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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.



DENİZ HARP OKULU

Tuzla / İstanbul



Mazisi şanlı zaferlerle dolu Türk Bahriyesine kahraman denizciler yetiştiren, 
her dönemde çağın gerekleri doğrultusunda en seçkin eğitim ve öğretimi 
veren Deniz Harp Okulu, Türk Deniz Kuvvetlerinin 21’inci yüzyılda komuta 
kademelerini oluşturacak ve geleceğimizin güvencesi olacak Deniz 
Subaylarının yetiştirildiği bir eğitim kurumudur. Deniz Harp Okulu 1773 
yılında Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından “Tersane Hendesehanesi” adı 
ile Kasımpaşa Tersanesi’nde kurulmuş, 1784’te “Mühendishane-i Bahri-i 
Hümayun” adını almıştır. 1851 yılında Heybeliada’ya taşınan Deniz Harp 
Okulu 31 Ağustos 1985 yılında İstanbul Tuzla’daki 777 dönüm arazi üzerine 
kurulu modern tesislerine kavuşmuştur.

Tarihçe

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu



Askeri Eğitim
ve Deniz Eğitimi 
Deniz Harp Okulunun amacı; görev bilinci, şeref, sadakat 
ve sorumluluk değerleri ile donatılmış, Atatürkçü düşünce 
sistemini özümsemiş, yeterli fiziki yeteneğe ulaşmış, 
gelişmeye açık, komutanlık ve liderlik niteliklerine sahip, 
kendisini Türk Deniz Kuvvetlerine hizmete adamış muvazzaf 
Deniz Subayları yetiştirmektir.
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 yöneticilerinin yönetimi 
ve denetiminde yaptırılmaktadır. Öğrencileri gemi ve 
deniz hayatına alıştırmak, öğrenilen teorik bilgilerin 
uygulamasını yaptırmak ve göreve hazırlamak amacıyla 
yıl içerisinde yatlarda, eğitim botlarında, 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.
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Akademik Öğretim
Öğrencilerimiz birinci sınıfta, temel fen ve sosyal bilimler ağırlıklı 
dersleri ortak olarak görmekte; ikinci sınıftan itibaren Endüstri 
Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri 
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
dallarından birini seçerek lisans düzeyinde eğitim almaktadır. Akademik 
öğretim, Yükseköğretim Kurulu ve Avrupa Birliği eğitim standartlarına 
uygun olarak seçkin üniversite öğretim üyeleri ile mesleki ve akademik 
kariyere sahip subay öğretim elemanlarınca, 25-30 kişilik modern 
derslik ve laboratuvarlarda 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. Deniz Harp Okulu’nda öğrencilere ileri seviyede 
İngilizce öğretilmekte, istekli öğrencilere ikinci bir yabancı dil öğrenme 
imkânı da sağlanmaktadır. Mezun olan tüm öğrenciler subay diploması 
ile birlikte evrensel geçerliliği olan bir lisans programının diplomasını 
da almaktadır.
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Karşılaşabilecekleri problemlere bilimsel bakış açısı ile 
yaklaşıp, çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanmış 
ve iyileştirme & geliştirme projelerinde ekip lideri olarak 
görev alabilecek donanıma sahip mezunlar vermektedir.

Enerji, mekanik, imalat ve malzeme alanlarında gelişmiş 
laboratuvar imkânları ile desteklenmiş lisans eğitimi 
sonunda gemilere yönelik mekanik & enerji sistemleri, 
malzeme teknolojileri ve üretim yöntemleri konularına 
hâkim mezunlar vermektedir.

Endüstri MühendisliğiMakine Mühendisliği
Donanım ve yazılım bileşenlerinin bütünleştiği bilgisayar 
sistemlerinin matematiksel ve mantıksal temellerini 
inceleyen, bu temellere dayalı olarak tasarım, üretim ve 
kullanım için yöntem, teknik ve teknolojiler ortaya koyan 
mezunlar vermektedir.

Görev yapacakları harp gemilerinde bulunan, milli 
imkânlarla geliştirilmiş, çağımızın en gelişmiş savaş 
harekât sistemlerini kullanacak, gelişen savaş 
ortamına teknolojik çözümler geliştirebilecek mezunlar 
vermektedir.

Bilgisayar Mühendisliği Elektrik - Elektronik Müh.

Milli gemi projelerinin dizayn ve entegrasyon süreçlerinde 
görev alabilecek, ileri mühendislik uygulamalarının 
bütünleştiği deniz platformlarını her yönüyle bilen ve 
kullanılan yüksek teknolojik çözümlere hakim mezunlar 
vermektedir.

Gemi İnşaatı ve 
Gemi Makineleri
Mühendisliği
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Beden Eğitimi ve Spor
Deniz Harp Okulunda genç Bahriyelileri bedensel yönden deniz 
koşullarına hazırlamak maksadıyla modern spor tesislerinde tenisten 
basketbola, atıcılıktan yüzmeye her türlü spor imkânı yaratılmıştır. 
Geleceğin subay adaylarına deniz sporlarına yönelik yelken, kürek 
ve yatçılık eğitimleri verilmekte; yıl içerisinde İtalya başta olmak 
üzere diğer ülke Deniz Harp Okullarında düzenlenen uluslararası 
düzeyde yarışmalara katılmaları sağlanmaktadır. Ayrıca Türk Deniz 
Kuvvetlerinin özel ihtisas sahibi uzmanları tarafından verilen eğitimleri 
başarı ile tamamlayan öğrencilere, uluslararası geçerliliği olan “Tek 
Yıldız Dalgıç Brövesi”, “Kurbağa Adam Dalgıcı Sertifikası” ve “Üst 
Düzey Yelkencilik Sertifikası” verilmektedir.
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Deniz Harp Okulunda parasız yatılı eğitim yapılmaktadır. Öğrenciler; 
4 kişilik modern dizayn edilmiş internet bağlantılı odalarda 
kalmakta, yeme, yatma, giyim, sağlık ve her türlü eğitim-öğretim 
masrafları devlet tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca öğrencilere 
izinlerinde yapacakları özel harcamalar için sınıflarına göre, teğmen 
maaşının belirli bir yüzdesi harçlık olarak verilmektedir. 18 yaşından 
itibaren sosyal güvenlik kurumuna kaydedilen öğrenciler, böylece 
emekliliğe sayılacak hizmetlerini öğrencilikten itibaren saydırma 
imkânına sahip olmaktadırlar.

Genç Bahriyelilerin gelişimine katkıda bulunmak ve 
zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak 
maksadıyla maket gemi, satranç, sinema, tiyatro, müzik, 
fotoğrafçılık, sualtı sporları, elektronik, bilgisayar, meteoroloji 
ve gemicilik gibi kulüp faaliyetleri düzenlenmektedir. Ayrıca, 
her hafta öğrencilere bir vizyon filmi gösterime sunulmakta, 
seçkin tiyatro ve müzik gruplarının okulumuzda gösteri 
yapmasına imkân tanınmaktadır.

Öğrencilere 
Sağlanan İmkânlar

Sosyal Etkinlikler
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Öğrencilere mezuniyetlerini müteakip, “subay diploması” ile birlikte, 
bitirmiş olduğu bölüme ait “lisans diploması” da verilmektedir. Deniz 
Kuvvetleri Komutanı; Deniz Harp Okulu mezunu subaylar arasından 
seçilmektedir. Subaylar, devlet memurudur. DHO’dan mezun 
olur olmaz maaş almaya başlamaktadırlar. Mezun olan subaylar, 
lojmanlardan, dinlenme ve eğitim maksatlı olarak aileleri ile birlikte 
yaz ve kış dönemlerinde sadece TSK personeline hizmet veren yerel 
ve özel eğitim merkezlerimden istifade edebilmektedirler. Orduevleri 
ile sosyal tesisler; konumu, konforu, sunduğu nitelikli ve ekonomik 
imkânlarıyla TSK mensuplarının hizmetindedir. Subaylar, Ordu 
Yardımlaşma Kurumu (OYAK)’nun doğal üyesidirler.

Deniz Harp Okulu mezunlarından mezuniyet not ortalamaları belli 
barajın üstünde olanlara; Deniz Harp Okulu Tuzla yerleşkesinde 
bulunan Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü ile 
Yurt içi ve Yurt dışında seçkin üniversitelerde lisansüstü öğrenim 
yapma imkânı verilmektedir.

Mezuniyet Sonrası

Yurt İçi ve Yurt Dışı 
Lisansüstü Öğrenimi

Her yıl Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan uçak ve 
helikopter pilotlarını yetiştirmek üzere, istekli Deniz 
Subayları arasından seçim yapılmaktadır. Seçilen denizci 
pilotlar diğer pilotların sahip olduğu tüm hakları elde 
etmektedir.
Ayrıca mezun olan Teğmenler, 2023 yılında hizmete girecek 
Türkiye’nin ilk uçak gemisi (LHD) TCG ANADOLU’dan uçuş 
yapacak F-35 tipi savaş uçaklarında savaş pilotu olma 
şansına da sahip olacaklardır.

Deniz Harp Okulunda her yıl icra edilen açık deniz eğitimleri 
ile Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz gibi yurt dışı limanlarını 
ziyaret etme imkânı bulan öğrencilerimiz mezuniyeti 
müteakip görev yapacakları gemiler ile yurt dışı liman 
ziyaretleri, yine meslek hayatları boyunca geçici süre ile (bir-
iki haftalıktan, bir yıla kadar) veya daimi görev ile (2-3 yıl) 
çeşitli yurt dışı görevleri ve kursları kapsamında dünyanın 
birçok ülkesini görme, değişik kültürleri tanıma imkânı 
bulmaktadır.

Uçak ve Helikopter
Pilotluğu

Yurt Dışı Görevleri
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