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MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ 

        BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU  

TANITIM METNİ 

 

Ülkemizin aydınlık geleceği Sevgili Gençler; 

Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu 

Komutanlığımızın tanıtım etkinliğine hoş geldiniz. 

Tarihi zaferlerle dolu, yüce Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı ordumuzun gurur 

kaynağı en eski ve köklü okullarından olan Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu 

sizlere tanıtmak ve bize katılmanız için neler yapmanız gerektiğini anlatmak için 

buradayız.  

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, yükseköğretimde bulunan konservatuvarlardaki ön lisans 

seviyesinde müzik eğitimi verilmekte, ayrıca profesyonel müzik eğitiminde olması 

gereken dersler de bu programların içerisinde yer almaktadır. 

Okulumuzda iki farklı program uygulanmaktadır; 

Birincisi; Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Programı, ikincisi de; Çalgı Bakım Onarım 

Programıdır. 

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Programında; 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. 

-Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Programında eğitimi verilen çalgılar ve diğer 

derslerin listesi yansıda gösterilmektedir.-  

Okulumuzda uygulanan diğer öğretim programı ise Çalgı Bakım Onarım 

Programıdır. Bu programın amacı, piyano dâhil olmak üzere diğer çalgıların bakım ve 

onarımlarını en iyi seviyede yapabilecek uzman çalgı tamir teknikeri astsubayları 

yetiştirmektedir. Ülkemizde çalgı tamir teknikerliği eğitimi sadece Bando Astsubay 

Meslek Yüksekokulunda verilmektedir.  

- Çalgı Bakım Onarım Programındaki dersler yansıda gösterilmektedir. 
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Öğrencilerimizin eğitim-öğretim ile ilgili bütün ihtiyaçları devletimiz tarafından 

karşılanmakta, yükseköğretim öğrencilerinin ihtiyaç duyabileceği sosyal ve fiziki 

ortamlar okulumuzda da en iyi şekilde sağlanmaktadır. Ayrıca bu imkânlar çağın 

gerektirdiği değişim ve gelişmelere uygun olarak sürekli yenilenmektedir.  

-Okulumuzda eğitim ve sosyal yaşam için gerekli fiziki imkânlar yansıda 

gösterilmektedir.- 

Okulumuz; Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,  

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan 

askerî bando ve orkestralara bando astsubayı yetiştirmektedir.  Okulumuzdan mezun 

olmaya hak kazanan öğrencilerimiz bando astsubayları olarak, ülkemizin önde gelen 

şehirlerindeki bu kuvvetlere ait Bando Komutanlıklarında görev yapmak için 

atanmaktadır. 

Bando astsubaylarının görev yaptığı Bando Komutanlıkları her tür müziği 

profesyonel olarak icra edebilecek imkân ve kabiliyete sahiptir. Bünyelerinde bulunan 

bando, caz orkestraları ve moral ekipleri ile yerli ve yabancı türdeki bütün müzik 

türlerini en iyi şekilde seslendirebilecek eğitim ve yeteneğe sahiplerdir.  

Okulumuzdan mezun olan bando astsubaylarının görev yapacağı Bando 

Komutanlıkları; öncelikle resmi ve askerî törenler olmak üzere, yurt içi ve yurt dışındaki 

müzik festivallerinde, halk konserlerinde, tanınmış sanatçı, orkestra ve korolarla birlikte 

gerçekleştirilen konserlerde ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek halkımızın gurur 

kaynağı olmaktadırlar. Ayrıca İstanbul’daki Askerî Müze Komutanlığına bağlı ve 

dünyaca ünlü “Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği” de bando 

subay/astsubaylarından oluşmakta ve dünyanın birçok ülkesinde icra ettikleri 

konserlerle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedir. 

Okulumuzdan mezun olan Bando Astsubayları, diğer Silahlı Kuvvetler 

personeliyle birlikte; orduevleri, yaz ve kış kampları, spor tesisleri, lojman, misafirhane 

gibi ordumuzun bütün sosyal hak ve imkânlarından faydalanabilmektedir.  

Bunlara ek olarak okulumuzdaki öğrencilerin subay olma imkânları da 

bulunmaktadır. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunun birinci sınıfının sonunda ders 

ortalaması ve disiplin puanları yeterli olan öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Ankara 

Devlet Konservatuvarında yapılacak iki aşamalı müzik yetenek ve bilgi sınavına 

girerler. Sınav sonunda başarılı olan öğrenciler kontenjan sayısına göre lisans 

seviyesindeki Bando Şefliği Bölümüne devam etmeye hak kazanırlar ve artık 

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarının birer öğrencisi olurlar. 

Buradan mezun olan öğrenciler teğmen rütbesinde bando subayı olarak kuvvetlerine 

göre Bando Komutanlıklarına atanırlar. Subaylar askeri bandolarda bando komutanı 

(bando şefi) olarak görev yapmaktadır.   

Okulumuzun Ankara’da olması nedeniyle, büyükşehirdeki her türlü sanatsal, 

sosyal ve kültürel etkinlikler ile iç içe bulunmaktadır. Müzik alanındaki mesleki 

gelişiminiz için gerekli olan bütün imkânlar okulumuzda ve Ankara merkezinde en üst 

seviyede bulunmaktadır.  
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Okulumuzdaki programlara alınacak öğrenciler; Milli Savunma Üniversitesi 

Askeri Aday Belirleme Sınavı başvurularına müteakip (Şubat 2019), Milli Savunma 

Üniversitesi Askeri Aday Belirleme Sınavı (Nisan 2019), Yükseköğretime Geçiş Sınavı, 

fiziki yeterlilik testi, sağlık kontrolü, müzik yeteneği ve müzik bilgisi seviye tespit sınavı 

ile belirlenmektedir. Müzik yetenek sınavı; solfej okuma, dikte yazabilme, akor 

duyabilme ve çalgı performansından oluşmaktadır. Yukarıda belirtilen sınav tarihleri 

muhtemel tarihlerdir. Okulumuz için yapılacak sınav ve başvurularla ilgili ayrıntılı bilgi 

sahibi olmak ve herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için www.msb.gov.tr   internet 

adresindeki bilgileri özenle incelemeniz ve başvuru kılavuzunu çok dikkatli okumanız 

sizler için büyük önem taşımaktadır. 

Bu okulda almış olduğunuz müzik eğitimini daha yukarılara taşıyabilmek, 

geleceğinize güvenle bakabilmek, çevrenizin ve ailenizin gurur kaynağı ve Şanlı Türk 

Ordusunun bir üyesi olabilmek için sizleri Milli Savunma Üniversitesinin 187 yıllık tarihe 

sahip olan Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna bekliyoruz…  

 

Okulumuzun İletişim Bilgileri 

Milli Savunma Üniversitesi 

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı 

Merasim Sokak        P.K. 06580       

Yücetepe / ANKARA 

Tel. 0.312.425 04 42 

 

“ÖNEMLİ NOT: Slaytlar metin hizasındaki sıralarına göre gösterilecektir.” 
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http://www.msb.gov.tr/

