T.C.
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ

KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU

1

Zafer, “Zafer benimdir.” diyebilenin, başarı, “Başaracağım.”
diye başlayanın ve “Başardım.” diyebilenindir.

Rektörün Mesajı...................................................................................... 3
Kuruluş, Misyon, Vizyon................................................................. 5
Tarihçe................................................................................................................ 7
Askeri Eğitim............................................................................................... 9
Akademik Öğretim............................................................................. 11
Bölümler........................................................................................................ 12
Yaşam................................................................................................................ 14
Mezuniyet Sonrası Olanaklar................................................. 17
Sıkça Sorulan Sorular...................................................................... 18

1

2

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.
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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.kamyo.edu.tr
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Kara Astsubay MYO
Tarihçe
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 askerî 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 kapandılar. 03 Mart 1924 yılında 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 Ortaokulları”ndan 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 Okulu”nun ve 1997 yılında ise Çankırı’da bulunan “Astsubay Hazırlama Okulu”nun Balıkesir’e
taşınmasıyla burada “Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu” kurulmuş ve 2003 yılından itibaren ise Meslek Yüksek Okulu
seviyesine yükseltilmiştir. Okul, 2016 yılından itibaren Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde teşkilatlandırılmıştır.

www.kamyo.edu.tr
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Kara Astsubay MYO
Eğitim
Askeri Eğitim
Okulumuza yeni katılan öğrencilerin askerlik anlayışını geliştirmek, temel askerî 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 askerî bilgi ve becerilerini pekiştirmek maksadıyla, akademik programlarda yer
alan askerî konular uygulamalı olarak icra edilmektedir. Askerî sevk ve idare ile komutanlık yeteneklerini geliştirmek maksadıyla
yapılan eğitim, bir ve ikinci sınıf akademik eğitim sonunda Kartal / Menteş – İzmir’de icra edilmektedir. Bu yılsonu 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.

www.kamyo.edu.tr
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Kara Astsubay MYO
Eğitim
Akademik Öğretim
Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulunda; Atatürk ilkelerine bağlı, vatan sevgisi ve sorumluluk duygusuna sahip, askerî değerleri
haiz, süratle düşünme ve çabuk karar verme yeteneği kazanmış, tarih bilgisi ve bilinci gelişmiş, askerî sınıf/branşınınbilimsel 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 öğrencilerin faydalanabileceği imkânların başında gelmektedir.

www.kamyo.edu.tr
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Kara Astsubay MYO
Bölümler

İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi Programında; çağdaş yönetim sistemlerine ilişkin kavram ve
yaklaşımları özümseyerek uygulayabilen, insan kaynakları yönetiminde görev
alacak astsubaylar yetiştirilmesine dönük eğitim-öğretim verilmektedir.

Elektrik
Elektrik Programında; elektrik tesisatı ve elektrik makinelerinin kurulması,
bakım ve onarımlarının yapılarak işletilmesine yönelik eğitim-öğretim
verilmektedir.

Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programında; elektronik devre ve ölçü
aletlerinin çalışma prensipleri, mikro elektronik sistemlerin donanım ve
yazılım boyutu, haberleşme sistemlerinin bakım, onarım ve işletilmesine
yönelik eğitim-öğretim verilmektedir.

Uçak Teknolojisi
Uçak Teknolojisi Programında; hava araçları parça ve bileşenleri, Kara
Kuvvetleri Komutanlığıenvanterinde bulunan hava araçları ve bu araçların
temel bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesine yönelik teorik ve
uygulamalı eğitim verilmektedir.
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Kara Astsubay MYO
Bölümler
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi Programında; benzinli ve dizel yakıtlı motorlu taşıtların
bakım, onarım ve işletilmesine yönelik eğitim-öğretim verilmektedir.

Mekatronik
Mekatronik Programında; mekanik, elektrik, elektronik ve bilgisayar
programlarına yönelik; disiplinler arası bir yaklaşımla bakım onarım ve
işletilmesine yönelik eğitim-öğretim verilmektedir.

Bilgisayar Teknolojisi
Bilgisayar Teknolojisi Programında; bilgi sistem cihazları ve malzemelerini
kullanarak, programlama, veri tabanı yönetimi, bilgisayar ve ağ sistemlerinin
bakım onarım ve işletilmesine yönelik eğitim-öğretim verilmektedir.

Yapı Tesisat Teknolojisi
Yapı Tesisat Teknolojisi Programında; yapı malzemeleri ve tekniklerini
kullanarak, bina ve tesislerin proje ve maliyet hesaplarının çıkarılması,
bakımı, onarımı ve işletilmesine yönelik eğitim-öğretim verilmektedir.

İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi Programında; yapı malzemeleri ve tekniklerini kullanarak,
bina ve tesislerin proje ve maliyet hesaplarının çıkarılması, bakımı, onarımı
ve işletilmesine yönelik eğitim-öğretim verilmektedir.

www.kamyo.edu.tr
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Kara Astsubay MYO
Yaşam
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 Yüksek Okulunda atletizm, atış,
askerîpentatlon, kros ve koşarak hedef bulma branşlarında okul takımları
oluşturulmaktadır. Takımlar; Kara Kuvvetleri Komutanlığı Müsabakaları,
Astsubay Meslek Yüksek Okulları Müsabakaları ve kulüplerarası müsabakalara
iştirak etmekte, öğrencilerimiz okullarını bu müsabakalarda temsil etme
fırsatı bulmaktadır.

Sosyal Etkinlikler
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 yapıldığıyerlere düzenlenen tarih gezileri, o dönemin
şartlarını ve ruhunu hissetmesini sağlayaraköğrencilerimize 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.

www.kamyo.edu.tr
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Kara Astsubay MYO
Mezuniyet Sonrası Olanaklar
Sosyal İmkanlar
İki yıllık eğitimin ardından öğrenciler Kara Astsubay MYO diploması alarak astsubay
çavuş olarak mezun olurlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin seçkin okullarından birinden
mezun olmanın haklı gururuyla mezunlarımız, ülkenin dört bir yanından öğrenci
ailelerinin de katılımıyla her yıl ağustos ayında yapılan mezuniyet törenini müteakip
astsubay naspedilirler. Mezunlarımız, Türk milletinin gözbebeği bir kurumun
seçkin bir personeli olmanın yanında; kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile
bireyleri ile birlikte lojmanlar, yaz ve kış dinlenme kampları, orduevleri ve OYAK gibi
tüm Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin faydalandığı ortak sosyal imkânlardan da
faydalanabilmektedir.

Yurtiçi ve Yurtdışı Lisansüstü Öğrenimi
Öğrenciler, Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulundan 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”, “Ön Lisans Diploması” ve yurt dışında (AB ülkelerinde) geçerliliği olan
“Diploma Eki” verilmektedir. Yabancı dil eğitimi, görev başı eğitimi, yurt içi-yurt dışı
kurslar, komando ihtisas kursu, özel kuvvetler bünyesine katılma, astsubaylıktan
subaylığa geçiş imkânları bulunmaktadır.

Yurtdışı Görevleri
Okulumuzdan mezun astsubaylar, dünyanın dört bir yanında konuşlanmış Türk/
NATObirliklerinde geçici ya da daimî olarak görev alabilmektedirler.

www.kamyo.edu.tr
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Kara Astsubay MYO
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.
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Kara 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.kamyo.edu.tr
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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.
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