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Rektörün Mesajı
Değerli Öğrenciler,
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 kat etmiştir. Milli Savunma Üniversitesi bir taraftan askeri
eğitimin gereklerini ve geleneğini gözetirken diğer taraftan modern
yöntemlerle çağın gereklerine uygun lisans ve lisansüstü eğitimöğretim 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.

Prof.Dr. Erhan AFYONCU
Rektör

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.

3

4

www.msu.edu.tr

Kuruluş
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
Kurulu’nun 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.

Misyon

Vizyon

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

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

www.dho.edu.tr
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Deniz 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 Tersanesinde 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.

www.dho.edu.tr
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Deniz Harp Okulunda
Eğitim
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.

www.dho.edu.tr
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Deniz Harp Okulu
Eğitim
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 Okulunda 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.

www.dho.edu.tr
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Deniz Harp Okulu
Bölümler
Endüstri Mühendisliği
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.

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

Gemi İnş. ve Gemi Makineleri 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.
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Deniz Harp Okulu
Bölümler

Bilgisayar 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.

Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Görev yapacakları harp gemilerinde bulunan, milli
imkânlarla geliştirilmiş, çağımızın en gelişmiş savaş harekat
sistemlerini kullanacak, gelişen savaş ortamına teknolojik
çözümler geliştirebilecek mezunlar vermektedir.

www.dho.edu.tr
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Deniz Harp Okulu
Yaşam
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.

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 imkan tanınmaktadır.

Öğrencilere Sağlanan İmkanlar
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.

www.dho.edu.tr
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Deniz Harp Okulu
Mezuniyet Sonrası Olanaklar
Sosyal İmkanlar
Deniz Harp Okulunun seçkin eğitimini tamamlayan Teğmenler, mezun oldukları
gün maaş almaya başlamakta, kendileri ve aile bireyleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin
sağladığı sosyal, sağlık, OYAK üyeliği ve lojman gibi olanaklardan faydalanma
hakkına sahip olmaktadır.

Yurtiçi ve Yurtdışı 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 Yurtdışında 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.

Yurtdışı Görevleri
Deniz Harp Okulunda her yıl icra edilen açık deniz eğitimleri ile Fransa, İtalya,
İspanya, Portekiz gibi yurtdışı limanlarını ziyaret etme imkânı bulan öğrencilerimiz
mezuniyeti müteakip görev yapacakları gemiler ile yurtdışı 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.

www.dho.edu.tr
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Deniz Harp Okulu
Sıkça Sorulan Sorular
Endüstri Meslek Lisesinde okuyorum. Harp Okullarına başvurabilir miyim?
Lise ve dengi okullarda son sınıfta okuyan ve mezun durumda olan adaylar Harp Okullarına
başvurabilirler.
Başvuruları hangi tarihte ve nereye yapacağız?
Başvurular, 09 Ocak – 15 Şubat 2018 tarihleri arasında, ÖSYM başvuru merkezlerinden ya da bireysel
olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden) yapılacaktır. ÖSYM
aday işlemleri sisteminde (AİS) geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adayların başvurularını başvuru
merkezlerinden yapmaları gerekmektedir.
23-24 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacak olan TYT (1’inci basamak yerine geçen sınav) ve AYT (2’nci
basamak yerine geçen sınav) sınavlarına girmem Harp Okulları’na başvuru için yeterli şartı sağlar mı?
Hayır sağlamaz. Öncelikle ÖSYM tarafından 18 Mart 2018’de yapılacak olan 2018 Milli Savunma
Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ)’na girilmelidir. Daha sonra TYT ve AYT’ye
girilmesi gerekmektedir.
18 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan sınavın içeriği nedir?
2018-MSÜ sınavında 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri (Fizik 7, Kimya 7, Biyoloji 6) ve 20
Sosyal Bilimler (Coğrafya 5, Tarih 5, Felsefe 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ya da ilave Felsefe 5) soruları
sorulacaktır.
Harp Okulları için bizden bir tercih alınacak mı?
2018-MSÜ sınavına katıldıktan sonra 24 Nisan–11 Mayıs 2018 tarihleri arasında, www.msb.gov.
tr adresinden, girmek istediğiniz okullara dair tercih yapabilirsiniz. Belirtilen süre içerisinde tercih
yapmayan adaylar, Haziran-Ağustos 2018’deki ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.
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Deniz Harp Okulu
Sıkça Sorulan Sorular

Harp Okulları’nın seçim aşamalarına katılarak elenirsem ya da bu aşamaların herhangi bir safhasından
ayrılırsam, bu durum herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmem için engel oluşturur mu?
Hayır oluşturmaz. Kazandığınız üniversiteye kayıt yaptırmışsanız hak kaybına uğramazsınız.
Harp Okulları’na bayan öğrenci alınıyor mu?
Harp Okullarına her yıl belirlenen kontenjanlar dahilinde bayan öğrenci alınmaktadır.
Geçen yıl mezun oldum. Elimde geçen yılın YGS ve LYS puanları var. Yine de 2018-MSÜ sınavına girecek miyim?
Evet. Bu yıl Harp Okullarına ve Meslek Yüksekokullarına başvurmak isteyen herkes, öncelikle 18 Mart 2018
tarihinde yapılacak olan 2018-MSÜ sınavına girmek zorundadır. Daha sonra 2018 TYT ve AYT’ye girilmesi
gerekmektedir.
Başvuru için herhangi bir yaş sınırı var mıdır?
Adayların, gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında (1998 ve sonrası doğumlu)
olması gerekmektedir.
Herhangi bir askeri okuldan çıkarılmış bir öğrencinin tekrar müracat etme hakkı var mıdır?
Hayır. Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvurmak isteyen adaylarda “Askeri okuldan çıkmış
veya çıkarılmamış, sivil okullardan da çıkarılmamış olmak” şartı aranmaktadır.
Evli olmak Harp Okullarına başvurmamı engeler mi?
Evet. Harp Okulu öğrencisi olmak için “nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla
veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak” şartının sağlanması gerekmektedir.

www.dho.edu.tr
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Deniz Harp Okulu
Sıkça Sorulan Sorular
Boy/kilo ne olmalıdır?
Aday öğrencilerin değerlendirilmesinde “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde yer alan boy ve kilo sınırları esas alınır. Ölçümler
mutlaka ayakkabısız ve eşofmanlı yapılacaktır. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna
uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına
katılamazlar. Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları
ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez.
Askeri Öğrenci Adayları için Boy-Kilo Sınırları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde gösterilmiştir.
Sağlık raporu nedir/nereden alınmalıdır?
Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak
amacıyla Sağlık Bakanlığınca belirlenecek engelli sağlık raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına
sevk edilir. Yetkili sağlık kuruluşu aday öğrencilerin değerlendirilmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan
sağlık kriterlerine göre nihai kararı verecektir.
2018-MSÜ sınavının yerleştirme işlemlerine ne kadar katkısı olacaktır?
2018-MSÜ sınavı puanı yerleştirme işlemlerinde kullanılmayacak sadece 2’nci seçim aşamalarına
çağrılacak adayları belirlemek için kullanılacaktır.
Liseden 2015 yılında mezun oldum. Yaşımın tutması hâlinde başvurabilir miyim?
Başvuramazsınız. 2018 yılında Harp Okulları’na başvurmak için 2016, 2017 yıllarında mezun olmak veya
2018 yılında kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmanız gerekmektedir.
Ayrıntılı bilgiler için ÖSYM kılavuzuna ve www.msu.edu.tr adresine bakınız.
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