
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİNE GİRECEK ÖĞRENCİLER 

İÇİN DÜZENLECEK YÜKLENME SENEDİ (SUEM 2020-2021) 

 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Subay Eğitim Merkezi (SUEM) giriş 
şartlarına uygun şekilde kayıt ve kabulüm yapıldığı takdirde subay naspedilinceye kadar, 

yürürlükte bulunan veya öğrenim süresi içerisinde çıkacak kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge 
ve sair mevzuat hükümlerini kabul ettiğimi, bunlara aynen uyacağımı, sara, işeme, uyku 
halinde gezme, bayılma, histeri, marazi, çarpıntı, şizofreni gibi hastalıkları müptela 

bulunmadığımı beyan ederim. 
Taahhütlerime aykırı hareket etmem, beyanlarımın gerçek dışı olduğunun tespit 

edilmesi, herhangi bir nedenle öğrenimi kendiliğimden terk etmem, okul yönetmelik veya 
yönergelerine göre okul idaresine ibraz ettiğim belgelerden herhangi birinin gerçeğe aykırı 
olduğunun anlaşılması, derslerden başarı gösterememem, okul yönetmelik veya yönergelerine 

aykırı harekette bulunmam, yetkili merciiler veya mahkemelerce hakkımda verilen herhangi 
bir ceza nedeniyle yetkili merci veya kurullarca ittihaz olunan karara istinaden okuldan 

çıkarılmam halinde, öğrenime başladığım tarihten ilişiğimin kesilmesine kadar İçişleri 
Bakanlığınca zimmetime tahakkuk ettirilecek tazminatı (yiyecek, giyim, kuşam, öğrenci 
harçlığı, kitap ve kırtasiye, vize, diploma, sınav ve benzeri harçlar, öğretim ve eğitimin 

gerektirdiği ulaşım hizmetleri, şahsım için yapılan ilaç ve tedavi giderleri, barındırma 
giderleri, atış giderleri ve eğitim öğretim giderleri) sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen 

süre için hesap edilecek kanuni faizi ile birlikte DÖRT KATINI 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. 
İşbu yüklenme senedinin tatbikatından doğacak bilcümle ihtilaflar halinde Ankara 

Mahkemeleri ve İcra daireleri Yetkili kılınmıştır. 

Bu Yüklenme Senedi .................. tarihinde iki nüsha olarak JSGA Başkanlığına 
takdim edilecektir. 

 
         Reşit ise öğrencinin,  

Değil ise velisinin imzası 

 
TAAHÜT EDENİN: 

 
Adı Soyadı:  
 

T.C Kimlik No:  
 

Acık Adresi:  
 
İmzası : 

 
 

NOT:  BELGE NOTER TARAFINDAN ONAYLANACAKTIR. 

KAYIT KABULE GELİRKEN 2 SURET GETİRİLECEKTİR. 

 
 

 

 



 

 

KEFALET SENEDİ 

(JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI İÇİN) 
 

Jandarma Subay Eğitim Merkezi öğrenci adayı olarak kayıt-kabul 

olunan…………………………… Oğlu/Kızı ……………………………………tarafından 

verilen yukarıda yazılı yüklenme senedindeki taahhütlerine aykırı hareket etmesi sebebi ile 

okulla ilişiğinin kesilmesi halinde, bu öğrenci adına tahakkuk edecek okul masraflarını sarf 

tarihinden itibaren tahsil tarihine kadar geçen süre içinde hesap edilecek kanuni faizi ile 

birlikte Dört Katı olan 162.565,48 TL (*) geçmemek üzere müteselsil kefil ve müşterek 

borçlu sıfatı ile ödeyeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim. 

 

Adı Soyadı: 

 

T.C Kimlik No: 

 

Acık Adresi:  

 

İmzası: 

 

(*) 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına 

bağlı okulların yüklenme ve kefalet senetlerine esas tazminat tutarı. 

Jandarma Subay Eğitim Merkezi için 162.565,48 TL 

 

 

 

 

 

NOT:  BELGE NOTER TARAFINDAN ONAYLANACAKTIR. 

KAYIT KABULE GELİRKEN 2 SURET GETİRİLECEKTİR. 

 

 

Fatih Cemal KİPER 

 

 

 

 

 

 

 



SÖ JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

1. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Jandarma ve Sahil 

Güvenlik Akademisi Başkanlığınca 2020 Yılı Sivil Kaynaktan Muvazzaf/Sözleşmeli Subay 

Seçme Sınavlarına katılmak üzere başvurumun kabul edildiği tarafıma tebliğ edilmiştir. 

2. Başvuru şartları arasında bulunan ve kılavuz ile tarafıma bildirilen; Sağlık 

yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM’de halen eğitim gören ve 

aynı başvuru döneminde SUEM’e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere , herhangi 

bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil 

Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmadığımı veya çıkarılmadığımı veya bu okulların 

yeterlilik sınavından başarısız olmadığımı, sivil okullardan çıkarılmadığımı, Türk 

Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığında Subay, Astsubay, 

Uzm.J./Uzm.Erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görev yapmadığımı beyan ederim. 

3. Yukarıda beyan ettiğim husus ile ilgili aksi bir durumun tespit edilmesi halinde 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından ilişiğimin kesilmesini kabul ve 

taahhüt ederim. 

 

 

ADI SOYADI  : 

T.C. KİMLİK NO. : 

İMZASI  : 

TARİH  : 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 



JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

1. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Jandarma ve Sahil 

Güvenlik Akademisi Başkanlığınca 2020 Yılı Sivil Kaynaktan Muvazzaf/Sözleşmeli Subay 

Seçme Sınavlarına katılmak üzere başvurumun kabul edildiği tarafıma tebliğ edilmiştir. 

2. Başvuru şartları arasında bulunan ve kılavuz ile tarafıma bildirilen; herhangi bir 

siyasi partiye üyelik kaydım bulunmamaktadır. 

3. Yukarıda beyan ettiğim husus ile ilgili aksi bir durumun tespit edilmesi halinde 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından ilişiğimin kesilmesini kabul ve 

taahhüt ederim. 

 

 

ADI SOYADI  : 

T.C. KİMLİK NO. : 

İMZASI  : 

TARİH  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


