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ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI

“Efendiler! Böyle evlatlara ve böyle
evlatlardan oluşmuş ordulara sahip
bir millet, elbette hakkını ve istiklalini
bütün manasıyla korumakta başarılı
olacaktır. Böyle bir milleti istiklalinden
mahrum bırakmaya kalkışmak hayal ile
uğraşmaktır.”
							 Ankara, 1921		
						

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 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.

Prof.Dr. Erhan AFYONCU
Rektör

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, 6
Araştırma Enstitüsü ve 4 Astsubay Meslek Yüksekokulu faaliyet göstermektedir.

Beşiktaş / İstanbul

Misyon

Vizyon

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.

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

KARA ASTSUBAY
MESLEK YÜKSEKOKULU

Altıeylül / Balıkesir

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu

Milli Savunma Üniversitesi

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 askeri 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 kapanmış, 03 Mart 1924 tarihinde 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 Ortaokullarından 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 Okulunun ve 1997 yılında ise
Çankırı’da bulunan Astsubay Hazırlama Okulunun Balıkesir’e taşınmasıyla burada “Çok
Programlı Astsubay Hazırlama Okulu” kurulmuş ve 2003 yılından itibaren ise Meslek
Yüksekokulu seviyesine yükseltilmiştir. Okul, 2016 yılından itibaren Milli Savunma
Üniversitesi bünyesinde teşkilatlandırılmıştır.
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Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu

Askeri Eğitim
Okulumuza yeni katılan öğrencilerin askerlik anlayışını
geliştirmek, temel askeri 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 askeri
bilgi ve becerilerini pekiştirmek maksadıyla, akademik
programlarda yer alan askerî konular uygulamalı olarak
icra edilmektedir. Askeri sevk ve idare ile komutanlık
yeteneklerini geliştirmek maksadıyla yapılan eğitim,
bir ve ikinci sınıf akademik eğitim sonunda Kartal/
Menteş - İzmir’de icra edilmektedir. Bu yıl sonu 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.

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu

Milli Savunma Üniversitesi

Akademik Öğretim
Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda; Atatürk ilkelerine bağlı, vatan sevgisi ve sorumluluk duygusuna sahip, askeri değerleri haiz, süratle
düşünme ve çabuk karar verme yeteneği kazanmış, tarih bilgisi ve bilinci gelişmiş, askeri sınıf/branşının bilimsel 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 öğrencilerinin
faydalanabileceği imkânların başında gelmektedir.

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu

Milli Savunma Üniversitesi

Uçak Teknolojisi

İşletme Yönetimi

Uçak Teknolojisi programında; hava araçları parça ve
bileşenleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde
bulunan hava araçları ve bu araçların temel bakım ve
onarımlarının gerçekleştirilmesine yönelik teorik ve
uygulamalı eğitim verilmektedir.

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

Elektrik

Otomotiv Teknolojisi

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

Otomotiv Teknolojisi programında; benzinli ve dizel yakıtlı
motorlu taşıtların bakım, onarım ve 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.

Mekatronik Teknolojisi

Mekatronik programında; mekanik, elektrik, elektronik
ve bilgisayar programlarına yönelik; disiplinler arası bir
yaklaşımla bakım onarım ve işletilmesine yönelik eğitimöğretim verilmektedir.
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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.
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Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu

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 Yüksekokulunda atletizm, atış, askeri pentatlon,
kros ve koşarak hedef bulma branşlarında okul takımları
oluşturulmaktadır. Takımlar; Kara Kuvvetleri K.lığı Müsabakaları,
Astsubay Meslek Yüksekokulları Müsabakaları ve kulüplerarası
müsabakalara iştirak etmekte, öğrencilerimiz okullarını bu
müsabakalarda temsil etme fırsatı bulmaktadır.
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Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu

Öğrencilere
Sağlanan İmkânlar
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 yapıldığı
yerlere düzenlenen tarih gezileri, o dönemin şartlarını ve ruhunu
hissetmesini sağlayarak öğrencilerimize 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.

12

Milli Savunma Üniversitesi

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu

Mezuniyet Sonrası
Öğrencilere mezuniyetlerini müteakip, “astsubay diploması” ile birlikte,
bitirmiş olduğu bölüme ait “ön lisans diploması” da verilmektedir.
Astsubaylar, devlet memurudur ve mezun olur olmaz maaş almaya
başlamaktadırlar. Mezun olan astsubaylar, lojmanlardan, 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.
Astsubaylar, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)’nun doğal üyesidirler.

Yurt İçi ve Yurt Dışı
Lisansüstü Öğrenimi
Öğrenciler, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulundan 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.

Yurt Dışı Görevleri
Okulumuzdan mezun olan Astsubaylar, TSK’nın yurt içindeki birlik ve
kurumlarındaki görevlerinin yanında; dünyanın dört bir yanında konuşlanmış
Türk / NATO birliklerinde geçici ya da daimi olarak görev alabilmektedir.

DENİZ ASTSUBAY
MESLEK YÜKSEKOKULU

Altınova / Yalova

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu

Milli Savunma Üniversitesi

Tarihçe
Mazisi şanlı zaferlerle dolu Türk Bahriyesine kahraman
denizciler yetiştiren, her dönemde çağın gerekleri
doğrultusunda en seçkin eğitim ve öğretimi veren Deniz
Astsubay Meslek Yüksekokulu, Türk Deniz Kuvvetlerinin
21’inci yüzyılda ihtiyacı olan Deniz Astsubaylarının
yetiştirildiği bir eğitim kurumudur.
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Büyükamiral
Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa tarafından 15 Nisan 1890
tarihinde “Deniz Gedikli Sınıfı” adı ile “Selimiye Top Eğitim
Gemisi’nde” öğrenime başlamıştır. Daha sonra sırası ile
1915 yılında “Makineci Çırakları Mektebi” ve 1916 yılında
“Gemici Çırakları Mektebi” okulları açılmıştır. Cumhuriyet
dönemi ile birlikte 1924 yılında “Çırak Mektepleri”
“Gemici Gençler Mektebi” adını almış ve Kasımpaşa
Hasköy’e taşınmıştır. 1963 yılında “Deniz Astsubay
Hazırlama Okulu” adını alarak Beylerbeyi’ne konuşlanmış
ve 40 yıl boyunca eğitim-öğretim faaliyetlerini burada
yürütmüştür. 6 Ekim 2003 tarihinden itibaren de 2
yıllık ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren bir
okul olarak “Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu” adı
altında Altınova/Yalova ve Derince/Kocaeli‘de bulunan
yerleşkelerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam
etmektedir.
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Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu

Askeri Eğitim
ve Deniz Eğitimi
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 astsubayları yönetimi
ve denetiminde yaptırılmaktadır. Öğrencileri gemi ve
deniz hayatına alıştırmak, öğrenilen teorik bilgilerin
uygulamasını yaptırmak ve göreve hazırlamak amacıyla
yıl içerisinde, 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.

Milli Savunma Üniversitesi

Akademik Öğretim
Deniz Astsubay MYO eğitim-öğretim sisteminin öncelikli hedefi Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı yüzer ve kara birliklerine göreve hazır
astsubay yetiştirmektir. Bu maksatla; Deniz Astsubay MYO eğitim
programları, öğrencilerin mezuniyet sonrası yüzer ve kara birliklerinde
alacakları görevleri başarabilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi ve
becerileri kazandırılmasını hedeflemektedir.
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda öğrenciler; Seyir, Harekât,
Porsun, Elektronik, Güdüm Sistemleri ve Teknikleri, Topçu, Torpido,
Mayın, Sonar, Bilgi Teknolojileri, Uçak Bakım, İkmal ve İdari sınıfları
Altınova/Yalova yerleşkesinde, Motorcu, Yara Savunma ve Elektrik
sınıfları Derince/Kocaeli yerleşkesinde, Dz.Piyade sınıfı Kara Asb.MYO
K.lığı Balıkesir’de, Dz.İstihkam sınıfı Kara Asb.MYO K.lığı Balıkesir/
Hava Asb. MYO K.lığı Gaziemir/İzmir’de, Uçak Bakım sınıfının bazı
branşları Hava Asb. MYO K.lığı Gaziemir/İzmir’de eğitime tabi tutulurlar.
Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler astsubay çavuş rütbesi
ile mezun olurlar. Mezun olan Astsubaylara, “Ön lisans Diploması” ve
“Astsubay Diploması” olmak üzere iki farklı diploma verilmektedir.

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu
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Elektronik Teknolojisi

Uçak Teknolojisi

İşletme Yönetimi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzer ve kara birliklerinde
görev alacak Harekât Elektronik, Silah Elektronik,
Makine Elektronik, Güdüm Sistemleri ve Teknikleri, Bilgi
Teknolojileri, Topçu, Sonar, Mayın ve Torpido branşlarında
sınıflandırılan öğrencilere, görevlerini yapabilecek
seviyede temel mesleki bilgi ve becerinin kazandırılması
hedeflenmektedir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan yüzer
ve uçar birliklerde görev yapacak Uçak Bakım Aviyonik
ve Uçak Bakım Mekanik branşlarında sınıflandırılan
öğrencilere, European Aviation Safety Authority (EASA)
Part-66 kategori B1/B2 normlarında görev yapabilecek
seviyede; hava araçlarına bakım yapma becerisinin
kazandırılması hedeflenmektedir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzer ve kara
birliklerinde görev alacak İkmal branşında
sınıflandırılan öğrencilere, temel işletme yönetimi
bilgileri ile birlikte görevlerini yapabilecek seviyede
temel mesleki bilgi ve becerinin kazandırılması
hedeflenmektedir.

Elektrik

Bilgisayar Programcılığı

Deniz Ulaştırma ve İşletme

Gemi Makineleri İşletme

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzer ve kara birliklerinde
görev alacak elektrik branşında sınıflandırılan öğrencilere,
görevlerini yapabilecek seviyede temel mesleki bilgi ve
becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzer ve kara birliklerinde
görev alacak bilgisayar teknolojisi sınıfı bilişim ve iletişim
branşlarındaki öğrencilere, görevlerini yapabilecek
seviyede temel mesleki bilgi ve becerinin kazandırılması
hedeflenmektedir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzer ve kara birliklerinde
görev alacak Seyir, Harekât ve Porsun branşlarında
sınıflandırılan öğrencilere, görevlerini en iyi şekilde
yapabilecek seviyede temel mesleki bilgi ve becerinin
kazandırılması hedeflenmektedir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzer ve kara birliklerinde
görev alacak Motorcu ve Yara Savunma branşlarında
sınıflandırılan öğrencilere, görevlerini en iyi şekilde
yapabilecek seviyede temel mesleki bilgi ve becerinin
kazandırılması hedeflenmektedir.

Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzer ve kara birliklerinde
görev alacak İdari branşında sınıflandırılan öğrencilere,
görevlerini yapabilecek seviyede temel mesleki ve
becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Milli Savunma Üniversitesi

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu

Beden Eğitimi
ve Spor
Öğrencilerin her türlü beden eğitimi, spor faaliyetleri ve
muharebede karşılaşılabilecek çeşitli güçlükleri yenebilecek
fiziksel yeterliğe ulaştırılması ve kendilerine olan güven
duygularının geliştirilmesi maksadıyla; muharebe koşullarına
uygun özel nitelikli beden eğitimi faaliyetlerini yapabilme
becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Öğrencilerin
fiziksel gelişimleri maksadıyla, Futbol, Basketbol, Yelken,
Yüzme, Havalı Atış ve Kır Koşusu spor dallarında faaliyet
gösterilmektedir.
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Sosyal Etkinlikler
Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerinin sağlanabilmesi
maksadıyla konser, tiyatro ve sinema faaliyetleri icra
edilmektedir.

Öğrencilere
Sağlanan İmkânlar
Öğrencilerin ders dışında kalan vakitlerini etkin bir biçimde
kullanabilmeleri maksadıyla tenefüshane, cep sinema salonu, kitap
okuma odası, bilardo salonu ve oyun odası mevcuttur.

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu
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Mezuniyet Sonrası

SAT, SAS VE BSD

Öğrencilere mezuniyetlerini müteakip, “astsubay diploması”
ile birlikte, bitirmiş olduğu bölüme ait “ön lisans diploması” da
verilmektedir. Astsubaylar, devlet memurudur ve mezun olur
olmaz maaş almaya başlamaktadırlar. Mezun olan astsubaylar,
lojmanlardan, 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. Astsubaylar, Ordu
Yardımlaşma Kurumu (OYAK)’nun doğal üyesidirler.

Deniz Astsubayı olarak mezun olan öğrenciler, Deniz
Kuvvetlerinin özel ihtisas gerektiren; Sualtı Taarruz (SAT)
Komando, Sualtı Savunma (SAS) Komando ile Birinci Sınıf
Dalgıçlık (BSD) gibi seçkin birimlerinde çalışma hakkına
sahiptirler. Seçmelere katılan personel ihtisas eğitimini
tamamladıktan sonra görevine SAT, SAS ve BSD olarak
devam eder.

Yurt Dışı Görevleri
Deniz Astsubayı olarak mezun olan öğrenciler meslek
hayatlarının ilerleyen dönemlerinde ingilizce veya diğer
yabancı dil seviyelerine göre çeşitli yurt dışı görevlerinde
bulunabilmektedirler.

HAVA ASTSUBAY
MESLEK YÜKSEKOKULU

Gaziemir / İzmir

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu

Milli Savunma Üniversitesi

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 Yüksekokulu, Astsubay MYO’ların kurulması yönünde başlatılan
çalışmalar sonucunda Gaziemir/İzmir (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-öğretim döneminden itibaren Hv. Asb. MYO K.lığı bünyesinde on iki
programda öğrenciler ulusal ve uluslararası benzer ön lisans veren eğitim kurumlarına
eşdeğer, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 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 Hava
Kuvvetleri Komutanlığının 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 imkânına
sahip olmaktadırlar.
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Askeri Eğitim
Askeri eğitiminin hedefi; Atatürk ilke ve inkılapları
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.

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu
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Akademik Öğretim
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu 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 12
programda ön lisans düzeyinde eğitim almaktadır. Dersler 24 kişilik
dershanelerde ve donanımlı laboratuvarlarda yapılmakta olup ileri
seviyede İngilizce eğitimi verilmektedir.

Akademik Öğretim

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu
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Elektronik Haberleşme

Uçak Teknolojisi (Mekanik)

Elektronik Haberleşme Teknolojisi programının amacı; Hava Kuvvetleri
Komutanlığının 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.

Mekanik dalında uçak gövde, mekanik sistemler ve motor içerikli verilen derslerde
Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (European Aviation Safety Agency - 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 Komutanlığında 17 farklı ihtisasta
Astsubay İhtisas Temel Eğitimi (ASİTE) almaktadır. ASİTE kapsamında Easa Part66 içinde yer alan uçak üzerindeki uygulamalı eğitimler verilmektedir.

Bilgisayar Programcılığı

Güvenlik ve Koruma

Bilgisayar Programcılığı programının amacı; Hava Kuvvetleri Komutanlığının
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.

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 Komutanlığında Astsubay İhtisas Temel Eğitimi (ASİTE) almaktadır.

Uçak Teknolojisi (Aviyonik)
Aviyonik dalında uçak ve motora ait elektrik bilgisi ve elektronik sistemler içerikli
verilen derslerde Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (European Aviation Safety Agency 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 8 farklı ihtisasta
Astsubay İhtisas Temel Eğitimi (ASİTE) almaktadır. ASİTE kapsamında EASA Part-66
içinde yer alan uçak üzerindeki uygulamalı eğitimler verilmektedir.

Büro Ynt. ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programının amacı; Personel, Maliye
ve İstihbarat sınıfı astsubay yetiştirmektir. Personel sınıfının amacı personel
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.

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu
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Otomotiv

Elektrik

Otomotiv Teknolojisi programının amacı; Hava Kuvvetleri Komutanlığının
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.

Lojistik

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

İnşaat Teknolojisi

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 Komutanlığında Astsubay İhtisas Temel
Eğitimi (ASİTE) almaktadır.

İnşaat Teknolojisi programının amacı; Hava Kuvvetleri Komutanlığının
İstihkâm Astsubayı sınıfında ihtiyaç duyduğu inşaat teknikerlerini
yetiştirmektir. Ön lisans eğitiminin devamında İstihkâm Astsubayı ihtisası
eğitimi verilmektedir.

Mekatronik

Hava Trafik Kontrol

Mekatronik programında; mekanik, elektrik, elektronik ve bilgisayar
programlarına yönelik; disiplinler arası bir yaklaşımla yaygın olarak
kullanılan gece görüş sistemleri, karar verici sensör sistemleri gibi
mekatronik sistemlerin bakım, onarım ve işletilmesine yönelik eğitimöğretim verilmektedir.

Hava Trafik Kontrol programının amacı; Hava Kuvvetleri Komutanlığının
ihtiyaç duyduğu Hava Trafik, Hava Harekât ve Kontrol İhbar sınıflarında
personel yetiştirmektir. Hava Trafik Kontrol programında; Hava Trafik sınıfı,
Hava Harekât sınıfı ve Kontrol İhbar sınıfı olmak üzere toplam 3 farklı
ihtisasta ön lisans eğitimi verilir.
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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.

Milli Savunma Üniversitesi

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 mekân 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.

Yurt İçi ve Yurt Dışı
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 imkânı sağlanacaktır.

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu

Öğrencilere
Sağlanan İmkânlar
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.

Mezuniyet Sonrası
Öğrencilere mezuniyetlerini müteakip, “astsubay diploması”
ile birlikte, bitirmiş olduğu bölüme ait “ön lisans diploması” da
verilmektedir. Astsubaylar, devlet memurudur ve mezun olur
olmaz maaş almaya başlamaktadırlar. Mezun olan astsubaylar,
lojmanlardan, 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. Astsubaylar, Ordu
Yardımlaşma Kurumu (OYAK)’nun doğal üyesidirler.

BANDO ASTSUBAY
MESLEK YÜKSEKOKULU

Çankaya / Ankara

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
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Tarihçe
Ülkemizin en eski askeri eğitim kurumlarından olan okulumuz, 23 Kasım 1831 tarihinde
İstanbul’da “Müsika-i Hümayün” adı altında kurulmuştur. 1924 yılında Atatürk’ün
direktifiyle İstanbul’dan Ankara’ya taşınmış ve “Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti”
adı altında yeniden teşkilatlanmıştır. 1924 yılından 2003’e kadar çeşitli teşkilat ve
isimlerle faaliyetine devam eden okulumuz; 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren
Bando Astsubay Hazırlama Okulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulundan oluşan
Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı adını almıştır. 2016 yılından itibaren lise
bölümü kapatılmış ve halen Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu olarak Milli Savunma
Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
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Askeri Eğitim
Öğrencilerin yönetim ve karar verme alanlarındaki
yeteneklerinin geliştirilerek çağdaş bir asker ve bando
astsubayı olmalarını sağlamak amacıyla askeri eğitim
programları uygulanmaktadır. Askeri eğitimler atış,
spor, savaş beden eğitimi ve her askerin bilmesi gereken
konularda, alanlarında uzman seçkin subay ve astsubaylar
tarafından verilmektedir.

Milli Savunma Üniversitesi

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu

Akademik Eğitim
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu olarak iki yıllık
eğitim-öğretim veren okulumuz, müzik eğitimi alanında
hem yurt içinde hem de yurt dışındaki en önemli okullardan
birisidir. Okulumuzda, ön lisans seviyesinde müzik eğitimi
verilmekte, ayrıca profesyonel müzik eğitiminde olması
gereken temel bilimler dersleri de bu programların içerisinde
yer almaktadır. Okulumuzda, “Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar”
ile “Çalgı Bakım Onarım” olmak üzere iki farklı program
uygulanmaktadır. Bu iki programda Kamışlı Çalgılar 8, Bakır
Çalgılar 7, Vurmalı ve Tuşlu Çalgılar 6, Çalgı Bakım Onarım
1 olmak üzere toplam 22 branşta eğitim verilmektedir.
Akademik eğitim, Yükseköğretim Kurulu ve Avrupa Birliği
eğitim standartlarına uygun olarak öğretim üyeleri ile
mesleki ve akademik kariyere sahip subay/astsubay ve sivil
öğretim elemanlarınca, bireysel dersler 1-2, toplu dersler
ise 15-20 kişilik modern çalışma odaları ve dershanelerde
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.

Milli Savunma Üniversitesi

Çalgı Bakım Onarım

Bu programın amacı, piyano dâhil olmak üzere diğer çalgıların
bakım ve onarımlarını en iyi seviyede yapabilecek uzman
çalgı tamir teknikeri astsubayları yetiştirmektedir. Ülkemizde
profesyonel çalgı tamir teknikerliği eğitimi sadece Bando
Astsubay Meslek Yüksekokulunda sunulmaktadır.

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar

Üflemeli ve vurmalı çalgılar alanında uzman akademik öğretim
elemanlarının öğrencilerle birebir yaptıkları ana çalgı derslerine
ek olarak özel tasarlanmış dershanelerde piyano eğitimi de
verilmektedir. Ayrıca profesyonel müzik eğitiminin gerektirdiği
diğer müzik dersleri de en iyi araç, gereç ve bilişim teknolojileriyle
öğrencilerimize sunulmaktadır. Astsubay adaylarına mesleklerini
en iyi şekilde icra edebilmeleri amacıyla; çalgı, solfej, oda müziği
ve orkestra dersleri de verilmektedir.

Milli Savunma Üniversitesi

Beden Eğitimi
ve Spor
Öğrencilerimiz fiziki yeterliliklerini geliştirmek ve istenilen
standartlara çıkarmak amacıyla düzenli ve sürekli bir eğitim
programına dâhil olmaktadır. Bu kapsamda Temel ve Savaş
Beden Eğitimi dersi ile olimpik branşlarda (atış, tenis vb.)
eğitim almaktadır. Öğrencilerimiz okulumuzda mevcut
olan açık ve kapalı spor tesislerinden her zaman istifade
edebilmektedir.

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu

Öğrencilere
Sağlanan İmkânlar
Öğrencilerin ders dışında kalan vakitlerini etkin bir biçimde
kullanabilmeleri maksadıyla tenefüshane, cep sinema
salonu, kitap okuma odası ve oyun odası mevcuttur.
Öğrencilerimiz eğitim-öğretim, sağlık ve sosyal alanlardaki
çağdaş imkânlarımızdan en iyi düzeyde faydalanmaktadır.

Mezuniyet Sonrası
Sosyal Etkinlikler
Okulumuzda ülkemizin tarihi ve turistik yerlerine geziler
düzenlenmekte, aynı zamanda Ankara’da gerçekleşen üst
seviyedeki sosyal ve kültürel etkinliklere öğrencilerimizin
katılımı sağlanmaktadır.

Öğrencilere mezuniyetlerini müteakip, “astsubay diploması”
ile birlikte, bitirmiş olduğu bölüme ait “ön lisans diploması”
da verilmektedir. Astsubaylar, devlet memurudur ve
mezun olur olmaz maaş almaya başlamaktadırlar. Mezun
olan astsubaylar, lojmanlardan, 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.
Astsubaylar, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)’nun doğal
üyesidirler.

