
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HARP OKULLARI ÖĞRENCİ TEMİN SÜRECİ 

 

 

Lise ve dengi okullardan 2017 yılı 
Haziran döneminde mezun olacak 

durumda olmak veya dönemine 
bakılmaksızın 2015 veya 2016 

yılında mezun olmak, 
 T.C. vatandaşı olmak, 

 Erkek ve Bayan  
adaylar başvurabilir. 

Askeri okullara girecek öğrenci 
adaylarına ilişkin sağlık 

kriterlerine sahip olmak.           
(Vücut yapısı, boy/kilo vb.) 

19 Nisan - 25 Mayıs 2017 tarihleri 
arasında www.msb.gov.tr 
internet adresine başvuru 
yapmaları gerekmektedir. 

Başvuru yapan adaylar                   
Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve 

Sahil Güvenlik Komutanlığı 
(Deniz Harp Okulunda eğitim 

görecektir.) olmak üzere birden 
fazla tercih yapabileceklerdir. 

 

Birinci seçim aşamasını geçen 
adaylar “Seçim Aşamaları Çağrı 

Puanı” na göre ikinci seçim 
aşamasına davet edilecektir. 

Başvuru yapan adaylar verilen 
internet adresinden durumlarını 

ve yapacakları işlemleri takip 
etmekle yükümlüdür.  

(Ayrıca posta ile çağrı/tebligat 
yapılmayacaktır.) 

 

Seçim aşamalarına çağrılan 
adaylar internette ilan edilen tarih 

ve saatte Kara Harp 
Okulu/Ankara’da sınav 

merkezinde hazır bulunacaklardır. 

İkinci seçim aşamalarında başarılı 
olan adaylara ait Fiziki Yeterlik 
Testi (FYT) mülakat ( HHO için 
Psikomotor ve ÖSU dahil) ve 
LYS puanları dikkate alınarak 

oluşturulan  
“Aday Sıralama Puanları” tespit 

edilir. 

İkinci Seçim aşaması sonuçları, 
LYS sonuçlarının açıklanmasını 

müteakip sadece www.msb.gov.tr 
adresinden ilan edilecektir. 

Kontenjana giren ve olumlu sağlık 
raporunu alan adayların             

Kayıt işlemleri yapılacaktır. 
 (Başarılı olarak kontenjana 

giremeyen adaylar yedek olarak 
belirlenecek ve ihtiyaç halinde 

çağrılabilecektir.) 

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 

gün ve aya bakılmaksızın  

1996 ve sonrası doğumlu olmak           

(21 yaş ve altı). 

2017 yılında  

Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı 

(YGS)’na katılmış ve ÖSYM 

tarafından belirlenen taban 

puanı (180 ve üzeri) almış olmak. 

NOT :  

-   Harp Okulları farklı YGS puanları ile sınavlara çağrılmakta ve LYS puan türlerine göre alım yapmaktadır. 

-   Tercihleri arasında Hava Harp Okulu olan adaylar FYT, Mülakat ve Sağlık raporu aşamalarından sonra 

kontenjana göre “Öğrenci Seçme Uçuşuna” katılacaklardır. 

-   Tercihleri arasında Hava Harp Okulu olan adaylar tüm aşamalarda başarılı olduktan sonra “Askeri Öğrenci 

Olur, Uçucu Yetiştirmeye Elverişlidir.” sağlık raporu almaları gerekmektedir. 

-    Detaylı bilgi için www.msb.gov.tr  adresinden başvuru kılavuzunu inceleyebilirsiniz. 

2017 yılında  
Lisans Yerleştirme Sınavı 

(LYS)’na katılmış                 
olmak. 
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