
 

ÖZEL İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
NEDİM UYSAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

Sayın Velimiz, 
      2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca ikinci seçim aşamalarına 
çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2022 Milli Savunma 
Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) yapılacaktır. 
 
Sınava başvurular: 13 Ocak-9 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacaktır.  
1.    Sınav, 27 Mart 2022 Pazar günü yapılacaktır. 
2.    Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. 
3.    Sınav ücreti 130,00 TL’ dir. 
4.    Sınav ücretlerinin yatırılacağı bankalar: 
 
* Bankalar; hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan 
şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere 
yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar; Covid-19 pandemisi 
nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.  
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka 
Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar 
hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) 
Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak 
adaylar hariç) Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet 
bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankasının tüm şubeleri ve ATM 
(KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık 
(Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.) 
 Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’ de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi 
kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. 
 
Sınava girecek adaylar, 2022-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde 
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı 
yapılmayacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla 
veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) 
veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapacaklardır. Tüm adayların, sınava 
başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, sahip olduğu 
HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (https://ais.osym.gov.tr) 
“PROFİLİM” alanında bulunan “HES KODU BİLGİLERİM” sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için 
kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı günden bir gün sonrası 
veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. 
         Başvuru Merkezleri 2022-MSÜ Başvuru Kılavuzunda yer almaktadır. 
NOT: Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) e-Devlet Kapısı 
üzerinden güvenli giriş yapabileceklerdir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak yapılan tüm 
işlemler, e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak da gerçekleştirilebilecektir. ÖSYM aday erişim 
şifresi kullanılarak veya e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak yapılan tüm işlemlerin 
sorumluluğu adayın kendisine aittir. Bu nedenle şifre hiç kimseyle paylaşılmamalıdır. 
 

MSÜ BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN OKUL REHBERLİK BİRİMİMİZ İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ 
 

 

 


