
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (J.GN.K.LIĞI) NAM VE HESABINA  

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (SBÜ) GİRİŞ SINAVLARINA KATILMAYA HAK 

KAZANAN ADAYLARIN SINAV TARİHLERİ VE GETİRECEĞİ BELGELER 

a. T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı. 

 b. Lise diplomasının veya kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan 

adayların öğrenci belgesinin aslı ve onaylı fotokopisi, 

 c. Tek hekim imzalı “Spor Yapmasında Sakınca Yoktur” ibareli Sağlık Raporu. 

 ç. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi. (Düzeltilmiş nüfus kaydına 

göre yaş ile ilgili koşulları sağlayamayan ancak düzeltilmemiş nüfus kaydına göre sağladığı halde 

internet ortamında başvuru yapamayan adaylar; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin 

Merkez Komutanlığını mesai saatleri içinde aramaları halinde durumları incelenecek ve giriş 

koşullarını taşıyanlar başvuru için bilgilendirilecektir.) 

 d. Sınava gelecek olan adayların  “Hayat Eve Sığar (HES)”  uygulamasını akıllı 

telefonlarına en az 48 saat önceden indirmeleri gerekmektedir. 

 e. Adaylar, sınav alanına cep telefonu, çağrı cihazı, diz üstü bilgisayar, radyo vb. 

iletişim cihazları getirmeyecektir. 

 

Seçme sınavları 07-08 Eylül 2020 tarihlerinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 

Başkanlığı Beytepe/Ankara adresinde icra edilecektir. Adaylar saat:08.00’da sınav 

merkezinde hazır bulunacaklardır.   

 

Adaylar; 07 Eylül 2019 tarihinde Belge İnceleme, Vücut Kitle İndeksi ölçümü, Fiziki Kontrol 

ve Fiziki Yeterlilik Sınavına tabi tutulacağından yanlarında spor kıyafeti getirmeleri 

gerekmektedir. Başarılı olanlar 08 Eylül 2019 tarihinde Mülakat Sınavına katılacaklardır.  

 

Birinci sınıftan ÖSYM’ce İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına SBÜ’ye yerleştirilen (Fakülte 

veya MYO) öğrencilerden intibak eğitiminin bitimine müteakip eğitimleri süresince kendi 

istekleri ile ayrılan ya da askeri öğrencilik (JSGA öğrenciliği) vasfını kaybedenlerin SBÜ ile 

de ilişiği kesilir.  

 

NOT 1: Başvuru ile ilgili istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen 

adayların başvuruları geçersiz sayılır.  

NOT 2: Adaylara tahsis edilen sınav tarihleri hiçbir şekilde değiştirilmeyecek olup, COVID-

19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kendilerine belirtilen saatler dışında sınava gelen adaylar, 

sınavlara alınmayacaklardır.   

NOT 3: Adaylar sınav alanlarına alınırken yetkili personel tarafından ateş ölçümleri 

yapılacak, ateşi yüksek çıkan ya da herhangi bir COVID-19 belirtisi gösterenler sınava 

alınmayacaktır. Adayların hak kaybı yaşamaması için sınava gelmeden önce kişisel sağlık 

tedbirlerini almaları (maske takmak, sosyal mesafe kuralına uymak vb.) önem arz etmektedir. 

 

 

 

 

 


