
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI) ADINA  

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNİ TERCİH EDECEK ADAYLARIN DİKKATİNE 
 

Bu programa başvurabilmek için;   
  

1. BAŞVURU ŞARTLARI:  

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,  

b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 'Genel Ahlaka Karşı Suçlar" başlıklı 

Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma 

veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler 

nedeniyle hüküm giymemiş olmak,  

c) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin; terör Örgütleri ile bu örgütlerin 

yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, 

desteklememiş, katılmamış olmak, iltisakı veya irtibatı olmamak,  

ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53'üncu maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: 

kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl 

veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,  

d) 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Milli Güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit 

edilen Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen okullarda öğrenim 

görmüş olmamak.  

e) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin 

güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 

ifasına fesat karıştırma* suçtan malvarlığı değerlerini aklama, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm 

tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabi mukarenet, dolaylı iflas 

gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ile istihlak kaçakçılığı olmak üzere 

kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma ve cinsel 

dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan 

bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,  

f) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,  

g) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye 

olmadığına dair yazılı beyan sunmak.  

ğ) Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil 

göstermek)  

h) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engel bulunmamak.  

ı) İlgili mevzuat çerçevesinde belirlenen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,  

i) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu olması ve sonucunda şüpheli ya da 

sakıncalı hallerinin bulunmaması,  

j) Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak 

birlikte yaşamamak,  

k) Herhangi bir nedenle askeri okullardan veya Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından 

çıkmış veya çıkarılmamış olmak veya JSGA'dan çıkmış veya çıkarılmış, sivil okullardan ise çıkarılmış 

olmamak.  

I) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın ocak ayının biri itibarıyla yirmi bir 

yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1998 ve daha sonra doğanlar) Her ne sebeple olursa olsun, yaş 

düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır  

m) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık 

Yeteneği Yönetmeliği gereğince, Sağlık Bakanlığı tarafından; Sağlık Kurulu Raporu vermeye 

yetkilendirilen hastanelerden "ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" kararlı sağlık kurulu raporu almak  



n) Türk Silahlı Kuvvetleri. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık 

Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen ve sınav giriş ilanlarında bildirilen boy ve kilo ölçüleri ile vücut kitle 

indeksi değerlerine uygunluk aranır.  

o) Lise ve dengi okullardan öğrenciliği devam edenler için 2019 yılında Üniversitelerin kesin kayıt 

işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak.  

 

2. DİĞER HUSUSLAR:  

a) YKS sonucu ile İçişleri Bakanlığı adına Sağlık Bilimleri Üniversitesi kontenjanlarına ÖSYM 

tarafından yerleştirilen ancak, yukarıda belirtilen Başvuru Şartlarına uymayan Öğrencilerin Sağlık Bilimleri 

Üniversitesine İçişleri Bakanlığı adına kayıtları yapılamaz.  

b) Öğrencinin kesin kaydının yapılabilmesi için, yapılacak muayenede “ÖĞRENCİ ADAYI 

OLUR” raporunu alması. Fiziki Yeterlilik Sınavı ile Mülakat Sınavında başarılı olması ve intibak eğitimini 

başarıyla tamamlamış olması koşulları aranacaktır.  

c) Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler 

hariç), mülakat sınavını kazanamama, intibak eğitiminin ve güvenlik ile arşiv soruşturmasının 

olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan 

öğrencilerin durumları, ÖSYM Başkanlığınca, Kılavuzun * “4.3.YKS SONUÇLARINA GÖRE KAYIT 

HAKKI KAZANILDIĞI BİLDİRİLEN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA HANGİ 

DURUMLARDA KAYIT YAPTIRILAMAZ?” maddesi kapsamında değerlendirilir. Bu nedenle 

adayların, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda “YKS sonuçlarına göre kayıt 

hakkı kazanıldığı bildirilen yükseköğretim programlarına hangi durumlarda kayıt yaptırılamaz.” 

maddesini dikkatli bir şekilde okuyarak bilinçli bir tercihte bulunmaları gerekmektedir. Bilinebilen 

özellikler nedeniyle kaydı yapılamayan adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.  

ç) İçişleri Bakanlığı adına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde okuyan öğrencilerden intibak eğitiminin 

bitimini müteakip eğitimleri süresince kendi istekleri ile ayrılanların ya da askeri öğrencilik vasfını 

kaybedenlerin Sağlık Bilimleri ile de ilişiği kesilir.  

d) Sınavlarda İçişleri Bakanlığı adına eğitime alınacak kontenjanlara ÖSYM tarafından 

yerleştirilen adayların kayıt kabul işlemleri ile ilgili bilgileri, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 

Jandarma Genel Komutanlığı https://www.jandarma.gov.tr ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 

Başkanlığı http://www.jsga.edu.tr internet sayfasından duyurulacaktır. ÖSYM tarafından yerleştirilen 

adaylar aynı zamanda 0312 464 4836 No’lu telefonu arayarak bilgi alabilecektir.   

YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra, kayıt kabul takvimi ve hazırlanması gereken evraklar, 

https://www.jandarma.gov.tr  ve  http://www.jsga.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Adaylar, kayıt kabul 

takviminde duyurulacak tarihte, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 

(Beytepe/Çankaya/ANKARA) Kayıt Kabul Komisyonuna başvurarak işlemlerini başlatacaklardır. Bu 

programa Ek kontenjanla kayıt yapılamaz.  

e) Öğrenciler öğrenimlerini Ankara'da sürdüreceklerdir.  

  

TABLO-1 

ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN BOY VE AĞIRLIK SINIRLARI TABLOSU 
  

       17 ve Üzeri Yaş İçin Boy ve Ağırlık Sınırları Tablosu  

Satır 

Numarası 

 

KADINLAR İÇİN 
Satır 

Numarası 

ERKEKLER İÇİN 

Boy 

(cm) 

Ağırlık 

Alt Sınırı (kg) 

Ağırlık 

Üst Sınırı (kg) 

Boy 

(cm) 

Ağırlık 

Alt Sınırı (kg) 

Ağırlık  

Üst Sınırı (kg) 

1 149 42 57,7 1 162 49,8 68 

2 150 42,7 58,5 2 163 50,4 69 

3 151 43,3 59,2 3 164 51 72 

4 152 43,8 60 4 165 52 72 

5 153 44 60 5 166 52 72 

6 154 45 61 6 167 53 73 

7 155 45 62 7 168 54 73 

https://www.jandarma.gov.tr/
https://www.jandarma.gov.tr/
http://www.jsga.edu.tr/
http://www.jsga.edu.tr/
https://www.jandarma.gov.tr/
https://www.jandarma.gov.tr/
http://www.jsga.edu.tr/
http://www.jsga.edu.tr/


8 156 46 63 8 169 54 74 

9 157 46 63 9 170 55 75 

10 158 47 65 10 171 56 76 

11 159 48 65 11 172 56 77 

12 160 48 66 12 173 57 78 

13 161 49 67 13 174 58 79 

14 162 49 68 14 175 58 80 

15 163 50 69 15 176 59 81 

16 164 51 69 16 177 60 81 

17 165 51 70 17 178 60 82 

18 166 52 70 18 179 61 83 

19 167 53 71 19 180 62 84 

20 168 53 73 20 181 62 85 

21 169 54 74 21 182 63 86 

22 170 54 75 22 183 64 87 

23 171 55 75 23 184 64 88 

24 172 56 76 24 185 65 89 

25 173 56 77 25 186 66 90 

26 174 57 78 26 187 66 91 

27 175 58 79 27 188 67 92 

28 176 58 80 28 189 68 93 

29 177 59 81 29 190 69 94 

30 178 60 82 30 191 70 95 

31 179 60 83 31 192 70 96 

32 180 61 84 32 193 71 97 

33 181 62 85 33 194 72 98 

34 182 62 86 34 195 72 99 

35 183 63 87 35 196 73 100 

36 184 64 88 36 197 74 101 

37 185 64 88 37 198 75 102 

38 186 65 89 38 199 75 103 

39 187 66 90 39 200 76 104 

40 188 67 91 40 201 77 105 

41 189 67 92 41 202 78 106 

42 190 68 93 42 203 78 107 

43 191 69 94 43 204 79 108 

44 192 70 95 44 205 80 109 

45 193 70 96 45 206 81 110 

46 194 71 97 46 207 81 111 

47 195 72 98 47 208 82 112 

48 196 72 99 48 209 83 114 

49 197 73 100 49 210 84 115 

50 198 74 101 50 - - - 

51 199 75 102 51 - - - 

52 200 76 104 52 - - - 

 

AÇIKLAMA:   

1) 19 yaş ve üzeri kadınlar hakkında tablonun ilk dört satırı, 19 yaş ve üzeri erkekler hakkında 

tablonun ilk iki satırı uygulanmaz.   

2) 19 yaşından küçük kadınlar hakkında tablonun kırk ikinci (kırk iki dahil) satıra kadar olan bölümü, 

19 yaşından küçük erkekler hakkında tablonun yirmi dokuzuncu (yirmi dokuz dahil) satıra kadar olan 

bölümü uygulanır.   

3) Ağırlık alt ve üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kitle indeksinin alt sınırı 19 (kg/m²), üst sınırı 

26 (kg/m²) olarak esas alınmıştır.   

4) Vücut Kitle İndeksi = Ağırlık/Boy (kg/m²) formülü üzerinden hesaplanmıştır. 



  TABLO-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* 4.3. YKS SONUÇLARINA GÖRE KAYIT HAKKI KAZANILDIĞI BİLDİRİLEN 

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA HANGİ DURUMLARDA KAYIT 

YAPTIRILAMAZ? 

 

Merkezî yerleştirme işlemi ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayın 

kaydını yaptırabilmesi, ilgili yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşulları taşımasına bağlıdır. 

Adayın internet ortamında bir programı kazandığının yazılmış olması bu adaya, ilgili programın 

öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma hakkı vermez.  

 

Yükseköğretim programlarının koşulları arasında yer alan veya almadığı halde yükseköğretim 

kurumları tarafından programa kayıt için meslekle ilgili kanun veya yönetmeliklerde dikkate alınarak 

tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu istenmesi ve ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 

öğrencinin kaydının gerekli sağlık raporunu karşılayamadığı için yapılamadığının yazılı olarak beyan 

edilmesi üzerine, sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen 

özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama, güvenlik ve/veya arşiv soruşturmasının olumsuzluğu 

ile intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği 

programa kaydı yapılamayan öğrencilerin durumlarının ÖSYM Başkanlığınca aşağıdaki şekilde 

değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (BURSLU programlar hariç) 

kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle 

birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. 15 günlük sürenin hesaplanmasında 

bu kılavuzda belirtilen kayıt tarihlerinin bitiminden sonraki ilk mesai günü dikkate alınır. Adayın 

dilekçesinde aşağıdaki seçeneklerden birini açıkça belirtmesi gerekmektedir. 

 

1. Alt tercihlerim dikkate alınmadan, ek yerleştirme kılavuzundan ekte iletmiş olduğum 

tercihlerim dâhilinde faydalanmak istiyorum, herhangi bir tercihime yerleşememem durumunda, 

sonraki yıl yerleşmemiş aday gibi işlem görmek istiyorum. 

2. Alt tercihlerime yerleştirilmek istiyorum, alt tercihlerimden birine yerleşememem 

durumunda, ek yerleştirme kılavuzundan ekte iletmiş olduğum tercihlerim dâhilinde faydalanmak, ek 

yerleştirmeye ilişkin tercihlerime de yerleşememem durumunda sonraki yıl yerleşmemiş aday gibi işlem 

görmek istiyorum. 

3. Alt tercihlerime yerleştirilmek istiyorum, alt tercihlerimden birine yerleşememem durumunda 

sonraki yıl yerleşmemiş aday gibi işlem görmek istiyorum. 

 

Alt tercihe yerleştirme işleminde; adayın yerleştiği programdan sonraki tercihleri (alt tercihleri) 

incelenerek, 2019-YKS yerleştirme sonuçlarına göre alt tercihlerinden en küçük yerleştirme puan şartını 

sağlayan ilk program tercihine (Burslu programlar hariç) yerleştirme işlemi yapılır. Alt tercihe 

yerleştirmede, adayın kaydının yapılmamasına neden olan koşul içeriği ile alt tercihte yer alan 

yerleştirme yapılacak programın koşul içerikleri karşılaştırılmaksızın yerleştirme yapılır. Alt tercihine 

yerleşemeyen, alt tercihi bulunmayan ya da alt tercihine yerleşmek istemeyen adaylardan ek 

yerleştirmeden yararlanmak isteyenler, ek yerleştirme kılavuzunda yer alan programlar arasından 

tercihlerini yaparak dilekçelerinde belirtmelidir. Adayların kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 

günlü içinde dilekçelerini ÖSYM’ye ulaştırmaları zorunludur. Bu süre içerisinde ek yerleştirme 

kılavuzu henüz yayımlanmamış ise adaylar tercihlerini ek dilekçe ile ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. 

 

Adayların tercihleri incelenerek, en küçük yerleştirme puan şartını sağlayan ilk program 

tercihine (Burslu programlar hariç) yerleştirme işlemi yapılır. Talebi doğrultusunda yukarıda belirtildiği 

şekilde yapılan yerleştirme sonucunda bir programa yerleşemeyen adayların bir sonraki yıl yerleşmemiş 

aday işlemi görmeleri sağlanır. Alt tercihinde bulunan bir programa veya ek yerleştirmeden 

faydalanarak bir programa yerleşen ancak, bu programa da kayıt hakkı kazanamayan adaylar, 

sonraki yıl yerleşmiş aday olarak işleme alınır. 

 

Adayın programa kaydının yapılmasına engel durumun kılavuzda belirtilen tarihten sonra tespit 

edildiğinin ilgili kurum tarafından bir sonraki yılın YKS başvurusunun son gününe kadar ÖSYM’ye 

bildirilmesi ve adayın da ÖSYM’ye başvurması halinde ilgili aday, sonraki yıl yerleşmemiş aday olarak 

işleme alınır. 

 



Yukarıda belirtilen nedenlerle yerleştiği programa kaydı yapılamayan adayların, kayıt 

tarihi bitiminden sonraki ilk 15 gün içerisinde, aşağıdaki belgeleri Başkanlığımıza ulaştırmış 

olmaları gerekmektedir: 

 

1- Bir Üniversite veya Devlet hastanesinden alınan heyet raporu (Konulan teşhis açık olarak 

yazılmalıdır.). 

2- İlgili Üniversitenin kaydın neden yapılamadığına dair resmi yazısı (Hastanenin teşhisi açık 

olarak yazılmalıdır.). 

3- Adayın, ÖSYM Başkanlığına hitaben durumunu ve tercihi açık olarak belirten dilekçesi. 

 

Ek puanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, kayıt sırasında okul türü veya 

alanını belgelendirmek zorundadırlar. Bu durumlarını belgelendiremeyen adaylar, yerleştirilmiş olduğu 

programa kayıt hakkını kaybederler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TABLO-4 LİSANS PROGRAMLARI 

    ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR   ÖZEL KOŞUL VE  2018-YKS 2018-YKS P.DR. D.DR. DR.ÖĞR.                   

PROGRAM PROGRAM ADI (2) SÜRE  TÜRÜ  KONT.  KONT. MEB AÇIKLAMALAR 0,12 BAŞARI EN KÜÇÜK SAYI SAYI ÜYE SAYI GRV AKREDİTE TUS TT1 
TUS 
TT2 

TUS KTP DUS 
AB 

AYP 
KPSS-

1 
KPSS-

2 

KODU (1)   (3) (4) (5) (6) (7) (8) SIRASI (9) PUAN (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 

111091322 
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) 
(Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) 

5 SAY 4 1   30, 65, 94 ... ----                         

  Gülhane Tıp Fakültesi                                         

111010259 
  Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri 
Bakanlığı Adına) 

6 SAY 30 1   5, 30, 65, 94 25900 446,65703 31 23 39     46.784706   46.652438         

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TABLO-3 ÖN LİSANS PROGRAMI 

    ÖĞR. PUAN GENEL 
OK. 

BİR 

ÖZEL KOŞUL 

VE  
2018-YKS 2018-YKS 

PROGRAM PROGRAM ADI (2) SÜRE  TÜRÜ KONT.  KONT.  AÇIKLAMALAR 
0,12 

BAŞARI 

EN 

KÜÇÜK 

KODU (1)   (3) (4) (5) (6) (7) SIRASI (8) PUAN (9) 

  Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara)               

111050346   İlk ve Acil Yardım (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (Ankara) 2 TYT 30 1 30, 65, 94 290000 320,73606 


