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“Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği 
seninkinden daha temiz, daha sağlam bir 
askere rastlanmamıştır. Her zaferin mayası 
sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir. 
Kanaatinle, imanınla, itaatinle hiçbir 
korkunun yıldıramadığı demir gibi temiz 
kalbinle düşmanı sonunda alt eden büyük 
gayretin için minnet ve şükranımı söylemeyi 
kendime en değerli bir borç bilirim.”
        Ankara, 1921



Prof.Dr. Erhan AFYONCU
Rektör

Türkiye’de askeri eğitim ve öğretimi çatısı altında toplayan Milli Savunma Üniversitesi, 
kuruluşunun üzerinden bir yıl bile geçmeden gerekli adımları hızla atmış; Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli subay ve astsubay ihtiyacını karşılama 
yolunda önemli mesafeler katetmiştir. Milli Savunma Üniversitesi bir taraftan askeri 
eğitimin gereklerini ve geleneğini gözetirken diğer taraftan modern yöntemlerle çağın 
gereklerine uygun lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün ardından kısa süre içinde yapılan düzenlemelerle 
hızla toparlanan askeri okullarımız her alanda daha ileri seviyelere ulaşmaya yönelik 
adımları da süratle atmıştır.

Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi tarihi şanlı zaferlerle dolu, dünyanın en güçlü 
ordularından Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay ve astsubay olarak yerlerini almaya 
davet ediyoruz.

Geleceğin komutanı olmanız için sizleri Milli Savunma Üniversitesine bekliyoruz.

Rektörün Mesajı



Vatanına, milletine ve devletine bağlı, 
Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen; 
milli değerlere, demokratik kültüre ve 
tarih şuuruna sahip nitelikli insan gücü 
yetiştirmek; askeri harekât ortamına ve 
askeri kültürün gelişimine yönelik doktriner 
çözümler sunmak.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli 
Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair” 25 Temmuz 2016 
tarihli ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulmuştur. Bakanlar Kurulunun 14 
Kasım 2016 tarihli, 2016/9522 sayılı kararı ile MSÜ Teşkilatı oluşturulmuş, 25 Kasım 2016 tarihli 
Resmî Gazetede yayımlanmış, MSB’nin 03 Şubat 2017 tarihli onayı ile Rektörlük Karargâh Teşkilatı 
oluşturulmuştur. MSÜ Rektörlüğü 09 Ocak 2017’den itibaren Yenilevent/ İstanbul yerleşkesinde 
faaliyete başlamıştır. Milli Savunma Üniversitesi bağlısı olarak; 3 Harp Okulu, 4 Harp Enstitüsü, 6 
Araştırma Enstitüsü ve 4 Astsubay Meslek Yüksekokulu faaliyet göstermektedir.

Vizyon
Yenilikçi ve nitelikli birikimiyle, başta 
savunma, güvenlik ve strateji olmak üzere 
eğitim ve araştırmada öncü ve fark yaratan 
referans bir üniversite olmak.

Misyon

Tarihçe



KARA HARP OKULU

Çankaya / Ankara



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 
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Uluslararası İlişkiler 
ile İşletme ve Yönetim Bilimleri lisans programlarında eğitim faaliyeti sürdürülmektedir. 30 Ağustos itibariyle Teğmenlik payesine 
erişen Harbiyeliler subaylık diplomasının yanı sıra uluslararası geçerliliği olan lisans diplomasına da sahip olmaktadır.

11 Mayıs 2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ve 17 Mayıs 2000 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Harp Okulları Kanunu ile Kara Harp Okulu, yükseköğretim kurumları içerisinde üniversiteler ile birlikte sayılmış, 
çağdaş bir yükseköğretim kurumu olarak, üniversite yapısı çerçevesinde teşkilatlanmasının yasal dayanağı oluşmuştur.

Tarihçe

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu



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 olmaları sağlanmaktadır. 
Harbiye’de akademik ve askeri eğitimlerin yanı sıra beden 
eğitimi ve spor dallarında eğitim verilmektedir.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu



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; İşletme ve Yönetim 
Bilimleri, Uluslararası İlişkiler, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar 
Mühendisliği, Strateji ve Güvenlik, 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, Çince, Fransızca, Rusça, Yunanca dillerinde de eğitim verilmektedir. Ders dışı ortamlarda da 
yabancı dillerini geliştirmeleri adına Harbiyelilere 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.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu



Bölümün genel amacı, analitik düşünme ve modelleme 
becerilerine sahip, araştırmacı, öngörülemeyen 
problemlere akılcı yaklaşımlar ile çözüm önerileri ortaya 
koyabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, meslek 
ahlakı yüksek, mühendislik bakış açısına sahip ve liderlik 
özellikleri olan muvazzaf subaylar yetiştirmektir.

Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği bölümü, bilgi güvenliğinin 
önemini ve bilgi güvenliğini sağlamanın metotlarını 
bilen, günümüzün ve geleceğin teknolojisi olan bilgisayar 
ve bilgi sistemlerine hâkim, öğrenmeyi öğrenmiş, 
askerliğin hemen her alanında kullanılan bilgisayar ve 
gömülü bilgisayar sistemlerini işletebilen, kullanabilen, 
geliştirebilen subaylar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bilgisayar Mühendisliği
Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümü, Harbiyelilerin 
fen bilimleri ve sosyal bilimlerdeki bilgi ve becerilerini 
mühendislik ilke ve yöntemleriyle birleştirmelerini 
sağlamak; bu sayede Harbiyelilere birer lider ve yönetici 
olarak, kuracakları ve/veya işletecekleri karmaşık 
sistemleri disiplinler arası bir yaklaşım ile belirli hedeflere 
ulaşabilecek şekilde tasarlamalarını, işletmelerini, kontrol 
etmelerini ve süreçleri analiz ederek gerekli iyileştirmeleri 
yapabilmelerini sağlayacak yetenekler kazandırmaktır.

Endüstri ve Sistem
Mühendisliği İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olacak muvazzaf 

subayların temel mühendislik bilgilerini meslekte 
karşılaştıkları inşaat mühendisliği problemlerini çözmek 
için kullanması, inşaat mühendisliği mesleğinden edindiği 
bilgiyi Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı birimlerde 
kullanması, ömür boyu öğrenmeyi sürdürmek için ülkede 
veya yurt dışında yüksek lisans eğitimi veya mesleki 
eğitimler ile kendi kendine öğrenmeyi geliştirmesi, 
mesleki topluluk aktivitelerine katılması, mesleklerini, 
etik kurallar ve mesleki sorumluluklar ile görev yapması 
sağlanmaktadır.

İnşaat Mühendisliği

Bölümün temel görevi Türk Kara Kuvvetlerinin taktik, 
teknik ve idari faaliyetlerini yeterlilikle uygulayabilecek 
askeri disipline, bilimsel yetkinliğe ve genel kültüre sahip, 
lisans düzeyinde ve müteakip safhalarda ihtisas eğitim ve 
öğretimini takip edebilecek nitelikte yetiştirilecek muvazzaf 
subaylara, gerekli teorik ve pratik bilgiler çerçevesinde 
Makine Mühendisliği nosyonu kazandırmaktır.

Makine Mühendisliği

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu



İşletme ve Yönetim Bilimleri bölümünün amacı, hem TSK’nin kuruluşunda bulunan birlik, kurum ve kuruluşlarda 
hem de uluslararası veya çokuluslu askeri ve diplomatik organizasyonlarda, geleceğin yöneticileri olarak görev 
üstlenmeye namzet Harbiyelilere, bu görevleri icra ederken ihtiyaç duyacakları yönetim, liderlik ve organizasyon 
becerilerini kazandırmak; istihdam edilecekleri organizasyonlar açısından kurumsal, mezunlar açısından ise 
yüksek bireysel ve sosyal tatmin sağlanmanın temelini teşkil edecek, çağdaş bir bilgi alt yapısı, sürekli öğrenme 
disiplini ve bu özelliklerin doğal sonucu olarak geliştirilecek özgüvene dayalı bir rekabet gücü sağlamaktır.

İşletme ve Yönetim Bilimleri

Uluslararası İlişkiler bölümünün amacı; küresel ve bölgesel çapta siyasi, ekonomik ve sosyal gelişme ve 
değişiklikleri, devlet, örgüt ve diğer uluslararası güç odaklarının birbirleriyle olan ilişkilerini, uluslararası 
işbirliğinin ve çatışmaların nedenlerini araştıran, sorgulayan içinde bulunulan çağda uluslararası ilişkilerin 
dinamiklerini bilen, söz konusu dinamiklerden hareketle yorum yapabilen, geleceğe ilişkin öngörüler sunabilen, 
hedef toplumun ve bölgenin dilini, genel kültür ve sosyolojik yapısını, kurum ve kuruluşlarını bilen, problem 
çözme odaklı bir yaklaşım benimseyen geleceğin subaylarını yetiştirmektir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile diğer birlik, karargâh ve kurumlarda geleceğin belirsizlik ortamında görev 
yapacak subayların; içinde bulundukları durumu doğru değerlendirebilen, modern çağın ve muharebe sahasının 
gerektirdiği bilgi birikimine sahip, muharebe sahasının gerektirdiği analitik, soyut ve eleştirel düşünceye 
sahip liderler ve geleceğin karmaşık sosyo-teknik problemlerini çözebilen komutanlar olarak yetişmelerini 
sağlamaktır.

Uluslararası İlişkiler

Strateji ve Güvenlik

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu



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 
Harp Okulunu temsil etmektedir. Ayrıca Harbiyelilere savunma sporları, 
paraşüt, planör, kayak, dalış ve at biniciliği eğitimi de verilmektedir.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu
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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.

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

Sosyal Etkinlikler



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 
tesisler; konumu, konforu, sunduğu nitelikli ve ekonomik 
imkânlarıyla TSK mensuplarının hizmetindedir. Subaylar, Ordu 
Yardımlaşma Kurumu (OYAK)’nun doğal üyesidirler.

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.

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.

Mezuniyet Sonrası

Yurt İçi ve Yurt Dışı 
Lisansüstü Öğrenimi

Yurt Dışı Görevleri

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu



DENİZ HARP OKULU

Tuzla / İstanbul



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.

Tarihçe

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu



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.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu



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.
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Karşılaşabilecekleri problemlere bilimsel bakış açısı ile 
yaklaşıp, çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanmış 
ve iyileştirme & geliştirme projelerinde ekip lideri olarak 
görev alabilecek donanıma sahip mezunlar vermektedir.

Enerji, mekanik, imalat ve malzeme alanlarında gelişmiş 
laboratuvar imkânları ile desteklenmiş lisans eğitimi 
sonunda gemilere yönelik mekanik & enerji sistemleri, 
malzeme teknolojileri ve üretim yöntemleri konularına 
hâkim mezunlar vermektedir.

Endüstri MühendisliğiMakine Mühendisliği
Donanım ve yazılım bileşenlerinin bütünleştiği bilgisayar 
sistemlerinin matematiksel ve mantıksal temellerini 
inceleyen, bu temellere dayalı olarak tasarım, üretim ve 
kullanım için yöntem, teknik ve teknolojiler ortaya koyan 
mezunlar vermektedir.

Görev yapacakları harp gemilerinde bulunan, milli 
imkânlarla geliştirilmiş, çağımızın en gelişmiş savaş 
harekât sistemlerini kullanacak, gelişen savaş 
ortamına teknolojik çözümler geliştirebilecek mezunlar 
vermektedir.

Bilgisayar Mühendisliği Elektrik - Elektronik Müh.

Milli gemi projelerinin dizayn ve entegrasyon süreçlerinde 
görev alabilecek, ileri mühendislik uygulamalarının 
bütünleştiği deniz platformlarını her yönüyle bilen ve 
kullanılan yüksek teknolojik çözümlere hakim mezunlar 
vermektedir.

Gemi İnşaatı ve 
Gemi Makineleri
Mühendisliği
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Elektrik - Elektronik Müh.

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 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.
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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.

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

Sosyal Etkinlikler
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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.

Deniz Harp Okulu mezunlarından mezuniyet not ortalamaları belli 
barajın üstünde olanlara; Deniz Harp Okulu Tuzla yerleşkesinde 
bulunan Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü ile 
Yurt içi ve Yurt dışında seçkin üniversitelerde lisansüstü öğrenim 
yapma imkânı verilmektedir.

Mezuniyet Sonrası

Yurt İçi ve Yurt Dışı 
Lisansüstü Öğrenimi

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.

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.

Uçak ve Helikopter
Pilotluğu

Yurt Dışı Görevleri
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HAVA HARP OKULU

Yeşilyurt / İstanbul



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.

Tarihçe
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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.
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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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Endüstri Mühendisliği mamul ve hizmet üreten karmaşık sistemlerin 
tasarımına, yönetimine ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik 
temel bilimsel yöntemleri sunan; öğrencilerde sistem yaklaşımı, yaratıcı-
eleştirel düşünce, takım çalışması ve liderlik kavramlarını geliştiren; bu 
kapsamda bilimsel gelişim için gerekli bilgi ve araştırma temelini sağlayan 
mühendislik dalıdır. Bu amaçla, mühendislik altyapısını sistem düşüncesiyle 
bütünleştirerek, sistemlerinin daha verimli, düşük maliyetli ve az hatalı 
çalışmaları için çeşitli bilimsel yöntemler geliştirir ve uygular. Endüstri 
mühendisliği, sistemlerin sadece fiziksel yönlerini değil, organizasyon, 
planlama, malzeme ve bilgi akışı, insan-makine ilişkileri, kalite güvencesi 
gibi boyutlarını da ele alır ve inceler. Hava Kuvvetlerinde eğitimin temel 
hedefi; insan makine (pilot-uçak) sistemlerini bütünleştirerek görevin en üst 
düzeyde ifası için gerekli beceri ve etkinliği sağlamak olduğundan, Endüstri 
Mühendisliği lisans eğitiminde teorik ve akademik öğretimin yanı sıra, askeri 
alanda Benzetim ile Harekât Araştırması eğitimi de verilmektedir.

Elektronik Mühendisliği Bölümünün amacı havacılığın ve 
Hava Kuvvetlerinin günümüz ve gelecekteki hızlı gelişimi 
paralelinde, gerekli teknik ve yönetim faaliyetlerini 
yeterlikle uygulayabilecek, geliştirebilecek ve daha 
ileri görevleri yapmaya temel olacak yönelişi kazanmış, 
elektronik disiplini altında mühendislik bakış açısına sahip 
pilot adayı muvazzaf subay yetiştirmektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, uçma düşünüzü 
gerçekleştiren Hava Harp Okulu bünyesindeki Dekanlık 
dâhilinde faaliyet gösteren dört mühendislik bölümünden 
biridir. Bölümün amacı, havacılık/uzay bilgi ve becerisine 
sahip pilot adayı subay yetiştirmektir.

Endüstri Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Havacılık ve Uzay
Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığının amacı; havacılığın 
ve Hava Kuvvetlerinin günümüz ve gelecekteki hızlı gelişimi 
paralelinde, gerekli teknik ve yönetim faaliyetlerini yeterlikle 
uygulayabilecek, geliştirebilecek ve daha ileri görevleri yapmaya 
temel olacak yönelişi kazanmış, bilişim alanındaki gelişmelere 
hâkim ve bilişim disiplini altında mühendislik bakış açısına sahip 
pilot adayı muvazzaf subay yetiştirmektir. Akademik öğretimin 
yanı sıra her Harbiyeli, askerliğin gerektirdiği disiplin, önderlik, 
sevk ve idare niteliklerini öğrenme ve öğretme yeteneğini 
kazanmış, disiplinli ahlaken ve bedenen gelişmiş bir kişiliğe ve 
karaktere sahip subaylar olarak yetiştirilmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği
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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.

Beden Eğitimi ve Spor
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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.

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

Sosyal Etkinlikler
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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.

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.

Mezuniyet Sonrası

Yurt İçi ve Yurt Dışı 
Lisansüstü Öğrenimi

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.

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.

Uçak ve Helikopter
Pilotluğu

Yurt Dışı Görevleri

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu




