
Askeri Okullar Tercihi Girilmesi 
24 Nisan -11 Mayıs 

HAZIRLAYAN: 

Mesut SABANCI  



1. ADIM: Başvuru Adresi: personeltemin.msb.gov.tr  Bu 
Adrese girildiğinde sağ üstte e-devlet şifresi ile giriş yapılacak 

 



2. ADIM:  E-devlet giriş ekranı T.C. Kimlik ve şifre girişi 

 



3. Adım: Onay ekranı, onay veriyorsunuz 

 



***4. Adım: Bilgilerim. Sistem adayın bilgilerinin ÖSYM’den otomatik 
olarak alacaktır. Bu alana sadece Ocakta başvurusu alınan Askeri 
Öğrenci sınavı başvurusundan sonra bilgilerinde değişiklik olan 

adaylar yeni bilgilerini girecektir. *** 



***Dikkat:*** 

• Adayın, varsa ehliyet, yabancı dil, spor bonservisi, şehit – 
gazi yakını vb. fazladan hak sağlayabilecek durumlarını bu 
alanda girmesi adayın yararına olacaktır.  

• Adayın  Ocak ayında ÖSYM’ye yaptığı askeri öğrenci sınavı 
başvurusunda; adaya ait başta öğrenim ve fotoğraf bilgisi 
olmak üzere tüm bilgileri olduğu için adayın ayrıca bir 
bilgi girişi yapmasına yada fotoğraf yüklemesine gerek 
yoktur.  

• Sadece Ocak ayından sonra bilgilerinde değişiklik olan 
adaylar sadece bu kısımda bilgi girişi yapacaklardır.  



5. Adım: Askeri okul tercihi yapma aşaması 

 



6. Adım: İstek sıranıza göre Askeri 
okulları seçip başvurup kayıt ediniz 

 



***Dikkat, Hatırlatma: *** 

• Aday en çok istediği askeri okuldan başlayarak, 
istediği kadar harp ve astsubay okulu 
başvurusu yapabilir.  

• Aday birden çok askeri okul kazanırsa , sadece 
ilk tercih ettiği okula kayıt yaptırabilir.  

• Örneğin: 2. 3.  tercihin ikisini birden kazanırsa, 
istediği tercihe kayıt yaptırabilir. 

 



***Dikkat, Hatırlatma: ***  
Güvenlik Formu, Aday 11 haziranda Askeri 

öğrenci mülakatlarına çağrıldığında 
doldurulacaktır. Şu an bu belgeyle ilgili işlem 

yapılamayacaktır 

 

 



Son olarak Askeri okul başvurusunu:  

• 24- haziran 11 mayıs tarihleri arasında 
başvurusunu personeltemin.msb.gov.tr 
adresinden yapmayan adaylar Ankara’ya askeri 
öğrenci mülakatlarına çağrılmayacaktır.  

• Askeri öğrenci seçiminde adayın Astsubaylık 
için TYT puanı, Subaylık için AYT puanı yani 
başarısı dikkate alınacaktır.  



Hatırlatma: 

                 personeltemin.msb.gov.tr  

 adresi başvuru yoğunluğundan dolayı yavaş 
hizmet vermektedir. Adayların başvurularını 
sisteme girişin daha az olduğu gece saatlerinde 
yapması önerilir.  

 

 MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığından bilgi 
alınarak bu sunum hazırlanmıştır.  



Tüm Adaylara Başarılar: 

Mesut SABANCI  

 

Instagram: @rehbermesut 

  Twitter: @genctercih 


