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2020 YILI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ 

ASTSUBAY ADAYLARI İÇİN KAYIT KABUL DUYURUSU 

 

1. YEDEK olarak kazanan adayların (25-26-27-28) Eylül 2020 (hafta sonu dâhil)  

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinin duyurular bölümünde belirtilen kayıt kabul 

merkezinde, kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.  

2. 28 Eylül 2020 mesai saati bitimine kadar sağlık raporu işlemlerini tamamlayamayan 

adayların, rapor işlemlerini tamamlar tamamlamaz kayıt kabul için zaman geçirmeksizin 

yukarıda belirtilen kayıt kabul merkezine katılış yapmaları gerekmektedir. Zamanında 

rapor alamayan adaylar, gecikme nedenlerini kendileriyle irtibata geçen kayıt görevlisini 

arayarak bildirecektir. 

3. Halen silahaltında bulunan asıl adayların kayıt kabul tarihine kadar birlik 

komutanlıklarına başvurarak geçici terhis işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Bu kapsamda 

silahaltında bulunan adaylar, asıl olarak kazandıklarını gösterir sınav sonuç çıktısı ile birlikte 

birliklerine geçici terhis işlemleri için başvuracaktır. Halen silahaltında bulunan ve sırası 

gelen yedek adaylar ise; bu duyuru tarihinden sonra yapılacak yedek duyurusu ile birlikte 

birliklerine geçici terhis işlemleri için başvuracaktır. 

4. Adayların kayıt kabule gelmeden en geç 72 saat öncesinde, sağlık kurulu raporu aldıkları 

sağlık kuruluşuna başvurarak Covid-19 PCR testi yaptırmaları gerekmektedir. Rapor alınan sağlık 

kuruluşunda test merkezi bulunmaması durumunda, adaylar ikamet ettikleri İl Sağlık Müdürlükleri 

tarafından en yakın test merkezine yönlendirileceklerdir. Test yaptırılmasıyla ilgili herhangi bir 

problemle karşılaşılması durumunda İl Sağlık Müdürlüklerine başvurulacaktır. 

 

5. Hem Jandarma Genel Komutanlığı, hem de Sahil Güvenlik Komutanlığı tercihinde 

kayıt kabule çağrılan asıl adaylar, kayıt yaptıracakları tercihi kayıt kabul komisyonlarına 

bildirmeleri gerekmektedir. 

6. Jandarma Genel Komutanlığı için iki tercihinde de asıl olarak kayıt kabule çağrılan 

adayların, kayıt yaptıracakları tercihi kayıt kabul komisyonlarına bildirmeleri gerekmektedir. 

Kayıt yapıldıktan sonra, branş değişikliği kesinlikle yapılmayacaktır. 

7. 2020 yılı içerisinde Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığına kayıt yaptıran ASEM 

adayları, daha sonraki bir tarihte subaylık için yedekten sırasının gelmesi durumunda, Astsubay 

Eğitim Merkezi Komutanlığından kayıtlarını sildirerek Subay Eğitim Merkezi Komutanlığına 

subay adayı olarak kayıt yaptırabileceklerdir. 

8. 2020 yılı içerisinde Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığına kayıt yaptıran adaylar; daha 

sonraki bir tarihte Jandarma Genel Komutanlığındaki diğer tercihi veya Sahil Güvenlik 

Komutanlığı tercihi için yedekten sırasının gelmesi durumunda kayıtlarını değiştirebileceklerdir.    

9. Yedek adayların, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden müteakiben 

yapılacak yedek aday duyurularını takip etmeleri gerekmektedir. Bu duyuru tarihinden sonra 

yapılacak yedek duyurusunda kayıt kabule çağrılan adayların kayıtlarını yaptırmaları 

gerekmektedir. Bu kapsamdaki adayların, Yüklenme Senedi ve Kefalet Senedi haricindeki 

belgeleri hazır bulundurmaları tavsiye edilmektedir.  

10. Her bir tercih için ayrı ayrı belirlenen kontenjanın asıl ve yedek adaylar ile 

tamamlanamaması durumunda kontenjana giremeyen adaylar çağrılabilecektir. Bu kapsamda 

kontenjana giremeyen adayların yedek aday duyurularını takip etmeleri gerekmektedir. 

11. Kayıt kabul sonrası intibak eğitimi başlayacağından ve eğitim müddetince mazeret izni 

verilmeyeceğinden; adayların şahsi bütün işlemlerini (noter vb.) kayıt kabul öncesi tamamlamaları 

gerekmektedir. 
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12. Adaylara, ihtiyacı olan tüm kıyafetler kayıt kabul sonrası verilecektir. Adayların yanlarında 

fazla kıyafet getirmemeleri tavsiye edilmektedir.  (Küçük el ve sırt çantasında kişisel eşyalarınızı 

asgari seviyede tutarak getirmeniz yeterli olacaktır.) 

13. Erkek adaylar için saç ve sakal tıraşını olmuş olarak gelmeleri kayıt kabul işlemlerini 

hızlandıracaktır.  

14. Adayların dışardan yiyecek, içecek ve elektrik/elektronik malzeme (cep telefonu hariç) 

getirmeleri yasaktır. (Kayıt kabul sonrası yeme içme ihtiyaçlarınız karşılanacaktır.) 

15. JSGA Bşk.lığı kayıt kabul işlemleri için gelecek olan adayların “Hayat Eve Sığar (HES)” 

uygulamasını akıllı telefonlarına en az 48 saat önceden indirmeleri gerekmektedir. 

 

 

KAYIT VE KABULÜ YAPILACAK ASTSUBAY ADAYLARIN 

GETİRMESİ GEREKEN BELGELER 

 

1. T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı adayın yanında bulunacak) 

2. Evli ise Evlenme Cüzdanının ilgili sayfalarının fotokopisi 

3. Sınavı Asıl veya Yedek olarak kazandığına ilişkin SORGULAMA SAYFASI ÇIKTISI, 

4. Tam teşekküllü hastanelerden (engelli sağlık raporu vermeye yetkili devlet hastaneleri) 

alınan Ön Sağlık Raporu (ASLI)  

5. Önlisans/Lisans/Yüksek Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya 

noter onaylı sureti. (Başvuru esnasında belirttiği önlisans/lisans/yüksek lisans diploması veya 

geçici mezuniyet belgesi olmayan adayların kayıt kabulü yapılmayacaktır.) 

6. Kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılıklarından 

veya e-Devlet kapısı üzerinden alınmış Adli Sicil Belgesi. (Adli Sicil Belgesinde sabıka veya 

mahkeme kaydı olan adayların kayıt-kabule ilgili mahkeme belgelerini getirmeleri gerekmektedir.) 

7. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, 

8. Yüklenme Senedi ve Kefalet Senedi, (https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giriş 

adresi duyurular kısmında ‘‘2020 J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay 

(ASEM) Kayıt Kabul Belgeleri’’ adı ile mevcuttur.)   ( Noter onaylı 2 suret şeklinde) 

9. Herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair imzalı beyanı, 

(https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giriş adresi duyurular kısmında ‘‘2020 J.Gn.K.lığı ve 

S.G.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay (ASEM) Kayıt Kabul Belgeleri’’ mevcuttur.) 

10. Sağlık yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere herhangi bir 

nedenle; 

a. Askeri okullardan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından 

ayrılmadığı/çıkarılmadığına,  

b. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığında  subay, astsubay, uzman erbaş, askeri öğrenci 

olarak görev yapıp ayrılmadığına,    

c. Sivil okullardan çıkarılmadığına,  

ç. Emniyet teşkilatına bağlı okullardan (Yetersizlik nedeniyle polis diploması almasına 

rağmen çıkarılan/ayrılan adayların da kayıt kabulleri yapılmayacaktır) 

ayrılmadığı/çıkarılmadığına dair imzalı beyanı               

(https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giriş adresi duyurular kısmında ‘‘2020 J.Gn.K.lığı ve 

S.G.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay (ASEM) Kayıt Kabul Belgeleri’’ mevcuttur.) 

11. Şehit/Gazi eş ve çocuğu kontenjanından sınavı kazanan adayların, bu durumlarını gösterir 

belge, 

12. Aile bireylerini gösterir ıslak mühür ve imzalı veya e-Devlet kapısından alınmış Vukuatlı 

Nüfus Kayıt Örneği, 

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giriş
https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giriş
https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giriş
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13. Kendisinin, babasının ve annesinin ıslak mühür ve imzalı veya e-Devlet kapısından alınmış 

ikametgâh ilmühaberi, 

14. Askerliğini yapan adaylar için terhis belgesi ve bir suret fotokopisi, askerliğini yapmakta 

iken kazanan adaylar için hizmet belgesi ve bir suret fotokopisi, 

15. Son 1 yıl içinde çekilmiş 4 adet vesikalık biyometrik fotoğraf, 

16. Yukarıda belirtilen evraklar yarım kapak karton dosya içerisinde sırası ile takılarak eksiksiz 

getirilecektir. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


