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• FAKÜLTE

• ASTSUBAY MESLEK  YÜKSEK OKULU

• EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI SUEM  /  ASEM

• ARAŞTIRMA MERKEZLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

• KÜLTÜR SİTESİ

• DESTEK KITALAR KOMUTANLIĞI

• PERSONEL TEMİN MERKEZİ

• JUYEM I - II

• SPOR TESİSLERİ

• SOSYAL TESİSLER

• KÜTÜPHANE

• JANDARMA MÜZESİ

• ŞEHİTLER ANITI

YERLEŞKEMIZ
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JANDARMA VE SAHIL GÜVENLIK FAKÜLTESI
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi; 1 yılı hazırlık, 4 yılı lisans olmak üzere toplamda 5 yıl süren Güvenlik Yönetimi 
Lisans Programı eğitimi vermektedir.

 Aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığının doktor ve acil tıp teknisyeni (ATT) ihtiyacını karşılamak amacıy-
la, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde Akademimize bağlı olarak tıp ve acil tıp teknisyeni öğrencisi öğrenim görmektedir.
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 Hazırlık sınıfındaki yabancı dil eğitiminde; Fakülte dekanlığı bünyesindeki sivil öğretim görevlileri tarafından 
İngilizce dil eğitimi verilmektedir. Yabancı dil eğitimi için bilgisayarlı 2 adet laboratuvar bulunmaktadır. Hazırlık sınıfı   öğ-
rencileri 17 kişilik dersliklerde eğitim faaliyetini yürütmektedir.

 Lisans eğitimi safhasında (1-4’üncü sınıf) İngilizce dil eğitiminin devamının yanı sıra ikinci bir dil eğitimi de         
verilmektedir.
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JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU - JAMYO

ANKARA BEYTEPE JAMYO



BURSA IŞIKLAR JAMYO

Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu ve bu yönetmelikteki amaç ve ilkelere ve Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Komutanlıklarının görev ve sorumluluklarına uygun olarak, ön lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip, mezuniyet 

sonrası meslekî gelişim programlarında belirtilen eğitim ve öğretimi izleyebilecek nitelikte muvazzaf astsubay yetiş-
tirmektedir.

 Meslek Yüksek Okulu teşkilatların astsubay ihtiyacını karşılamak için mesleki eğitime ağırlık verir. 
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Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, suç ve güvenlik alanında di-
siplinler arası bir yaklaşımla lisansüstü düzeyde eğitim, öğ-
retim, araştırma ve yayınlar yapmak maksadıyla 13/10/2016 
tarihinde kurulmuştur.

GÜVENLIK BILIMLERI ENSTITÜSÜ



Güvenlik Bilimleri Enstitüsü bünyesinde;Suç 
Araştırmaları, Uluslararası Güvenlik ve Terö-

rizm, Deniz Emniyeti ve Güvenliği, Kamu Yönetimi ve 
Güvenlik Yönetimi ana bilim dalları bulunmaktadır. 
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü; yaratıcılık ve yeniliği 

teşvik ederek disiplinler arası yaklaşımı özendiren, 
ulusal ve uluslararası alanda sürdürülebilir bir mar-
ka değerini yakalamış ve yükseköğretime açılan bir 
bilim kapısı olmayı kendine vizyon edinmiştir.

Görevleri
  Öncelikle suç, güvenlik, yönetim, terör alanlarında 

ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda lisansüstü eğitim 
vermek
   Ülkemizin genel kolluk kuvvetlerinin tarihten ge-

len ve günümüze yansıyan teorik ve alan tecrübe-
lerinin akademik altyapı ile buluşmasını sağlayarak 
yetkinliklerini arttırmak, 
   Tespit edilen sorun alanlarında çözümler üretmek 
   Akademisyen ve uzmanlar yetiştirmek
  Bilimsel araştırma, inceleme ve yayın faaliyetle-

rinde bulunmak(Güvenlik Bilimleri Dergisini yayınla-
maktadır)
   Bilimsel toplantı, sempozyum, konferans, semi-

ner, çalıştay, vb. faaliyetlerin düzenlenmesini planla-
mak ve icra etmek
   Akademik danışmanlık hizmeti vermek
   Kendisine verilebilecek diğer akademik çalışma-

ları yapmaktır.

▶

▶

▶
▶
▶

▶

▶
▶
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EĞITIM MERKEZI KOMUTANLIĞI



SUBAY EĞITIM MERKEZI - 
SUEM

Jandarma Teşkilatı’nın ihtiyacı olan 2030 vizyo-
nunda belirtilen ‘İnsan merkezli çağdaş yönetim 

ve görev anlayışı ile ulusal ve uluslararası alanda 
saygın, güvenilir ve kaliteli hizmet sunan örnek kuv-
veti olmaktır.’ esasları taşıyan J. ve Shl.Güv. Subayları 
yetiştirmek üzere lisansüstü düzeyde eğitim veren 
nitelikli, yatılı eğitim – öğretim veren ve uygulama 
yapan eğitim merkezi komutanlığına bağlı tabur sevi-
yesinde teşkilatlanmıştir.
 Sivil Kaynaktan gelen subay adayları iki aşa-

malı bir eğitim sisteminden geçmektedir. Birinci aşa-
ma  J. Komd. Okulu ve Eğt. Merkezi K.lığında intibak, 
temel eğitim ve komando eğitimini kapsamaktadır. 
Buradan başarı ile mezun olan subay adayları kıta-
larda staj görmektedirler. İkinci aşamada ise SUEM’ 
K.lığında hukuk ve mesleki ağırlıklı eğitim ve öğretim 
görülmektedir. Yaklaşık bir aylık süre ile ilçe jandar-
ma komutanlıklarında iç güvenlik stajı yaptırılmakta-
dır. Bir sene  süren eğitim ve öğretim sonunda başarılı 
olan adaylar ‘Teğmen’ rütbesi ile Jandarma ve Sahil 
Güvenlik birliklerinde göreve başlamaktadırlar.
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ASTSUBAY EĞITIM MERKEZI - ASEM

ASEM Komutanlığı; Jandarma Genel 
Komutanlığı’nın 2030 vizyonunda belirtilen 

“insan merkezli çağdaş yönetim ve görev anlayışı 
ile ulusal ve uluslararası alanda saygın, güvenilir ve 
kaliteli hizmet sunan örnek kolluk kuvveti olmaktır.” 
esasları taşıyan ve üstün nitelikli Jandarma ve Sahil 
Güvenlik Astsubayı yetiştirmek üzere eğitim-öğre-
tim veren, JSGA Başkanlığı Eğitim Merkezi Komu-
tanlığına bağlı tabur seviyesinde teşkilatlanmıştır. 

 Sivil Kaynaktan gelen astsubay adayları; 
intibak eğitimi, temel eğitim, akademik eğitim, staj 
ve kolluk uygulamaları olmak üzere çeşitli eğitim-
öğretim aşamalarından geçmektedirler. Astsubay 
adayları bu bir yıllık eğitim-öğretim döneminde 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Astsubayının sahip 
olması gereken mesleki eğitim ve hukuk eğitimi al-
maktadırlar. Müteakiben uygulamalı kolluk eğitimi 
ve kıt’a stajı ile öğrendiklerini pekiştiren astsubay 
adayları veğitim-öğretimin sonunda “Astsubay Ça-
vuş” rütbesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik birlik-
lerinde göreve başlamaktadırlar.
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SPOR FAALIYETLERI

   KAPALI SAHALAR (32.218m2)
Kondisyon salonu, Müsabaka salonu
Masa tenisi ve bilardo salonu
8 Antrenman salonu
Atış poligonu
Yüzme ve Atlama havuzu

  AÇIK SAHALAR (30.200m2)
Çim futbol sahası ve atletizm pisti
2 Tenis kortu
2 Basketbol ve voleybol sahası
3 Halı futbol sahası

▶ ▶
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SOSYAL AKTIVITELER



 Subay ve astsubay öğrencileri, Akademi 
bünyesinde bulunan sosyal tesislerden faydalana-
rak derslerin stresini atma imkanı buluyor. Aka-
demide bulunan subay ve astsubay öğrencilerinin 
sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunmasına büyük 
önem gösteriliyor. Akademide bulunan bu tesisler 
sayesinde öğrenciler kendi yeteneklerini keşfediyor 
veya geliştiriyor. Ayrıca resim, santranç, ve müzik 
gibi eğitsel kol faaliyetleriyle subay ve astsubayların 
sahip oldukları sanatsal yetenekleri sergilemeleri-
ne imkan veriliyor.
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