YEDEK LİSTEDEN KESİN KAYIT İLE İLGİLİ İLAN/AÇIKLAMALAR
Değerli Adayımız;
Milli Savunma Üniversitesi KHO K.lığı Öğrenci Seçim Aşamalarını başarı ile tamamlayıp
YEDEK aday olarak sıralamaya girmiş bulunuyorsunuz. Lütfen aşağıdaki açıklamaları dikkatlice
okuyarak, bundan sonra izlemeniz gereken yolu/işlemleri bu açıklamalar doğrultusunda yapınız.
1.
Öğrenci seçim aşamalarında başarılı olan adayların, fiziki yeterlilik testleri ve mülakat
aşamasında aldıkları puanlar ile LYS puanları dikkate alınarak “Harp Okulları Aday
Değerlendirme Puanları” tespit edilmekte ve sıralamalar “Aday Değerlendirme Puanlarına”
göre oluşturulmaktadır.
2.
Kesin kayıtlara 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren başlanacaktır. Asil Listeden kayıt
olmak istemeyenler olduğunda; Yedek Liste birinci adaydan başlayarak sırası gelen adaylar
telefon/e-posta ile çağrılacaktır. Sıranın size gelmesi durumunda, başvuru esnasında beyan etmiş
olduğunuz telefonlara/e-posta çağrı yapılacağından, aranıldığında bu telefonlarda bulunmanız
gerekmektedir. Aranıldığında bu telefonlarda bulunmamanız (e-postalarınızı kontrol etmemeniz)
hak kaybına uğramanıza neden olacaktır.
3.
Size yapılan tebligattan sonra 3 iş günü içerisinde kesin kayıt işleminizi yaptırmamanız
halinde kesin kayıt hakkınız iptal edilecektir.
KESIN KAYIT IÇIN İSTENEN BELGELER
a.

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

b.

4 adet fotoğraf

c.

Barkodlu ÖSYM sonuç belgesi

ç.

Lise diploması aslı veya noter onaylı fotokopisi

d.

Adli Sicil Kaydı Sorgulama Belgesi,

e.
İl ya da ilçe nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği aslı,
f.
Muvafakatname (On sekiz yaşını doldurmamış adaylar noterden
muvafakatname getireceklerdir.)

onaylı

4.
Kesin kayıt işlemleri için istenen yukarıdaki belgeler mavi plastik telli dosya içerisinde ve
yukarıda belirtilen sıraya göre hazırlanarak getirilecektir. (Belgeler delinmeyecek her biri şeffaf
dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir).
5.

kartı

Ayrıca adayların aşağıdaki araç- gereçleri de yanlarında getirmeleri gerekmektedir:
a.

Eşofman, spor ayakkabısı ve yeteri kadar yedek çamaşır

b.

KHO sınırları içerisinde nakit alışveriş yapılmadığı için bankamatik kartı ya da kredi

c.
ASKERCELL telefon hattı (“Akıllı telefon” kışla içerisine alınmayacaktır. Bu nedenle
“akıllı telefon” getirilmemesi gerekmektedir.)
NOT: KHO 1’İNCİ SINIFINA ÜNİVERSİTELERİN HAZIRLIK SINIFLARINDAN YATAY GEÇİŞLE
GELEN ÖĞRENCİ MİKTARLARI KARA HARP OKULU 1’İNCİ SINIF KONTENJANINDAN
DÜŞÜLECEKTİR.
Bu ilan aynı zamanda tebligat yerine geçmektedir.
Başvuru Adresi

: Kara Harp Okulu Komutanlığı Çankaya-ANKARA

Telefon No

: 0.312.4197558-59

