
DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNA BAŞVURULARA İLİŞKİN HUSUSLAR 
 
1. Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okutulmak üzere Deniz Astsubay Meslek 
Yüksek Okuluna erkek öğrenciler alınacaktır. Başvuru ve Giriş Koşullarını sağlayan adayların ön 
kayıt programını kullanarak 19 Nisan-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında ön kayıt başvurusu 
yapmaları gerekmektedir. 
 
2. Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okutulmak üzere başvuracak adaylar; Ön Kayıt 
İşlemleri, Başvuru Koşulları, Giriş Koşulları ve İkinci Seçim Aşamalarında Yapılacak 
Testlere ilişkin açıklamalara (https://pertem.kkk.tsk.tr/tanitim/) internet sitesinde yer alan Milli 
Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksek Okulları Başvuru Kılavuzundan 
ulaşabileceklerdir. 
 
3. Başvuru Kılavuzunda yer alan başvuru koşullarını sağlayan adayların, 
(https://pertem.kkk.tsk.tr/tanitim/) internet sitesinde yer alan ön kayıt programını kullanarak ön kayıt 
başvurusu yapmaları ve               “Sahil Güvenlik Adına Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu”  
seçeneğini seçmeleri gerekmektedir. 
 
4. İNTERNET ÜZERİNDEN ön kayıt başvurusu yapmayanlar ikinci seçim aşama 
sınavlarına çağrılmayacaklardır. Şahsen ve posta yolu ile başvurular kabul edilmeyecektir. 
 

GENEL HUSUSLAR 
 
1. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfı astsubaylar; 
Sahil Güvenlik Komutanlığının, gemileri/botları, uçakları, helikopterleri, Sahil Güvenlik özel harekât 
timleri ve diğer kara birliklerinde görev yapmaktadır.  
 
2. Mezun olan astsubaylara, gerekli şartları taşıdığı takdirde Sahil Güvenlik Komutanlığının 
helikopter ve uçaklarında uçuş operatörü (yalnızca güverte branşı), Arama Kurtarma operatörü 
(yalnızca güverte branşı), kurbağaadam (güverte ve makine branşı) ve Sahil Güvenlik Özel 
Harekât (SÖH) (güverte ve makine branşı) ihtisaslarına sahip olma imkânı da sunulmaktadır.  
 
3. Eğitimini tamamlayan astsubaylar mezun oldukları gün maaş almaya başlamaktadır. Sahil 
Güvenlik Sınıfı astsubaylar Ordu Yardımlaşma Kurumunun (OYAK) doğal üyesidir. Kendileri ve 
bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri, sağlanan sosyal (Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesisleri 
dahil), sağlık ve lojman gibi olanaklardan faydalanma hakkına sahip olmaktadır. 
  
4. Mezun olan astsubaylar yurt dışı sürekli görevlerine de atanabilmektedirler. 
 
5. Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşu, görev ve yetkileri, personelin sosyal hakları gibi 
hususları düzenleyen 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu’na ulaşmak için tıklayınız. 
 
6. Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız. 
  

https://pertem.kkk.tsk.tr/tanitim/
https://pertem.kkk.tsk.tr/tanitim/
http://www.sahilguvenlik.gov.tr/orta/SGK_KANUNU.pdf
http://www.sahilguvenlik.gov.tr/orta/SGK_Yonetmelik.pdf

