
• Tercih işlemlerimizi nereden yapabiliriz?

• 2020–MSÜ’ye başvuru yapan adaylar Harp Okulu 
ve Asb. MYO tercih işlemlerini

https://www.personeltemin.msb.gov.tr
adresine e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak 

gerçekleştirebilirler.

SIKÇA SORULAN SORULAR

https://www.personeltemin.msb.gov.tr/


• Bayan Adaylar Astsubay Meslek Yüksekokulu 
tercihinde bulunabilirler mi?

• Bayan Adaylar yalnız Harp Okulları tercihinde 
bulunabilirler.

SIKÇA SORULAN SORULAR



• 1999 doğumlu adaylar Harp Okulu tercihinde 
bulunabilirler mi?

• 1999 doğumlu adaylar yalnızca Astsubay Meslek 
Yüksekokulu tercihinde bulunabilmektedirler.

SIKÇA SORULAN SORULAR



• Adaylar hem Harp Okulu hem de Astsubay 
Meslek Yüksekokulu tercihinde bulunabilirler 
mi?

• 2000 ve sonrası doğumlu erkek adayların Harp 
Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu 
tercihleri ayrı ayrı alınıp ayrı ayrı 
değerlendirilmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR



• Şehit-Gazi Çocukları kapsamına kimler girer?

• Şehit-Gazi Çocukları kapsamına yalnızca öz 
annesi veya babası şehit-gazi olanlar girer.

SIKÇA SORULAN SORULAR



• Adayların ilk tercihleri dışındaki bir 
tercihlerine yerleşmeleri durumu olabilir mi?

•  Aday Yerleştirme Süreci boyunca adaylar ilk 
tercihlerine yerleştirilirler. Ek Yerleştirme 
Süreci’nde (5 gün)ise adaylar tercih önceliğine 
bakılmaksızın tercihleri arasında yer alan ve 
sıralarının geldiği herhangi bir okula yerleştirilirler.

SIKÇA SORULAN SORULAR



• Hava Harp Okulu Adayları nasıl 
belirlenir?

• Hava Harp Okulu adayları 1’nci tercihi 
Hava Harp Okulu olan (yeterli sayı olmaz 
ise diğer tercihler dikkate alınacaktır.) 
adaylar arasından belirlenecektir.

SIKÇA SORULAN SORULAR



• Hava Harp Okulu tercihimi yaparken, Hava Kuvvetleri 
namına Kara Harp Okulu’nda istihkam sınıfı olarak 
okumayı kabul ediyorum ibaresi ne anlama geliyor?

• İlk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylardan Öğrenci Seçme 
Uçuşu kontenjanına giremeyen ile ‘Askeri öğrenci olur, 
kategori-1 aracında uçucu yetiştirilmeye elverişli değildir’ 
raporu alan adaylar arasından Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
namına KHO’nda okumak üzere istihkam sınıfına (yer 
subayı) öğrenci temin edilecektir.

SIKÇA SORULAN SORULAR



         

• Tercihleri arasında Bando Asb. MYO 
olan adayların 2. Seçim Aşamaları’nda 
ilave bir sınava girmeleri gerekir mi?

• Tercihleri arasında Bando Asb.MYO 
olan adayların  ilave olarak Müzik 
Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavına girmeleri gerekmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR



         

• Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları 
belirlenirken ortaöğretim lise türü önem teşkil 
eder mi?

• Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu 
adayları;

1.  Tercihleri arasında Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu 
bulunan Güzel Sanatlar/Konservatuar lise programlarından 
mezun olan/olacak,

 2. 1’nci tercihi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu olan diğer 
lise türünden mezun olan /olacak adaylar arasından 
belirlenmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR



         

• 2020-MSÜ Harp Okulları/Astsubay Meslek 
Yüksekokulları tercihinde bulunmak sivil 
bir üniversiteye yerleşmeye engel oluşturur 
mu?

• 2020-MSÜ Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokulları 
tercihinde bulunmak, herhangi bir aşamaya katılmak, 
herhangi bir aşamadan elenmek sivil bir üniversiteye 
yerleşmeye engel teşkil etmemektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR
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