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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.hho.edu.tr
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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.

www.hho.edu.tr
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Hava Harp Okulu
Eğitim
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 geliştirilmektedir. 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.

www.hho.edu.tr
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Hava Harp Okulu
Eğitim
Akademik Öğretim
Hava Harp Okulu’nun amacı; Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında lisans eğitim ve öğretimi
vermektir. Bu kapsamda geleceğin harp silah ve teknolojilerini en iyi şekilde kullanabilecek; çağın isteklerine ve bilimin gereklerine
göre, Hava Kuvvetleri’nin 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 Okulu’nda 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 imkanların 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 öğretim 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 dahil 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.

www.hho.edu.tr
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Hava Harp Okulu
Bölümler

Elektronik Mühendisliği
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.

Bilgisayar 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 hakim 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.
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Hava Harp Okulu
Bölümler

Endüstri Mühendisliği
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.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği
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.

www.hho.edu.tr
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Hava Harp Okulu
Yaşam
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 imkan sağlanmaktadır ve Atış, Atletizm, Badminton, Basketbol, Futbol, Hava
Pentatlon, Kickboks, Hentbol, Masa Tenisi, Oryantiring, Tenis, Voleybol, Yüzme ve Fitness branşlarında takımlar kurulmaktadır.
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Hava Harp Okulu
Yaşam
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 imkana 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 İmkanlar
Hava harbiyelilerin her türlü temel ihtiyaçları HHO tarafından karşılanır.
Yemek, giyim-kuşam, oda, ders kitapları, kırtasiye malzemeleri ve daha
bir çok imkan 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.

www.hho.edu.tr
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Hava Harp Okulu
Mezuniyet Sonrası Olanaklar
Sosyal İmkanlar
Mezuniyet sonrasında havacı subaylar orduevi, yaz ve kış kampları, lojman
gibi sosyal imkanlara sahip olurlar.

Yurtiçi ve Yurtdışı Lisansüstü Öğrenimi
Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda havacı
subaylar yurtiçi ve yurtdışındaki seçkin üniversitelerde ve Milli Savunma
Üniversitesin bünyesindeki enstitülerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı nam
ve hesabına lisansüstü 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 Komutanlığı’nın çeşitli üs ve birliklerinde jet/
nakliye uçağı ve helikopter pilotu olarak görev yaparlar.

Yurtdışı Görevleri
Mesleğinde başarıgöstermiş ve yabancı dil bilgisi yeterli olan havacı
subaylar Hava Kuvvetleri Komutanlığının yurtdışındaki (Askeri ataşelik,
NATO vb.) kadrolarında çalışma ve ülkemizi temsil etme imkanına
kavuşmaktadır.

www.hho.edu.tr
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Hava 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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Hava 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.hho.edu.tr
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Hava 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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