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BAŞKAN’DAN

Şanlı mazisi ile ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan 
Jandarma Teşkilatı ile denizlerimizin güven veren yılmaz bek-
çileri Sahil Güvenlik Teşkilatımıza subay ve astsubay yetiştir-

mek üzere kurulan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, süratli bir 
şekilde değişim gösteren yeni güvenlik ortamında, milletimizin, kol-
luk kuvvetlerinden kaliteli bir hizmet beklediğinin bilinciyle; karmaşık 
güvenlik ortamında ‘güvenlik felsefesini’ anlamayı, olayları çok yönlü 
ve geniş bir açıdan değerlendirip, sistematik olarak yaklaşabilmeyi, 
suç önleme stratejilerini kavrama ve uygulama konusunda yetkinlik 
kazandırmayı esas alan bir eğitim metodu uygulamaktadır.

 Bu nedenle öncelikli hedeflerimiz milli, manevi ve mesleki 
değerlerimize gönülden bağlı, verilecek görevleri icra edebilecek bilgi 
birikimine ve bedeni yeterliliğe sahip, durumsal farkındalığı yüksek, 
kurum kültürü kimlik ruhu ve aidiyet duygusu gelişmiş, inisiyatif sa-
hibi, kendiliğinden harekete geçebilen, okuyan, araştıran, yorumlayan, 
muhakeme edip karar verebilen, teşkilatımızın saygınlığını üst seviye-
lere taşıyacak personel yetiştirmektir.

 Dünya jandarmaları arasında en kapsamlı ve en modern eğitim 
öğretim tesislerine sahip Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde 
her geçen gün artan oranda milletimizin ve devletimizin bizlere sağla-
dığı imkanlar, öncelikli hedeflere ulaşmamıza yetecek seviyededir.

Saygılarımla,

Hüseyin Kurtoğlu
Tümgeneral

JSGA Başkanı

J S G A
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TARİHÇE
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Subay Okulu
Kuruluşu1839 tarihli Tanzimat Fermanına kadar giden jandarmanın personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla ilk olarak 

1904 yılında Selanik’te kurulmuştur. Bu okulda Jandarma subayları yetiştirilmek üzere eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmüştür.
1908’de İkinci Meşrutiyetin ilanı ve Hareket Ordusunun İstanbul’a gelişinden sonra, Selanik’teki Jandarma Zabit Mektebi de 
Yıldız Sarayına nakledilmiş ve okul 1910 tarihinden itibaren burada eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir.
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TARİHÇE

1963 Eğt. Hiz. ve Dst. Brl.K.lığı Kh.

 İstanbul’un çeşitli semtlerindeki binalarda eğitim öğretim veren Jandarma Zabit Mektebi 1922 yılında aynı teşkilatıyla 
Ankara’ya taşınmış ve Etlik’te faaliyete geçmiştir. Etlik’te bulunan okul binası zamanla yetersiz kalmıştır. Okul olarak İzmit’te 
şimdi ortaokul olarak kullanılan bir bina uygun görülerek, okul 1922 yılında İzmit’e nakledilmiş ve burada iki yıl faaliyette 
bulunmuştur. Bu binanın da ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle okul, 1924 yılında Konya’da istasyon civarındaki Ebuzziya 
Köşkü’ne nakledilmiştir.
 1930 yılında 1706 sayılı Jandarma Kanunu ile Jandarma Zabit Mektebi lağvedilmiş,  okulun eski kanun ve nizamname-
lerdeki  öğrenci kaynakları bütünüyle kaldırılmış ve 1935 yılından itibaren jandarma subay ihtiyacının Harp Okulu mezunu 
subaylardan karşılanması esası getirilmiştir.
 Harp Okulundan mezun jandarma subaylarına mesleğin özelliklerine uygun bir eğitim ve öğretim verilmesi zorunluluğu 
karşısında, jandarma mesleki bilgilerinin verildiği yeni bir sınıf okulu açılması gerekli görülmüş ve bu amaca hizmet edecek 
Jandarma Subay Okulunun Ankara Gençlik Caddesi üzerinde Polis Enstitüsü ile ortak olarak kullanılacak bir binada faaliyete 
geçmesi planlanmıştır. 
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TARİHÇE

1963 Revir Binası

 1935 yılında Harp Okulunu bitiren teğmenlerden 29 subay Jandarma sınıfına ayrılmış, bu subaylar okulun inşaatı bitmediği 
için eğitim ve öğretimlerini Jandarma Genel Komutanlığı binasında tamamlamışlardır. Okulun esas binası 1937 yılında tamamla-
narak hizmete açılmış, ikinci devre Jandarma subayları Ekim 1937’den itibaren bu binada öğretim görmüşlerdir.

 Jandarma Astsubay Okulu ile Anıttepe’deki Jandarma Subay Tatbikat Okulu birleşerek, 24 Nisan 1979 tarihinde Güvercin-
likte  Jandarma Okul Komutanlığı adını almıştır. 1997 yılında Güvercinlik’ten, halen konuşlu bulunduğu Beytepe Şehit Korg.
İsmail SELEN Kışlasına taşınmıştır. 31 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
menin 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’na eklenen 13/A maddesi gereği Jandarma Okullar Komutanlığı 
lağv edilerek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kurulmuştur. Bu kapsamda Subayların, Subay Eğitim Merkezi (SUEM) ve 
Fakülte bünyesinde yetiştirilmesine yönelik teşkilatlanmaya gidilmiştir.
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TARİHÇE1963 J.Komd. Okl. ve Eğt. Mrk.K.lığı Kh. Önü

Astsubay ve Uzman Jandarma Okulu 
1904 yılında, Jandarma Subay Okulu’nun yanında jandarma astsubaylarını yetiştirmeye yönelik olarak Selanik Jandarma 

Karakol Komutanları Mektebi açılmıştır.
1908’de İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra görülen lüzum üzerine Jandarma Karakol Komutanları Mekteplerinin sayısı çoğal-
tılmış, her Tensik (Yenileştirme) Dairesinin merkezinde Selanik Jandarma Karakol Komutanları Mektebine benzer birer okul 
kurulmuştur.
 1913 yılında, Efrad-ı Cedide Okulları ve Jandarma Karakol Komutanları Okulları, Jandarma Eğitim Alayları içinde bir-
leştirilmiş, faaliyetlerini milli mücadelenin başlangıçına kadar bu şekilde sürdürmüşlerdir.
 Milli Mücadele yıllarında kapatılan Jandarma Karakol Komutanları Okulları, Cumhuriyetin ilanından sonra İstanbul, 
Çanakkale, Kayseri, Adana, İzmir, Giresun, Kars ve Diyarbakır’da bulunan Efrad-ı Cedide Alay Mektepleri içerisinde faaliyete 
geçmiştir. Bitlis, Bursa, Edirne, Ankara, Konya, Denizli, Maraş ve Sivas’ta kurulan Jandarma Karakol Komutanları Okulları, 
Jandarma Er Okullarından ayrı olarak sadece karakol komutanları yetiştirmişlerdir.
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TARİHÇE

1963 Kondisyon Salonu

 02 Temmuz 1932 tarihinde, Er Okul Alayları lağvedilmiş ve bu kaynağa dayalı Jandarma Astsubayı yetiştiren okulların 
tümü kapatılarak Ankara’nın Ulus semtinde bir yıllık öğretime dayalı Jandarma Astsubay Meslek Okulu açılmıştır. Bu okula 
ordudan terhis edilmiş jandarma olmaya istekli gedikli erbaşlar alınmış, altı aylık mesleki eğitimden sonra başarılı olanlar Jan-
darma Astsubayı olarak birliklerine gönderilmiştir. 02 Aralık 1932 yılında okulun süresi iki yıla çıkarılmış, birinci sınıf İstanbul 
Maltepe’de açılmış, 1935 yılında ise her iki sınıf İstanbul Maltepe’de birleştirilmiştir.
 01 Ekim 1937’de İstanbul Maltepe’de bulunan Jandarma Meslek Okulunun ikinci sınıfı, 1941 yılında da birinci sınıfı 
Ankara’ya nakledilmiştir.
 1940 yılında Jandarma Astsubaylarının daha iyi yetişmelerini sağlamak amacıyla altı ay süreli bir Hazırlama Sınıfı açıl-
mış; ancak bu uygulamaya 1942 yılında son verilmiştir.
 1945 yılında Jandarma Astsubay Okulu için 3 yıl süreli Jandarma Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulu açılmış ancak bu 
okul faaliyetine 1953 yılına kadar devam edebilmiştir. Okulun öğrenci kaynağını ilkokul mezunları ile ortaokulların ara sınıfla-
rından gelen öğrenciler oluşturmuştur.
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1963 Futbol Sahası ve Kışladan Görünüm

 Gelişen ve değişen toplumsal koşullar, subay ve astsubaylardan oluşan muvazzaf  jandarma kadrolarına ilave olarak uz-
man jandarma sınıfı ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Kolluk hizmetini profesyonelce yürütecek uzman jandarma sınıfını yetiştirmek 
üzere açılan Uzman Jandarma Çavuş Okulu, 1961-1963 yılları arasında Emirdağ’da faaliyette bulunmuştur. Bu okula en az 
ilkokul mezunu, istekli ve başarılı erbaş ve erler alınarak bir yıl süreli eğitim ve öğretim sonunda, uzman jandarma çavuş olarak 
mezun edilmiş ancak mezuniyetin sürekliliği sağlanamamıştır.
 1966 yılına kadar iki yıl; 1966 yılından 1972 yılına kadar üç yıl olarak eğitim ve öğretimini sürdüren Jandarma Astsubay 
Okulunun birinci ve ikinci sınıfları 1970 yılına kadar Afyonkarahisar/Emirdağ’da faaliyetine devam etmiştir.
 1970 yılında, Jandarma Astsubay Okulu Güvercinlik’teki yeni hizmet binalarında öğretime geçmiş, okulun ihtiyacı olan 
öğrenciler, ortaokul mezunları arasından sınavla alınmıştır.
 09 Ağustos 1972 tarihinde adı Jandarma Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulları Komutanlığı olarak değiştirilen okulun 
bünyesinde yer alan Jandarma Astsubay Hazırlama Okulu üç yıl süreli bir okul olmuş, okula orta ve dengi okul mezunları ile lise 
ve dengi okul ara sınıflarından gelen öğrenciler sınavla alınmıştır.
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TARİHÇE
 1988 yılında uzman jandarma sınıfının yeniden ihdası 
üzerine, Ankara Uzman Jandarma Okulu ve Emirdağ Uzman 
Jandarma Okulu faaliyete geçirilmiştir.
 1991 yılında, Jandarma Astsubay Sınıf Okulunun kay-
nağını teşkil eden Jandarma Astsubay Hazırlama Okulu kapa-
tılmıştır.
1992 yılından itibaren Jandarma Astsubay Sınıf Okulu’na sa-
dece uzman jandarma çavuşlardan öğrenci alımına başlanmış, 
1997 yılında tekrar sivil kaynaktan belirli oranda öğrenci alın-
mıştır.
 1997 tarihinde Ankara ve Emirdağ Uzman Jandarma 
Okulları birleştirilerek Ankara/Beytepe Jandarma Okullar Ko-
mutanlığına nakledilmiştir.
 Şubat 1999 tarihinde Ankara Güvercinlikte bulunan 
Jandarma Astsubay Sınıf Okulu da Beytepe’ye taşınmıştır. 
Jandarma Astsubay Sınıf Okulu, 2003-2004 eğitim ve öğretim 
döneminden itibaren Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Oku-
lu haline dönüştürülmüş ve eğitim-öğretim süresi iki yıla çıka-
rılmıştır. Ayrıca; fakülte ve meslek yüksekokulu kaynağından 
temin edilecek öğrencilerin, bir yıl süreyle eğitim ve öğretim 
göreceği Jandarma Astsubay Temel Kursu, Jandarma Okullar 
Komutanlığı bünyesinde, 01 Eylül 2003 tarihinde faaliyete ge-
çirilmiştir.
 03 Mart 2003 tarihinde kadın astsubayların eğitim ve 
öğretimine, Jandarma Okullar Komutanlığında başlanmıştır. 
 2012 yılında Uzman Jandarma Okulu kapatılmıştır.
 31 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
669 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2803 sayılı Jan-
darma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’na eklenen 13/A 
maddesi gereği Jandarma Okullar Komutanlığı lağv edilerek 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kurulmuştur. Bu kap-
samda Astsubayların, Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) ve 
Meslek Yüksek Okulu (MYO) bünyesinde yetiştirilmesine yö-
nelik teşkilatlanmaya gidilmiştir.
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• FAKÜLTE

• MESLEK YÜKSEK OKULU

• EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI   

SUEM  /  ASEM

• ARAŞTIMA VE EĞİTİM MERKEZİ

• KÜLTÜR SİTESİ

• DESTEK KITALAR KOMUTANLIĞI

• PERSONEL TEMİN MERKEZİ

• JUYEM I - II

• SPOR TESİSLERİ

• SOSYAL TESİSLER

• KÜTÜPHANE

• JANDARMA MÜZESİ

• ŞEHİTLER ANITI
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YERLEŞKEMİZ
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AKADEMIK BIRIMLER

J A N D A R M A  V E  S A H I L  G Ü V E N L I K  A K A D E M I S I



                            

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK FAKÜLTESİ
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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 amacıyla, 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde Akademimize bağlı olarak tıp ve acil tıp teknisyeni öğrencisi öğrenim görmektedir.



 Hazırlık sınıfındaki yabancı dil eğitiminde; Fakülte dekanlığı bünyesindeki sivil öğretim görevlileri tarafında İngiliz-
ce dil eğitimi verilmektedir. Yabancı dil eğitimi için bilgisayarlı 2 adet labaratuvar bulunmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri 
17 kişilik dersliklerde eğitim faaliyetini yürütmektedir.
 Lisans eğitimi safhasında (1-4’üncü sınıf) İngilizce dil eğitiminin devamının yanı sıra ikinci bir dil eğitimi de veril-

mektedir.
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YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER
 Çeşitli ülkelerdeki Jandarma Teşkilatlarına mensup öğrencilere 
de eğitim verilmektedir.

36 www.jsga.edu.tr

FAKÜLTE LİSANS PROGRAMLARI
- Güvenlik Yönetimi
- Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
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JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU - JAMYO
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ANKARA BEYTEPE JAMYO
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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 yetiştir-
mektedir.
 Meslek Yüksek Okulu teşkilatların astsubay ihtiyacını karşılamak için mesleki eğitime ağırlık verir. 



Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, suç ve güvenlik alanın-
da disiplinler arası bir yaklaşımla lisansüstü düzeyde eği-
tim, öğretim, araştırma ve yayınlar yapmak maksadıyla 
13/10/2016 tarihinde kurulmuştur.

                            

GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
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Güvenlik Bilimleri Enstitüsü bünyesinde; 
Suç Araştırmaları, Uluslararası Güven-

lik ve Terörizm, Deniz Emniyeti ve Güvenliği, 
Kamu Yönetimi ve Güvenlik Yönetimi ana bi-
lim dalları bulunmaktadır. 
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü; yaratıcılık ve 

yeniliği teşvik ederek disiplinler arası yakla-
şımı özendiren, ulusal ve uluslararası alanda 
sürdürülebilir bir marka değerini yakalamış 
ve yükseköğretime açılan bir bilim kapısı ol-
mayı kendine vizyon edinmiştir.

Görevleri
  Öncelikle suç, güvenlik, yönetim, terör 

alanlarında ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda 
lisansüstü eğitim vermek
   Ülkemizin genel kolluk kuvvetlerinin tarih-

ten gelen ve günümüze yansıyan teorik ve 
alan tecrübelerinin akademik altyapı ile bu-
luşmasını sağlayarak yetkinliklerini arttırmak, 
  Tespit edilen sorun alanlarında çözümler 

üretmek 
   Akademisyen ve uzmanlar yetiştirmek
   Bilimsel araştırma, inceleme ve yayın faa-

liyetlerinde bulunmak(Güvenlik Bilimleri Der-
gisini yayınlamaktadır)
  Bilimsel toplantı, sempozyum, konferans, 

seminer, çalıştay, vb. faaliyetlerin düzenlen-
mesini planlamak ve icra etmek
   Akademik danışmanlık hizmeti vermek
   Kendisine verilebilecek diğer akademik ça-

lışmaları yapmaktır.
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EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
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SUBAY EĞİTİM MERKEZİ - 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. Subay-
ları yetiştirmek üzere lisansüstü düzeyde eğitim ve-
ren 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 ba-
şarılı olan adaylar ‘Teğmen’ rütbesi ile Jandarma ve 
Sahil Güvenlik birliklerinde göreve başlamaktadırlar.
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ASTSUBAY EĞİTİM MERKEZİ - ASEM

ASEM Komutanlığı; Jandarma Genel 
Komutanlığı’nın 2030 vizyonunda belirtilen 

“insan merkezli çağdaş yönetim ve görev anlayı-
şı ile ulusal ve uluslararası alanda saygın, güve-
nilir ve kaliteli hizmet sunan örnek kolluk kuvveti 
olmaktır.” esasları taşıyan ve üstün nitelikli Jandar-
ma ve Sahil Güvenlik Astsubayı yetiştirmek üze-
re eğitim-öğretim veren, JSGA Başkanlığı Eğitim 
Merkezi Komutanlığına 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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MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI



Jandarma Meslek İçi Eğitim Merkezi Komutanlığı, 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden mezun 

olan rütbeli personel ile uzmanlık gerektiren alanlarda 
TSK‘nın diğer kurum personelinin mesleki gelişimlerini 
sağlamak, değişen teknolojiye ve mevzuata en güncel 
bilgilerle hakim olmasını sağlamak maksadıyla ihtiyaç 
duyulan alanlarda çeşitli kurslar açmak suretiyle nazari 
ve uygulamalı eğitimler vermektedir.
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ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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*Jandarma Kariyer Yönetimi ve Bilimsel Araştırmalar Çalıştayı

Araştırma ve Eğitim Merkezleri Müdürlüğü 20 Eylül 2016 tarihinde kolluk, güvenlik ve liderlik ile ihtiyaç duyulan diğer 
alanlarda personelin sürekli gelişimine katkı sunacak faaliyetler yürütmek; ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği 

yapmak; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli başta olmak üzere, ihtiyaç duyan diğer ku-
rum ve kuruluşların personeline yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek amacıyla kurulmuştur.
 Sürekli Eğitim Merkezi, Kolluk Uygulamaları ve Suç Araştırmaları Merkezi, Denizcilik Araştırma Merkezi ile Liderlik ve 

Atatürkçülük Araştırma Merkezinden müteşekkil olan Müdürlüğün faaliyet alanları;
   Bilimsel araştırmalar yapmak, proje geliştirmek ve raporlar hazırlamak,
   Kurslar, sertifikalı eğitimler ve bilimsel toplantılar düzenlemek,
   Ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyedeki eğitimlere katkı sağlamak,
   Jandarma Genel Komutanlığının yönetim kadrosunun yetiştirileceği Jandarma Mesleki Gelişim Eğitim Sistemi mimarisinin 

kurgulanmasına yönelik çalışmalar yürütmek,
  Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının yabancı dil eğitim ihtiyacına yönelik planlama ve koordinasyon faaliyetleri icra 

etmektir.

▶
▶
▶
▶

▶



                            

JANDARMA UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİ - JUYEM

JUYEM-1
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JUYEM-II
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JUYEM - I
• Patlayıcı Madde Deposu
• Nezarethane
• Hrk. Mrk/ İfade Alma Odası
• Market
• İnternet Kafe
• Banka
• Bar
• Hastanee
• İlçe Jandarma Komutanlığı
• Adliye (Büyük ve Küçük)
• Kaymakamlık
• Sahtecilik-Kalpazanlık Evi

• Bilişim Suç. Mücadele Örnek 
Evi ve ATM Düzeneği

• Apartman Dairesi
• Otel
• İlçe Emniyet Amirliği
• JUYEM Kontrol Merkezi
• İlköğretim Okulu
• Gazete Büfesi
• Akaryakıt İstasyonu
• Kahvehane
• Köy Evi
• Amfi
• Trafik Eğitim Merkezi

• Jandarma Krk. K.lığı
• Zulalı Araç Park Yeri
• Yol Kontrol ve Arama Noktası
• Eroin İmalathanesi Örnek
• Köy Evleri
• Cezaevi (Büyük)
• Boru Hattından Hırsızlık
• Enerji Nakil Hatlarından Kablo 

Hırsızlığı
• Durumsal Farkındalık İstasyonu

JUYEM - II
• Jandarma Krk. K.lığı
• Konut
• Otel / Bar
• Yol Kontrol Arama Nokt.

• JUYEM Kontrol Merkezi
• Amfi
• İlçe Jandarma K.lığı
• Kaymakamlık
• Adliye/ Sağlık Ocağı

• İnt. Kafe/ Kahvehane
• Petrol İstasyonu
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▶  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde Eğitim ve Öğrenim gören kursiyer ve öğrencilerin dershane ortamın-
da bilgi ve kavrama seviyesinde öğrenmiş oldukları mesleki ve diğer konuları pekiştirmek ve uygulamasını yapmak 
maksadıyla, 2001 yılında Jandarma Uygulamalı Eğitim Merkezi (JUYEM) tesis edilmiştir.

▶ JUYEM oluşturulurken, bir ilçede bulunan kamu ve özel binalar örnek alınmıştır. Binaların içleri gerçek mekan ve 
şartlara uygun olarak döşenmiştir. Kursiyer ve öğrenciler bu binalarda Öğretim Görevlisi/ Öğretim Elemanı nezare-
tinde, uygulamalı olarak eğitim yapmaktadır.
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KÜTÜPHANE
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Kütüphane Müdürlüğü
Okuma salonu, Bilgisayar salonu ve Kütüphane(ödünç verme) 

salonu olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. 
 Kütüphane Müdürlüğünde, 6.465 adet Resmi Yayın, 32.932 

adet Sivil Yayın, 235 adet Dergi (Süreli Yayın) olmak üzere toplam 
39.632 adet yayın bulunmaktadır. Kütüphanenin gelişimini ve persone-
lin daha çok kaynak kitaba uluşmasını sağlamak amacıyla çeşitli üni-
versitelerle işbirliği protokolleri yapılmış olup, kütüphanede bulunma-
yan yeni yayınların alımı yapılmaktadır.  
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SOSYAL TESİSLER
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JANDARMA MÜZESİ
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Jandarma Müzesi, Jandarma Teşkilatının kuruluşundan günümüze kadar geçen süre içerisinde tarihi, sosyal, 
kültürel ve teknik gelişimini yansıtmak; tarihimizdeki etkinliklerini, kahramanlıklarını, icra ettiği görevleri sergile-

mek; Jandarma ile ilgili her türlü kültür varlığını toplayarak koruma altına almak ve bunları gelecek kuşaklara aktar-
mak amacıyla 21 Kasım 2005 tarihinde hizmete açılmıştır.
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 Jandarma Müzesi, Osmanlı Dönemi Sergi Salonu ve Cumhuriyet Dönemi Sergi Salonu olmak üzere iki ana salon 
ve ayrıca bu salonlara bağlı Jandarma Genel Komutanları Bölümü, Jandarma Şehitleri Bölümü ve Jandarma Belgeleri  
Bölümü olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. 
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 Jandarma Şehitleri Bölümünde aziz şehitlerimizin anılarını yaşatmak amacıyla kendilerine ait çeşitli eşyalar sergi-
lenmektedir.
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 Cumhuriyet Dönemi Sergi Salonunda, Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar geçen süre içerisinde Jandarma   
Teşkilatında kullanılan kıyafet, silah ve diğer teçhizatlar sergilenmektedir.
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 Genel Komutanlar Salonunda geçmişte Jandarma Genel Komutanlığı yapmış komutanlarımızın portreleri ve ken-
dilerine yurtiçi ve yurtdışı ziyaretlerinde takdim edilen hediyeler sergilenmektedir
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 Osmanlı Dönemi Sergi Salonunda Jandarma Teşkilatı kurulmadan önceki dönemlerde görev yapmış kollukgörev-
lilerinin kıyafetleri ve bu döneme ait silahlar ile Jandarma Teşkilatının ilk kurulduğu döneme ait Zaptiye personeline ait 
kıyafetler ve yine o dönem kullanılmış silahlar sergilenmektedir.



84 www.jsga.edu.tr

 Jandarma Müzesi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açık olup, haftaiçi her gün saat 09.00 ile 16.00 arasında ücret-
siz olarak ziyaret edilebilmektedir.
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ŞEHİTLER ANITI
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Jandarma Şehitler Anıtı; Jandarmanın kurulduğu 1839 yılından günümüze kadarki dönem içerisinde; vatanın dış ve 
iç düşmanlara karışı korunması uğrunda canlarını seve seve feda eden Jandarma Teşkilatı mensubu subay, astsu-

bay, uzman jandarma, uzman erbaş, erbaş, er ve diğer personelin isim, kimlik ve anılarını sonsuza dek yaşatmak amacıy-
la oluşturulmuş bir komplekstir.
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KONFERANS VE SEMİNERLER
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SPOR FAALİYETLERİ

▶ 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

98 www.jsga.edu.tr



99www.jsga.edu.tr



100 www.jsga.edu.tr



101www.jsga.edu.tr



102 www.jsga.edu.tr



103www.jsga.edu.tr



104 www.jsga.edu.tr



105www.jsga.edu.tr



106 www.jsga.edu.tr



107www.jsga.edu.tr



108 www.jsga.edu.tr



109www.jsga.edu.tr



110 www.jsga.edu.tr



111www.jsga.edu.tr



112 www.jsga.edu.tr



113www.jsga.edu.tr



114 www.jsga.edu.tr



115www.jsga.edu.tr



116 www.jsga.edu.tr



117www.jsga.edu.tr



▶ Profesyonel eğitimciler tarafından verilen bu derslerde 
öğrenciler fiziki yönden eğitim ve öğretim süresinden son-
rasına hazırlanmaktadır. Öğrencilerimiz boş vakitlerini fit-
ness, atletizm gibi sporlarla değerlendirebilmektedir.
▶ Öğrencilerimizin fiziksel gelişimleri zihinsel gelişimlerine 
katkı sağlamaktadır.
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SOSYAL AKTİVİTELER
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 Subay ve astsubay öğrencileri, Akademi 
bünyesinde bulunan sosyal tesislerden faydala-
narak derslerin stresini atma imkanı buluyor. Aka-
demide bulunan subay ve astsubay öğrencilerinin 
sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunmasına büyük 
önem gösteriliyor. Akademide bulunan bu tesis-
ler sayesinde öğrenciler kendi yeteneklerini keş-
fediyor veya geliştiriyor. Ayrıca resim, santranç, 
ve müzik gibi eğitsel kol faaliyetleriyle subay ve 
astsubayların sahip oldukları sanatsal yetenekleri 
sergilemelerine imkan veriliyor.
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“Halk Oyunları”
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“Halk Oyunları”
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“Trafik Haftası Etkinlikleri”

SOSYAL SORUMLULUK FALİYETLERİ
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“Fidan Dikim Faaliyetleri”
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JANDARMA VE
SAHİL GÜVENLİK

A K A D E M İ S İ

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı
06805 Beytepe, Çankaya/ANKARA

Tel: 0 (312) 464 74 74 (Santral)
Fax: 0 (312) 464 46 77
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