MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK
YÜKSEKOKULLARI HAKKINDA DUYURU
GENEL BİLGİLER
2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay
Meslek Yüksekokullarında eğitim ve öğretim görmek isteyen adayların ÖSYM tarafından 29 Mart 2020
tarihinde uygulanacak olan 2020 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına
(2020-MSÜ) katılmaları gerekmektedir. Bahse konu sınava girmeyen hiçbir aday Millî Savunma
Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları giriş sınavlarının diğer aşamalarına
katılamayacaktır.
1.

a.

b.
2020 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) müracaatları
07 Ocak - 10 Şubat 2020 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınmıştır. (Geç Başvuru Tarihi: 25 Şubat 2020)
2.

ADAY TERCİH İŞLEMLERİ

a.
2020-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini
13 Nisan - 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek
yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar
2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Adaylar Harp Okulları için;
-

Kara Harp Okulu (KHO),

-

Deniz Harp Okulu (DHO),

-

Hava Harp Okulu (HHO),

-

Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
-

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

-

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

-

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

-

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),

-

Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.) tercihi
yapabilecektir.

Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna, mezun olduklarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı’nda görev
yapmak üzere askeri öğrenci temin edilecektir.
b.

c.

2’nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;
2020-MSÜ Sayısal Puanı
Kara Harp Okulu (KHO)
2020-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
Deniz Harp Okulu (DHO) 2020-MSÜ Sayısal Puanı
Hava Harp Okulu (HHO)
2020-MSÜ Sayısal Puanı
2020-MSÜ Sayısal Puanı
Kara Asb.MYO
2020-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2020-MSÜ Genel Puanı
2020-MSÜ Sayısal Puanı
Deniz Asb.MYO
2020-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2020-MSÜ Genel Puanı
2020-MSÜ Sayısal Puanı
Hava Asb.MYO
2020-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2020-MSÜ Genel Puanı
Bando Asb.MYO
2020-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan
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ç.
Belirlenen çağrı taban puanı ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2’nci Seçim
Aşamalarına çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde
yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.
Şehit ve gazi çocuklarının 2’nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; 2020-MSÜ
sınavında belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının” %90’ını alanlar, 2’nci Seçim Aşamalarına
çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.
d.

e.
Harp Okulları ve/veya Astsubay Meslek Yüksekokulları seçim aşamalarına katılarak, bu
aşamaların herhangi birinden elenmek/ayrılmak, diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel
oluşturmayacaktır.

HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI 2’NCİ SEÇİM
AŞAMALARI:
3.

2'nci seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilân edilen tarih ve saatte, Kara Harp Okulu
Komutanlığı/Ankara sınav merkezinde hazır bulunacaklardır. 2'nci seçim aşamaları, sağlık raporu bölümü
hariç olmak üzere;
a.

(1)
Hava Harp Okulu adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik DeğerIendirme
Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün Psikomotor Testi, üçüncü gün mülakat
sınavları yapılacak şekilde 3 gün,
(2)
Diğer Okulların adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik DeğerIendirme Testi,
Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik
Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacak şekilde 2 gün
sürecektir.
2020-MSÜ sınavına katılan ve TYT (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri ve başvuru
yaptıkları takdirde 2020-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. Ancak 2019-TYT
puanı ile 2020-TYT sınavına girmeyecek adaylar, MSB tarafından TYT puanına bir taban puan belirleneceği
hususunu göz önünde bulundurmalıdırlar.)/AYT sınavı başvurusu yapan adaylardan birinci tercihi Hava Harp
Okulu olanların (birinci tercihler yeterli olmaz ise diğer tercihlere göre) 2020-MSÜ Sayısal Puanı en yüksekten
başlayarak oluşturulacak sıralama listesine göre önceden belirlenen kontenjan miktarı kadar aday Hava Harp
Okulu adayı olarak belirlenecek, diğer adayların Hava Harp okulu adaylıkları sonlandırılacaktır. Bu adaylar
2'nci seçim aşamalarında diğer adaylardan farklı olarak Psikomotor Testine tabi tutulacaktır. 2'nci seçim
aşamaları sonunda başarılı olan adaylardan "Askeri öğrenci olur, Kategori-1 hava aracında uçucu
yetiştirilmeye elverişlidir.” raporu alanlar, 2020-MSÜ Sayısal Puanı (100'lük sisteme dönüştürülerek), FYT
ve Mülakat notları, MSB'lığının belirleyeceği oranlar dahilinde hesaplanarak sıralanır. Bu adaylardan Öğrenci
Seçim Uçuşu (ÖSU) kontenjanına girmeye hak kazananlar ÖSU eğitimine başlatılacaktır. Kontenjana
giremeyen adayların Hava Harp Okulu adaylığı sonlandırılacak, varsa diğer tercihleri için adaylıkları devam
edecektir. ÖSU'yu başarı ile bitiren adaylar HHO kontenjanı dahilinde yerleştirme esaslarına göre sıralamaya
tabi tutulacaklardır.
b.

2’NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN İLANI VE ADAY
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
4.

Adaylar tercih ettikleri okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate
alınarak yerleştirileceklerdir. Aday Değerlendirme Puanı;
a.

(1)
Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2020-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı
Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2020-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş),
puanı,
(2)

Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

(3)
Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı ( Sadece Bando Astsubay
Meslek Yüksekokulu Adayları için),
(4)

Mülakat Puanından oluşmaktadır.
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Millî Savunma Üniversitesi
Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Yerleştirme Puan Türleri
KHO

2020-YKS Sayısal ve Eşit Ağırlık Puanı

DHO

2020-YKS Sayısal Puanı

HHO

2020-YKS Sayısal Puanı

Asb.MYO

2020- YKS TYT Puanı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
dahil)

(2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri ve başvuru yaptıkları takdirde 2020-TYT’ye
girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. Ancak 2019-TYT puanı ile 2020-TYT
sınavına girmeyecek adaylar, MSB tarafından TYT puanına bir taban puan belirleneceği hususunu
göz önünde bulundurmalıdırlar.)
Yukarıdaki puan türlerine göre yapılacak olan yerleştirme işlemlerinde, ihtiyaç duyulması halinde
Milli Savunma Bakanlığınca değişiklik yapılabilecektir.
b.

c.
2'nci seçim aşamalarında başarılı olan adaylara ait, Fiziki Yeterlilik Testleri ve mülakat aşamasında
aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanı (Harp Okulları için 2020-YKS Sayısal/Eşit Ağırlık Sınav Puanı,
Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT Sınav Puanı(2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri ve
başvuru yaptıkları takdirde 2020-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. Ancak 2019TYT puanı ile 2020-TYT sınavına girmeyecek adaylar, MSB tarafından TYT puanına bir taban puan
belirleneceği hususunu göz önünde bulundurmalıdırlar.), Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için
yerleştirme aşamasında TYT sınav puanı(2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri ve başvuru yaptıkları
takdirde 2020-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. Ancak 2019-TYT puanı ile
2020-TYT sınavına girmeyecek adaylar, MSB tarafından TYT puanına bir taban puan belirleneceği hususunu
göz önünde bulundurmalıdırlar.) ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı
kullanılacaktır.) türlerinde aldıkları puanlar dikkate alınarak oluşturulan "Aday Değerlendirme Puanları" tespit
edilecektir. 2'nci Seçim Aşamaları sona erdiğinde sonuçları https://personeltemin.msb.qov.tr adresinde ilan
edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir.

ç.
Aday DeğerIendirme 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 https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
d.
Adaylar, Aday Değerlendirme Puanları ve tercih sıralarına göre kontenjan sayıları dikkate alınarak
okullara yerleştirilecektir. Hava Harp Okulu’na Öğrenci Seçme Uçuşu(ÖSU)’nda başarılı olup, kontenjana
giren adaylar yerleştirilecektir. HHO kontenjanına giremeyen adaylar ÖSU 'da başarılı olsa dahi HHO'na
gidemeyecektir. ÖSU'da başarılı olupta HHO Kontenjanına giremeyen adaylar ile Öğrenci Seçme Uçuşundan
elenip diğer okullara tercihleri bulunan adaylar kontenjanlara girmeleri halinde ilgili okullara yerleştirilecektir.
e.
Seçim aşamalarında başarılı olan şehit ve gazi çocukları, yerleştirme için Astsubay Meslek
Yüksekokulları için 2020-YKS TYT'den(2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri ve başvuru
yaptıkları takdirde 2020-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. Ancak 2019-TYT
puanı ile 2020-TYT sınavına girmeyecek adaylar, MSB tarafından TYT puanına bir taban puan belirleneceği
hususunu göz önünde bulundurmalıdırlar.), Harp Okulları için 2020 YKS Sayısal/Eşit Ağırlık'tan (Sadece
Kara Harp Okulu) Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90'ını almış olmak şartıyla
kendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5'i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı
ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5'lik kontenjanın dışında tutulurlar.
f.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Harp Okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere "İngilizce
Yeterlilik Sınavı" uygulanacak, yeterli notu alan ve muafiyet için gerekli diğer şartları sağlayan öğrenciler,
belirlenecek kontenjan dâhilinde hazırlık sınıfından muaf tutularak 1'inci sınıfa başlatılacaktır.
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Yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili tüm duyuru, açıklamalar ve değişiklikler zamanı geldikçe
Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünün internet sitesinden yayımlanacaktır.
Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden (https://personeltemin.msb.qov.tr) duyuru ve
açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir.
g.

ğ.
Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı
ayrı değerlendirilecektir, Tüm adaylar Aday Değerlendirme Puanlarına göre sıralanacak, tercih durumlarına
göre ilgili okullardaki sıra numarası belirlenecek ve adaylara duyurulacaktır. Aday tercihleri ve sıralama
puanları dikkate alınarak yerleştirme işlemleri MSÜ Rektörlüğünce “Faaliyet Takvimi’nde belirtilen
tarihlerde yapılacaktır. 2’nci Seçim Aşamalarını tamamlayan ve 2020-YKS Puanı’ndan belirlenen taban puanı
ve üzerinde puan alan adaylar, tercih ettikleri okullardaki ADP sıralarını ve ilgili okulda kaydı alınan en son
adayın ADP sırasını “Aday Yerleştirme İşlemleri” süresince her gün www.msu.edu.tr adresinden T.C. Kimlik
Numaraları ile sorgulayabileceklerdir. Adaylar “Yerleştirme İşlemleri” süresince tercih öncelikleri ve ADP
sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. “Ek Yerleştirme” sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen
zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO’ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime
başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri
arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO
tercihleri olan adaylardan Harp Okullarına intibak eğitimine katılan hiç bir aday MYO tercihlerinde
sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.
NOT: Adaylar detaylı bilgilere Millî Savunma Bakanlığının https://personeltemin.msb.gov.tr internet
adresi ile Millî Savunma Üniversitesinin www.msu.edu.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK
YÜKSEKOKULLARINI TANITICI BİLGİLER
KARA HARP OKULU
Tarihçe:
Kara Harp Okulu, Mekteb-i Harbiye adıyla ve Sultan II. Mahmud’un emriyle 1834 tarihinde
kurulmuştur. 1845 yılında askeri idadilerin kurulması ve aynı yıl yapılan program geliştirme çalışmaları
sonucunda Harbiye, eğitim süresi üç yıl olan bir yüksekokul niteliği kazanmıştır. Milli Mücadele Dönemi’nde
İstanbul’un işgali üzerine, 1 Temmuz 1920 tarihinde Ankara’da Abidin Paşa Köşkü’nde eğitim ve öğretime
devam eden Harbiye, Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından sonra tekrar İstanbul‘da öğretime başlamıştır.
Kara Harp Okulu, 25 Eylül 1936 tarihinde Ankara’ya nakledilerek yeni yapılmış olan binasında
(ATATÜRK Sitesi) eğitimine başlamıştır. İki yıl olan eğitim süresi 1948 yılında üç yıl, 1963 yılında iki yıl,
1971 yılında üç yıl, 1974 yılında dört yıl olarak düzenlenmiştir.
Kara Harp Okulu’nda 1974-1991 yılları arasında Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Yönetim/İşletme
bölümlerinden lisans düzeyinde eğitim verilmiş, 1991-1992 eğitim-öğretim yılından itibaren Sistem
Mühendisliği programına aşamalı olarak geçilmiştir. 2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılı itibariyle çoklu lisans
programında eğitim verilmeye başlanmıştır. Hâlihazırda Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İşletme, Uluslararası
İlişkiler, Strateji ve Güvenlik, Tarih, Lojistik Yönetimi, Bilgi Yönetimi ve İstihbarat lisans programlarında
eğitim faaliyeti sürdürülmektedir. 30 Ağustos itibariyle Teğmenlik payesine erişen Harbiyeliler subaylık
diplomasının yanı sıra uluslararası geçerliliği olan lisans diplomasına da sahip olmaktadır.
Askeri Eğitim:
KHO’da; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal,
Bakım, Personel, Maliye sınıflarından subay yetiştirilmektedir. İstekli öğrencilere, gerekli şartları taşıdıkları
takdirde helikopter ve uçak pilotu olma imkânı sunulmaktadır. Her yıl, KHO’dan mezun olan Harbiyelilerin
bir kısmı, pilot olarak yetiştirilmek maksadıyla Kara Havacılık sınıfına ayrılmaktadır.
Harbiyelilere sevk ve idare edebilme yeteneği kazandırmak, çeşitli sınıf ve silahların taktik kullanılması
ile muharebe sahası sistemleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak maksadıyla, akademik program boyunca
haftada bir gün askeri eğitim icra edilmektedir. Yaz döneminde ise İzmir Menteş’te, 6 hafta süreli eğitim
verilmekte, Afyon ve Çanakkale başta olmak üzere Harp Tarihi gezileri düzenlenerek donanımlı birer subay
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olmaları sağlanmaktadır. Harbiye’de akademik ve askeri eğitimlerin yanı sıra beden eğitimi ve spor dallarında
eğitim verilmektedir.
Akademik Öğretim:
Öğrenciler 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp
Okullarına dahil edilen hazırlık sınıfını müteakip, birinci sınıfta, öğrenim görecekleri lisans programlarına
yönelik ortak dersler alırken 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıflarda; Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İşletme, Uluslararası
İlişkiler, Strateji ve Güvenlik, Tarih, Lojistik Yönetimi, Bilgi Yönetimi ve İstihbarat programlarında modern
laboratuvar, derslik ve amfilerde, akademik unvana sahip öğretim üyeleri tarafından verilen dersleri
alacaklardır. Bu programlar, alanında öncü yükseköğretim kurumlarının programlarına eşdeğerde
düzenlenmiştir. Mezun olan tüm öğrenciler subay diploması ile birlikte evrensel geçerliliği olan bir lisans
programının diplomasını da almaktadır.
KHO’da İngilizcenin yanında Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça, Yunanca ve Farsça dillerinde de
eğitim verilmektedir. Ders dışı ortamlarda Harbiyelilere yabancı dillerini geliştirmeleri adına bilgisayar ve
internette çalışma imkânları sağlanmakta, ilave kurslar düzenlenmektedir. KHO’nu başarıyla bitiren
Harbiyeliler yüksek lisans ve doktoralarını yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerde yapabilmektedirler.
Beden Eğitimi ve Spor:
Beden Eğitimi ve Spor Programında; Askeri-Modern Pentatlon, Atış (Ateşli / Havalı), Atletizm, Balık
Adam-Can Kurtarma, Basketbol, Biatlon, Binicilik, Futbol, Halk Oyunları, Hentbol, Kayak, Koşarak Hedef
Bulma, Kros, Masa Tenisi, Okçuluk, Satranç, Tekvando, Tenis, Triatlon, Voleybol, Yüzme dallarında eğitim
ve öğretim verilmektedir.
KHO’da fiziken kuvvetli, çevik, atılgan Harbiyelilerin yetişmesi için modern spor tesisleri, vücut
geliştirme salonları, atış poligonları, tenis ve halı futbol sahaları, Harbiyelilerin kullanımına sunulmuştur.
İstekli olan Harbiyeliler, ulusal ve uluslararası alanda yapılan müsabakalarda Kara Harp Okulunu temsil
etmektedir. Ayrıca Harbiyelilere savunma sporları, paraşüt, planör, kayak, dalış ve at biniciliği eğitimi de
verilmektedir.
Sosyal Etkinlikler:
Harbiyelilere; hobi ve eğitsel kol olarak; Binicilik, Ebru, Maket/Model Uçak, Zekâ Oyunları, Satranç,
Müzik, Resim, Tiyatro, Dans ve Halk Oyunları konusunda uzman personel tarafından eğitim verilmektedir.
Başarılı öğrencileri ödüllendirmek, bilgi ve görgülerini artırmak maksadıyla çeşitli yurt içi ve yurt dışı geziler
düzenlenmektedir.
Öğrencilere Sağlanan İmkânlar:
Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (Beslenme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından
karşılanmaktadır. Harbiyelilerin yatakhaneleri 3-8 kişilik odalardan oluşmaktadır. Harbiyeliler, her hafta
Cuma akşamı, Cumartesi ve Pazar günleri sivil kıyafet ile şehir içi izne çıkabilmektedir.
Ailesi Ankara’da ikamet eden Harbiyeliler, Cuma akşamından Pazar akşamına kadar evci iznine
(ailesinin yanına yatılı izin) gönderilmektedirler. İzne çıkan Harbiyeliler, Ankara Kızılay’da bulunan öğrenci
lokalinden istifade edebilmektedir.
Okul yerleşkesi içinde bulunan 13 Mart Sitesinde; kafeterya, pastane, market, kuruyemiş ve kitap satış
reyonlarında Harbiyelilere hizmet sunulmaktadır. Kütüphane zengin kitaplığı yanında, ulusal ve uluslararası
elektronik veri tabanına ulaşabilecekleri internet imkânına da sahiptir. Harbiyeli Kapalı Devre Televizyon
Sistemi (HTV)’nden eğitim, okul içi iletişim ve sosyal faaliyetler yayımlanmaktadır.
Mezuniyet Sonrası:
Harbiyelilere mezuniyetlerini müteakip, “subay diploması” ile birlikte, bitirmiş olduğu bölüme ait
“lisans diploması” da verilmektedir. Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı; Kara Harp Okulu
mezunu subaylar arasından seçilmektedir.
Subaylar, devlet memurudur. KHO’ndan mezun olur olmaz maaş almaya başlamaktadırlar. Mezun olan
subaylar, dinlenme ve eğitim maksatlı olarak aileleri ile birlikte yaz ve kış dönemlerinde sadece TSK
personeline hizmet veren yerel ve özel eğitim merkezlerinden istifade edebilmektedirler. Orduevleri ile sosyal
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tesisler; konumu, konforu, sunduğu nitelikli ve ekonomik imkânlarıyla TSK mensuplarının hizmetindedir.
Subaylar, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)’nun doğal üyesidirler.
Yurt İçi ve Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenimi:
Harbiyeliler, almış oldukları “lisans diploması” ile gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı üniversitelerde,
kurumun amaçlarına aykırı olmayacak şekilde ve kurumun belirleyeceği şartlarda yüksek lisans ve doktora
öğrenimi yapabilmektedirler.
Yurt Dışı Görevleri:
Subaylar, TSK’nin yurt içindeki birlik ve kurumlardaki görevlerin yanında; Yurt dışı Temsil ve Ataşelik,
Birleşmiş Milletler Barışı Koruma ve Tesis Etme, NATO, Eğitim ve Görev Maksatlı Yurt dışı İnceleme
görevlerinde de görev yapmaktadır.
DENİZ HARP OKULU
Tarihçe:
Mazisi şanlı zaferlerle dolu Türk Bahriyesine kahraman denizciler yetiştiren, her dönemde çağın
gerekleri doğrultusunda en seçkin eğitim ve öğretimi veren Deniz Harp Okulu, Türk Deniz Kuvvetlerinin
21’inci yüzyılda komuta kademelerini oluşturacak ve geleceğimizin güvencesi olacak Deniz Subaylarının
yetiştirildiği bir eğitim kurumudur.
Deniz Harp Okulu 1773 yılında Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından “Tersane Hendesehanesi” adı ile
Kasımpaşa Tersanesi’nde kurulmuş, 1784’te “Mühendishane-i Bahri-i Hümayun” adını almıştır. 1851 yılında
Heybeliada’ya taşınan Deniz Harp Okulu 31 Ağustos 1985 yılında İstanbul Tuzla’daki 777 dönüm arazi
üzerine kurulu modern tesislerine kavuşmuştur
Askeri Eğitim ve Deniz Eğitimi:
Deniz Harp Okulunun amacı; görev bilinci, şeref, sadakat ve sorumluluk değerleri ile donatılmış,
Atatürkçü düşünce sistemini özümsemiş, yeterli fiziki yeteneğe ulaşmış, gelişmeye açık, komutanlık ve
liderlik niteliklerine sahip, kendisini Türk Deniz Kuvvetlerine hizmete adamış muvazzaf Deniz Subayları
yetiştirmektir.
Öğrencilerin yönetim ve karar verme alanlarındaki yeteneklerinin geliştirilerek, çağdaş bir asker ve
denizci olmalarını sağlamak amacıyla askeri eğitim programları düzenlenmektedir. Askeri eğitimler, Türk
Deniz Kuvvetlerinin seçkin subay ve yöneticilerinin yönetimi ve denetiminde yaptırılmaktadır. Öğrencileri
gemi ve deniz hayatına alıştırmak, öğrenilen teorik bilgilerin uygulamasını yaptırmak ve göreve hazırlamak
amacıyla yıl içerisinde yatlarda, eğitim botlarında, okul ve harp gemilerinde uygulamalı deniz eğitimleri
yapılmaktadır. Yaz döneminde öğrencilerimiz okul gemileriyle çeşitli yurt içi ve yurt dışı limanlarını ziyaret
etmekte, aldıkları deniz eğitiminin yanı sıra, henüz öğrenciyken farklı ülkeleri görebilme ayrıcalığına sahip
olmaktadır.
Akademik Öğretim:
Öğrencilerimiz birinci sınıfta, temel fen ve sosyal bilimler ağırlıklı dersleri ortak olarak görmekte; ikinci
sınıftan itibaren Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği dallarından birini seçerek lisans
düzeyinde eğitim almaktadır. Akademik öğretim, Yükseköğretim Kurulu ve Avrupa Birliği eğitim
standartlarına uygun olarak seçkin üniversite öğretim üyeleri ile mesleki ve akademik kariyere sahip subay
öğretim elemanlarınca, 25-30 kişilik modern derslik ve laboratuvarlarda verilmektedir. Öğrenciler internet ve
dâhili bilgi sistemleri ile sürekli yenilenen ve zengin bir kitap koleksiyonuna sahip olan kütüphaneden haftanın
her günü istenilen saatte istifade edebilmektedir.
Deniz Harp Okulu’nda öğrencilere ileri seviyede İngilizce öğretilmekte, istekli öğrencilere ikinci bir
yabancı dil öğrenme imkânı da sağlanmaktadır. Mezun olan tüm öğrenciler subay diploması ile birlikte
evrensel geçerliliği olan bir lisans programının diplomasını da almaktadır.
Beden Eğitimi ve Spor:
Deniz Harp Okulunda genç Bahriyelileri bedensel yönden deniz koşullarına hazırlamak maksadıyla
modern spor tesislerinde tenisten basketbola, atıcılıktan yüzmeye her türlü spor imkânı yaratılmıştır. Geleceğin
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subay adaylarına deniz sporlarına yönelik yelken, kürek ve yatçılık eğitimleri verilmekte; yıl içerisinde İtalya
başta olmak üzere diğer ülke Deniz Harp Okullarında düzenlenen uluslararası düzeyde yarışmalara katılmaları
sağlanmaktadır. Ayrıca Türk Deniz Kuvvetlerinin özel ihtisas sahibi uzmanları tarafından verilen eğitimleri
başarı ile tamamlayan öğrencilere, uluslararası geçerliliği olan “Tek Yıldız Dalgıç Brövesi”, “Kurbağa Adam
Dalgıcı Sertifikası” ve “Üst Düzey Yelkencilik Sertifikası” verilmektedir.
Sosyal Etkinlikler:
Genç Bahriyelilerin gelişimine katkıda bulunmak ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini
sağlamak maksadıyla maket gemi, satranç, sinema, tiyatro, müzik, fotoğrafçılık, sualtı sporları, elektronik,
bilgisayar, meteoroloji ve gemicilik gibi kulüp faaliyetleri düzenlenmektedir. Ayrıca, her hafta öğrencilere bir
vizyon filmi gösterime sunulmakta, seçkin tiyatro ve müzik gruplarının okulumuzda gösteri yapmasına imkân
tanınmaktadır.
Öğrencilere Sağlanan İmkânlar:
Deniz Harp Okulunda parasız yatılı eğitim yapılmaktadır. Öğrenciler; 4 kişilik modern dizayn edilmiş
internet bağlantılı odalarda kalmakta, yeme, yatma, giyim, sağlık ve her türlü eğitim-öğretim masrafları devlet
tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca öğrencilere izinlerinde yapacakları özel harcamalar için sınıflarına göre,
teğmen maaşının belirli bir yüzdesi harçlık olarak verilmektedir. 18 yaşından itibaren sosyal güvenlik
kurumuna kaydedilen öğrenciler, böylece emekliliğe sayılacak hizmetlerini öğrencilikten itibaren saydırma
imkânına sahip olmaktadırlar.
Mezuniyet Sonrası:
Öğrencilere mezuniyetlerini müteakip, “subay diploması” ile birlikte, bitirmiş olduğu bölüme ait “lisans
diploması” da verilmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanı; Deniz Harp Okulu mezunu subaylar arasından
seçilmektedir. Subaylar, devlet memurudur. DHO’dan mezun olur olmaz maaş almaya başlamaktadırlar.
Mezun olan subaylar, lojmanlardan, dinlenme ve eğitim maksatlı olarak aileleri ile birlikte yaz ve kış
dönemlerinde sadece TSK personeline hizmet veren yerel ve özel eğitim merkezlerimden istifade
edebilmektedirler. Orduevleri ile sosyal tesisler; konumu, konforu, sunduğu nitelikli ve ekonomik
imkânlarıyla TSK mensuplarının hizmetindedir. Subaylar, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)’nun doğal
üyesidirler.
Yurt İçi ve Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenimi:
Deniz Harp Okulu mezunlarından mezuniyet not ortalamaları belli barajın üstünde olanlara; Deniz Harp
Okulu Tuzla yerleşkesinde bulunan Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü ile Yurtiçi ve Yurt
dışında seçkin üniversitelerde lisansüstü öğrenim yapma imkânı verilmektedir.
Uçak ve Helikopter Pilotluğu:
Her yıl Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan uçak ve helikopter pilotlarını yetiştirmek üzere, istekli
Deniz Subayları arasından seçim yapılmaktadır. Seçilen denizci pilotlar diğer pilotların sahip olduğu tüm
hakları elde etmektedir. Ayrıca mezun olan Teğmenler, 2023 yılında hizmete girecek Türkiye’nin ilk uçak
gemisi (LHD) TCG ANADOLU’dan uçuş yapacak F-35 tipi savaş uçaklarında savaş pilotu olma şansına da
sahip olacaklardır.
Yurt Dışı Görevleri:
Deniz Harp Okulunda her yıl icra edilen açık deniz eğitimleri ile Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz gibi
yurt dışı limanlarını ziyaret etme imkânı bulan öğrencilerimiz, mezuniyeti müteakip görev yapacakları gemiler
ile yurt dışı liman ziyaretleri, yine meslek hayatları boyunca geçici süre ile (bir iki haftalıktan, bir yıla kadar)
veya daimi görev ile (2-3 yıl) çeşitli yurt dışı görevleri ve kursları kapsamında dünyanın birçok ülkesini görme,
değişik kültürleri tanıma imkânı bulmaktadır.
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HAVA HARP OKULU
Tarihçe:
Hava Harp Okulu yüksek karakterli, milli ve kurumsal değerleri benimsemiş, Atatürk ilke ve
inkılâplarına bağlı, Hava Kuvvetlerimizin modern uçaklarını en etkili ve verimli şekilde kullanabilecek fiziki
yeterliliğe sahip, havacılığı bir yaşam tarzı olarak özümsemiş havacı subaylar yetiştiren bir eğitim kurumudur.
Dünya havacılık tarihinde ilk başarılı motorlu uçuşun gerçekleştiği 1903 yılından bir süre sonra, 1909
yılında Osmanlı Devleti’nde havacılık ile ilgili çalışmalara başlanmış ve 1911 yılında ilk askeri havacılık
teşkilatı kurulmuştur. Havacılık alanındaki gelişmeler Osmanlı Devleti tarafından çok yakından takip edilmiş
ve 3 Temmuz 1912 tarihinde bugün Hava Harp Okulunun bulunduğu bölgede, “Hava Okulu” adıyla ilk
havacılık eğitim kurumu açılmıştır.
Hava Harp Okulu, 1 Ekim 1951 günü Eskişehir’de eğitim ve öğretime başlamıştır. 14 Ekim 1954
tarihinden itibaren İzmir-Güzelyalı’da eğitim ve öğretimine devam etmiş, havacılığın doğduğu yer olan ve
günümüzde eğitimine devam ettiği İstanbul-Yeşilyurt’taki yeni ve modern tesislerine 31 Ağustos 1967’de
taşınmıştır. Hava Harp Okulu, kuruluşunun yirminci yılına girdiği 1969 yılında, pilot yetiştirmek için üç yıllık
akademik öğretim ve iki yıllık tatbiki uçuş eğitimi sistemine geçmiştir. 1974 yılında Harp Okullarının öğretim
süresi, lisans seviyesinde öğretim yapmak üzere dört yıla çıkarılmıştır. 2001 yılında akademik öğretim
faaliyetleri Türk Eğitim Sistemine entegre olmuş, 2005 yılında ise Avrupa Eğitim Sistemi ile bütünleşmiştir.
Askeri Eğitim:
Profesyonel askerlik ve havacılık hayatının başlangıcını oluşturan askeri eğitimle, önce itaat etmeyi ve
disiplini yürekten bilen iyi bir asker olmayı başarmış, sonra da bu kalbi itaati sağlayarak ve profesyonel
yönetimi bilen liderler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Askeri eğitimin kapsamı çok geniş olup itaatten liderliğe uzanarak, sürekli yükselme eğilimi
göstermektedir. Temel askerlik eğitimi ile başlayan süreç, eğitim öğretim yılı içinde ileri askeri ve liderlik
vasıfları geliştirmeyi hedeflemektedir. Öğretim yılı içinde askeri kültür, bireysel gelişim, temel değerler
konularında zengin bir akademik programla desteklenen askerlik ve liderlik eğitimi, yıl içi ve kamp dönemi
uçuş faaliyetleri ile havacılık boyutuna da yükseltilmektedir.
Akademik Öğretim:
Hava Harp Okulunun amacı; Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına göre lisans eğitim ve öğretimi
vermektir. Bu kapsamda geleceğin harp silah ve teknolojilerini en iyi şekilde kullanabilecek; çağın isteklerine
ve bilimin gereklerine göre, Hava Kuvvetlerinin gelişiminde önderlik edebilecek yeterlilikte, Atatürk ilke ve
inkılâplarına bağlı, askeri, fen, teknik ve sosyal bilimlerde lisans düzeyinde eğitim almış pilot adayı
Harbiyeliler yetiştirmektir.
Hava Harp Okulunda asker ve sivil öğretim üyeleri tarafından günümüzün önemli üniversitelerine
eşdeğer öğretim verilmektedir. Dekanlık binası içerisinde; 30 Harbiyeli kapasiteli, içerisinde projeksiyon
cihazı ve akıllı tahta gibi teknolojik imkânların bulunduğu modern derslikler ile Elektronik, Bilgisayar,
Aerodinamik, Uçak Elemanları, İngilizce, Fizik, Kimya Malzeme ve İmalat gibi teknolojik laboratuvarları ve
Yabancı Dil Öğrenme Merkezi bulunmaktadır.
Bilimsel çalışma yapmak isteyen Harbiyelilere öğretim üyeleri tarafından her türlü destek verilmekte ve
ortaya çıkan teknolojik ürünler çeşitli bilimsel etkinliklerde sunulmaktadır.
Hava Harp Okulunda Havacılık ve Uzay, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendislikleri
bölümlerinde lisans öğretimi verilmektedir. Ayrıca Askeri ve Sosyal Bil. Böl. Bşk.lığı, Fen Bilimleri Böl.
Bşk.lığı, Yönetim Bilimleri Böl. Bşk.lığı ve Yabancı Diller Böl. Bşk.lığı tarafından söz konusu lisans
eğitimleri desteklenmektedir.
Eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı dâhil beş yıl olup öğrencilerin en fazla altı yılda (sağlık nedenleri
hariç) öğretimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Mezun olan tüm öğrenciler subay diploması ile birlikte
evrensel geçerliliği olan bir lisans programının diplomasını da almaktadır.
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Beden Eğitimi ve Spor:
Savaş Beden Eğitimi uygulamalarının amacı; öğrencileri Temel Beden Eğitiminde kazandıkları
yetenekler ile yüksek performanslı uçakların kullanılmasında ve muharebede karşılaşılacakları her türlü
güçlüğü yenebilecek Fiziki Yeterlilik ve Uygun Kondisyon seviyesine ulaştırmak ve kendisine güvenini
geliştirmek amacıyla planlı icra edilen Beden Eğitimi Faaliyetleri düzenlemektir.
Hava Harbiyelilere sporu sevdirmek, tesis ve malzemeleri etkin olarak sunmak ve kullandırmak,
gelişimlerine katkıda bulunmak ve teğmen rütbesiyle pilot adayı da olan mezunların sporu bir yaşam felsefesi
olarak görmeleri, hayatları boyunca spor yapmaya devam etmeleri amaçlanmaktadır.
Hava Harp Okulunda, savaş pilotu ve seçkin birer hava subayı olmak için eğitim alan hava Harbiyelilerin
karşılaşabilecekleri fiziksel zorluklarla başa çıkabilmelerinin yanı sıra psikolojik olarak da “güçlü olmayı”
sağlamaya çalışmakta, moral ve motivasyonlarının üst düzeyde olması için gayret sarf edilmektedir.
Harbiyelilerin takım oyunlarında yer alması ve tim ruhuna dayalı sportif alanlarda da yetenek kazanması için
imkân sağlanmaktadır ve Atış, Atletizm, Badminton, Basketbol, Futbol, Hava Pentatlon, Kickboks, Hentbol,
Masa Tenisi, Oryantiring, Tenis, Voleybol, Yüzme ve Fitness branşlarında takımlar kurulmaktadır.
Sosyal Etkinlikler:
Harbiyelilerin sosyal ve kültürel yönden gelişmeleri amacıyla birçok faaliyet icra edilmektedir. İstanbul
bir kültür şehri olarak tiyatro, bale, opera, konser, festival gibi bir çok imkâna sahiptir. Hafta içi ve hafta
sonunda bu tür faaliyetler Harbiyeliler tarafından planlanır. İzinlerini HHO’da geçirmek isteyen Hava
Harbiyeliler, okulun spor salonundan, tenis kortlarından, futbol sahalarından, diğer açık spor tesislerinden ve
öğrenci gazinolarından faydalanabilmektedirler. Ayrıca her yıl Mayıs ayında Genç Kartallar Şöleni
düzenlenmekte ve bu şölen kapsamında Hava Harbiyeliler tiyatro, halk oyunları, Türk Sanat Müziği, Türk
Halk Müziği gösterileri gerçekleştirmekte ve ünlü sanatçılar tarafından konser verilmesi sağlanmaktadır.
Öğrencilere Sağlanan İmkânlar:
Hava Harbiyelilerin her türlü temel ihtiyaçları HHO tarafından karşılanır. Yemek, giyim-kuşam, oda,
ders kitapları, kırtasiye malzemeleri ve daha birçok imkân Hava Harbiyelilere ücretsiz olarak sunulur. Hava
Harbiyeliler HHO’na kabul edilmelerini takiben Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olurlar ve hayatları boyunca
sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanırlar.
Mezuniyet Sonrası:
Harbiyelilere mezuniyetlerini müteakip, “subay diploması” ile birlikte, bitirmiş olduğu bölüme ait
“lisans diploması” da verilmektedir. Hava Kuvvetleri Komutanı; Hava Harp Okulu mezunu subaylar arasından
seçilmektedir. Subaylar, devlet memurudur. HHO’dan mezun olur olmaz maaş almaya başlamaktadırlar.
Mezun olan subaylar, lojmanlardan, dinlenme ve eğitim maksatlı olarak aileleri ile birlikte yaz ve kış
dönemlerinde sadece TSK personeline hizmet veren yerel ve özel eğitim merkezlerimden istifade
edebilmektedirler. Orduevleri ile sosyal tesisler; konumu, konforu, sunduğu nitelikli ve ekonomik
imkânlarıyla TSK mensuplarının hizmetindedir. Subaylar, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)’nun doğal
üyesidirler
Yurt İçi ve Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenimi:
Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda havacı subaylar yurt içi ve yurt dışındaki
seçkin üniversitelerde ve Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki enstitülerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı
nam ve hesabına eğitim alabilmektedirler.
Uçak ve Helikopter Pilotluğu:
Hava Harp Okulu son sınıfta yapılan sağlık muayenelerini geçen ve mezuniyet sonrasındaki pilotaj
eğitimini başarı ile tamamlayan teğmenler Hava Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli üs ve birliklerinde jet/
nakliye uçağı ve helikopter pilotu olarak görev yaparlar.
Yurt Dışı Görevleri:
Mesleğinde başarı göstermiş ve yabancı dil bilgisi yeterli olan havacı subaylar Hava Kuvvetleri
Komutanlığının yurt dışındaki (Askeri ataşelik, NATO vb.) kadrolarında çalışma ve ülkemizi temsil etme
imkânına kavuşmaktadır.
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KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU
Tarihçe:
1909 yılında çıkarılan bir nizamname ile astsubay eğitiminin modern yöntemlerle yapılabilmesi için
Osmanlı Devleti’nin yedi ordu bölgesinde (İstanbul, Konya, Selânik, Erzincan, Halep, Bağdat, Yemen) ilkokul
düzeyinde “Küçük Zabit İptidaî Mektepleri” açılmıştır.
Osmanlı askeri yapısı içinde, ordumuzun orta kademe yöneticileri ve teknisyenleri olan astsubay
gereksinimi ilk başlarda; sürekli olarak aynı görevi yapan ve bu nedenle bilgi ve becerisiyle sivrilmiş erbaşların
“Gedikli” unvanı ile muvazzaf hizmete alınmalarıyla sağlanıyordu. İlk kurulan okulların bir kısmı savaşların
etkisi ve toprak kaybı nedeniyle kapanmış, 03 Mart 1924 tarihinde kabul edilen “Tevhid-i Tedrisat Kanunu”
ile Türk Eğitim Sistemi yeniden düzenlenmiş, bu çerçevede değişik zamanlarda çeşitli “Astsubay Okulları”
açılmıştır. 1950’den sonra açılan Astsubay Hazırlama Ortaokullarından Konya’daki hariç tümü 1963 yılına
kadar kapatılmıştır. 1966 yılında yapılan bir düzenleme ile Konya’daki “Astsubay Hazırlama Okulu” aynı yıl
Çankırı’ya taşınarak “Çankırı Astsubay Hazırlama Okulu” adını almıştır. Daha sonra 1987 yılında Balıkesir’de
“Teknik Astsubay Hazırlama Okulu” kurulmuştur. 1988 yılında Ankara’daki Elektronik Astsubay Hazırlama
Okulunun ve 1997 yılında ise Çankırı’da bulunan Astsubay Hazırlama Okulunun Balıkesir’e taşınmasıyla
burada “Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu” kurulmuş ve 2003 yılından itibaren ise Meslek
Yüksekokulu seviyesine yükseltilmiştir. Okul, 2016 yılından itibaren Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde
teşkilatlandırılmıştır.
Askeri Eğitim:
Okulumuza yeni katılan öğrencilerin askerlik anlayışını geliştirmek, temel askeri terminolojiye ve
uygulamalara aşinalığını arttırmak maksadıyla “İntibak Eğitimi” uygulanmaktadır. Bu eğitim Ağustos - Eylül
ayları içerisinde 2 ila 8 hafta süre ile uygulanmaktadır.
Akademik yıl içerisinde ise öğrencilerin temel askeri bilgi ve becerilerini pekiştirmek maksadıyla,
akademik programlarda yer alan askerî konular uygulamalı olarak icra edilmektedir. Askeri sevk ve idare ile
komutanlık yeteneklerini geliştirmek maksadıyla yapılan eğitim, bir ve ikinci sınıf akademik eğitim sonunda
Kartal/ Menteş - İzmir’de icra edilmektedir. Bu yıl sonu tatbikî eğitimde dayanıklılık eğitimi kapsamında
öğrencilere; savaş yüzmesi, sızma, güç engelleri parkurlarından geçiş eğitimleri, muharebe eğitimi, teröristle
mücadele harekâtı eğitimi, mekanik nişancılık ve atış eğitimi, hayatı idame eğitimi, dağcılık eğitimi ve gece
eğitimi verilmektedir.
Akademik Öğretim:
Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda; Atatürk ilkelerine bağlı, vatan sevgisi ve sorumluluk
duygusuna sahip, askeri değerleri haiz, süratle düşünme ve çabuk karar verme yeteneği kazanmış, tarih bilgisi
ve bilinci gelişmiş, askeri sınıf/branşının bilimsel ve teknolojik gelişmelerini izleyen ve değişimi
gerçekleştirebilen, güncel bilgiler ile meslek ve sınıfları ile ilgili yayınları izleyebilecek düzeyde yabancı dil
öğrenmiş, Türkçeyi doğru kullanabilen, yazılı ve sözlü iletişimi güçlü, hitabet yeteneği gelişmiş astsubaylar
yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu amaçla, okulumuzda dokuz akademik program dâhilinde öğrenci
yetiştirilmektedir. Öğrencilerin istifadesine açık ve sürekli büyüyen kütüphane, fiziki yeterliliklerini arttırmak
için tesis edilmiş çok sayıda spor alanı ve dil yeteneklerini ilerletmek için dil laboratuvarları okulumuz
öğrencilerinin faydalanabileceği imkânların başında gelmektedir.
İşletme Yönetimi, Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Uçak Teknolojisi, Otomotiv
Teknolojisi, Mekatronik Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi
bölümlerinde ön lisans eğitimi verilmektedir.
Beden Eğitimi ve Spor:
Öğrencilerin psikomotor (koordinasyon, ritim, denge, sürat, dayanıklılık, kuvvet, esneklik vb.)
yeteneklerini geliştirmek, sporu bir yaşam biçimi olarak benimsemelerini sağlanmak maksadıyla, akademik
eğitim ve tatbikî eğitim dönemlerinde spor faaliyetleri ile olimpik branşlarda takım sporları icra edilmektedir.
Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda atletizm, atış, askeri pentatlon, kros ve koşarak hedef bulma
branşlarında okul takımları oluşturulmaktadır. Takımlar; Kara Kuvvetleri Komutanlığı Müsabakaları,
Astsubay Meslek Yüksekokulları Müsabakaları ve kulüplerarası müsabakalara iştirak etmekte, öğrencilerimiz
okullarını bu müsabakalarda temsil etme fırsatı bulmaktadır.
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Öğrencilere Sağlanan İmkânlar:
Öğrencilerin kişisel gelişimi için sağlanan imkânların yanı sıra, sosyal alanda da etkin rol oynamalarının
öneminin bilindiği Kara Astsubay MYO’da, öğrencilerin etkin katılımı ile önemli günlerde şiir dinletileri,
tiyatro faaliyetleri, konserler ve oratoryolar gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Öğrencilerin serbest
vakitlerinde günün stresini atmaları için bilardo salonunun yanı sıra oyun konsolları, satranç ve benzeri tahta
oyunlarının olduğu alanlar bulunmakta ve öğrenciler tarafından etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bilimsel ve
sanatsal faaliyetlerin de yoğun olduğu okulumuzda, çeşitli dönemlerde bilim, sağlık, spor, edebiyat gibi
alanlarla konferanslar düzenlenmekte, öğrencilerin aktif katılımıyla faaliyetler icra edilmektedir.
Cumhuriyetin tohumlarının atıldığı Kurtuluş Savaşı’nın yapıldığı yerlere düzenlenen tarih gezileri, o dönemin
şartlarını ve ruhunu hissetmesini sağlayarak öğrencilerimize tarih bilinci aşılamakta ve sorumluluk bilinci
kazandırmaktadır. Öğrencilerin hitabet yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla, birinci sınıf öğrencilerinin
tamamına takdim görevleri verilmekte ve bu takdimler beş kanallı MYO TV sisteminden yayınlanmaktadır.
Mezuniyet Sonrası:
Öğrencilere mezuniyetlerini müteakip, “astsubay diploması” ile birlikte, bitirmiş olduğu bölüme ait “ön
lisans diploması” da verilmektedir. Astsubaylar, kadrolu devlet görevlisidir ve mezun olur olmaz maaş almaya
başlamaktadırlar. Mezun olan astsubaylar, lojmanlardan, dinlenme ve eğitim maksatlı olarak aileleri ile birlikte
yaz ve kış dönemlerinde sadece TSK personeline hizmet veren yerel ve özel eğitim merkezlerinden istifade
edebilmektedirler. Orduevleriyle sosyal tesisler; konumu, konforu, sunduğu nitelikli ve ekonomik
imkânlarıyla TSK mensuplarının hizmetindedir. Astsubaylar, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)’nun doğal
üyesidirler.
Yurt İçi ve Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenimi:
Öğrenciler, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulundan çağın gereksinimlerine uygun bilgi ve becerileri
kazanarak mezun olmaktadırlar. Ön lisans diploması ile mezun olan öğrencilerin lisans tamamlama olanakları
bulunmaktadır. Böylece dört yıllık fakülte mezunu olan astsubaylar, yıllık olarak belirlenen kontenjanlar
dâhilinde, muvazzaf subaylığa geçiş sınavlarına girebilmektedir. Mezun olan öğrencilere, “Astsubay
Diploması” ve “Ön Lisans Diploması” verilmektedir. Yabancı dil eğitimi, görev başı eğitimi, yurt içi-yurt dışı
kurslar, komando ihtisas kursu, özel kuvvetler bünyesine katılma, astsubaylıktan subaylığa geçiş imkânları
bulunmaktadır.
Yurt Dışı Görevleri:
Okulumuzdan mezun olan Astsubaylar, TSK’nın yurt içindeki birlik ve kurumlarındaki görevlerinin
yanında; dünyanın dört bir yanında konuşlanmış Türk / NATO birliklerinde geçici ya da daimi olarak görev
alabilmektedir.
DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU
Tarihçe:
Mazisi şanlı zaferlerle dolu Türk Bahriyesine kahraman denizciler yetiştiren, her dönemde çağın
gerekleri doğrultusunda en seçkin eğitim ve öğretimi veren Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Türk Deniz
Kuvvetlerinin 21’inci yüzyılda ihtiyacı olan Deniz Astsubaylarının yetiştirildiği bir eğitim kurumudur.
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Büyükamiral Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa tarafından 15 Nisan
1890 tarihinde “Deniz Gedikli Sınıfı” adı ile “Selimiye Top Eğitim Gemisi’nde” öğrenime başlamıştır. Daha
sonra sırası ile 1915 yılında “Makineci Çırakları Mektebi” ve 1916 yılında “Gemici Çırakları Mektebi”
okulları açılmıştır. Cumhuriyet dönemi ile birlikte 1924 yılında “Çırak Mektepleri” “Gemici Gençler Mektebi”
adını almış ve Kasımpaşa Hasköy’e taşınmıştır. 1963 yılında “Deniz Astsubay Hazırlama Okulu” adını alarak
Beylerbeyi’ne konuşlanmış ve 40 yıl boyunca eğitim-öğretim faaliyetlerini burada yürütmüştür. 6 Ekim 2003
tarihinden itibaren de 2 yıllık ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren bir okul olarak “Deniz Astsubay
Meslek Yüksekokulu” adı altında Altınova/Yalova ve Derince/Kocaeli‘de bulunan yerleşkelerinde eğitimöğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
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Askeri Eğitim ve Deniz Eğitimi:
Öğrencilerin yönetim ve karar verme alanlarındaki yeteneklerinin geliştirilerek, çağdaş bir asker ve
denizci olmalarını sağlamak amacıyla askeri eğitim programları düzenlenmektedir. Askeri eğitimler, Türk
Deniz Kuvvetlerinin seçkin subay ve astsubayları yönetimi ve denetiminde yaptırılmaktadır. Öğrencileri gemi
ve deniz hayatına alıştırmak, öğrenilen teorik bilgilerin uygulamasını yaptırmak ve göreve hazırlamak
amacıyla yıl içerisinde, okul ve harp gemilerinde uygulamalı deniz eğitimleri yapılmaktadır. Yaz döneminde
öğrencilerimiz okul gemileriyle çeşitli yurt içi ve yurt dışı limanlarını ziyaret etmekte, aldıkları deniz
eğitiminin yanı sıra, henüz öğrenciyken farklı ülkeleri görebilme ayrıcalığına sahip olmaktadır.
Akademik Öğretim
Deniz Astsubay MYO eğitim-öğretim sisteminin öncelikli hedefi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı
yüzer ve kara birliklerine göreve hazır astsubay yetiştirmektir. Bu maksatla; Deniz Astsubay MYO eğitim
programları, öğrencilerin mezuniyet sonrası yüzer ve kara birliklerinde alacakları görevleri başarabilmeleri
için sahip olmaları gereken bilgi ve becerileri kazandırılmasını hedeflemektedir.
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda öğrenciler; Seyir, Harekât, Porsun, Elektronik, Güdüm
Sistemleri ve Teknikleri, Topçu, Torpido, Mayın, Sonar, Bilgi Teknolojileri, Uçak Bakım, İkmal, İdari,
Altınova/Yalova yerleşkesinde, Motorcu, Yara Savunma ve Elektrik sınıfları Derince/Kocaeli yerleşkesinde,
Dz.Piyade sınıfı Kara Asb.MYO K.lığı Balıkesir’de, Dz.İstihkam sınıfı Kara Asb.MYO K.lığı Balıkesir/ Hava
Asb. MYO K.lığı Gaziemir/İzmir’de, Uçak Bakım sınıfının bazı branşları Hava Asb. MYO K.lığı
Gaziemir/İzmir’de eğitime tabi tutulurlar. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler astsubay çavuş rütbesi
ile mezun olurlar.
Mezun olan Astsubaylara, “Ön lisans Diploması” ve “Astsubay Diploması” olmak üzere iki farklı
diploma verilmektedir.
Gemi Makineleri İşletme, Elektrik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Elektronik Teknolojisi,
Uçak Teknolojisi, İşletme Yönetimi, Bilgisayar Programcılığı, Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümlerinde ön
lisans eğitimi verilmektedir.
Beden Eğitim ve Spor:
Öğrencilerin her türlü beden eğitimi, spor faaliyetleri ve muharebede karşılaşılabilecek çeşitli güçlükleri
yenebilecek fiziksel yeterliğe ulaştırılması ve kendilerine olan güven duygularının geliştirilmesi maksadıyla;
muharebe koşullarına uygun özel nitelikli beden eğitimi faaliyetlerini yapabilme becerisinin kazandırılması
hedeflenmektedir. Öğrencilerin fiziksel gelişimleri maksadıyla, Futbol, Basketbol, Yelken, Yüzme, Havalı
Atış ve Kır Koşusu spor dallarında faaliyet gösterilmektedir.
Sosyal Etkinlikler:
Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerinin sağlanabilmesi maksadıyla konser, tiyatro ve sinema
faaliyetleri icra edilmektedir.
Öğrencilere Sağlanan İmkanlar:
Öğrencilerin ders dışında kalan vakitlerini etkin bir biçimde kullanabilmeleri maksadıyla teneffüshane,
cep sinema salonu, kitap okuma odası, bilardo salonu ve oyun odası mevcuttur.
Mezuniyet Sonrası:
Öğrencilere mezuniyetlerini müteakip, “astsubay diploması” ile birlikte, bitirmiş olduğu bölüme ait “ön
lisans diploması” da verilmektedir. Astsubaylar, devlet memurudur ve mezun olur olmaz maaş almaya
başlamaktadırlar. Mezun olan astsubaylar, lojmanlardan, dinlenme ve eğitim maksatlı olarak aileleri ile
birlikte yaz ve kış dönemlerinde sadece TSK personeline hizmet veren yerel ve özel eğitim merkezlerinden
istifade edebilmektedirler. Orduevleri ile sosyal tesisler; konumu, konforu, sunduğu nitelikli ve ekonomik
imkânlarıyla TSK mensuplarının hizmetindedir. Astsubaylar, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)’nun doğal
üyesidirler.
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SAT, SAS ve BSD:
Deniz Astsubayı olarak mezun olan öğrenciler, Deniz Kuvvetlerinin özel ihtisas gerektiren; Sualtı
Taarruz (SAT) Komando, Sualtı Savunma (SAS) Komando ile Birinci Sınıf Dalgıçlık (BSD) gibi seçkin
birimlerinde çalışma hakkına sahiptirler. Seçmelere katılan personel ihtisas eğitimini tamamladıktan sonra
görevine SAT, SAS ve BSD olarak devam eder.
Yurt Dışı Görevleri:
Deniz Astsubayı olarak mezun olan öğrenciler meslek hayatlarının ilerleyen dönemlerinde İngilizce
veya diğer yabancı dil seviyelerine göre çeşitli yurt dışı görevlerinde bulunabilmektedirler.
HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU
Tarihçe:
Hava Kuvvetlerimizi “Çağı ile Yarışır Bir Hava ve Uzay Gücü” olarak geleceğe taşıyacak olan ve
“Yarınların Hava Astsubaylarını Yetiştirme” gibi onurlu bir sorumluluğu bulunan Hava Astsubay Meslek
Yüksekokulu, Astsubay MYO’ların kurulması yönünde başlatılan çalışmalar sonucunda Gaziemir/İzmir (Eski
adıyla Seydiköy) sınırları içerisinde “Mezuniyet sonrası astsubay ihtisas temel eğitimlerini daha iyi
kavrayabilecek ve lisan bilgisiyle donanmış astsubayların yetiştirilmesi” amacıyla 2003 yılında kurulmuştur.
2012-2013 eğitim-öğretim döneminden itibaren Hv. Asb. MYO K.lığı bünyesinde on iki programda
öğrenciler ulusal ve uluslararası benzer ön lisans veren eğitim kurumlarına eşdeğer, Hava Kuvvetleri
Komutanlığının bugün ve gelecekte ifa edeceği görevlere uygun donanımda yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu
yeni yapılanma ile öğrenciler iki yıllık ön lisans eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra ilgili sınıf
okullarında ihtisaslarına uygun temel mesleki bilgi ve özellikle beceri eğitimlerini farklı sürelerde alarak Hava
Kuvvetleri Komutanlığının farklı birliklerine atanmakta, mesleki yaşantıları süresince sürekli eğitim
kapsamında uygulanacak eğitim programlarına dahil edilerek hem mesleki bilgi ve becerilerini hem de askeri
ve genel kültürlerini geliştirme imkânına sahip olmaktadırlar.
Askeri Eğitim:
Askeri eğitiminin hedefi; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda demokratik, laik ve sosyal hukuk
devleti ilkelerine bağlı, hizmet bilinci ve mesleki değerleri kazanmış, TSK İç Hizmet Kanunu ve
Yönetmeliği’nde belirtilen ve asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, yeterli fiziki yeteneği
kazanmış, muharebe ortamı ve olağanüstü durumlar karşısında soğukkanlılıkla görev yapabilecek bilgi, beceri
ve motivasyona sahip, kurumsal temel değerleri içselleştirmiş, iyi insan, iyi asker ve iyi havacılar
yetiştirmektir.
Askeri eğitimler, Türk Hava Kuvvetlerinin seçkin subay, astsubay ve yöneticilerinin yönetimi ve
denetiminde yaptırılmaktadır. Bu kapsamda; Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundaki askeri eğitimlerde;
Askeri Liderlik Eğitimi, Emniyet Eğitimi ile Atış Eğitimleri verilmektedir. Askeri eğitimler kapsamında;
yanaşık düzen eğitimi, muhabere eğitimi, hayatta kalma eğitimleri, askeri ve genel kültür konuları
verilmektedir.
Akademik Öğretim:
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu akademik eğitiminde; askerlik anlayışının gerektirdiği hizmet
bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırıldığı, havacılık ve uzay teknolojileri alanında bilimsel mükemmelliği
ölçü alan, liderlik özellikleri gelişmiş, fiziki yeterliliğe sahip sağlam karakter ve üstün kişilik özelliklerine
sahip eğitim ve ön lisans öğrenimini görmüş muvazzaf hava astsubayı yetiştirmek hedeflenmektedir.
Öğrenciler 1’inci dönem Temel Bilimler, Askeri Bilimler ve Yabancı Dil Bölüm Başkanlıklarınca
verilen ortak dersleri almakta, 2’nci dönemden itibaren sınıf ve ihtisaslarına göre toplam 12 programda ön
lisans düzeyinde eğitim almaktadır. Dersler 24 kişilik dershanelerde ve donanımlı laboratuvarlarda yapılmakta
olup ileri seviyede İngilizce eğitimi verilmektedir
Uçak Teknolojisi (Mekanik), Uçak Teknolojisi (Aviyonik), Güvenlik ve Koruma, Bilgisayar
Programcılığı, Elektronik Haberleşme, Büro Yönt. ve Yönetici Asistanlığı, Elektrik, Hava Trafik Kontrol,
Lojistik, İnşaat Teknolojisi, Otomotiv, Mekatronik bölümlerinde ön lisans eğitimi verilmektedir.
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Beden Eğitimi ve Spor:
Öğrencilerin muharebe etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak yakın dövüş, fonksiyonel antrenman ve
ağırlık çalışmalarını iyi düzeyde uygulayabilme yeteneğini kazandırılmakta, öğrencilerin spor yapma
alışkanlığı kazanmaları amacıyla; olimpik spor branşlarında (atletizm, atış (havalı), koşarak hedef bulma, kır
koşusu, eskrim, futbol, crossfit, basketbol) çalışmalar ve müsabakalar icra edilmektedir.
Sosyal Etkinlikler:
Öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 13 branşta öğrenci kulüp faaliyetleri
yürütülmekte, tarih ve kültür bilincini geliştirmek amacıyla; milli günlerde anma etkinlikleri, tarihi mekân
gezileri (Afyon, Çanakkale, 57’nci Alay, Kıbrıs, Anıtkabir), hastane ve huzurevi ziyaretleri ve tiyatro, konser
ve konferanslara katılım sağlanmaktadır. Aidiyet bilincini geliştirmek amacıyla; staj uygulaması, birlik
ziyaretleri, tecrübe aktarımı, şehit ailesi ziyaretleri, e-dergi, aylık bülten, tabur düzeyinde faaliyetler
gerçekleştirilmektedir.
Öğrencilere Sağlanan İmkânlar:
Her odada 4 kişi kalacak şekilde 1200 öğrenci kapasitesine sahip öğrenci yatakhanesi ve yemekhane,
İçerisinde kafeterya, televizyon, bilardo, satranç takımlarının olduğu 2 adet öğrenci gazinosu, spor
faaliyetlerinin icra edilmesi amacıyla 1 Spor Salonu, 2 Fitness Salonu, 3 Tenis Kortu, 2 Açık Basketbol ve
Voleybol Sahası, 1 Eskrim Çalışma İst., 1 Futbol Sahası, 2 Tartan Pist olmak üzere 12 adet spor tesisi, İngilizce
eğitiminin desteklenmesi maksadıyla 1 cep sineması öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.
Mezuniyet Sonrası:
Öğrencilere mezuniyetlerini müteakip, “astsubay diploması” ile birlikte, bitirmiş olduğu bölüme ait “ön
lisans diploması” da verilmektedir. Astsubaylar, devlet memurudur ve mezun olur olmaz maaş almaya
başlamaktadırlar. Mezun olan astsubaylar, lojmanlardan, dinlenme ve eğitim maksatlı olarak aileleri ile birlikte
yaz ve kış dönemlerinde sadece TSK personeline hizmet veren yerel ve özel eğitim merkezlerinden istifade
edebilmektedirler. Orduevleri ile sosyal tesisler; konumu, konforu, sunduğu nitelikli ve ekonomik
imkânlarıyla TSK mensuplarının hizmetindedir. Astsubaylar, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)’nun doğal
üyesidirler.
Yurt İçi ve Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenimi:
Bütün bu imkânlara ilave olarak meslek yaşantısı boyunca yurt içinde ve dışında görecekleri lisans
tamamlama, lisans eğitimleri, kurslar, sınıflarına yönelik alacakları tamamlayıcı eğitimler ile görev
yapacakları yurt içi kadroların yanı sıra, dünyanın dört bir yanındaki yurt dışı kadrolarda görev yapabilme
imkânı sağlanacaktır.
BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU
Tarihçe:
Ülkemizin en eski askeri eğitim kurumlarından olan okulumuz, 23 Kasım 1831 tarihinde İstanbul’da
“Müsika-i Hümayün” adı altında kurulmuştur. 1924 yılında Atatürk’ün direktifiyle İstanbul’dan Ankara’ya
taşınmış ve “Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti” adı altında yeniden teşkilatlanmıştır.
1924 yılından 2003’e kadar çeşitli teşkilat ve isimlerle faaliyetine devam eden okulumuz; 2003-2004
eğitim-öğretim yılından itibaren Bando Astsubay Hazırlama Okulu ve Bando Astsubay Meslek
Yüksekokulundan oluşan Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı adını almıştır.
2016 yılından itibaren lise bölümü kapatılmış ve halen Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu olarak
Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
Askeri Eğitim:
Öğrencilerin yönetim ve karar verme alanlarındaki yeteneklerinin geliştirilerek çağdaş bir asker ve
bando astsubayı olmalarını sağlamak amacıyla askeri eğitim programları uygulanmaktadır. Askeri eğitimler
atış, spor, savaş beden eğitimi ve her askerin bilmesi gereken konularda, alanlarında uzman seçkin subay ve
astsubaylar tarafından verilmektedir
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Akademik Öğretim:
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu olarak iki yıllık eğitim-öğretim veren okulumuz, müzik eğitimi
alanında hem yurt içinde hem de yurt dışındaki en önemli okullardan birisidir. Okulumuzda, ön lisans
seviyesinde müzik eğitimi verilmekte, ayrıca profesyonel müzik eğitiminde olması gereken temel bilimler
dersleri de bu programların içerisinde yer almaktadır.
Okulumuzda, “Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar” ile “Çalgı Bakım Onarım” olmak üzere iki farklı program
uygulanmaktadır. Bu iki programda Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Programında; Flüt, Obua, Klarnet, Fagot,
Alto Saksafon, Bariton Saksafon, Korno, Trompet, Kornet, Büğlü, Trombon, Bariton, Bas, Vurmalı
Çalgılar(Percussion) ve Piyano çalgılarının eğitimi; Çalgı Bakım Onarımı Programında ise Çalgı Teknik
Bilgisi, Kamışlı Çalgılar Bakım ve Onarımı, Bakır Çalgılar Bakım Onarımı, Vurmalı Çalgılar Bakım Onarımı,
Tuşlu Çalgılar Bakım Onarımı, Yaylı ve Telli Çalgılar Bakım Onarımı eğitimi verilmektedir. Akademik
eğitim, Yükseköğretim Kurulu ve Avrupa Birliği eğitim standartlarına uygun olarak öğretim üyeleri ile
mesleki ve akademik kariyere sahip subay/astsubay ve sivil öğretim elemanlarınca, bireysel dersler 1-2, toplu
dersler ise 15-20 kişilik modern çalışma odaları ve dershanelerde verilmektedir. Öğrenciler internet ve dâhili
bilgi sistemleri ile sürekli yenilenen ve zengin bir kitap koleksiyonuna sahip olan kütüphaneden haftanın her
günü istenilen saatte istifade edebilmektedir.
Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar:
Üflemeli ve vurmalı çalgılar alanında uzman akademik öğretim elemanlarının öğrencilerle birebir
yaptıkları ana çalgı derslerine ek olarak özel tasarlanmış dershanelerde piyano eğitimi de verilmektedir. Ayrıca
profesyonel müzik eğitiminin gerektirdiği diğer müzik dersleri de en iyi araç, gereç ve bilişim teknolojileriyle
öğrencilerimize sunulmaktadır. Astsubay adaylarına mesleklerini en iyi şekilde icra edebilmeleri amacıyla;
çalgı, solfej, oda müziği ve orkestra dersleri de verilmektedir.
Çalgı Bakım Onarım:
Bu programın amacı, piyano dâhil olmak üzere diğer çalgıların bakım ve onarımlarını en iyi seviyede
yapabilecek uzman çalgı tamir teknikeri astsubayları yetiştirmektedir. Ülkemizde profesyonel çalgı tamir
teknikerliği eğitimi sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunda sunulmaktadır.
Beden Eğitimi ve Spor:
Öğrencilerimiz fiziki yeterliliklerini geliştirmek ve istenilen standartlara çıkarmak amacıyla düzenli ve
sürekli bir eğitim programına dâhil olmaktadır. Bu kapsamda Temel ve Savaş Beden Eğitimi dersi ile olimpik
branşlarda (atış, tenis vb.) eğitim almaktadır. Öğrencilerimiz okulumuzda mevcut olan açık ve kapalı spor
tesislerinden her zaman istifade edebilmektedir
Sosyal Etkinlikler:
Okulumuzda ülkemizin tarihi ve turistik yerlerine geziler düzenlenmekte, aynı zamanda Ankara’da
gerçekleşen üst seviyedeki sosyal ve kültürel etkinliklere öğrencilerimizin katılımı sağlanmaktadır.
Öğrenciler belirli aralıklarla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası başta olmak üzere Ankara’daki çeşitli
sanat etkinliklerine iştirak etmektedirler.
Tüm bunlarla birlikte; okulumuzun, yıl içindeki eğitim programı kapsamında ülkemizde bulunan
müzeler ile tarihi ve turistik yerlere de geziler düzenlenmektedir.
Öğrencilere Sağlanan İmkânlar:
Öğrencilerin ders dışında kalan vakitlerini etkin bir biçimde kullanabilmeleri maksadıyla teneffüshane,
cep sinema salonu, kitap okuma odası ve oyun odası mevcuttur. Öğrencilerimiz eğitim-öğretim, sağlık ve
sosyal alanlardaki çağdaş imkânlarımızdan en iyi düzeyde faydalanmaktadır.

-15-

Mezuniyet Sonrası:
Öğrencilere mezuniyetlerini müteakip, “astsubay diploması” ile birlikte, bitirmiş olduğu bölüme ait “ön
lisans diploması” da verilmektedir. Astsubaylar, devlet memurudur ve mezun olur olmaz maaş almaya
başlamaktadırlar. Mezun olan astsubaylar, lojmanlardan, dinlenme ve eğitim maksatlı olarak aileleri ile birlikte
yaz ve kış dönemlerinde sadece TSK personeline hizmet veren yerel ve özel eğitim merkezlerinden istifade
edebilmektedirler. Orduevleri ile sosyal tesisler; konumu, konforu, sunduğu nitelikli ve ekonomik
imkânlarıyla TSK mensuplarının hizmetindedir. Astsubaylar, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)’nun doğal
üyesidirler.
Yurt Dışı Görevleri
Okulumuzdan Bando Astsubay Çavuş rütbesi ile mezun olan öğrencilerden, MSB Yönetim Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı ile MSB Yönetim
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığına tayin
olanlar, yurt dışı konser, festival vb. faaliyetlerde görev almaktadır.
Ayrıca mesleğinde başarı göstermiş ve yabancı dil bilgisi yeterli olan bando sınıfı astsubaylar; TSK’nin
yurt dışındaki (Askeri ataşelik, NATO vb.) kadrolarında çalışma ve ülkemizi temsil etme imkanına
kavuşmaktadır.
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