAN GİDERLERİ
sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için hesap edilecek kanuni faiziyle birlikte ayrıca
hükme gerek kalmaksızın Hazine emrine ödeyeceğimi şimdiden kabul eder, yüklenirim.
Bu yüklenme senedi ile ilgili ihtilaflarda bana yapılacak tebligat için açık adresim aşağıda
belirtilmiş olup, adresimdeki değişiklikleri iadeli taahhütlü mektuplarla kurumuma derhal bildirmeyi,
bildirmediğim takdirde aşağıdaki adrese çıkarılacak bila tebliğ iade edilse dahi, bütün tebligatı
şahsıma yapılmış olarak kabul ve beyan ederim.
İş bu yüklenme senedinin tatbikatından doğacak bilcümle ihtilafların halinde Ankara
mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.
Bu yüklenme senedi 2 (iki) nüsha olarak KHO K.lığına takdim edilecektir.
Reşit ise Öğrencinin
Değil ise Velisinin İMZASI
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
95310,75 (Doksanbeşbin Üçyüz On lira Yetmiş beş kuruş), 5 yıl (Hazırlık okuyacaklar) için
120343,31TL (Yüzyirmibin Üçyüz Kırküç lira Otuzbir kuruş) lirayı geçmemek üzere müteselsil kefil
ve müşterek borçlu sıfatı ile ödeyeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.
AÇIK ADRESİ
Müteselsil kefil ve müşterek borçlunun İMZASI
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ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ VE İNTİBAK EĞİTİMLERİ
İÇİN YANLARINDA GETİRMELERİ GEREKEN MALZEMELER

1.

Uyuma esnasında kullanılacak kıyafet (eşofman ya da şort/tişört),

2.

Yeteri kadar iç çamaşırı ve siyah çorap,

3.

Traş malzemeleri (Jilet, Traş Köpüğü) ve kişisel bakım malzemeleri,

4.

Kışlalarda nakit alışveriş yapılmadığından banka kartı veya kredi kartı,

5.

1 adet mavi tükenmez kalem ve cep not defteri.

6.

Mehmetçik Sigortası üyelik ücreti 60 TL

GETİRİLECEK MALZEMELER KONUSUNDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.

Adaylar, kamera/ses kaydı özelliği olmayan tuşlu telefon ile kışla içerisine

alınacaklardır.
2.

Adaylar hiçbir suretle kışla içerisine akıllı telefon, akıllı saat, MP3 çalar,

CD/DVD, flash bellek, tablet, e-kitap okuyucu, bilgisayar vb. ile gelmeyecektir.
2.

Adayların çok fazla sivil kıyafet ile gelmemeleri önem arz etmektedir. 1 takım

(kayıt için gelirken giydikleri) sivil kıyafet yeterlidir. Spor kıyafeti getirilmesine gerek yoktur.
3.

Adaylar nakit para taşımamalıdır. Nitekim kışla içerisinde sadece banka kartı veya

kredi kartı ile alışveriş yapılmaktadır.
4.

Adayların bir sırt çantası veya bir küçük valiz ile gelmelidir.

5.

Kışla içerisine ek gıda, yiyecek, meşrubat vb. şeyler alınmayacaktır
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MSÜ KARA HARP OKULU MALTEPE YERLEŞKESİ ULAŞIM TABLOSU
NEREDEN

İZMİR OTOGARI

İZMİR TREN GARI

İZMİR HAVALİMANI

YOL TARİFİ
İzmir Otogarından servisler
aracılığıyla Narlıdere’ye ulaşılır.
Narlıdere – Güzelbahçe
dolmuşlarına binilerek MSÜ Kara
Harp Okulu Maltepe Yerleşkesi
Komutanlığına ulaşılır.
İzmir tren garı (Alsancak )
ulaşıldıktan sonra tramvay
kullanılarak Fahrettin Altay’a
ulaşılır. Buradan Güzelbahçe 8 ve
82 nolu otobüs yada dolmuşlarına
binilerek MSÜ Kara Harp Okulu
Maltepe Yerleşkesi Komutanlığına
ulaşılır.
Havalanı içerisinde bulunan
İZBAN (İzmir Banliyö Sistemi)
aracılığıyla Halkapınar’a kadar
gelinir. Halkapınar’dan metroya
binilerek yada 202 Nolu otobüsle
Üçkuyular ‘a gelindikten sonra
Güzelbahçe dolmuşlarına yada 8
ve 82 nolu otobüslere binilerek
MSÜ Kara Harp Okulu Maltepe
Yerleşkesi Komutanlığına ulaşılır.

ORTALAMA SÜRE

60-90 dk.(Taksi ile 40-60 dk.)

60-75 dk. (Taksi ile 30-40 dk.)

60-75 dk. (Taksi ile 30-50 dk.)

Msü Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesi Komutanlığı Adres:
Güzelbahçe / İZMİR 35310
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Maltepe 12. Sokak

