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Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Singapur Silahlı
Kuvvetleri Arasında Türk Harp Akademileri ile Singapur
Komuta ve Kurmay Koleji'nde Subayların Karşılıklı
Olarak Eğitilmesine İlişkin Uygulama Protokolü
1. Bu Protokol, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti
Hükümeti arasındaki 08 Ağustos 1991 tarihli "Askeri Eğitim İşbirliği
Anlaşması" (Bundan böyle protokol içinde Anlaşma olarak anılacaktır.)'na göre
yapılmıştır.
2. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Singapur Silahlı
Kuvvetleri, Türk Harp Akademileri ve Singapur Harp Akademisi'nde, subayların
karşılıklı olarak eğitilmesine ilişkin olarak,
Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır.
MADDE I
AMAÇ
Bu Protokolün amacı; Singapur Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Türk Harp
Akademileri (Kara, Deniz ve Hava Harp Akademileri ile Silahlı Kuvvetleri
Akademisi)'nde; Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ise, Singapur Komuta ve
Kurmay Koleji'nde sağlanacak öğretim ve idari hususlara ilişkin esasları,
sorumlulukları ve idari hususları saptamaktır.
MADDE II
EĞİTİM/ÖĞRETİM ESASLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER
1. Akademik öğrenim için seçilen subayların, iyi eğitilmiş ve özellikle
deneyimleri itibariyle mübadele programına katılmak için uygun nitelikte
olmaları gerekir.
2. Anlaşmanın Madde IX(4)'üne rağmen, eğitim ve öğretimde kullanılan lisan
Türk Harp Akademilerinde Türkçe ve Singapur Komuta ve Kurmay Kolejinde
İngilizce olacaktır. Tercüman kullanılmayacaktır. Singapur Silahlı
Kuvvetlerinin, Türk Silahlı Kuvvetler Akademisindeki Kurmay Subay Kursu
(EK-A)'nun süresinin 21 hafta olmasına rağmen, Türkçe olarak verilmesine bir
itirazı yoktur. Singapur Silahlı Kuvvetlerinin talebi üzerine, Singapur
Silahlı Kuvvetlerinin Askeri Kursiyerlerine, Türk Harp Akademilerindeki eğitim
ve öğretimlerine başlamadan önce, Kara Lisan Okul K.lığında Türkçe Lisan
kursuna katılmaları önerebilecektir. Bu lisan kursu, taraflar aksine bir
anlaşmaya varmadıkça ücretsiz olarak verilecektir.
3. Türk Harp Akademileri öğreniminden yararlanmak için gerekli olan
nitelikler aşağıdadır.
a. Mesleki nitelikler olduğu kadar, liderlik, takım çalışması ve ileriyi
görmek gibi iyi kişisel niteliklere sahip olmak.
b. Daha önce; tercihen muharip, muharebe destek veya hizmet destek
birliklerinde, birlik komutanlığı veya muadili bir görevde bulunmuş olmak,
c. Albay, Yarbay veya Binbaşı rütbesinde bulunmak,
d. 29 ile 45 yaş arasında olmak,
4. Türk Harp Akademileri eğitime katılmada uygulanan kriterler aşağıdaki
gibidir,
a. Singapur Komuta ve Kurmay Koleji veya yabancı bir devletin Kurmay
Kolejinden mezun olanlar, Türk Kuvvet Harp Akademilerinin 2 nci sınıf
öğrenimine katılır.
b. Singapur Komuta ve Kurmay Kolejinde veya yabancı bir devletin Kurmay
Kolejinde eğitim görmeyenler, Türk Kuvvet Harp Akademilerinin 1 nci sınıf
öğrenimine katılır.
c. Silahlı Kuvvetler Akademisi'ne, Türk Kuvvet Harp Akademileri'nin eşidi
bir Akademik kuruluştan mezun olmuş subaylar katılır.
5. Singapur Komuta ve Kurmay Koleji öğreniminden yararlanmak için gerekli
olan nitelikler ve eğitime katılmak için istenilen kriterler aşağıdadır.
a. Komuta ve Kurmay ataması tamamlanmış ve Yarbay veya Binbaşı rütbesinde
olmak.
b. Öğretim için bedeni yeterlilik sağlık raporuna sahip olmak.
c. İngilizce konuşma ve yazma yeteneğine sahip olmak.
6. Türk Silahlı Kuvvetler Akademisi Kurmay Subay Kursu, Türk Harp
Akademileri (Kara, Deniz, Hava) Kurmay Subay Kursu ve Singapur Komuta ve
Kurmay Kursunun geniş detayları, sırasıyla, EK-A, EK-B ve EK-C'de sunulmuştur.
7. Kursiyerlerin hukuki statüleri ve sorumlulukları, Anlaşma'da
belirlendiği şekildedir.

8. Eğitim ve öğretimle ilgili programlar, sınavlar, değerlendirme ve
sonunda verilecek belgeler ile kursiyer personele verilecek dokümanlar, Kabul
Eden Devlet tarafından düzenlenecektir.
9. Milli gizliliği gerektiren derslere kısıtlamalar konulabilir. Askeri
Kursiyerler, Anlaşma'nın Madde XV'de düzenlenen "Gizliliğe Riayet" ilkesine
uyacaklardır.
10. Teçhizat ve Malzeme:
a. Eğitim süresince hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılmak
üzere Askeri Kursiyerlere verilen teçhizat ve malzeme, eğitim-öğretim yılı
sonunda geri alınır.
b. Bu teçhizat ve malzemenin iyi bir şekilde muhafazasından, teçhizatı ve
malzemeyi alan Askeri Kursiyerler sorumludur.
c. Askeri Kursiyerler, Kabul Eden Devlet tarafından verilen teçhizat ve
malzemede, normal kullanımdan doğan yıpranma ve yırtılma hariç, meydana gelen
her türlü zarar ve ziyanı karşılayacaklardır.
11. Koordinasyon:
a. Taraflar, Protokolde belirtilen uygun kurslara, istenilen nitelikleri
karşılayan Askeri Kursiyerlerini göndereceklerdir. Taraflar Askeri
Kursiyerlerinin, bu Protokolde ve Anlaşmada belirtilen durum ve şartlara itaat
etmelerini sağlayacaklardır.
b. Taraflardan birinin, Harp Akademilerinde (Türkiye için) veya Komuta ve
Kurmay Kolejinde (Singapur için) boş bir kontenjanı mevcut olduğunda, bu
taraf, boş kontenjan/kontenjanların olduğu kurs için istenilen nitelikleri
karşılayan bir adayın gönderilmesi konusunda diğer tarafa bir davet
gönderecektir.
c. Aynı zamanda diğer tarafın Harp Akademilerine (Türkiye için) veya
Komuta ve Kurmay Kolejine (Singapur için) bir Askeri Kursiyer göndermek
isteyen bir taraf, diğer taraftan kontenjan talebinde bulunabilecektir.
Türkiye'nin, Singapur Komuta ve Kurmay Kolejindeki bir kontenjan için böyle
bir talebi olduğunda, bu talep Kursun başlamasından önceki yılın Ocak
ayında yapılacak ve boş bir kontenjan mevcutsa, Singapur bunu kursun
başlamasından önceki yılın Mayıs ayında Türkiye'ye bildirecektir. Singapur'un
Türk Harp Akademilerinden böyle bir kontenjan talebi olduğunda ise, bu talep
Kursun başlamasından önceki yılın Mayıs ayında gönderilecek ve boş bir
kontenjan mevcutsa, Türkiye bunu kursun başlamasından önceki yılın Haziran
ayında Singapur'a bildirecektir.
d. Bu Protokolün yürütülmesinden, Türk Genelkurmay Başkanlığı ile Singapur
Silahlı Kuvvetleri sorumludur. Tarafların bu Protokole ilişkin irtibat
noktaları aşağıdaki gibidir;
(1) Genelkurmay Eğitim ve Teşkilat Daire Başkanlığı/ANKARA
(2) Denizaşırı Eğitim Gelişme Daire Başkanlığı, G6 Ordusu/Singapur Silahlı
Kuvvetleri.
MADDE III
MALİ HUSUSLAR
1. Kabul Eden Devlet tarafından sağlanan eğitim ve öğretimin ücreti,
Anlaşma'nın Madde VI.3'üne uygun olarak Gönderen Devlet tarafından
karşılanacaktır. Ödemeler Gönderen Devlet tarafından her eğitim döneminin
sonunda şu şekilde yapılacaktır; (1) Türkiye Kabul Eden Devlet ise - Türkiye
Merkez Bankası'na, (2) Singapur Kabul Eden Devlet ise - Singapur Savunma
Bakanlığı Müsteşarlığına yapılır.
2. Askeri Kursiyerler, eğitim ve öğretim esnasında Kabul Eden Devlet
tarafından organize edilen gezilere katıldıklarında, kendi masraflarını
karşılayacaklardır. Yurtiçi ve yurtdışına yapılan tetkik ve kültür gezilerine
ait harcamalar için yolluk ve yevmiyeleri, Gönderen Devlet tarafından
karşılanacaktır. Yurtdışı gezileri mecburi kılınmayacak; katılım, Gönderen
Devletin mutabakatı ile olacaktır.
3. Muayene ve Diş Tedavi Hizmetleri: Askeri Kursiyerlere ve yakınlarına,
Anlaşma'nın Madde-X'unda öngörülenlere uygun şekilde muayene ve diş tedavi
hizmetleri sağlanacaktır.
4. "Refakatsiz Askeri Kursiyerler" teriminin amacı; bekar, veya evliyse eş
ve/veya çocukları refakatinde olmayan Askeri Kursiyerleri, "Refakatli Askeri
Kursiyerler" teriminin amacı ise; eş ve çocukları refakatinde olan evli Askeri
Kursiyerleri ifade etmektir.
5. Singapur Silahlı Kuvvetleri Kursiyerlerine Kalacak Yer Tahsisi;
a. Türk Silahlı Kuvvetleri, Singapur Silahlı Kuvvetleri Askeri
Kursiyerlerine aşağıdaki şekilde kalacak yer sağlayacaktır;

(1) Singapur Silahlı Kuvvetlerinin Refakatsiz Askeri Kursiyerlerine
ve/veya sekiz aydan daha kısa süreli eğitim ve öğretime katılmakta olan Askeri
Kursiyerlerine, Orduevleri veya Misafirhanelerde kalacak yer tahsis
edilecektir.
(2) Singapur Silahlı Kuvvetlerinin Refakatli ve sekiz aydan daha uzun
süreli eğitim ve öğretime katılmakta olan Askeri Kursiyerlerine, öğrenim
yaptığı yere en yakın konutlardan lojman tahsisi yapılacaktır. Bu lojman, TSK
tarafından yeteri şekilde mobilya ile döşenmiş olacaktır.
b. Singapur Silahlı Kuvvetleri Askeri Kursiyerleri hakkındaki; kalacak yer
ihtiyacı ve ailesini getirip getirmeyeceği, getirecekse, aile üyelerinin
sayısı (Anlaşmada belirtildiği şekilde), eğitim/öğretimin başlamasından en az
iki ay önce Türkiye'nin yetkili makamına bildirilecektir.
c. Singapur Silahlı Kuvvetleri Askeri Kursiyerlerine, isteğe bağlı olarak
lojman tahsis edilirse; lojman yakıt (ısıtma için) parası dahil aylık kirası,
TSK'nin benzer konutlarda oturan subaylarından alınan aylık kira ile aynı
olacaktır.
d. Lojman kirası, lojmanda bulunacak demirbaş malzeme için her sene
yetkili makamlarca tespit edilecek amortisman ücreti ile birlikte, aylık
olarak Singapur Askeri Kursiyerleri tarafından ödenecektir. Bu malzemenin
normal kullanımında meydana gelecek bakım ve onarım masrafları, TSK tarafından
ödenir. Ancak, Singapur Askeri Kursiyerlerinin dikkatsizliğinden ve eşyaları
hor kullanmasından meydana gelen arıza, hasar ve eksiklikler, sebep olan
kursiyer tarafından onartılarak veya yenisi alınarak tazmin edilir. Hasar
tespiti ve ödeme tutarı, asgari üç kişilik Bilirkişi Heyeti tarafından
yapılır.
e. Yukarıda, Paragraf 5.d'de bahsedilen Bilirkişi Heyetinin teşkili;
(1) Hasarlı eşyanın onarım masrafını belirleyecek bir uzman (TSK
tarafından görevlendirilecek),
(2) Lojman bakım-onarım sorumlusu (veya temsilcisi),
(3) Singapur Silahlı Kuvvetlerince tefrik edilen bir temsilci.
6. TSK tarafından sağlanan İdari ve Haberleşme hizmetleri;
a. Dairenin elektrik ve su parası Singapur Askeri Kursiyerleri tarafından
ödenecektir. Askeri Kursiyerler, aynı zamanda apartmanın müşterek elektrik ve
su parasının kendilerine düşen kısmı ve kapıcı dahil diğer müşterek lojman
giderlerini ödeyeceklerdir.
b. Singapur Askeri Kursiyerlerinin oturdukları her lojman için bir dahili
telefon temin edilecektir. Eğitim ve öğretim süresince Singapur Askeri
Kursiyerlerinin yapmış oldukları şehiriçi, şehirlerarası ve milletlerarası
telefon görüşmelerine ait ücretler kendileri tarafından ödenecektir.
7. Türk Askeri Kursiyerlerine Kalacak Yer Tahsisi; Singapur Komuta ve
Kurmay Kolejine katılan Türk Askeri Kursiyerlerinin kalacağı yerlerle ilgili
düzenlemeler aşağıdaki şekilde olacaktır;
a. Refakatsiz Türk Askeri Kursiyerlerine, Singapur Silahlı Kuvvetleri
tarafından, Singapur Komuta ve Kurmay Kolejinde kalacak yer tahsis
edilecektir. Singapur Komuta ve Kurmay Kolejindeki kalacak yerlerin, verilen
hizmetleri de kapsayan kira ücreti, kurs ücretine dahil olacaktır. Burada
bulunan eşyanın normal kullanımında meydana gelecek bakım ve onarım
masrafları, Singapur Silahlı Kuvvetleri tarafından ödenecektir. Ancak, Türk
Askeri Kursiyerlerinin dikkatsizliğinden ve eşyaları hor kullanmasından
meydana gelen arıza, hasar ve eksiklikler, sebep olan kursiyer tarafından
onartılarak veya yenisi alınarak tazmin edilir. Hasar tespiti ve ödeme tutarı,
üç kişilik Bilirkişi Heyeti tarafından yapılır.
b. Yukarıda, Paragraf 7.a'da bahsedilen Bilirkişi Heyetinin teşkili;
(1) Hasarlı eşyanın onarım masrafını belirleyecek bir uzman (Singapur
Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirilecek),
(2) Lojman bakım-onarım sorumlusu (veya temsilcisi),
(3) Türk Silahlı Kuvvetlerince tefrik edilen bir temsilci.
c. Refakatli Türk Askeri Kursiyerlerinin kalacak yer tahsisi: Singapur
Silahlı Kuvvetleri tarafından bu tür kursiyerlere kalacak yer
sağlanmayacaktır. Bu kursiyerler, refakatçileri ile birlikte kalacak yerlerini
kendileri ayarlayacaklar ve buranın kirası ve diğer ücretleri kendileri ile ev
sahibi arasındaki anlaşmaya bağlı olacaktır.
8. Haberleşme servis ücretleri: Türk Askeri Kursiyerleri, kendileri
tarafından yapılan tüm uluslararası haberleşme giderlerini karşılayacaklardır.

MADDE IV
GİZLİLİK DERECELİ BİLGİLERİN KORUNMASI
1. Bu maddedeki; "Gizlilik Dereceli Bilgiler", diğer tarafça verilen
gizlilik derecesine konu olan bütün bilgi ve belgeler (doküman, cihaz, malzeme
ve diğer eşyalar ile bunların yeniden üretimi veya bu tip bilgi ve belgenin
tercümesini kapsar) demektir.
2. Anlaşma'nın Madde XV'inde düzenlenen "Gizliliğe Riayet" ilkesi bu
protokol için de geçerli olacaktır. İlave olarak, aşağıdaki hususlar
uygulanacaktır;
a. Gizlilik dereceli bilgiyi alan taraf, bilgiyi veren tarafın belirlemiş
olduğu gizlilik derecesini uygulayacaktır.
b. Gizlilik dereceli bilgiyi alan taraf, bilgiyi veren tarafın yazılı izni
olmaksızın, bilginin veriliş maksadı dışında kullanılmasına izin
vermeyecektir.
c. Bir tarafın sağladığı gizlilik dereceli bilgiye, diğer tarafın yetkili
personelinin nüfuz etmesi, kesinlikle bilmesi gereken prensibine bağlı
olacaktır. Gizlilik dereceli bilgiye henüz nüfuz edecek bu tür personelin, en
az alınan bilginin gizlilik derecesine eşit bir güvenlik kleransı
bulunmalıdır.
d. Taraflardan biri, aralarında mübadele edilen bilginin sızması ile
ilgili bir tehlike veya şüphe duyduğunda, durumu derhal karşı tarafa
bildirecek ve uygun tedbirleri alınması birlikte kararlaştırılacaktır.
e. Tarafların iç hukukuna, düzenlemelerine ve uygulamalarına bağlı olarak,
her iki taraf da, arasında mübadele ettikleri gizlilik dereceli bilgiyi
korumak için uygun tedbirleri alacaklardır. Taraflar, bütün bu tür gizlilik
dereceli bilgilere, diğer tarafın vermiş olduğu gizlilik derecesiyle aynı
gizlilik derecesini vereceklerdir.
MADDE V
TADİL VE GÖZDEN GEÇİRME
1. Taraflar, bu Protokolün uygulanması ve yorumlanması ile ilgili olarak
ortaya çıkacak anlaşmazlıkları, Anlaşmanın Madde XVII'sine uygun olarak,
çözümleyeceklerdir. Taraflar görüşmeleri kısa sürede icra edeceklerdir.
2. Eğer anlaşmazlık 90 gün içinde karşılıklı görüşmelerle çözülemez ise,
taraflardan her biri 30 günlük yazılı bir bildirimle Protokolü sona
erdirebilir. Bu durumda, Madde VI.2 uygulanacaktır.
MADDE VI
YÜRÜRLÜK SÜRESİ VE SONA ERDİRME
1. Bu Protokolün yürürlük süresi; Anlaşma'nın süresi kadardır. Protokol
Madde V.2'ye ilave olarak, taraflardan biri, sona erdirme talebinin
alınmasından 90 gün sonra sona ermek üzere, protokolü sona erdirmek için
yazılı bildirimde bulunabilecektir.
2. Protokolde öngörülen hususlar, sona erdirilmesi talebinin alınmasından
önce başlayan eğitim tamamlanıncaya kadar, Protokolün sona ermesi dikkate
alınmaksızın, yürürlükte kalmaya devam edecektir.
3. Protokolün, "Gizlilik Dereceli Bilgilerin Korunması"na ilişkin Madde
IV'ünde öngörülen hususlar, protokolün sona ermesinden sonra da yürürlükte
kalmaya devam edecektir.
MADDE VII
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ
1. Bu Protokol, her iki tarafın iç hukukları uyarınca, onayını bildiren
notaların teati edildiği en son tarihte yürürlüğe girecektir.
MADDE VIII
METİN VE İMZA
1. Bu protokol, her biri aynı derecede geçerli olmak üzere Türkçe ve
İngilizce dillerinden ikişer suret olarak tanzim edilmiştir.
2. Metinler arasında, anlam bakımından herhangi bir farklılık ortaya
çıkması halinde, İngilizce metin geçerli olacaktır.
3. EK-A, EK-B ve EK-C bu protokolün ayrılmaz parçalarıdır.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ADINA
İMZA :
İSİM : TUĞG ASLAN GÜNER
UNVAN: GNKUR.EĞT.VE TŞK.D.BŞK.
TARİH: 23/6/1999

SİNGAPUR CUMHURİYETİ
SİLAHLI KUVVETLERİ ADINA
İMZA :
İSİM : TUĞG.STEPHEN WONG
UNVAN: SAFTI ASKERİ ENSTİTÜSÜ K.
TARİH: 23/6/1999

EK-A
+------------------------------------------------------------------------------+
|
TSK SİLAHLI KUVVETLER AKADEMİSİ
|
|
KURMAY SUBAY KURSU
|
|
KOD NO: HRP-AG-001
|
+------------------------------------------------------------------------------+
|A. TİPİ
: Kurs
|
|B. HEDEFİ
: Kurmay subaylara Müşterek ve Birleşik Karargah
|
|
seviyesindeki birliklere komuta etme kabiliyeti |
|
kazandırmak üzere, planlama, icra ve kontrol
|
|
tekniklerini öğretmektir.
|
|C. KURSUN YERİ
: Harp Akademileri K.lığı/ISTANBUL
|
|D. KURS SÜRESİ
: 21 Hafta
|
|E. KURS PERİYOT VE BAŞ.TAR.: Yılda iki kez, Ekim ve Mart ayında başlar.
|
|F. MAX. KONTENJAN
: Gnkur.Bşk.lığınca onaylanacak miktarda
|
|G. MIN. KONTENJAN
: |
|H. LİSANI
: Türkçe
|
|I. KİŞİ BAŞINA KURS ÜCRETİ : 1000 ABD Doları
|
|J. KONU VE KAPSAMLARI
: 1. Dünya ve Bölge Meseleleri/problemleri|
|
Milli Menfaatler.
|
|
2. Milli Güç Unsurları
|
|
3. Milli Güvenlik Politikası Oluşturma
|
|
4. Askeri ve Politik Durumları Değerlendirme
|
|
5. Mevcut ve Gelecekteki Meseleler ve Konsept
|
|
6. Türk Milli Askeri Stratejisi
|
|
7. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Genel Hareket Kons.|
|
8. Konseptlere Dayalı İhtiyaçlar Sistemi
|
|
9. Plan-program ve Bütçeleme Sistemi
|
|
10. Jeostrateji
|
|
11. Uluslararası Politik Durumlar
|
|
12. Uluslararası Ekonomik Durumlar
|
|
13. Uluslararası Hukuk
|
|
14. Uluslararası Kuruluşlar ile Milli Güvenlik
|
|
Kuruluşları ve İşbirliği
|
|
15. Türkiye'nin Taraf Olduğu Önemli Anlaşmalar
|
|
16. Dünya Meseleleri ve Tehdit
|
|
17. Bölgesel Meseleler ve Tehdit
|
|
18. Elektronik Harp/Komuta ve Kontrol
|
|
19. Müşterek Harekat
|
|
20. Krizlere Askeri Müdahale
|
|
21. Barış Harekatı
|
|K. TEMEL GİRİŞ KOŞULLARI
: Kurmay Binbaşı-Albay rütbesinde olmak
|
|L. DİĞER HUSUSLAR
|
|1. Harp Akademileri K.lığınca bekar ve evli kursiyerler için yatma yeri imkanı|
|sağlanmaktadır.
|
|2. Kursiyerler, kurs başlangıcından iki hafta önce Harp Akademileri K.lığına |
|katılacaklardır.
|
|NOT: Bu kursla ilgili olarak, gerektiğinde Türkçe kursu sağlanabilecektir.
|
|1. TÜRKÇE LİSAN KURSUNUN YERİ
: Kara Lisan Okulu/İSTANBUL
|
|2. TÜRKÇE LİSAN KURSUNUN PERİYODU: TEMEL
KASIM-TEMMUZ
|
|
TEKAMÜL MART-TEMMUZ
|
+------------------------------------------------------------------------------+

EK-B
+---------------------------------------------------------------------------------+
|
KUVVET HARP AKADEMİLERİ (KARA, DENİZ, HAVA)
|
|
KURMAY SUBAY KURSU
|
|
KOD NO: HRP-AG-002
|
+---------------------------------------------------------------------------------+
|A. TİPİ
: Kurs
|
|B. HEDEFİ
: Kendi kariyerlerinde temayüz etmiş subayların askeri|
|
bilgi seviyesini daha da ilerletmek, planlama ve
|
|
sonuçlandırma ile komuta ve kurmay tekniklerine
|
|
ünsiyetlerini artırmak,
|
|C. KURSUN YERİ
: Harp Akademileri K.lığı/ISTANBUL
|
|D. KURS SÜRESİ
: 1 veya 2 yıl (Her yıl 43 haftadır)
|
|E. KURS PERİYOT VE BAŞ.TAR.: Yılda bir kez, Ekim ayında başlar.
|
|F. MAX. KONTENJAN
: Gnkur.Bşk.lığınca onaylanacak miktarda
|
|G. MIN. KONTENJAN
: |
|H. LİSANI
: Türkçe
|
|I. KİŞİ BAŞINA KURS ÜCRETİ : 2000 ABD Doları
|
|J. KONU VE KAPSAMLARI
: 1. Personel, Lojistik, Harekat ve İstihbarat
|
|
Konularına İlişkin Temel Askeri Bilimler
|
|
2. Taktik Konular
|
|
3. Askeri Tarih ve Strateji
|
|
4. Genel Kültür
|
|
5. Konuşma, Askeri Yazışma Usulleri ve Diğer
|
|
Faaliyetlere İlişkin Kurslar
|
|K. TEMEL GİRİŞ KOŞULLARI
: 1. "Türk Harp Akademileri" eşidi bir askeri okuldan |
|
mezun olmak
|
|
2. En az Yüzbaşı rütbesinde olmak.
|
|L. DİĞER HUSUSLAR
|
|1. Harp Akademileri K.lığınca bekar ve evli kursiyerler için yatma yeri imkanı
|
|sağlanmaktadır.
|
|2. Kursiyerler, kurs başlangıcından iki hafta önce Harp Akademileri K.lığına
|
|katılacaklardır.
|
|NOT: Bu kursla ilgili olarak, Türkçe kursuna ihtiyaç vardır.
|
|1. TÜRKÇE LİSAN KURSUNUN YERİ
: Kara Lisan Okulu/İSTANBUL
|
|2. TÜRKÇE LİSAN KURSUNUN PERİYODU: TEMEL
KASIM-TEMMUZ
|
|
TEKAMÜL MART-TEMMUZ
|
+---------------------------------------------------------------------------------+

EK-C
+--------------------------------------------------------------------------+
|
SİNGAPUR KOMUTA VE KURMAY KURSU
|
+--------------------------------------------------------------------------+
|A. TİPİ
: Singapur Komuta ve Kurmay Subay Kursu
|
|
Üç-Kuvvet Kurmay Kursudur.
|
|B. AMACI
: Komuta ve Kurmay Kursunun amacı, Kara, Deniz
|
|
ve Hava Kuvvetleri Subaylarının mesleki bilgi ve |
|
tecrübesini geliştirerek, LTC Kurmay Subay olarak|
|
mezun etmek ve Komutan olarak atanmalarını
|
|
sağlamaktır.
|
|C. KURSUN YERİ
: Singapur Komuta ve Kurmay Kursu-SİNGAPUR
|
|D. KURS SÜRESİ
: Toplam Süresi - 34 hafta 2 gün;
|
|
1. Temel Dönem - 15 hafta 1 gün
|
|
2. Kuvvete ait Dönem - 11 hafta
|
|
3. Müşterek Dönem - 8 hafta 1 gün
|
|
1 nci ve 3 ncü Dönemlere her
|
|
kuvvetten bütün kursiyerler katılırlar ve
|
|
müşterek ve her üç kuvveti ilgili
|
|
meseleler veya harekat öğretilir. 2 nci
|
|
dönem ise kursiyerlere, kendi
|
|
kuvvetlerine ait harekatın öğretildiği
|
|
dönemdir.
|
|E. KURS PERİYODU
: Kurs Ocak ayında başlar. Singapur Komuta ve
|
|F. BAŞ. TARİHİ
Kurmay Kolejine Türkiye'nin kursiyer göndermesi |
|G. MAX. KONTENJAN
ve kursiyerin hangi Kuvvetten olacağı, Singapur |
|
MIN. KONTENJAN
Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılacak davette |
|
belirtilecektir.
|
|H. KURSUN LİSANI
: İngilizce
|
|I. KURS ÜCRETİ
: 12,167 Singapur Doları (kişi başına)
|
|J. KONU VE KAPSAMLARI : Kurs aşağıdaki konuları kapsar:
|
|
a. Kuvvet yapısı.
|
|
b. Saldırı eğitimi.
|
|
c. Kurmay Harekat çalışması.
|
|
d. Kara Harekatı.
|
|
e. Hava Harekatı.
|
|
f. Deniz Harekatı.
|
|
g. Stratejik Çalışmalar.
|
|
h. Askeri Teknoloji.
|
|
i. Askeri Harekata İlişkin Hukuk.
|
+--------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------+
|
j. Kurmay Gezisi.
|
|
k. Malezce.
|
|
l. Müşterek Harekat.
|
|
m. Yöneticilik ve Liderlik.
|
|
n. Barışı Koruma Harekatı
|
|K. TEMEL GİRİŞ ŞARTLARI: Asgari Akademik Şartlar; Subaylar, Binbaşı veya |
|
Yarbay rütbesinde olmalı ve Komutan ve Kurmay
|
|
mülakatını geçmelidirler.
|
|
: Lisan Kabiliyeti; Tüm öğrenciler iyi bir şekilde |
|
yazma ve okuma İngilizce dil bilgisine sahip
|
|
olmalıdırlar.
|
|L. DİĞER HUSUSLAR
: Yabancı öğrencilerin gelmeden önce, Öğretim için |
|
yeterlilik sağlık raporu almış olmaları
|
|
gerekmektedir.
|
|
: Kurs Süresi ve Tatiller:
|
|
a. 1 nci Dönem sonunda 2 günlük bir tatil.
|
|
b. 2 nci Dönem sonunda 2 günlük bir tatil.
|
+--------------------------------------------------------------------------+

Implementing Protocol Between the General Staff of the Republic
of Turkey and the Singapore Armed Forces on the Mutual
Exchange of Training of Officers in the War Colleges
of Turkey and the Command and
Staff College of Singapore
1. This Protocol is made pursuant and subject to the "Agreement between
the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of
Singapore for Military Training and Cooperation" dated 08 August 1991
(hereinafter referred to as "Agreement" in this Protocol).
2. On the mutual exchange of training of officers in the Turkish War
Colleges and the Singapore Command and Staff College, the General Staff of the
Turkish Republic and the Singapore Armed Forces
have agreed on the following:
ARTICLE I
PURPOSE
The purpose of this Protocol is to determine the principles,
responsibilities and administrative matters related to the training and
education of members of the Singapore Armed Forces in the Turkish War Colleges
(Army, Navy and the Air Force War Colleges and Armed Forces College) and of
members of the Turkish Armed Forces in the Singapore Command and Staff
College.
ARTICLE II
PRINCIPLES OF TRAINING/EDUCATION AND RESPONSIBILITIES
1. The officers chosen for education and training should be well educated
and professionally qualified to take part in the exchange program.
2. Notwithstanding Article IX (4) of the Agreement, the language to be
used in training and education will be Turkish at Turkish War Collages and
English at Singapore Command and Staff College. No translator will be
provided. SAF has no objections to TAF conducting the Armed Forces Collage
Staff Officer Course (Annex A) in the Turkish language, notwithstanding that
the duration of the course is only for 21 weeks. On request of the SAF, SAF
Military Trainees will be offered a place to attend a Turkish language course
at the Army Language School Command in Turkey before the beginning of their
training and education at Turkish War Collages. This language course shall be
provided free of charge unless the parties have agreed otherwise.
3. The required qualifications in order to benefit from education in the
Turkish War Colleges are as follows:
a. Have good personal qualities such as leadership, teamwork and foresight
as well as professional qualifications.
b. Have served as the unit commander or performed duties equivalent to
that of a unit commander preferably in combat, combat support or combat
service support units.
c. Be of the rank of Colonel, Lieutenant Colonel or Major.
d. Be between 29 to 45 years of age.
4. The criteria for attendance at Turkish War Colleges are as follows:
a. Graduates of the Singapore Command and Staff College or a Staff College
of a foreign country will attend Class 2 of Turkish Service War Colleges.
b. Those who have not attended training at the Singapore Command and Staff
College or a Staff College of a foreign country will attend Class 1 of Turkish
Service War Colleges.
c. Graduates of military institutions of equivalent standard to the
Turkish Service War Colleges will be eligible to attend the Turkish Armed
Forces College.
5. The criteria for attendance and the required qualifications in order to
benefit from the education in the Singapore Command and Staff Course are as
follows:
a. Completed Command and Staff appointments and hold the rank of Major or
Lieutenant Colonel.
b. In possession of a medical certificate of fitness for instruction.
c. Proficient in written and spoken English.
6. The broad details of the Turkish Armed Forces College Staff Officer
Course, the Turkish War Colleges (Army, Naval, Air) Staff Officer Course, and
the Singapore Command and Staff Course are enclosed in Annex A, Annex B and
Annex C, respectively.

7. The legal status and responsibilities of the Military Trainees are as
specified in the Agreement.
8. The programs for the training and education, examinations, evaluations
and the documents which will be given to the Military Trainees, will be
arranged by the Receiving State.
9. Limitations may be imposed on some lessons for reasons of national
security. Military Trainees shall abide by the provisions in Art XV
("Compliance with Secrecy") of the Agreement.
10. Equipment and Material:
a. Equipment and material provided by the Receiving Party to Military
Trainees for their use during the education and training will be returned by
the Trainees at the end of the education/training.
b. Military Trainees who have received equipment and material are
responsible for maintaining them in good order.
c. Except for normal wear and tear, Military Trainees will have to pay
compensation for any damage caused to equipment and material provided to them
by the Receiving Party.
11. Co-ordination:
a. The Parties will send Military Trainees whose qualifications meet the
requirements for the appropriate course as stated in this Protocol. The
Parties will ensure that their Military Trainees comply with the terms and
conditions set out in the Agreement and in this Protocol.
b. If a Party has a place available in its Command and Staff College (for
Singapore) or War Colleges (for Turkey), that Party will notify and invite the
other Party to submit a candidate whose qualifications meet the requirements
for the course for which the place (or places) is a available.
c. A Party may also submit a request to the other Party if it wishes to
send a Military Trainee to the other Party's Command and Staff College (for
Singapore) or War Colleges (for Turkey). If there is such a request by Turkey
for a place in Singapore Command and Staff College this must be submitted by
January of the year preceding the course and Singapore will notify Turkey by
May of the year preceding the course if a place is available. If there is such
a request by Singapore for a place in Turkish War Colleges, this must be
submitted by May of the year preceding the course and Turkey will notify
Singapore by June of the year preceding the course if a place is available.
d. Turkish General Staff and the Singapore Armed Forces are responsible
for the implementation of this Protocol. The points of contact of the Parties
to this Protocol are as follows:
(1) Education and Organization Division, Turkish General Staff/Ankara
(2) Head Overseas Training Development Branch, G6 Army, Singapore
Armed Forces.
ARTICLE III
FINANCIAL MATTERS
1. Training and education provided by the Receiving State will be charged
to the Sending State in accordance with Article VI(3) of the Agreement.
Payments will be made by the Sending State at the end of each training period
as follows: (1) Where Turkey is the Receiving State - to the Central Bank of
Turkey. (2) Where Singapore is the Receiving State - to the Permanent
Secretary, Ministry of Defence, Singapore.
2. Military Trainees will bear their own cost when taking part in trips
organised by the Receiving State's military colleges during their training and
education. Travel allowances and perdiems for Military Trainees for domestic
and overseas trips for training and cultural purposes will be borne by the
Sending State. Overseas trips will not be obligatory and attendance will be by
the consent of the Sending State.
3. Medical and Dental Services - Military Trainees and their dependents
shall be provided with medical and dental services in accordance with the
provisions in Article X of the Agreement.
4. For the purposes of this Article "unaccompanied Military Trainees"
refer to Military Trainees who are single or, if married, are not accompanied
by their spouse and/or children. "Accompanied Military Trainees" refer to
married Military Trainees who are accompanied by their spouse and/or children.
5. Accommodation for SAF Trainees.
a. The Turkish Armed Forces (TAF) will provide accommodation to Singapore
Armed Forces (SAF) Military Trainees as follows:
(1) SAF Military Trainees who are unaccompanied and/or who are
attending training and education which is shorter than eight months in

duration will be accommodated in guest houses or officers' clubs.
(2) SAF Military Trainees who are accompanied and are attending training
and education which is longer than eight months will be allocated an apartment
at the nearest building to where they will receive their training. The
apartments will be adequately furnished by the TAF.
b. Information concerning the SAF Military Trainees, such as their
accommodation requirements and whether they will be accompanied and, if so,
the number of family members, must be communicated to the Turkish competent
authority (as defined in the Agreement) at least two months prior to the
commencement of the training/education.
c. If an apartment is assigned to SAF Military Trainees upon their
request, the monthly rent payable, which includes fuel price (for heating)
will be the same as the rent paid by military officers of the TAF staying in
equivalent accommodation.
d. Rent, which includes the amortization payment for furniture, will be
paid monthly by the SAF Military Trainees. The expenses for normal maintenance
and repair of the furniture will be borne by the TAF. However, damage to or
loss of furniture caused intentionally or negligently by SAF Military Trainees
will be compensated by the Trainee responsible by either having the furniture
repaired or buying a new one. The loss or damage and the amount of
compensation to be paid by the Military Trainee concerned shall be determined
by a committee consisting of at three experts.
e. The committee of experts referred to para 5(d) above shall comprise:
(1) An expert (nominated by TAF) on assessing cost of repair to the
damaged item(s);
(2) The official (or his representative) in charge of maintenance of the
apartment; and
(3) A representative nominated by SAF.
6. Utilities and Telecommunication Services for Apartments provided By
TAF.
a. Expenses for electricity and running water for their apartments will be
paid by the SAF Military Trainees concerned. Military Trainees will also pay a
pro-rata share of the common expenses of the housing facilities such as water,
electricity and the wages of the door keepers.
b. An internal telephone will be provided in each apartment occupied by SAF
Military Trainees. The bills for local, national and international telephone
calls made by the SAF Military Trainees during their education and training
period will be paid by the Trainees themselves.
7. Accommodation for Turkish Military Trainees - Accommodation
arrangements for Turkish Military Trainees attending the Singapore Command and
Staff course will be as follows:
a. Turkish Military Trainees who are unaccompanied - Accommodation will be
provided by the SAF in SAFTI. The accommodation charges in SAFTI, which
include rental and utilities are incorporated into the course fees. The
expenses for normal maintenance and repair of the furniture will be borne by
the SAF. However, damage to or loss of furniture caused intentionally or
negligently by Turkish Military Trainees will be compensated by the Trainee
responsible either by having the furniture repaired or buying a new one. The
loss or damage and the amount of compensation to be paid by the Military
Trainee concerned shall be determined by a committee consisting of three
experts.
b. The committee of experts referred to para 7(a) above shall comprise:
(1) An expert (nominated by SAF) on assessing cost of repair to the
damaged item(s);
(2) The official (or his representative) in charge of maintenance of the
apartment; and
(3) A representative nominated by TAF.
c. Turkish Military Trainees who are accompanied - SAF will not provide
accommodation for such Trainees. They will have to look for their own
accommodation and settle rental and all other related costs directly with
their landlord.
8. Charges for Telecommunication Services - Turkish Military Trainees will
bear the cost of all international telecommunication charges incurred by
them."

ARTICLE IV
PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION
1. For the purposes of this Article, "classified information" means all
information and material (including documents, materiel, equipment and other
items in any form or any reproduction or translation of such information or
material) which is subject to a security classification given by either Party.
2. Article XV of the Agreement on "Compliance with Secrecy" shall apply to
this Protocol. In addition, the following rules shall also apply:
a. The Party receiving the classified information shall assign to it a
classification level determined by the Party providing the information.
b. The Party receiving the classified information shall not permit the
information to be used for any purpose other than that for which it is
released without the prior written consent of the Party which provided the
information.
c. Access to classified information provided by one Party will be limited
to authorized persons of the other Party strictly on a need-to-know basis.
Such persons must have been given a security clearance by the Party receiving
the information at least up to a level equivalent to the security
classification of the information.
d. If either Party has reasonable grounds for suspecting that classified
information exchanged between the Parties has been compromised, it shall
immediately inform the other Party of the situation and consult on the
appropriate measures to take.
e. In accordance with their national laws, regulations and practices, both
Parties shall take appropriate measures to protect classified information
exchanged between the Parties. The Parties will accord to all such classified
information the same degree of security protection as is provided to their own
classified information of equivalent classification.
ARTICLE V
AMENDMENT AND REVISION
1. The Parties shall settle any disputes which may arise concerning this
Protocol's implementation and interpretation in accordance with Article XVII
of the Agreement. The parties will conduct the consultation expeditiously.
2. If the dispute is not resolved through mutual consultation within 90
days, either Party may terminate this Protocol by giving a 30-day written
notification. In this event, Article VI(2) shall apply.
ARTICLE VI
DURATION AND TERMINATION
1. This Protocol shall remain in force as long as the Agreement is in
force. In addition to Article V(2), either Party may give written notification
to terminate the Protocol, in which case it will terminate 90 days after
receipt of the notice of termination.
2. The provisions of this Protocol shall remain in force, notwithstanding
the termination of the Protocol, until the training and education which
started before the notice of termination was received, is completed.
3. The provisions of Article IV of this Protocol on "Protection of
Classified Information" shall remain in force notwithstanding the termination
of this Protocol.
ARTICLE VII
ENTRY INTO FORCE
1. This Protocol will come into force on the last date of exchange of
notes between the Parties informing of their approvals in accordance with
their domestic legal procedures.
ARTICLE VIII
TEXT AND SIGNATURE
1. This Protocol is done in two copies, one each in the Turkish and
English language, both texts being equally authentic.

2. In case of any discrepancy between the two texts, the English text
shall prevail.
3. Annex A, Annex B and Annex C are integral parts of this Protocol.
ON BEHALF OF THE
GENERAL STAFF OF

ON BEHALF OF THE
SINGAPORE ARMED FORCES

THE REPUBLIC OF TURKEY
SIGNATURE:
NAME : BRIG.GEN ASLAN GÜNER
TITLE: CHIEF, TRAINING AND
ORGANIZATION DEPT., TGS
DATE : 23/6/1999

SIGNATURE:
NAME : BRIG.GEN. STEPHEN WONG
TITLE: COMMANDANT OF THE SAFTI
MILITARY INSTITUTE
DATE : 23 Jun 1999

Annex A
+-------------------------------------------------------------------------------------+
|
THE ARMED FORCES COLLEGE
|
|
STAFF OFFICER COURSE
|
|
CODE NUMBER: HRP-AG-001
|
+-------------------------------------------------------------------------------------+
|A. TYPE
: Course
|
|B. AIM
: To teach planning, executing and controlling
|
|
techniques to the staff officers on the level of joint and |
|
co-operative units to gain management capacity on
|
|
administrative units.
|
|C. COURSE LOCATION
: Turkish Combined War Colleges/ISTANBUL
|
|D. COURSE PERIOD
: 21 weeks
|
|E. FREQUENCY AND DATES : Twice a year, October and March
|
|F. MAX.QUOTA
: In the appropriate amount that would be approved by
|
|
the Turkish General Staff
|
|G. MIN. QUOTA
: |
|H. LANGUAGE
: Turkish
|
|I. COST PER PERSON
: US $ 1000
|
|J. CONTENTS
: 1. Global and regional issues/problems - national
|
|
interests
|
|
2. The elements of national power
|
|
3. The formulation of national security policy
|
|
4. Evaluation of military and political conditions
|
|
5. Available and future concepts and issues
|
|
6. Turkish national military strategy
|
|
7. General operation concept of Turkish Armed
|
|
Forces College
|
|
8. Requirements system based on concepts
|
|
9. Plan-program and budget system
|
|
10. Strategic geography
|
|
11. Conditions of the international policies
|
|
12. Conditions of the international economy
|
|
13. International law
|
|
14. International organizations and organizations of
|
|
the national security and co-operation
|
|
15. Important agreements which Turkey is party
|
|
16. Global conditions and threat
|
|
17. Regional conditions and threats
|
|
18. Electronic warfare/command and control
|
|
19. Joint operations
|
|
20. Military interventions into the crisis
|
|
21. Peace operations
|
|K. BASIC ENTRY STANDARDS: 1. Staff Maj.-Col.
|
|L. MISCELLEANEOUS
|
|1. Single or married accommodation and messing will be available by Turkish War
|
|
Colleges
|
|2. Attendants should arrive at the Turkish War Colleges two weeks prior to the course|
|NOTE: Related to this course Turkish Language Course is required
|
|1. TURKISH LANGUAGE COURSE LOCATION: Army Language Scholl/ISTANBUL
|
|2. TURKISH LANGUAGE COURSE PERIOD : NOV-JUL BASIC
|
|
MAR-JUL ADVANCED
|
+-------------------------------------------------------------------------------------+

Annex B
+---------------------------------------------------------------------------------+
|
THE WAR COLLEGES (ARMY, NAVAL, AIR)
|
|
STAFF OFFICER
|
|
CODE NUMBER: HRP-AG-002
|
+---------------------------------------------------------------------------------+
|A. TYPE
: Course
|
|B. AIM
: To provide further military knowledge to officers who |
|
are especially eligible on their careers, well-informed|
|
on command and staff techniques, improved in
|
|
conclusion and planning.
|
|C. COURSE LOCATION
: Turkish Combined War Colleges/ISTANBUL
|
|D. COURSE PERIOD
: 1 or 2 years (Each year 43 Weeks)
|
|E. FREQUENCY AND DATES : Once a year, October
|
|F. MAX. QUOTA
: In the appropriate amount that would be approved by
|
|
the Turkish General Staff
|
|G. MIN. QUOTA
: |
|H. LANGUAGE
: Turkish
|
|I. COST PER PERSON
: US $ 2000 per year
|
|J. CONTENTS
: 1. Basic military sciences, related to personnel,
|
|
logistics, operations and intelligence
|
|
2. Tactical subjects
|
|
3. Military history and strategy
|
|
4. General culture
|
|
5. Courses related to speaking and military writing
|
|
and other activities
|
|K. BASIC ENTRY STANDARDS: 1. "Turkish War Colleges" graduates or equivalents
|
|
2. At least Cpt.
|
|L. MISCELLEANEOUS
: 1. Single or married accommodation and messing
|
|
will be available by Turkish War Colleges
|
|
2. Attendants should arrive at the Turkish War
|
|
Colleges two weeks prior to the course
|
|NOTE: Related to this course Turkish Language Course is required
|
|1. TURKISH LANGUAGE COURSE LOCATION: Army Language Scholl/ISTANBUL
|
|2. TURKISH LANGUAGE COURSE PERIOD : NOV-JUL BASIC
|
|
MAR-JUL ADVANCED
|
+---------------------------------------------------------------------------------+

Annex C
+------------------------------------------------------------------------------------+
|
SINGAPORE COMMAND AND STAFF COURSE
|
|A. TYPE
: The Singapore Command and Staff Course is a tri|
|
Service staff course.
|
|B. AIM
: The aim of Command and Staff Course is to develop the
|
|
professional knowledge and skills of Army, Navy and
|
|
Air Force officers so as to qualify them to assume LTC
|
|
grade staff and command appointments.
|
|C. COURSE LOCATION
: Singapore Command and Staff College, SINGAPORE
|
|D. COURSE PERIOD
: Overall Duration - 34 weeks and 2 days:
|
|
a. Foundation Term - 15 weeks and 1 day
|
|
b. Special to Service Term - 11 weeks
|
|
c. Joint Term - 8 weeks and 1 day.
|
|
Terms I and III are common to all students from the
|
|
three Services where joint and tri-Service matters or
|
|
operations are taught. In Term II, students are taught
|
|
their respective Army, Air Force or Navy Service
|
|
operations.
|
|E. FREQUENCY AND DATES: The course starts in January. The frequency of
|
|F. MAX. QUOTA
: invitation for Turkey to attend the Singapore CSC and
|
|G. MIN. QUOTA
: the type of Service Term which Turkish students can
|
|
attend will be specified by the SAF in its invitation.
|
|H. LANGUAGE
: English
|
|I. COST PER PERSON
: S$12,167
|
|J. CONTENTS
: The course will cover the following subjects:
|
|
a. Force Structure.
|
|
b. Training Aggressor.
|
|
c. Operational Staff Work.
|
|
d. Land Operations.
|
|
e. Air Operations.
|
|
f. Naval Operations.
|
|
g. Strategic Studies Programme.
|
|
h. Military Technology.
|
|
i. Law affecting Military Operations.
|
|
j. Study Tour.
|
|
k. Malay.
|
|
l. Joint Operations.
|
|
m. Leadership and Management.
|
|
n. Peacekeeping Operations.
|
|K. BASIC ENTRY
: Minimum academic requirements. Officers should have
|
|
STANDARDS
completed Command and Staff appointments and hold a
|
|
rank of Major or Lieutenant Colonel.
|
|
: Language Proficiency. All students should be proficient
|
|
in the use of written and spoken English.
|
|L. MISCELLEANEOUS
: Medical certification of fitness for instruction is required|
|
before international student departs for Singapore for
|
|
course.
|
|
: Course break and duration:
|
|
a. A 2-day break after Term I.
|
|
b. A 3-day break after Term II.
|
+------------------------------------------------------------------------------------+

