
TASNİF DISI            EK-A  

TEBLİG -TEBELLUG BELGESİ VE TAAHHUTNAME 

                                                                            

TC.KİMLİK NUMARASI : 1234567890123 

ADI SOYADI  : Ali VELİ 

DOGUM TARİHİ  : 01.01.1900 

ASKERLİK SUBESİ  : Kartal/ İstanbul  

KONSOLOSLUK  : T.C.New York Baskonsolosluğu Eğitim Ataşeliği  

 

1.  Amerika’da bulunan .................Manhattan................................................ Üniversitesi / Yüksekokulu,...............Ekonomi......................... 
bölümüne ....../......./.......... tarihinde  kayıt yaptırdım. 

2.  Ogrenciligim, T.C. New York Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği’nin  ........./........./.............  tarihli ve  ................  sayılı kararı ile tanınmış 
bulunmaktadir. 

3. T.C. New York Baskonsoloslugu Egitim Ataseligi’nce * tanzim edilen EK-C2 Öğrenci Durum Belgesine istinaden askerligim 29 yaşını 
geçmemek üzere hazırlık sınıfı ve dil okulu hariç okulun azami öğrenim süresi** olan 31 Aralık ......... tarihine kadar ertelenmiştir.  

4. Okulun  azami ogrenim suresi  sonuna  kadar tarafima  ayrica  herhangi  bir bildiri,  cagri  veya tebligat gelmeyecektir. 

Bu nedenle; 

a. Yuksekokul / Fakulteye hazirlik icin aldigim, hazirlik sinifini / dil egitimini*** basaramadigimdan, ilisigim kesildigi takdirde, tanima 
islemlerimi yapan makama muracaat ederek ertelememi iptal ettirecegimi, yoklama, erteleme veya askere sevk islemlerimi 
yaptiracagimi, 

b. Hazirlik / dil egitimini tamamlayarak normal egitime basladigimda, ucuncu maddede belirtilen erteleme suresinden once okuldan 
ilisigim kesildigi veya mezun oldugum takdirde, 4-a maddesinde belirtilen askerlik islemlerimi yaptirmak uzere en yakin askerlik 
subesine basvuracagimi, 

c. Okulun azami Ogrenim suresi sununa kadar mezun olamadigim takdirde, okulun azami ogrenim suresi sonunda her yil 31 Aralik 
tarihine kadar durumumu yurt disi temsilciligimize bildirerek askerligimi birer yillik surelerle 29 yasini gecmemek uzere erteletecegimi, 

d. İlisigim kesildikten sonra askerlik yoklamami yaptirmami muteakip (erteleme hakkim varsa ertelememi kullandiktan sonra) askere 
sevk edilmeden once, baska bir universiteye veya yeni bir bolume kayit yaptirdigimda, ogrenci tanima islemlerimi yeniden yaptirarak 
askerlik subesine yeni durumuma gore EK-C2 Ogrenci Durum Belgesi gondermem gerektigini, 

e. 1111 Sayili Askerlik Kanunu geregince yoklama kacagi veya bakaya kaldiktan sonra yurtici veya yurtdisinda bir yuksekogretim 
kurumuna kayit yaptirdigim takdirde askerligimin ertelenmeyecegini, 

f. Yukaridaki esaslar dogrultusunda islemlerimi zamaninda yaptirmadigim tekdirde, 1111 sayili Askerlik Kanunu geregince ileride 

hakkimda yapilacak ilan ve adli cezai mueyyideleri simdiden kabul ettigimi teblig ve taahhut ederim. 

      /       / 

TEBLİG  EDEN                 TEBELLUG EDEN 

 
İlhan ÇOBAN                                                                         Ali Veli 
Egitim Ataşesi                         Yükümlü 

YURTİCİ ADRESİ VE TELEFON NUMARASI   : 

 ..........................................................................................                 Tel : 0-xxx-xxx-xx-xx 

    

 YURTDISI ADRESİ VE TELEFON  NUMARASI: 
  
............................................................................................                 Tel : 1-xxx-xxx-xxxx 

                    

 *   Tanima islemini yapan makam haricindekilerin uzeri cizilecektir.  
 **   Hazirlik sinifi ile dil okulu haric olmak uzere, iki yillik yuksekokullar icin 4 yil. 4 yillik fakulte / yuksekokullar icin 7 yil, 5 ve 
        daha fazla sureli fakulte / yuksekokullar icin 9 yil eklenerek azami ogrenim suresi hesap edilececektir. 
***  Digerlerinin uzeri cizilecektir. 

  

Nüfus cüzdanınızın arka yüzünde kayıtlı oldugu ilçe/il yazılmalıdır  

 

Okulunuzun adını yazınız 

2.ve 3. 
maddeleri 
bos 
birakiniz.  

Boş bırakınız 
 

Telefonunuzu yazınız 

Türkçe olarak bölümünüzün adını yazınız 
 

Adınızı ve 
soyadınızı yazınız 
 

Imzanızı buraya 
atınız 
 

TC kimlik numaranızı yaziniz 

Gün/Ay/Yıl olarak Doğum tarihinizi yazınız 
 

Adınızı  ve soyadınızı yazınız 

 

Tarih kısmını boş bırakınız 

Adresinizi yazınız 

Telefonunuzu yazınız 

Adresinizi yazınız 


