BİLGİ EDİNME BAŞVURUSUNDA SIKÇA SORULAN SORULAR
S.NO

1.

2.

YAPILAN/YAPILACAK İŞLEM

KONU/SORU
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde; personel
alımları nasıl olmaktadır?
Şehit, Mâlûl, Muharip Gâzi çocuğu ve kardeşi olan
adaylara askeri okullara girişte sağlanan haklar var
mıdır?

Asker alım işlemleri ile ilgili bilgi
başvurusunu nereye yapmam gerekiyor?

edinme

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yapılacak her türlü personel ve öğrenci alımına ilişkin faaliyetler, gazete
ve internet gibi medya imkânlarından istifade edilerek kamuoyuna duyurulmaktadır. Adaylar www.jandarma.gov.tr
internet adresine girdiklerinde ana sayfada bulunan “Personel/Öğrenci Alımı” sayfasından alımlara ilişkin
başvuru, başlangıç ve bitiş tarihleri, başvuru şartları, başvurunun ne zaman, nereye ve nasıl yapılacağı gibi
hususlarla ilgili bilgi sahibi olabilmektedir.
Söz konusu duyurular, bir sonraki alım faaliyetine kadar, ilgili internet sayfasında bilgi olarak sürekli yayımda
kalmaya devam etmekte, bir sonraki alım faaliyetine yaklaşık aynı tarihlerde başlanılmaktadır.
Öncelikle ikamet etmekte olduğunuz yer Askerlik Şubesi Başkanlığına, yeterli olmaması halinde nüfusa kayıtlı
olduğunuz yer Askerlik Şubesi Başkanlığına, buradan da sonuç alınamaması halinde MSB.lığı Asker Alma Dairesi
Başkanlığına müracaatınız gerekmektedir.
1. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununun 20 nci maddesi, Bilgi Edinme Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve
Usuller Hakkındaki Yönetmeliğinin 31’inci maddesi; “Adli Soruşturma ve Kovuşturmaya İlişkin Bilgi ve Belgeler
başlığı altında, açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde;
a. Suç işlenmesine yol açacak,
b. Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanuni yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye
düşürecek,

3.

Adliyeye intikal etmiş olaylarla ilgili bilgi edinme
başvurusunda bulunabilir miyim?

c. Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek,
ç. Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlal edecek, nitelikteki bilgi ve belgeler, bu kanun
kapsamı dışındadır.” hükmünü amirdir.
2. 5271 sayılı CMK hükümlerine göre soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir (md.157). Ancak avukatlar,
vekâlet hükümlerine göre, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini
harçsız olarak alabilirler (md.153). Bu kapsamda 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 20’inci maddesindeki
istisnalara girmediği sürece, adli olaylar ile ilgili bilgi edinme talepleri, 5271 sayılı CMK hükümleri saklı kalmak
üzere cevaplanır. Soruşturma evresindeki evrakların gizli olmasıyla beraber, soruşturma evresinin sorumlusu ve
yetkilisinin de Cumhuriyet Savcısı olması sebebiyle, adli olaylarla ilgili yapılan bilgi edinme taleplerinin ilgili
Cumhuriyet Savcılığına yapılması gerekmektedir.
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4.

Jandarma Genel Komutanlığının tedarik faaliyetleri
ile ilgili nasıl ve nereden bilgi alabilirim?

Jandarma Genel Komutanlığınca yıl içerisinde tedarik edilecek ikmal maddeleri ile yaptırılacak inşaatların listesi
Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinde (www.jandarma.gov.tr) tedarik broşürü bağlantısının altında
yayımlanmaktadır. Ayrıca yapılacak olan ihalelerin ilanları basın yayın organları, Jandarma Genel Komutanlığının
internet adresleri ve ihaleyi yapacak birlikler nezdinden takip edilerek öğrenilebilir.

5.

Silah taşıma ruhsatı için hangi belgeler gereklidir?

6.

Daha önceden TSK’de görev yapmış komutanların
adreslerini, telefon numaralarını alabilir miyim?

Silah ruhsat müracaatında bulunan vatandaşlardan;
- Dilekçe,
- Nüfus cüzdanı sureti, T.C. kimlik numarası beyanı.
- Adli sicil sorgulaması beyanı,
- Doktor raporu,
- İkametgah adresi,
- 3 adet fotoğraf,
-Görev belgesi,
- Emeklilik onay fotokopisi (emekli kamu görevlilerinden) ile bu belgelere ilave olarak, 91/1779 sayılı Yönetmeliğin
9’uncu maddesinde belirtilen taşıma ruhsatı verilecek diğer meslek gruplarından, yaptıkları işle ilgili İçişleri
Bakanlığının 07 Nisan 2006 gün ve 2006/33 sayılı genelgesi ile tespit edilen diğer belgeler istenmektedir.
09 Ekim 2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunun 21’inci maddesi ve 9 Nisan 2004 tarih ve
2004/7189 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin
32’inci maddesi “Özel Hayatın Gizliliği” gereğince bu tür talepler Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında
kaldığı için bu başvurular reddedilmektedir.
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Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 27 Bilgi Edinme Birimi bulunmaktadır.Bilgi Edinme Birimlerinin e-posta
adreslerine www.jandarma.gov.tr web sayfasında “Bilgi Edinme“ bağlantısından ulaşılabilmektedir.
BİLGİ EDİNME BİRİMİ BULUNAN KOMUTANLIKLAR
S.NO

7..

Jandarma Genel Komutanlığı taşra teşkilatında
Bilgi Edinme Birimi var mı, varsa bu birimlere nasıl
ulaşılır?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

BİRLİK ADI

S.NO BİRLİK ADI

J.ASYŞ.KOR.K.LIĞI/VAN
DENETLEME BAŞKANLIĞI
J.EĞT.K.LIĞI/GÜVERCİNLİK
23 NCÜ J.SNR.TÜM.K.LIĞI/ŞIRNAK
20 NCİ J.SNR TUG K.LIĞI/ÇUKURCA
22 NCİ J.SNR TUG K.LIĞI/ŞENOBA
J.OKLL.K.LIĞI/BEYTEPE
1 NCİ J.KOMD.TUG.K.LIĞI/ÇAKIRSÖĞÜT
21 NCİ J.SNR.TUG.K.LIĞI/YÜKSEKOVA
2 NCİ J.EĞT.TUG.K.LIĞI/BİLECİK
3 NCÜ J.EĞT.TUG.K.LIĞI/ZONGULDAK
J.KOMD.OK.VE EĞT MRK.K.LIĞI/FOÇA
J.LOJ.K.LIĞI/GÜVERCİNLİK
J.BLG.K.LIĞI/ADANA
J.BLG.K.LIĞI/ANKARA
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

J.BLG.K.LIĞI/AYDIN
J.BLG.K.LIĞI/BATMAN
J.BLG.K.LIĞI/BURSA
J.BLG.K.LIĞI/DİYARBAKIR
J.BLG.K.LIĞI/ERZURUM
J.BLG.K.LIĞI/GİRESUN
J.BLG.K.LIĞI/İSTANBUL
J.BLG.K.LIĞI/KASTAMONU
J.BLG.K.LIĞI/KAYSERİ
J.BLG.K.LIĞI/KONYA
J.BLG.K.LIĞI/TOKAT
J.BLG.K.LIĞI/TUNCELİ
J.HVCL.K.LIĞI/ANKARA
J.İKM.K.LIĞI/ANKARA

