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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.

BANDO ASTSUBAY
MESLEK YÜKSEKOKULU

Çankaya / Ankara

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu

Milli Savunma Üniversitesi

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.

Milli Savunma Üniversitesi

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu

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.

