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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.

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
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, 3 Araştırma Enstitüsü ve 4 
Astsubay Meslek Yüksekokulu faaliyet göstermektedir.

Beşiktaş / İstanbul



KARA HARP OKULU

Çankaya / Ankara



Kara Harp Okulu, Mektebi Harbiye adıyla ve Sultan II. Mahmut’un emriyle 1834 yılında kurulmuştur. 1845 yılında askerî idadilerin kurulması ve 
aynı yıl yapılan program geliştirme çalışmaları sonucunda Harbiye, eğitim süresi üç yıl olan bir yüksekokul niteliği kazanmıştır. Millî 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 Okulunda 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. 11 Mayıs 2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ve 17 Mayıs 2000 tarihinde Resmî 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. 2011-2012 Eğitim ve 
Öğretim Yılı itibarıyla çoklu lisans programında eğitim verilmeye başlanmıştır. Türk askeri, eğitim-öğretim sisteminin yeniden yapılandırılması 
kapsamında 9 Kasım 2016 tarihli, 6756 sayılı Kanun ile Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) kurulmuş ve akabinde Bakanlar Kurulu’nun 14 Kasım 
2016 tarihli 2016/9522 sayılı kararı ile Harp Okulları MSÜ kuruluşuna dâhil edilmiştir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Millî Savunma 
Üniversitesine bağlı Kara Harp Okulunda hazırlık sınıfını müteakip, 1’inci sınıfta öğrenim görecekleri lisans programlarına yönelik ortak dersler 
alırken 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıflarda: Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, 
İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Savunma Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Tarih bölümlerinde modern 
laboratuvar, derslik ve amfilerde, akademik unvana sahip öğretim üyeleri tarafından verilen dersleri almaktadırlar. 30 Ağustos itibarıyla 
teğmen, rütbesi almaya hak kazanan Harbiyeliler subaylık diplomasının yanı sıra ulusal ve uluslararası geçerliliği olan lisans diplomasına da 
sahip olmaktadırlar. 

Tarihçe
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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.
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Akademik Öğretim
Öğrenciler, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Millî Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okullarına dâhil edilen hazırlık sınıfını müteakip, 
1’inci sınıfta ortak dersler alırken; 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıflarda: Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 
Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Savunma Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, 
Tarih bölümlerinde modern laboratuvar, derslik ve amfilerde, akademik unvana sahip öğretim üyeleri tarafından verilen dersleri almaktadırlar. 
Bu programlar, alanında öncü yükseköğretim kurumlarının programlarına eşdeğer şekilde düzenlenmiştir. Mezun olan tüm öğrenciler subay 
diploması ile birlikte ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir lisans programının diplomasını da almaktadır. Kara Harp Okulunda İngilizcenin 
yanında Arapça, Farsça, Fransızca, Rusça, dillerinde de eğitim verilmektedir. Ders dışı ortamlarda da yabancı dillerini geliştirmeleri adına 
Harbiyelilere bilgisayar ve internette çalışma imkânları sağlanmakta, ilave kurslar düzenlenmektedir. Kara Harp Okulunu başarıyla bitiren 
Harbiyeliler yüksek lisans ve doktoralarını yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerde yapabilmektedirler. 
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Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Programının 
amacı: Harbiyelilere temel elektrik, elektronik ve haberleşme 
mühendisliği ile ilgili teorik bilgi ve uygulama altyapısını 
kazandırarak 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 gelişmiş muvazzaf subaylar yetiştirmektir.

Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği

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

Bilgisayar Mühendisliği
Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümünün amacı, 
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 
hedeflenmektedir.

İnşaat Mühendisliği

Bölümün temel görevi Türk Kara Kuvvetlerinin taktik, 
teknik ve idari faaliyetlerini yeterlilikle uygulayabilecek 
askerî 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
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Millî 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 askerî 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.

MSÜ Kara Harp Okulu Tarih Bölümünde, Türk ve dünya tarihindeki olay, olgu ve süreçlerin objektif bir şekilde incelenerek yeniden inşa edilmesinde 
ihtiyaç duyulan metodoloji, literatür ve alan bilgisine sahip olarak analiz yapabilen ve bu analizleri kendi meslek yaşantılarında kullanabilen subaylar 
yetiştirmek hedeflenmektedir. MSÜ, Kara Harp Okulu, Tarih Bölümü mezunlarının, geçmişin tarihsel bilgi ve tecrübelerinden istifade ederek, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin günümüzde karşılaşabileceği durum ve sorunların arka planına, özellikle askerî tarih/harp tarihi araştırmalarından yararlanarak ışık 
tutabilmeleri ve gelecekte karşılaşılabilecek stratejik ve askerî gelişmeleri tahayyül edebilecek araştırmacı bir yapıya sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Geleceğin subaylarının yetiştirilmesinde temel faktör, subayın bugünün gerektirdiği performans ve gelecekte sahip olması gereken potansiyel 
yeteneklerinin bir arada göz önünde bulundurulmasıdır. Buna göre subayın hem kendisinden kısa vadede beklenecek yüksek performansa sahip olacak 
düzeyde yetiştirilmesi, hem de müteakip yıllarda muharebe sahasında daha üst düzeylerde alacağı görevlere hazır olacak yüksek potansiyele sahip 
olması gerekmektedir. Geleceğin Subaylarının muhakeme yetenekleri yüksek, muharebe ortamında en doğru kararları hızla ve pratik olarak verebilecek, 
birliklerini etkin olarak sevk ve idare edebilecek ve birliğine lider olarak örnek olabilecek şekilde yetiştirilmeleri zorunludur. Bu nedenle “Geleceğin 
Problem Sahaları” üzerinde düşünen, çözüm arayan ve bulan subaylara ihtiyaç vardır. Subayların “Askerî Yönetsel Zekâ” düzeylerinin geliştirilmesi 
hususu üzerinde de önemle durulmuştur. Bu kapsamda, Savunma Yönetimi Bölümü ve bu bölüm altında ortaya konan eğitim programları ile hem 
bugünün harekât ihtiyaçlarını ve subaydan beklentileri yerine getirecek, hem de geleceğin muharebe sahasını şekillendirecek subaylar yetiştirilmesine 
imkân sağlaması amaçlanmıştır.

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.

Uluslararası İlişkiler

Tarih

Savunma Yönetimi
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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




