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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 Kuvvetleri’nde subay ve
astsubay olarak yerlerini almaya davet ediyoruz. Geleceğin komutanı
olmanız için sizleri Milli Savunma Üniversitesi’ne bekliyoruz.
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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.hamyo.edu.tr
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Hava Astsubay MYO
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 Yüksek Okulu, Astsubay MYO’ların kurulması yönünde başlatılan çalışmalar
sonucunda İzmir/Gaziemir (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 ve Öğretim döneminden itibaren Hv. Asb. MYO K.lığı bünyesinde on programda öğrenciler ulusal ve uluslararası benzer
ön lisans veren eğitim kurumlarına eşdeğer, Hv.K.K.lığının 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 Hv.K.K.lığının 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 imkanına sahip olmaktadırlar.

www.hamyo.edu.tr

7

8

www.msu.edu.tr

Hava Astsubay MYO
Eğitim
Askeri Eğitim
Askeri Eğitiminin hedefi; Atatürk İlke ve İnkılapları 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.

www.hamyo.edu.tr
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Hava Astsubay MYO
Eğitim
Akademik Öğretim
Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu 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 10 programda ön lisans düzeyinde eğitim almaktadır. Dersler 24 kişilik
dershanelerde ve donanımlı laboratuvarlarda yapılmakta olup ileri seviyede İngilizce eğitimi verilmektedir.

www.hamyo.edu.tr
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Hava Astsubay MYO
Bölümler
Mekanik Uçak Teknolojisi
Mekanik dalında uçak gövde, mekanik sistemler ve motor içerikli verilen derslerde Avrupa
Havacılık Emniyet Ajansı (EuropeanAviationSafetyAgency - Easa) Part-66 dokümanındaki
mevcut modüller referans alınmaktadır. Bu kapsamda, tüm modüllerin teorik konuları 3
yarıyıl süresince verilmektedir. Ön lisans eğitimini tamamlayan astsubaylar, Uçak Bakım Okul
Komutanlığında 17 farklı ihtisasta Astsubay İhtisas Temel Eğitimi (ASİTE) almaktadır. ASİTE
kapsamında Easa Part-66 içinde yer alan uçak üzerindeki uygulamalı eğitimler verilmektedir.

Aviyonik Uçak Teknolojisi
Aviyonik dalında uçak ve motora ait elektrik bilgisi ve elektronik sistemler içerikli verilen
derslerde Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EuropeanAviationSafetyAgency - EASA) Part66 dokümanındaki mevcut modüller referans alınmaktadır. Bu kapsamda, tüm modüllerin
teorik konuları 3 yarıyıl süresince verilmektedir. Ön lisans eğitimini tamamlayan astsubaylar,
Uçak Bakım Okul Komutanlığı’nda 8 farklı ihtisasta Astsubay İhtisas Temel Eğitimi (ASİTE)
almaktadır. ASİTE kapsamında EASA Part 66 içinde yer alan uçak üzerindeki uygulamalı
eğitimler verilmektedir.

Güvenlik ve Koruma
Güvenlik ve Koruma Programının amacı; güvenlik birliklerinin ihtiyaç duyduğu kalifiye güvenlik
personelini akademik eğitim ile destekleyerek, küreselleşen dünyanın güvenlik ihtiyacına
cevap verebilecek donanıma sahip, güvenlik alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri
takip edebilen, alanında uygulamak durumunda olduğu kanunları bilen ve özgüvene sahip
piyade sınıfı astsubay yetiştirmektir. Ön lisans eğitimini tamamlayan astsubaylar, Güvenlik
Okul Komutanlığı’nda Astsubay İhtisas Temel Eğitimi (ASİTE) almaktadır.

Elektrik
Elektrik Programının amacı; Hava Kuvvetleri K.lığının Elektrik ve Bariyer Sistemleri, Elektrik
Güç Kaynakları, İklimlendirme Sistemleri, Sıhhi Tesisat ve Isıtma Sistemleri alanlarında ihtiyaç
duyduğu elektrik teknikerleri yetiştirmektir. 4 farklı İhtisas için ön lisans eğitimi verilir.

12
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Hava Astsubay MYO
Bölümler
Hava Trafik Kontrol
Hava Trafik Kontrol Programının amacı; Hv.K.K.lığı’nın ihtiyaç duyduğu Hava Trafik,
Hava Harekat ve Kontrol İhbar sınıflarında personel yetiştirmektir. Hava Trafik Kontrol
Programında; Hava Trafik sınıfı, Hava Harekat sınıfı ve Kontrol İhbar sınıfı olmak üzere
toplam 3 farklı ihtisasta ön lisans eğitimi verilir.

Büro Hiz. ve Yönetici Asistanlığı
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Programının amacı; personel, maliye ve istihbarat
sınıfı astsubay yetiştirmektir.Personel sınıfının amacıpersonel ana faaliyet sahasıyla ilgili
genel idari faaliyetleri, atama ve disiplin-moral işlemlerini, istifa, malul, şehit ve emeklilik
işlemlerini, sivil memur ve işçi işlemlerini, sicil, terfi ve sınıflandırma işlemlerini, arşiv
faaliyetlerini planlamak ve yürütmek, insan kaynakları yönetimi alanında literatürdeki yeni
gelişmeleri takip etmek ve uygulamaktır.

Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı Programının amacı; Hv.K.K.lığı’nın ihtiyaç duyduğu alanlarda
hizmet verebilecek, bilgi işlem sistemi temel esaslarını, programlama dillerini, ağ
temellerini, grafik animasyon yaratmayı, web sitesi ve veri tabanı yönetmeyi, donanım ve
işletim sistemi yapısını bilen çağdaş bilgisayar programcıları ve işletmenleri yetiştirmektir.
Bilgisayar Programcılığı Programında, Muhabere sınıfına atanan: Bilgisayar İşletim
Astsubayı, Bilgi Sistem Yazılım Astsubayı, Muhabere Merkezi İşletme ve Kripto Astsubayı
ihtisasları olmak üzere toplam 3 farklı ihtisas bulunmaktadır.

Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programının amacı; Hv.K.K.lığı’nın muhabere, mühimmat
ve mühimmat tahrip, hava savunma ve elektronik istihbarat sınıflarında ihtiyaç duyduğu
elektronik ve haberleşme teknikerleri yetiştirmektir. Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Programında; Muhabere sınıfına ait 7, Mühimmat ve mühimmat tahrip sınıfına ait 1, Hava
savunma sınıfına ait 13, Elektronik İstihbarat sınıfına ait 2 ihtisas olmak üzere toplam 23
farklı ihtisasa ön lisans eğitimi verilmektedir.
www.hamyo.edu.tr

13

Hava Astsubay MYO
Bölümler

Lojistik
Lojistik Programının amacı; bugünün ve yarının dünyasında gerçekleştirilen lojistik gelişmeleri
takip eden ve lojistik faaliyetleri yorumlayabilen, edindiği bilgileri mezuniyet sonrası görev
ortamında uygulayabilen, etkin maliyet planlaması yapabilen, tedarik zinciri fonksiyonlarına
hâkim, depolama, dağıtım, stok yönetimi konularında yetkin nitelikli ve donanımlı ikmal sınıfı
astsubay yetiştirmektir. Ön lisans eğitimini tamamlayan ikmal sınıfı astsubaylar, İkmal ve İdari Okul
Komutanlığı’nda Astsubay İhtisas Temel Eğitimi (ASİTE) almaktadır.

İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi Programının amacı; Hv.K.K.lığı’nın İstihkâm Astsubayı sınıfında ihtiyaç duyduğu
İnşaat teknikerlerini yetiştirmektir. Ön lisans eğitiminin devamında İstihkâm Astsubayı ihtisası
eğitimi verilmektedir.

Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi Programının amacı; Hv.K.K.lığı’nın ulaştırma, yangın ve iş makineleri için
ihtiyaç duyduğu otomotiv teknikerleri yetiştirmektir. Otomotiv Teknolojisi Programında;Ulaştırma
sınıfına ait 1, İstihkâm sınıfına ait 3,ihtisas olmak üzere toplam 4 farklı ihtisas için ön lisans eğitimi
verilir.
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Hava Astsubay MYO
Yaşam
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 mekan 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 İmkanlar
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.

www.hamyo.edu.tr
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Hava Astsubay MYO
Mezuniyet Sonrası Olanaklar

Sosyal İmkanlar
Askeri ve akademik eğitimleri başarıyla tamamlayan Astsubay MYO’lular Astsubay Çavuş rütbesi ile mezun olurlar ve biri
Muvazzaf Astsubaylık diploması, diğeri ise öğrenim gördükleri programlara ait uluslararası geçerliliği olan Ön lisans diploması
olmak üzere iki diploma almaya hak kazanırlar.
Mezun olur olmaz Türk Milletinin gözbebeği bir kurumun seçkin bir personeli olmanın yanında düzenli bir maaş almaya
başlarlar. Ülkenin hemen hemen tamamında hizmet veren lojmanlardan, ordu evlerinden, misafirhanelerden, yazlık ve kışlık
eğitim tesisleri gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir çok imkânından, aileleri ile beraber yaralanabilir, Emekli Sandığına tabi
olacaklarından dolayı sağlık yönüyle, Türkiye standartları itibariyle günümüz şartlarında, iyi bir düzeyde sağlık imkanlarından
yaralanma ayrıcalığına sahip olurlar. Personel aileleri, imkanlar dahilindeki tüm sosyal aktivitelerden faydalanabilme haklarına
sahip olacaktır.

Yurtiçi ve Yurtdışı 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 imkanı sağlanacaktır.

www.hamyo.edu.tr
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Sıkça Sorulan Sorular
Endüstri Meslek Lisesinde okuyorum. Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvurabilir miyim?
Lise ve dengi okullarda son sınıfta okuyan ve mezun durumda olan adaylar Astsubay Meslek Yüksekokullarına
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 Astsubay Meslek Yüksekokullarına 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 girmeniz gerekir.
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.
Astsubay Meslek Yüksekokulları 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.

18
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Hava Astsubay MYO
Sıkça Sorulan Sorular
Astsubay Meslek Yüksekokullarının 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 yaptırabilirsiniz.
Astsubay Meslek Yüksekokullarına bayan öğrenci alınıyor mu?
Astsubay Meslek Yüksekokullarına bayan öğrenci alınmayacaktır.
Geçen yıl mezun oldum. Elimde geçen yılın YGS ve LYS puanları var. Yine de 2018-MSÜ sınavına girecek miyim?
Evet. Bu yıl Meslek Yüksekokullarına başvurmak isteyen herkes, öncelikle 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak
olan sınava girmek zorundadır.
Başvuru için herhangi bir yaş sınırı var mıdır?
Adayların, Gün ve aya bakılmaksızın Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında (1997
ve sonrası doğumlu olması gerekmektedir.
Herhangi Bir askeri okuldan çıkarılmış bir öğrencinin tekrar müracat etme hakkı var mıdır?
Hayır. Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvurmak isteyen adaylarda “Askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan da çıkarılmamış olmak” şartı aranmaktadır.
Evli olmak Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvurmamı engeler mi?
Evet. Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencisi olmak için “nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya
herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak” şartının sağlanması gerekmektedir.

www.hamyo.edu.tr
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Hava Astsubay MYO
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 Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvurmak için 2016, 2017 yıllarında
mezun olmak veya 2018 yılında kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar (muhtemelen Ağustos-Eylül
2018) mezun olmanız gerekmektedir.
Ayrıntılı bilgiler için ÖSYM kılavuzuna ve www.msu.edu.tr adresine bakınız.

20

www.msb.gov.tr

www.msu.edu.tr

www.hamyo.edu.tr

T.C.
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU
www.msu.edu.tr

22

