
 

 

09/01/2018 ASKERİ OKULLAR BAŞVURU SÜRECİ BİLGİLENDİRMESİ 
 
2018-2019 Eğitim Öğretim dönemi için Harp ve Astsubay okullarına yaklaşık 4.000 öğrencinin alınması 
planlanmaktadır. Harp okulları ve astsubay MYO’ların kontenjanın nasıl olacağı daha sonra duyurulacaktır. Sn. Erhan 
Afyoncu MSÜ rektörü tarafından 11.01.2018’de Tuzla’da Deniz Harp Okulunda Yapılan Rehber Öğretmen bilgilendirme 
toplantısında bu bilgi aktarılmıştır. Not: Bu alımda harp okullarına yaklaşık 50 adet bayan öğrenci alınacaktır. 

1. BÖLÜM: ADAYIN ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVINA BAŞVURMASI VE SINAV BİLGİLENDİRMESİ 

ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI (AÖABS) 
 

NOT: Bu sınava başvuracak 12. Sınıf öğrencilerinin okudukları lise ÖSYM başvuru merkezi değilse, ÖSYM başvuru 
merkezlerine kimlikleri ile gidip başvurularını yapabilirler.  

 

AÖABS GENEL BİLGİLER 

1.Başvuru Tarihi: 9 Ocak -15 Şubat Bankaya Para Yatırma Tarihi: 9 Ocak -16 Şubat 

2. Sınav Başvuru Ücreti: 80 TL ÖSYM başvuru merkezi işlem bedeli: 5 TL 

3. Sınav ücretinin yatırılabileceği bankalar: Akbank ( Şube, ATM ve internet) Albaraka (Şube, ATM ve internet) 

Finansbank (Şube, ATM ve internet) Kuveyt Türk (Şube, ATM ve internet) TEB (Şube ve internet) 

Halkbank (Şube, ATM ve internet) Ziraat ( internet Mobil)) 

4.Not: Bu sınav sonucu sadece bu yıl ve sadece askeri okullar başvurusunda kullanılacaktır.  

5. Sınav Tarihi: 18 Mart 2018 Pazar Sınav başlama saati: 10:15 Sınav tüm il merkezlerinde yapılacaktır. Sınav salonuna 
adaylar en geç 10:00 girmek zorundadırlar. Sınav süresi 135 dakikadır.  

6.Not: Bu sınavın yanında Astsubay okulları için TYT ve Harp okulları için TYT-AYT sınavına girmiş olmak şarttır. 

BAŞVURU ve GİRİŞ KOŞULLARI 

1. T.C. Vatandaşı olmak. 

2. Harp okullarına bayan ve erkek, Astsubay okullarına sadece erkek öğrenci alınacaktır. 

3. Harp okulları için en fazla 20 yaş (1998 ve sonrası) Astsubay okulları için 21 yaş (1997 ve sonrası doğumlu) 

4. Liselerden bu yıl mezun olabilecek durumda ya da 2017-2016 mezunu olmak. 

5. 2015 ve önceki mezunlar başvuramayacaktır.  

6. 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılmış ve MSB'nin belirlemesi halinde 
çağrı taban puanını almış olmak. 

7. AÖABS'ye katılan adayların 24 Nisan-11 Mayıs arasında Harp ve Astsubay okulu/okulları tercihini www.msb.gov.tr 
adresinden yapmaları gerekmektedir.  

8. Astsubaylık için 2018 TYT'den 150 puan ve üstü (daha yüksek taban puanda istenebilir) almış olmak. 

9. Harp Okulu için TYT’de 150 ve AYT'de ilgili puan türünde 180 (daha yüksek taban puanda istenebilir) almış olmak 

10. Astsubaylık için TYT ve Harp Okulu için, TYT ve AYT sınavına girmeyen adaylar bu okullara yerleşemeyecektir. 

11. Gerekli sağlık koşullarını taşımak. 

12. Yapılacak güvenlik soruşturmasında ve diğer araştırmalarda kendi ve ailesi hakkında şüpheli sakıncalı durumların 
olmaması  

13. Sabıka kaydının olmaması, daha önce askeri okullardan çıkartılmaması ve gereken diğer şartları taşımak. 

14. İntibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak. 
15. Bu okullarda okuyan öğrencilere 'Yüklenme Senedi' düzenlenir. Öğrenci çeşitli sebeplerle bu okullardan ayrılırsa 
öğrenci ya da kefilleri bu senedi ödemek zorundadırlar.  
 
Not: Askeri okullara başvuruda lise türü ve mezuniyet alanı farkı yoktur. Her türlü lise mezunu aday istediği askeri 
okula başvurabilir.  

BAŞVURU İŞLEMLERİ  

1. Başvuru formu osym.gov.tr adresinden indirilip doldurulacaktır.  

2. Başvuru işlemleri illerde bulunan ÖSYM merkezlerinden yapılacaktır.  

3. 12 sınıf öğrencilerinin bilgileri e-okuldan sistem tarafından alınacaktır.  

4. Adaylar başvuru merkezlerinde başvuru yaptıklarında 5 TL hizmet bedeli ödeyeceklerdir.  



 

 

5. Sınav başvuru ücreti 80 TL'dir 

6. Geçici bir sağlık sorunu bulanan aday bu durumu belgelendirmesi durumunda 'Engelli Salonu'nda sınava girecektir. 

6. Bu sınavda ÖSYM'nin yaptığı sınavlardaki kurallar uygulanacaktır.  
 
 
 

SINAV KAPSAMI  

1. Sınav 120 soruluktur. Her soruda 5 cevap şıkkı bulunacaktır. 4 yanlış bir doğru cevabı götürecektir. 

2. Soru Dağılımı: Türkçe 40, Mat 40, Fizik 7, Kimya 7, Biyoloji 6, Coğrafya 5, Tarih 5, Feslefe 5 ve Din Kültürü 5 Sorudur 

3. Liselerde Din Kültürü dersi görmeyen adaylar ilave 5 adet felsefe sorusunu yanıtlayacaktır. 

4. Sınav kapsamı Ortaöğretim kapsamı olacaktır muhtemelen TYT ayarında bir sınav olabilir. 

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ  

1. Sınavda Türkçe ve Matematikten 0,5 ve yukarısı net çıkartan adayın puanı hesaplanacaktır.  

2. Sınav puanı en düşük 100 en yüksek 500 olacaktır.  

3. Sınavın Puan Türleri: MSÜ-SA (SAYILSAL) MSÜ-EA (EŞİT AĞIRLIK) MSÜ-SÖ (SÖZEL) ve MSÜ-GN (GENEL)'dir.  

 PUAN TÜRLERİNİN HESAPLANMASINDA TESTLERİN AĞIRLIKLARI (%) 

 
Türkçe Temel Matematik Fen Bilimleri Sosyal bilimler 

 MSÜ-SA 25 35 30 10 
 MSÜ-EA 35 35 10 20 
 MSÜ-SÖ 35 20 10 35 
 MSÜ-GN 35 35 15 15 
 

      2. BÖLÜM: ADAYIN İSTEDİĞİ ASKERİ OKULLARA ÖN BAŞVURU YAPMASI VE SONRAKİ SÜREÇ 
 

ASKERİ OKULLARA ÖN BAŞVURU 

1. Astsubaylık ve harp okulları başvuru için AÖABS çağrı puanı ilan edilecektir. Bu puanın üstünde puan alan adaylar harp 
okulu ve astsubaylık okullarının ön başvurusunu yapacaklardır.  

2. Bu ön başvuru 24 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır.  

3. Aday birden fazla askeri okula ön başvuru yapabilecektir. Bir askeri okulun seçim aşamasında elenmek ya da ayrılmak 
diğer okulların seçim sürecini etkilememektedir.  

4. İkinci Seçim Aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar 11 Haziran 2018'de ilan edilecektir.  

HANGİ ASKERİ OKUL HANGİ PUAN TÜRÜNDEN ÖN BAŞVURU ALACAK 

  
MSÜ-Sayısal MSÜ-Eşit Ağırlık MSÜ-Sözel MSÜ-Genel 

Kara Harp Okulu Başvurabilir Başvurabilir     

Hava Harp Okulu Başvurabilir       

Deniz Harp Okulu Başvurabilir       

Kara  Astsubay MYO Başvurabilir Başvurabilir     

Deniz Astsubay MYO Başvurabilir Başvurabilir Başvurabilir   

Hava Astsubay MYO Başvurabilir Başvurabilir Başvurabilir   

Bando Astsubay MYO Adayın Sahip Olduğu En Yüksek Puan 

      Bu okullara ön başvuru yapan aday sayısına göre 2. seçim aşamasına çağırmada kullanılacak taban puan belirlenecek ve 
bu puanın üzerinde adaylar 2. seçim aşamasına katılmaya hak kazanacaktır. . 
2. seçim aşamasına çağrılacak adaylar www.msb.gov.tr adresinden ilan edilecektir ve adaylara ayrıca posta vb. bir şekilde 
tebligat yapılmayacaktır.  
 
 
 
 



 

 

HARP OKULLARI VE ASTSUNAY OKULLARI 2. SEÇİM AŞAMALARI 

Not: 2. seçim aşaması işlemleri 26 HAZİRAN-10 AĞUSTOS tarihleri arasında yapılacaktır.  

1. Askeri okullar 2. seçim aşamasına çağrılacak kişiler www.msb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.  

2.2. seçim aşamasına çağrılan adayların yanlarında getirmeleri gereken evrak listesi msb.gov.tr adresinden 
duyurulacaktır. Zamanında evraklarını teslim etmeyen adaylar, eleneceklerdir.  

3.  2. Seçim aşamalarına çağırılan adaylar ilan edilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı/Ankara Sınav 
Merkezinde Hazır Bulunacaklardır.  

4. Adaylar, Birinci gün: Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme,  Psikomotor Testi (Hava Harp 
Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), İkinci gün: mülakat sınavları ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye 
Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır. 

5. Adaylar okula kabul edilmiş, öğrenime başlamış olsalar dahi arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda 
şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların okulla ilişiği kesilir. 

SAĞLIK MUAYENESİ / RAPORU  

1. İki günlük seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak amacıyla, 
Sağlık Bakanlığınca belirlenecek engelli sağlık raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilir. 

2. Hava Harp Okuluna müracaat eden adaylar “Askeri öğrenci olur, uçucu yetiştirilmeye elverişlidir.” sağlık raporunu 
almak üzere sevk edilir. 

3. “Askeri öğrenci olur, uçucu yetiştirilmeye elverişlidir.” kararlı rapor alamayan adayların Hava Harp Okulu adaylıkları 
sonlandırılacak, Öğrenci Seçme Uçuşu’na tefrik edilmeyeceklerdir. 

ÖĞRENCİ SEÇME UÇUŞU  

1. Hava Harp Okuluna başvuran adaylardan 2018-MSÜ Sayısal Puanı (100’lük sisteme dönüştürülerek), Fiziki Yeterlilik 
Testi ve Mülakat Notları esas alınarak belirlenen değerlendirmeye göre, “Askeri öğrenci olur, uçucu yetiştirilmeye 
elverişlidir.” sağlık raporu alanlardan Öğrenci Seçme Uçuşu kontenjanına girenler için uygulanacaktır. 

2. Adayların ne zaman öğrenci Seçme Uçuşuna girecekleri Hava Harp Okulu Tarafından adaylara duyurulacaktır. 

3. Öğrenci Seçme Uçuşunu başarı ile bitiren adaylar “Aday Değerlendirme Puanı”na göre sıralamaya tabii tutulur ve HHO 
kontenjanı kapsamında intibak eğitimine alınır. Kontenjana giremeyen adaylar ÖSU’dan başarılı olsalar dahi HHO intibak 
eğitimine alınmazlar. 

İNTİBAK EĞİTİMİ  

1. İntibak eğitimi, İntibak eğitim programına uygun olarak yürütülür. 

2. Bu eğitim süresince adayların ihtiyaçları Okul Komutanlıkları tarafından karşılanmaktadır. 

3. İntibak eğitimi esnasında askerliğe uyum sağlayamayacakları değerlendirilen adaylar, askeri öğrenci olma hakkını 
kaybederler. Başarılı olanlar intibak eğitimi sonunda törenle yemin ederek, “Askeri Öğrenci” olurlar. 

 2. SEÇİM AŞAMASINDA UYGULANACAK ADAY DEĞERLENDİRME PUANI 

*** 1. İkinci seçim aşamasında puanlama yapılırken AÖABS puanları kullanılmayacaktır.*** 

2. İkinci seçim aşamasında adaylar puanlandırılırken dikkate alınacak puanlar şunlardır.  

Kara Harp Okulu: 2018-YKS (TYT+AYT) Sayısal ve Eşit Ağırlık Puanı + Fiziki Yeterlilik Testi Puanı + Mülakat Puanı  

Deniz Harp Okulu: 2018-YKS (TYT+AYT) Sayısal Puanı + Fiziki Yeterlilik Testi Puanı + Mülakat Puanı  

Hava Harp Okulu: 2018-YKS (TYT+AYT) Sayısal Puanı + Fiziki Yeterlilik Testi Puanı + Mülakat Puanı  

Astsubay MYO: 2018-TYT Puanı  + Sayısal Puanı + Fiziki Yeterlilik Testi Puanı + Mülakat Puanı (Bando Astsubay dahil) 

Bando Astsubay MYO'da ilaveten Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı da dikkate alınacaktır 

Not: TYT'de 150 AYT'de 180 puan barajlarını geçemeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Milli Savunma 
Üniversitesi gerekirse seçim aşamalarında TYT ve AYT'de daha yüksek baraj puanı belirleyebilecektir.  

3. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için gerek duyulduğu takdirde, TYT ve AYT puanlarında MSB 
tarafından yerleştirme taban puanı belirlenebilecektir.  

4. Yukarıdaki puan türlerine göre yapılacak olan yerleştirme işlemlerinde ihtiyaç duyulması halinde Milli Savunma 
Bakanlığınca değişiklik yapılabilecektir 

5. 2. Seçim Aşamaları sona erdiğinde sonuçları www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru 
yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir. 



 

 

6. Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden “Sağlık 
Muayenesi” bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda 
yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek 
belgeler 2’nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 

7. Şehit ve Gazi çocukları için kontenjanın %5'i oranında belirlenen kriterlere göre alım yapılacaktır.  

8. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere “İngilizce Seviye Belirleme Sınavı” 
uygulanacak, her okul için belirlenecek kontenjanlar dahilindeki sayı kadar öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutularak 1’inci 
sınıfa başlatılacaktır. 

 No: Aday (Öğrenci) istediği kadar harp okulu ve astsubay okulu başvurusu yapabilir 
Askeri okullara başvuran adaylar diğer sınavlara ve tercihlere başvurabilir (Özel yetenek, merkezi tercihler vb.) 
 

Askeri okul kazanan adayın bir sonraki yıl OBP’sinde kırılma olmamaktadır.  
 
Askeri öğrenci seçim aşaması MSÜ tarafından yapılmaktadır. Bu seçim sürecinin ÖSYS ile alakası 
yoktur. Askeri öğrenci adaylarının ÖSYS’de sahip oldukları hakları, askeri öğrenci seçim sürecinde 
her hangi bir işe yaramamaktadır. 
 
Askeri üniversite kazanan intibak eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler  yemin eder ve 
‘Yüklenme Senedini’ imzalayarak, eğitimlerine başlarlar.  
 
Askeri öğrenci olan aday sağlık sorunu dışında başka bir gerekçeyle (ayrılmak isteme, uygunsuz 
davranış vb.) durumlarda askeri okuldan ayrılırsa, Yüklenme Senedi bedelini devlete öder.  
 
Yüklenme senedi bedeli sınıf seviyesine ve alınan eğitim türüne göre değişmektedir.  
 
Askeri öğrenci olup eğitimini başarıyla tamamlayıp askeri okuldan mezun olan kişi belli bir süre (10-
15 yıl) mecburi askerlik yapmak zorundadır. Kişi ancak bu zorunlu hizmet süresini doldurduktan 
sonra askerlikten ayrılabilir.  
 
Harp okulu eğitimini bitiren kişi subay ve lisans (mühendislikler ve diğer alanlarda),  
Astsubay MYO’nu bitiren kişi astsubay ve önlisans diploması alır.  
Bu subay/astsubay ve lisans/önlisans diplomaları,  uluslararası alanda denkliği ve geçerliliği olan 
diplomalardır.  
 

      Başvuru işlemleri ve diğer duyurular için adayların www.msb.gov.tr adresini kullanmaları gerekmektedir.  

      10.01.2018 tarihinde 12. Sınıf öğrencileri ve Rehber Öğretmenleri bilgilendirmek için hazırlanmıştır.  
 
Not: genctercih.com tarafından adaylar ve rehber öğretmenler için bilgi maksatlı ve ÖSYM ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY 
BELİRLEME SINAVI KILAVUZUNA bakılarak hazırlanmıştır. Bu kaynağın hazırlanması esnasında oluşabilecek yanlışlıklardan 
dolayı özür dileriz. Adayların askeri öğrenci alımları ile ilgili olarak ÖSYM ve Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma 
Üniversitesi kılavuz ve duyurularını takip etmeleri önerilir.  

 


