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ERASMUS+ Politika Beyanı 

 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi stratejik planının da bir parçası olarak eğitim ve 

araştırmadaki kalitesini artırmayı hedeflemekte olup alanında faaliyet gösteren araştırma 

merkezleri ve üniversitelerle bağlarını geliştirmeye; akademik personel değişimleriyle araştırmayı 

teşvike etmeye, uluslararası üniversitelerde eğitim görme imkânı sunmak suretiyle öğrencilerine 

geniş eğitim olanakları sunmaya devam edecektir. İstenilen düzeyde uluslararası ilişki kurulması 

maksadıyla;  

1. Akademi, program ülkelerinde yer alan üniversitelerle sürekli olarak iletişim halinde 

bulunacaktır. JSGA Bşk.lığı Kolluk personeli yetiştirmekte olup bu anlamda gelişmiş Avrupa Birliği 

ülkeleri ile işbirliği kurmak suretiyle yetişecek personele güvenlik, kolluk hizmetleri ve insan hakları 

alanlarında uluslararası bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir.  

2. Bu anlamda anlaşma yapılacak üniversiteleri ve anlaşmanın esaslarını belirlemek ve 

ERASMUS+ Program sürecini yürütmek maksadıyla Akademi’de yer alan Fakülte, Enstitü, 

Yüksekokul ve idari birimlerin koordinatörleri ve ERASMUS+ kurum koordinatöründen oluşan bir 

ERASMUS+ Komisyonu bulunmaktadır.  Birim koordinatörleri kendi bölümlerinin müfredat ve 

programını göz önünde bulundurarak ortak üniversiteler bulmakla yükümlüdür. Bu kapsamda 

yapılan yazışmalar sonucunda Akademi Başkanlığı ve ortak üniversiteler ile ikili anlaşmalar 

imzalanacaktır.  

3. Yükseköğretim Kurumları için ERASMUS+ Program Beyannamesi’nin alınması ve ikili 

anlaşmaların imzalanmasına müteakip bu bilgiler Akademi Başkanlığı yerleşkesindeki Fakülte, 

Meslek Yüksekokulu, Eğitim Merkezleri ile diğer birimlerin ve kurumun internet sayfalarında yer 

alması sağlanarak tüm öğrenci ve personelin kullanımına sunulacaktır. Her bölüm, kendi 

koordinatörü aracılığı ile kendi personeline ve öğrencilerine Erasmus fırsatları hakkında bilgi 

verecektir. Öğrenci hareketliliği Erasmus programının en önemli özelliği olarak kalacaktır. 

Akademik personelin değişimlerine önem verilerek teşvik edilecek ve ikili ve çoklu ortaklıklar 

geliştirebilmek maksadıyla bu olgu Akademi Başkanlığının bir politikası olmaya devam edecektir. 

Herhangi bir yerleştirmede yerleştirme süresince her bir öğrencinin bir öğrenim anlaşması olacak; 

gönderen ve ev sahibi kurum bu belgeyi onaylayacaktır. 

 JSGA Bşk.lığının AB ve dünya genelindeki ortaklarının tecrübeleri etrafında büyüyen bir 

stratejisi mevcuttur. Bu nedenle uluslararası işbirliği projelerine katılım faaliyetleri, müfredatta 

modernleşmek ve küreselleşmek, yeni ders programları geliştirmek, alanında uzman kuruluşlarla 

işbirlikleri geliştirmek ve öğrenci ile personelin uluslararası alanda başarısını artırmak maksadıyla 

teşvik edilmektedir.  

 Bu kapsamda Akademi Başkanlığı gelen ve giden öğrenci dengesini yakalamak için 

çalışmalar yapacaktır. Kendi öğrencilerimize ve gelen öğrencilere eşit akademik olanaklar 

sunmayı, bu maksatla her gelen Erasmus öğrencisinin kaydının yapılarak üniversitenin tam 
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zamanlı öğrencisi olacağını garanti etmektedir. Erasmus Programından faydalanacak öğrencilerin 

seçimi adalet temeline dayalı olarak yapılacak ve öğrenciler bu deneyimden faydalanma 

potansiyeline göre seçilecektir. Kurum, öğrencileri cinsiyet, ırk, etnik, dini ve sosyal ayrım 

gözetmeden seçmektedir.  

 Her değişim öncesi bir danışman gözetiminde çalışılacak olup değişim süresince öğrencilerle 

danışmanın irtibat halinde olması gerekli kılınacaktır. Partner üniversitelerle olası sorunları 

tanımlamayı ve çözmeyi sağlamak için giden öğrenciler raporları hareketlilik süresince takip 

edilecektir. Akademik personelin değişimlerine önem verilerek teşvik edilecek ve ikili ve çoklu 

ortaklıklar geliştirebilmek maksadıyla bu olgu Akademi Başkanlığı’nın bir politikası olmaya devam 

edecektir. Herhangi bir yerleştirmede yerleştirme süresince her bir öğrencinin bir öğrenim 

anlaşması olacak; gönderen ve ev sahibi kurum bu belgeyi onaylayacaktır.  

 Bölüm koordinatörleri düzenli olarak öğrenciyle iletişim halinde olacak ve yerleşim süresince 

öğrencinin gelişimini izleyecektir. Öğrencinin dönüşünde, daha önceden onaylanmış öğrenim 

anlaşmasını tasdik edeceklerdir. Ev sahibi kurum yurt dışında geçirilen sürenin tam tanınmasını 

sağlayacaktır. Dış ilişkiler ve anlaşmalar şube müdürlüğü gelen öğrencilerin barınma, sağlık, 

sosyal konular, akademik danışma, dil desteği ve derse katılımı gibi konularında sorumlu olacaktır.  

Akademinin misyon ve vizyonu doğrultusunda eğitim ve öğretim süreci ve uluslararası eğitim 

programları aşağıdaki ilkeler çerçevesinde değerlendirilmektedir: 

1. Kurumumuzun, Avrupa’nın ve dünyanın ihtiyaç duyduğu düzeyde mezunlar ve 

araştırmacılar yetiştirmek, katılım seviyemizi artırmak, dâhil olduğumuz eğitim öğretim alanlarını 

uluslararası proje ve faaliyetlerimiz yoluyla genişletmek, programa katılım konusundaki mali ve 

yasal engelleri azaltmak ve program kapsamında hareketlilik ve ilerleme sağlamak maksadıyla 

mevcut imkânlar kullanılacaktır. 

2. Yükseköğretimin kalitesini ve uygunluğunu iyileştirmek maksadıyla mezun olacak 

öğrencilerimiz için göreve dönük ve pratik mesleki kazanımlar belirlenmiştir. Bu amaçla 

yetiştirilecek subay ve astsubay adaylarının görevlerinde günlük olarak ve daha üst düzeyde 

ihtiyaç duyabilecekleri becerileri proaktif bir eğitim anlayışı ile sağlanacaktır. Uzaktan öğrenme 

programlarının geniş tabanlı altyapı sağlayıcısı olarak, Akademinin ulusal düzeyde eğitim hizmet 

programı ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim düzeylerinde geliştirilecektir. Uzaktan eğitim ve 

kampüs tabanlı tüm programları boyunca öğrenmeyi zenginleştirmek ve öğrenci deneyimini 

geliştirmek için yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılacaktır. Öğrencileri ve çalışanlara 

uluslararası hareketliliğin kişisel ve mesleki gelişim faydaları tanıtılarak bu faaliyetler aktif bir 

şekilde teşvik edilecektir.  

3. Hareketlilik ve sınır ötesi işbirliği vasıtasıyla başka kurumların tecrübelerini dinleme ve 

bu kurumlardan öğrenme yoluyla kurumsal güçlendirilebilecektir. Bu kapsamda katılımcı ve 

katılımcı olmayan ülkelerdeki ortak kuruluşlar ile birlikte çalışarak, program geliştirmede kabul, 
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ilerleme, tanıma, değişim ve işbirliğini kolaylaştırmak için diğer eğitim sistemleri ve nitelikleri 

konusundaki kurumsal bilgi ve deneyimin genişletilmesi sağlanacaktır. Kurumsal olarak çalışanlara 

ve öğrencilere daha çeşitli hareketlilik olanakları sunmaya ve bu faaliyetlerin Akademinin çalışma 

programının ayrılmaz bir parçası olmasına özen gösterilecektir.  

4. Akademinin değişim programları kapsamında ana hedeflerinden birisi de bilgi 

üçgeninden (eğitim, araştırma ve ticaret) kurumsal düzeyde faydalanılmasını sağlamaktır. 

Ülkemizin ve dolayısı ile Avrupa’nın refahına katkıda bulunmak için yükseköğretim kurumlarının ve 

araştırma merkezlerinin potansiyelinin bu ilke ile uyumlu hale getirilmesinin faydalı olacağı 

değerlendirilmektedir. Ortaklar arasında yakın bağlar kurarak, bilgi akışını ve kurumlar arası 

işbirliğini artırmak, bölgesel kalkınmayı kolaylaştıracak ve çatışmaların azaltılmasını sağlayacaktır. 

Akademi bünyesinde değişim programlarının bu temel ilkesi diğer esaslarında olduğu gibi 

tanıtılarak teşvik edilecek ve kolluk kuvvetleri ile güvenlik alanlarında bölgesel ve küresel 

gelişmeye katkıda bulunacağız. 

5. Mali kısıtlamalar kurumsal strateji ve yapıların belirlenmesi özgürlüğünü 

sınırlandırmaktadır. Kısıtlamaları azaltarak yükseköğretim kurumunun etkinliği artırılabilecektir. 

Modern çağa ayak uydurmada yükseköğretim kurumları bilimsel bilgiyi yaygınlaştırmak ve 

mükemmele ulaşmak konusunda önemli bir role sahiptir. Akademi Başkanlığı dış ilişkiler 

faaliyetlerinin yürütülmesinde ERASMUS+ programı daha etkin bir dış ilişkiler yönetimi ve finansal 

sistem kazandıracaktır. Kurumsal kapasitemizi programın gerektirdiği ölçüde sürekli olarak 

artırmak suretiyle ülkemizin ve bölgenin beklentilerine karşılık veren bir yükseköğretim kurumu 

olmak temel hedeflerimiz arasındadır.  


