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GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURULARI 
 

1. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde  

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde açılacak olan ve başvuru şartları 

ile özellikleri aşağıda belirtilen tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci 

alınacaktır.  

 

2. Başvurular, 02 Ağustos – 27 Ağustos 2021 tarihleri arasında 

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 

Başkanlığı Öğrenci Temin Sistemi adresine yapılacaktır. Başvuru esnasında 

elektronik ortamda alınan Başvuru Bilgileri Formu değerlendirme sınavı 

öncesinde teslim edilecektir. 

 

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ SEÇİM 

İŞLEMLERİ FAALİYET TAKVİMİ 
 

TARİH FAALİYETİN KONUSU 

02-27 Ağustos 2021   
Başvuruların Alınması  
(https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris) 

30 Ağustos - 03 Eylül 2021 
Başvuru Koşullarını Sağlayan Adayların İlanı 
(https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris) 

07 Eylül 2021 Değerlendirme Sınavları 

13-17 Eylül 2021 
Sınav Sonuçlarının Açıklanması 
(https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris) 

20-24  Eylül 2021 Başarılı Olan Adayların Kayıtlarının Yapılması 

04-08 Ekim 2021 Ders Seçim İşlemleri 

11 Ekim 2021 Yüksek Lisans Programlarının Başlaması 

18-22 Ekim 2021  Ders Ekle-Bırak İşlemleri 

 

 

 

 

 

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris
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Bu kılavuz Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri 

Enstitüsünde açılan lisansüstü programlara yapılacak başvuru ve yerleştirme 

esaslarını kapsamaktadır. 

  

Başvuru Şekli  

 

Yüksek lisans programına https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adres 

satırından yapılacak olup adaylardan başvuru ücreti alınmayacaktır. Başvuruları 

kabul edilen adaylar, faaliyet takviminde belirtildiği şekilde öncelikle değerlendirme 

sınavına alınacaktır. Değerlendirme sınavı sonucu kontenjana giren başarılı adaylar 

kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır.  

 

Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar  

 

Bu kılavuzda belirtilen usullere uygun ve süresi içinde başvuru yapmayan, 

değerlendirme sınavına girmeyen, istenen belgeleri süresi içinde ibraz etmeyen, 

beyan edilen bilgiler ile ibraz edilen belgelerdeki bilgileri uyumsuz olan, belgelerinde 

silinti, kazıntı olan veya okunamayan belge sunan, onaysız ve eksik belge ile 

başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

 

Öğrenci Kaydının İptal Edileceği Durumlar  

 

Lisansüstü programa yerleştirilen adayların kayıt hakları, 2021–2022 

Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için geçerlidir. Süresi içerisinde öğrenci kaydını 

yapmayanlar kayıt haklarını kaybederler.  

 

Sonradan anlaşılsa dahi gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif 

edilmiş belgeye dayalı olarak kayıt yaptıranların kayıtları programa kayıt tarihi 

itibariyle iptal edilir. Mezun olanların diploma dâhil tüm belgeleri de iptal edilir. Bu 

şekildeki öğrenciler hakkında yasal işlemler başlatılır.  

 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Öğrenci Temin 

Sistemihttps://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris, http://www.jsga.edu.tr/ ve 

adayların başvuruda belirttiği e-posta adreslerine yapılan duyuru veya 

bilgilendirmeler tebliğ niteliğindedir.   

1- Genel Bilgiler 

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris
https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris
http://www.jsga.edu.tr/
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 Adaylarda aranan ortak şartlar aşağıda belirtilmiştir. 

 

 Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine 

karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisaklı veya 

irtibatlı olmamak, 

 

 Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, genel ya da 
özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, 
halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin 
kurum ve organlarını aşağılama ile T.C. Anayasasının 76’ncı maddesinde 
tanımlanan suçlardan birisinden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında 
olmamak, 
 

 Her ne sebeple olursa olsun herhangi bir devlet kurumundan veya 
herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans veya lisansüstü programından 
çıkarılmamış olmak, 
 

 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (Asker kaçağı, bakaya, saklı 
vb. durumda bulunmamak), 
 

 Lisans derecesine sahip olmak (Kesin kayıt tarihi öncesi mezun olacak 
durumda olan adayların başvuruları kabul edilecektir), 
 

Tezli Yüksek Lisans Başvurusu İçin; 

 

 Lisans not ortalaması 4 tam not üzerinden asgari 2,5 veya 100 tam not 

üzerinden 65 olma (Kesin kayıt öncesi mezun olacak adaylardan 

değerlendirme sınavı tarihine kadar mezuniyet notunu ibraz edemeyenler için 

lisans not ortalaması 2,5 alınacaktır), 

 

 Başvuru tarihi itibariyla son 5 yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES’ten 

çizelgede belirtilen puanı veya muadilini almış olmak, 

 

 Çizelgede belirtilen yabancı dil sınavı puanlarından birini almış olmak 

(Belgelemek kaydıyla ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda 

belirtilen uluslararası bir yabancı dil sınavından alınan muadil bir puan da kabul 

edilecektir. Ayrıca sınav sonuç belgesi üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş 

sınavlar için geçerlilik süresi dikkate alınır.) 

2- 2021-2022 Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Eğitimleri 

 Başvuru Şartları  
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Tezsiz Yüksek Lisans Başvurusu İçin; 

 

 Lisans not ortalaması 4 tam not üzerinden asgari 2,29 veya 100 tam not 

üzerinden 60,10 olma (Kesin kayıt öncesi mezun olacak adaylardan 

değerlendirme sınavı tarihine kadar mezuniyet notunu ibraz edemeyenler için 

lisans not ortalaması 2,29 alınacaktır), 

 

Ana Bilim Dalı Program Kontenjan 
Lisans 

Mezuniyet 
Notu 

ALES Yabancı Dil 

Uluslararası 
Güvenlik ve 

Terörizm 

Uluslararası 
Güvenlik ve 

Terörizm 
Tezli Yüksek 

Lisans 

5 2,50/4,00 
60 
 

60 
(YÖK tarafından kabul edilen 

merkezi yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavları) 

Kamu 
Yönetimi  

Kamu 
Yönetimi 

Tezli Yüksek 
Lisans 

8 2,50/4,00 
60 
 

60 
(YÖK tarafından kabul edilen 

merkezi yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavları) 

Afet 
Yönetimi 

Tezli Yüksek 
Lisans 

7 2,50/4,00 
60 
 

60 
(YÖK tarafından kabul edilen 

merkezi yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavları) 

Deniz 
Emniyeti ve 
Güvenliği 

Deniz 
Emniyeti ve 
Güvenliği 

Tezli Yüksek 
Lisans  

9 2,50/4,00 
60 
 

60 
(YÖK tarafından kabul edilen 

merkezi yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavları) 

Suç 
Araştırmaları 

Suç 
Araştırmaları  
Tezli Yüksek 

Lisans  

3 2,50/4,00 
60 
 

60 
(YÖK tarafından kabul edilen 

merkezi yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavları) 

Güvenlik 
Yönetimi 

Güvenlik 
Yönetimi 

Tezli Yüksek 
Lisans  

9 2,50/4,00 
60 
 

60 
(YÖK tarafından kabul edilen 

merkezi yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavları) 

Güvenlik 
Yönetimi 
Tezsiz 
Yüksek 
Lisans 

10 2,29/4,00 - 

40 
(YÖK tarafından kabul edilen 

merkezi yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavları) 
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Adayların https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden 

müracaatlarını yapmaları yeterlidir.  Adaylar en fazla iki programa 
başvurabileceklerdir.   

 
 

 
 

Değerlendirme sınavına hak kazanan adaylar, aşağıda listelenen belgeleri 

değerlendirme sınavı için geldiklerinde belirtilen sırayla kapaklı plastik dosya içinde 

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 

Birden fazla programa başvurulması halinde her program için ayrı dosya 

hazırlanacaktır. 

 
 

Sıra 
No. 

Belge Adı Açıklama 

1 
Başvuru Bilgileri  
Formu 

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden 
müracaatın tamamlanmasını müteakip sistem 
tarafından oluşturulan Başvuru Bilgileri Formu. 

2 Niyet Mektubu 
Kılavuzda belirlenen format doğrultusunda elektronik 
ortamda dolduracaktır. 

3 
Not Döküm 
Çizelgesi 
(Transkript) 

Aslı veya noter/üniversite onaylı sureti kabul 
edilecektir. 

4 ALES Belgesi 

Sonuç belgesi kontrol kodu olan internet çıktısı kabul 
edilecektir. (Tezsiz yüksek lisans başvurusunda 

bulunan adaylardan bu belge istenilmemekle birlikte bu 

belge varsa sınav komisyonuna sunulabilir.) 

5 
YDS veya Eşdeğer 
Sınav Belgesi 

Sonuç belgesi kontrol kodu olan internet çıktısı kabul 
edilecektir.  

6 Denklik Belgesi 
Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar 
için YÖK’ten alınmış denklik belgesi eklenecektir. 

7 Kimlik Belgesi 

Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi veya  
e-Devlet Kapısı çıktısı kabul edilecektir. Başvuruda 
bulunan TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı personeli 
nüfus cüzdanı ile birlikte kurum kimlik kartının 
fotokopisini de ibraz edecektir. 

3- Başvuru Yapan Adaylardan İstenen Belgeler 

4- Değerlendirme Sınavı Esnasında İstenen Belgeler 

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris
https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris
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8 
Adli Sicil Kaydı 
Belgesi 

e-Devlet Kapısından alınabilmektedir. 

9 
Askerlik Durum 
Belgesi 

Erkek adaylar tarafından e-Devlet Kapısından alınmış 
doğrulama koduna sahip belge kabul edilecektir. 

10 Referans Mektubu 

Referans mektuplarının yazarları (tercihen en az bir 
kişi öğretim üyesi) tarafından e-posta ile 
gönderilememesi durumunda adaylar tarafından 
elden kapalı zarfla teslim edilebilecektir. 

  Yüksek lisans programlarına başvuran adaylara değerlendirme 
komisyonunca değerlendirme sınavı yapılacaktır. Sınavda liyakat, temsil kabiliyeti, 
tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu ile konulara ilişkin bilgi düzeyleri, bir 
konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme ve muhakeme yeteneği konuları 
değerlendirilecektir. 

 
Başvuru koşullarını sağlayan ve 07 Eylül 2021 günü saat 09.30’da 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde yapılacak 
değerlendirme sınavına katılacak aday listesi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris 

adresinde yayımlanacak olup,   değerlendirme sınavına katılacak adaylar  belirtilen 
sınav saatinden en az 30 dakika önce belge teslimi için hazır bulunacaklardır.  

 
Değerlendirme sınavına katılmayanlar ve usulüne uygun başvuru 

yapmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.  
 

 
Tezli Yüksek Lisans Başvurusu İçin; 
 

ALES  
(A) 

Yabancı Dil 
Sınavı 

(B) 

Lisans Not 
Ortalaması 

(C) 

Değerlendirme 
Sınav Puanı (Ç) 

Başarı Puanı 

%50 %10 %15 %25 A+B+C+Ç 

 
 

Öğrenci kabulüne ilişkin değerlendirmede; yukarıda belirtilen oranlar 

dikkate alınarak belirlenen başarı puanına göre toplamda en az 60 puan alan 

adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır. Adayların sıralamaya 

alınabilmesi için değerlendirme sınavından en az 50 puan almaları gerekmektedir. 
 

 

5- Değerlendirme Sınavları 

6- Başarı Puanının Hesaplanması 

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris
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Tezsiz Yüksek Lisans Başvurusu İçin; 

 

Lisans Not 
Ortalaması 

(A) 

Değerlendirme 
Sınav Puanı (B) 

Başarı Puanı 

%25 %75 A+B 

 

Öğrenci kabulüne ilişkin değerlendirmede; yukarıda belirtilen oranlar 

dikkate alınarak belirlenen başarı puanına göre toplamda en az 60 puan alan 

adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır. Adayların sıralamaya 

alınabilmesi için değerlendirme sınavından en az 50 puan almaları gerekmektedir. 

 

 
Değerlendirme süreci sonunda belirlenen başarı sıralamasına göre 

lisansüstü programa kayıt hakkını kazanan adayların listesi 

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinde yayımlanacaktır. Adaylara 

ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir.   

 

 
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi kesin kayıt işlemleri                    

20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeler ile 

akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Güvenlik Bilimleri Enstitü 

Müdürlüğüne şahsen başvuracaklardır. 

 

Sıra 
No 

Belge Adı Açıklama 

1 
Mezun veya 
Geçici Mezuniyet 
Belgesi 

e-Devlet Kapısından alınan doğrulama koduna 
sahip mezun belgesi, noter veya ilgili yükseköğretim 
kurumundan onaylı geçici mezuniyet belgesi kabul 
edilecektir. 

2 
Nüfus Kayıt 
Örneği 

Nüfus Müdürlüklerinden/e-Devlet Kapısından son bir 
ay içinde alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği (Birinci 
derece akrabalarını içerecek şekilde) kabul 
edilecektir. 

3 Fotoğraf 
Son altı ay içinde çekilmiş Biyometrik fotoğraf. (50 
mm x 60 mm ebadında, beyaz fonda ve desensiz 
olmalıdır)  

7- Sonuçların Açıklanması  

8- Kesin Kayıt İşlemleri 

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris
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Güvenlik Bilimleri Enstitü Müdürlüğü kayıt işlemlerine yönelik tüm belge ve 

süreçlerde gerekli düzenlemeleri yapabilir ve/veya ilave belgeler talep edebilir. 

  

Başvuru kabul sürecinin herhangi bir safhasında işlemleri iptal edilen 

adaylar, Enstitüye teslim ettikleri belgeleri elden teslim edilmek suretiyle geri 

alabilirler. Posta veya kargo yoluyla belge iadesi yapılmayacaktır. 

  

Geri alınmayan belgeler saklanmaz. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasını 

müteakip bilahare imha edilir.  

 

 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 

Telefon: 0312 464 7474 (Santral)  Örün Sayfası: http://www.jsga.edu.tr 

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü 

Telefon: 0312 464 6930 / 6932  E-posta: güvben@jsga.edu.tr 

Ulaşım Adresi:  

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı  

İncek / Çankaya / ANKARA 

Posta Adresi: 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTT Şubesi Pk:06805 

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı İncek / Çankaya / Ankara 

 

 

9- Diğer Hususlar 

10- İletişim Bilgileri 

http://www.jsga.edu.tr/
mailto:güvben@jsga.edu.tr

