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“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  
      



Prof.Dr. Erhan AFYONCU
Rektör

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.

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



DENİZ ASTSUBAY 
MESLEK YÜKSEKOKULU

Altınova / Yalova



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.

Tarihçe

Milli Savunma Üniversitesi 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.
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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.
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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.

Elektronik Teknolojisi
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.

Uçak Teknolojisi İşletme Yönetimi

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.

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

Gemi Makineleri İşletme

Büro Yönetimi ve Yönetici 
Asistanlığı

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 elektrik branşında sınıflandırılan öğrencilere, 
görevlerini yapabilecek seviyede temel mesleki bilgi ve 
becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Bilgisayar ProgramcılığıElektrik
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 Ulaştırma ve İşletme
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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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Öğrencilerin ders dışında kalan vakitlerini etkin bir biçimde 
kullanabilmeleri maksadıyla tenefüshane, cep sinema salonu, kitap 
okuma odası, bilardo salonu ve oyun odası mevcuttur. 

Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerinin sağlanabilmesi 
maksadıyla konser, tiyatro ve sinema faaliyetleri icra 
edilmektedir.

Öğrencilere 
Sağlanan İmkânlar

Sosyal Etkinlikler
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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.

Mezuniyet Sonrası

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.

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

SAT, SAS VE BSD

Yurt Dışı Görevleri
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