
 

 

Değerli Velimiz, 

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2022 Kılavuzu 

yayımlanmıştır. Milli Savunma Üniversitesi Sınavı, TYT sınavına çok benzer sorulardan 

oluşmaktadır. Bu anlamda 12. sınıf öğrencilerimizin üniversite sınavından önce bu sınava 

girmelerini; benzer soruları görmeleri ve sınav streslerini yenmeleri açısından çok değerli 

buluyoruz.  

1. BAŞVURU TARİHİ: 13 Ocak-9 Şubat 2022 (Sınav ücreti ödeme için son gün, 10 Şubat 

2022) 

2. SINAV TARİHİ: 27 Mart 2022 

3. SINAV SAATİ VE SÜRESİ: 10.15, 135 dakika  

4. SINAV ÜCRETİ: 130,00 TL  

5. GEÇ BAŞVURU GÜNÜ: 22 Şubat 2022 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda 

sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmelidir.)  

6.  Aday İşlemleri Sistemi (Bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme vb.): https://ais.osym.gov.tr 

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:  

• Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya 

bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet 

adresinden) veya ÖSYM mobil uygulamaları 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 gün veya daha ileri tarihli olması 

gerekmektedir. 

 

 

https://ais.osym.gov.tr/


• ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan; Türkiye Cumhuriyeti 

Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet 

şifreleriyle “e-Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine 

kayıt olabileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt 

olduktan sonra MEB e-okul sisteminde de ortaöğretim bilgileri bulunuyor ise bir 

başvuru merkezine gitmeksizin 2022-MSÜ başvurularını, başvuru süresi içinde bireysel 

olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil 

Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek 

başvurularını tamamlayabileceklerdir.  

 

ÖDEME İŞLEMLERİ:  

 

• Sınav ücreti ödeme işlemleri 10 Şubat 2022 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan 

adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” 

alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da 

sona erecektir. 

 

• Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-işlemler’de yer alan “ödemeler” 

alanından kredi kartı/banka kartıyla ve ATM’lerden yatırılabilecektir. Dekont 

üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve 

dekontu saklamaları gerekir. 

 

• Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı  

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı 

Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı 

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ATM ve internet bankacılığı 

Halkbank ATM, internet bankacılığı 

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM 

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık. (Şubelerden ve 

ATM’den ücret yatırılmaz.) 

 

Detaylı Kılavuza, 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/MSU/kilavuz_14012022.pdf  

adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

 

                                                                                                                        GEN KOLEJİ  

 PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/MSU/kilavuz_14012022.pdf

