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Kurumlar, ülkelerin siyasal ve top-
lumsal tarihleri içerisinde gelişir 
ve değişirler. Toplumsal taleplere 

göre devletin sunduğu hizmetlerin çe-
şitlenmesi ve artması, kamu hizmetle-
rini yerine getiren mekanizmalar olarak 
kurumları da farklılaştırılır. Tarihsel ko-
şullar kurumları var eder, değiştirir ya 
da yok eder. Bu koşullar doğrultusunda 
kurumlar şekillenirler.  Bir kurumun tari-
hini incelemek beraberinde, o kurumun 
geçirdiği aşamalarla birlikte, bulunduğu 
toplumun ve ülkenin de gelişim sürecini 
incelemektir. Toplum ile kurum, devlet ile 
kurum arasındaki etkileşim ya da ulusal 
veya uluslararası olayların kuruma olan 
etkileri, kurum tarihinin konuları arasına 
girmektedir (Tekin, 2008: 333). Bu yazı 
kapsamında jandarma eğitiminin detaylı 
bir tarihi ele alınmamıştır. Kolluk perso-
neli yetiştiren bir eğitim kurumu olarak 
5. yılını tamamlayan İçişleri Bakanlığı’na 
bağlı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akade-
misi’nin genel nitelikleri ve jandarma eği-
timi açısından bu akademinin kurulması-
nın çıktılarına yer verilmiştir.

2015 yılında 2559 sayılı Polis Vazife ve Sa-
lahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun tasarısı ile 2803 
sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetki-
leri Kanunu üzerinde çeşitli değişiklikler 
yapılarak “General rütbesinde olmayan 
daire başkanları ile il ve ilçe jandarma 
komutanlarının atanmaları, yer değiştir-
meleri ve geçici görevlendirmeleri İçişleri 
Bakanınca yapılır”  maddesi ile Jandar-
ma personelinin atama, yer değiştirme 
ve görevlendirme yetkisi Genelkurmay 
Bakanlığı’ndan alınıp İçişleri Bakanlığı’na 
devredilerek sivilleşmenin ilk adımları 
atılmış oldu. 

Daha sonra 10 Mart 1983 yılında kabul 
edilen 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Gö-
rev ve Yetkileri Kanunu’nun 3. madde-
sinde “Türkiye Cumhuriyeti Jandarması 
emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin ko-
runmasını sağlayan ve diğer kanun ve ni-
zamların verdiği görevleri yerine getiren 
silahlı, askeri bir güvenlik ve kolluk kuv-
vetidir” şeklinde tanımlanan Jandarma, 
27 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan 
668 sayılı KHK’nın 5. maddesinde yapı-
lan değişiklik ile “Türkiye Cumhuriyeti 
Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu 
düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer 
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kanunların verdiği görevleri yerine 
getiren silahlı genel kolluk kuvveti-
dir” şeklinde tanımlanmıştır. 

Yapılan değişiklik ile Jandarma’nın 
askeri kolluk sıfatı kaldırılarak genel 
kolluk gücü olarak görev yapması 
sağlanarak, Jandarma Genel Komu-
tanlığı tamamen İçişleri Bakanlığı’na 
bağlanmış oldu.  668 sayılı KHK ile 
her türlü iş, işlem ve görevlendirme 
konusunda İçişleri Bakanlığı’na bağ-
lanan Jandarma hızlı bir dönüşüm 
sürecine adım atmıştır. 

Jandarma Genel Komutanlığının 
personel ihtiyacının karşılanması 
kapsamında, 2803 sayılı Jandarma 
Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanu-
nu’nun 13. maddesi ile “Jandarma 
Genel Komutanlığının kendi kaynak-
larından karşılanamayan subay ve 
astsubay ihtiyacı kendi kuvvetleriyle 
ilişkileri saklı kalmak şartıyla Jandar-
ma Genel Komutanlığı’nın talebi, 
Genel Kurmay Başkanlığı’nın onayı 
ile Kuvvet Komutanlıklarından sağ-

lanır.” ibaresi yer almaktaydı. Daha 
önce Subay ihtiyacını Kara Harp 
Okulu’ndan sağlayan Jandarma Ge-
nel Komutanlığı 31 Temmuz 2016 
tarihinde yayımlanan 669 sayılı KHK 
ile 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, 
Görev ve Yetkileri Kanunu Madde 
13/A ile “Jandarma ve Sahil Güven-
lik Teşkilatlarının subay ve astsubay 
ve diğer personel ihtiyacını karşıla-
mak, önlisans, lisans ve lisansüstü 
eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, 
yayın yapmak üzere bünyesinde 
fakülte, enstitü, astsubay meslek 
yüksekokulları, eğitim ve araştırma 
merkezleri ve kurslar bulunan bir 
yükseköğretim kurumu olarak İçiş-
leri Bakanlığına bağlı Jandarma ve 
Sahil Güvenlik Akademisi kurulmuş-
tur” maddesi doğrultusunda perso-
nel ihtiyacını Jandarma ve Sahil Gü-
venlik Akademisi’nden karşılamaya 
başlamıştır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Aka-
demisi kurulmadan önce subay 
ihtiyacını Kara Harp Okulu’ndan 
karşılayan Jandarma Genel Komu-
tanlığı personeli eğitim süresi bo-
yunca ağırlıklı olarak askeri konu-
larda eğitim görmekte olup kolluk 
kuvveti faaliyetleri kapsamında al-
dığı eğitim yok denecek kadar azdı. 
Subaylar Kara Harp Okulu’ndan me-
zun olduktan sonra bir yıl boyunca 
ilgili branş doğrultusunda eğitim 
almaktaydı (Aydın vd., 2019).  Jan-
darma ve Sahil Güvenlik Akademi-
si’nin kurulmasıyla kolluk görevini 
yürüten Jandarma personeli hem 
eğitim süresince müfredat bakımın-
dan icra ettiği görev ile ilgili dersleri 
alarak mezun olduğunda görev ve 
yetkilerini bilerek ve bu konularda 
uzmanlaşmış olarak mezun olacak, 
hem de iki yıl gibi önemli bir süre 
kaybı yaşanmayacaktır.

jANDARMA EĞİTİM 
KURUMLARININ TARİhSEL 
KÖKLERİ1

Osmanlı-Türk jandarmasına ilişkin 
tarihsel kapsam sadece ülkemizin 
sınırları içinde bir güvenlik teşkila-
tını değil, millî sınırlarımız dışındaki 
geniş bir coğrafyanın geçmişinde de 
yer alan bir gücü ifade eder. Balkan-
lar ve Ortadoğu; kısmen Kafkasya 
ve Kuzey Afrika; Doğu Akdeniz’de 
Kıbrıs; Girit dâhil yüzyıllarca Osman-
lı hâkimiyetinde kalmış adaların 
tamamı, bu coğrafyanın aslî unsu-
ru, Türk Jandarmasının görev alanı 
olmuştur (Yarcı, 2019: 1).  Böyle bir 
mazisi olan jandarmanın, eğitiminin 
kurumsallaşması, jandarma subay-
ları yetiştirilmesine yönelik ilk eği-
tim kurumunun 1904 yılında Sela-
nik’te kurulmasıyla başlar. 1908’de 
İkinci Meşrutiyet’in ilânı ve Hareket 
Ordusu’nun İstanbul’a gelişinden 
sonra, Selanik’teki Jandarma Zabit 
Mektebi Yıldız Sarayı’na nakledildi. 
1930 yılında Jandarma Zabit Mek-
tebi’nin faaliyetlerine son verildi. 
1935’den itibaren jandarma subay 
ihtiyacının Harp Okulu mezunu su-
baylardan karşılanması esası be-
nimsendi. 1935 yılında Harp Okulu 
mezunu teğmenlerden 29 subay 
jandarma sınıfı oldu. 1979’da Anıt-
tepe’deki Jandarma Subay Tatbikat 
Okulu Güvercinlik Kışlasına taşındı, 
burada bulunan Jandarma Astsu-

1 Jandarma eğitim kurumlarının tarihçe-
sine ilişkin bilgiler http://www.jsga.edu.
tr/tarihce  adresinden derlenmiştir. Jan-
darma eğitim programları ve kurumları 
hakkında bknz: İsmail Hakkı Demircioğ-
lu, Ebru Demircioğlu, İnan Genç “Jan-
darma Alay Mektepleri Öğretim Progra-
mı;  Erol Karcı “Üsküp Jandarma Karakol 
Kumandanları Mektebi (1904-1909); 
Biray Çakmak “İzmir Jandarma Mektebi 
(1907-1911)”; Mert Daban “Selânik 
Jandarma Zâbit Mektebi (1904-1910)”; 
Fatih Demirel “Osmanlı Devleti’nde Jan-
darma Eğitimi: Selanik Vilayeti Jandarma 
Mektepleri” içinde Osmanlı’dan Cum-
huriyet’e Jandarma, (Ed. İsmail Hakkı 
Demircioğlu, Ahmet Özcan, Yücel Yiğit), 
2018, Berikan Yayınevi, Ankara.
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Harp Okulu’ndan 
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eğitim yok denecek 
kadar azdı. 
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bay Hazırlama ve Sınıf Okulları Ko-
mutanlığı ile birleşerek, birlik “Jan-
darma Okul Komutanlığı” adını aldı. 

Jandarma astsubaylarının yetiştiril-
mesine yönelik kurumsallaşmaya 
bakıldığında ise ilk olarak 1904’de 
Jandarma Subay Okulunun yanın-
da açılan Selanik Jandarma Karakol 
Komutanları Mektebi görülmek-
tedir. 1908’de İkinci Meşrutiyet’in 
ilânından sonra bu mekteplerin 
sayısı çoğaltıldı. Milli Mücadele yıl-
larında kapatılan bu kurumlar, Cum-
huriyet’in ilânından sonra çeşitli 
illerde bulunan Efrad-ı Cedide Alay 
Mektepleri içerisinde faaliyette bu-
lunmaya başladı. Önce bir yıl sonra 
iki yıl eğitim süresi olan Jandarma 
Astsubay Meslek Okulu, daha sonra 
üç yıl eğitim süresi olan Jandarma 
Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulu, 
Uzman Jandarma Çavuş Okulu, Jan-
darma Astsubay Hazırlama Okulu 
gibi formlarda jandarma astsubay 
eğitimi gerçekleşti. Jandarma Ast-
subay Sınıf Okulu, 2003-2004 eği-
tim ve öğretim yılı itibarıyla Jandar-
ma Astsubay Meslek Yüksek Okulu 
olarak yapılandırıldı. 

2016 tarihli 669 sayılı Kanun Hük-
münde Kararname ile Jandarma 
Okullar Komutanlığı kapatıldı. Jan-
darma ve Sahil Güvenlik Akade-
misi’nin kurulmasıyla; subayların 
Subay Eğitim Merkezi (SUEM) ve 
Fakülte bünyesinde yetiştirilmesine 
yönelik teşkilatlanmaya gidildi. Bu 
kapsamda Astsubayların yetiştiril-
mesine yönelik, Astsubay Eğitim 
Merkezi (ASEM) ve Meslek Yüksek 
Okulu (MYO) oluşturuldu.

AKADEMİNİN GENEL 
NİTELİKLERİ

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akade-
misi, İçişleri Bakanlığı’na bağlı kol-
luk personeli yetiştiren bir eğitim 
kurumudur. 669 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamenin 113. madde-

siyle, 2803 sayılı Kanunda Jandarma 
ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin 
düzenlendiği madde eklenmiştir. 
Bu düzenlemeye göre; jandarma ve 
sahil güvenlik teşkilatlarının subay 
ve astsubay ve diğer personel ihti-
yacını karşılamak, önlisans, lisans 
ve lisansüstü eğitim-öğretim, bilim-
sel araştırma, yayın yapmak üzere 
bünyesinde fakülte, enstitü, astsu-
bay meslek yüksekokulları, eğitim 
ve araştırma merkezleri ve kurslar 
bulunan bir yükseköğretim kurumu 
olarak İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jan-
darma ve Sahil Güvenlik Akademisi 
kurulmuştur. Akademinin kuruluş, 
görev ve çalışma usulleri 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu hükümleri 
saklı olmak kaydıyla Yükseköğretim 
Kurulunun da görüşü alınarak İçişle-
ri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik-
le belirlenir. Akademinin genel özel-
likleri şu şekilde belirlenmiştir: 

Akademinin yönetim kademesi; 
Başkan ve Yardımcılarından oluşur. 
Eğitim-öğretim ve yönetim işleri 
Akademi Başkanı tarafından yürütü-
lür. Akademi Başkanı, en az yüksek 
lisans düzeyinde akademik kariyere 
sahip Jandarma veya Sahil Güvenlik 
Hizmetleri Sınıfından general, ami-
ral veya albaylar ya da yükseköğre-
tim kurumlarının profesör öğretim 
üyeleri arasından İçişleri Bakanı ta-
rafından atanır.  Akademi Başkanına 
yardımcı olmak üzere albaylar veya 
öğretim üyeleri arasından İçişleri 
Bakanı tarafından en fazla dört Baş-
kan Yardımcısı atanır.

Akademinin öğrenci kaynağı; lise 
ve dengi okullar, ön lisans, lisans, 
yüksek lisans mezunlarıdır.  İlgili dev-
letlerle yapılacak uluslararası anlaş-
malara bağlı olarak yabancı uyruklu 
öğrencilerin Akademiye kabul edil-
meleri Bakan onayı ile olur.  Yabancı 
uyruklu öğrenciler eğitim-öğretimi 
izleyebilecek Türkçe dil yeterlikle-
rinin sınav ile tespit edilmesinden 
sonra öğretime başlatılır. Yabancı 

uyruklu öğrenciler Akademi öğren-
cilerine uygulanan kurallara uymak-
la yükümlüdür. Akademiye alınacak 
öğrencilerin nitelikleri ile giriş usul 
ve esasları yönetmelikle belirlenir. 
Temel hususlar şunlardır:

• Öğrenciler, Akademi bünyesin-
de ücretsiz iaşe edilir, yatırılır, 
sağlık giderleri ve yönetmelikte 
tespit edilecek ihtiyaçlarını dev-
let karşılar. 

• Akademi öğrencilerine, ayrı-
ca, Milli Savunma Bakanlığı’na 
bağlı okullarda bulunan askeri 
öğrencilere ödenen miktarda 
harçlık ödenir. 

• Öğrencilerin statülerinin gerek-
tirdiği iş ve işlemler Başkanlıkça 
yürütülür.

• Akademide lisans, lisansüs-
tü veya önlisans eğitimi yapan-
lar (yabancı uyruklular hariç) her 
öğretim yılı karşılığında iki yıl sü-
reyle mecburi hizmetle yükümlü 
olurlar.

• Bunlardan mezun olup olma-
dığına bakılmaksızın mecburi 
hizmetle yükümlü olduğu süre 
içinde, istifa edenler veya ilişi-
ğinin kesilmesini gerektiren bir 
suç işleyenler ya da sağlık ge-
rekçesi hariç, başka herhangi bir 
sebeple ayrılanlar, yükümlülük 
sürelerinin eksik kısmı ile oran-
tılı olarak kendilerine yapılmış 
olan öğretim masraflarının dört 
katını tazminat olarak ödemek 
zorundadırlar.

Jandarma ve Sahil 
Güvenlik Akademisi, 
İçişleri Bakanlığı’na 
bağlı kolluk personeli 
yetiştiren bir eğitim 
kurumudur.
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AKADEMİNİN 
KURULMASININ ÇIKTILARI

15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi 
sonucu ülkemizde köklü reformların 
yapıldığı bir süreç yaşanmıştır. Bu sü-
reç, askeri alanda reformları zorunlu 
kılmıştır. Askeri yargıdan, eğitim ku-
rumlarına kadar pek çok alanda yeni-
den yapılanma sağlanmıştır. 

Bu reformlardan ‘jandarma’ özelinde 
gerçekleştirilenler, Jandarma Genel 
Komutanlığının teşkilat olarak bağlı-
lığı, personel kaynağı ve personelin 
yetiştirilme usulü ile personelin tabi 
olacağı bazı mevzuat hükümlerinin 
de değişmesi şeklindedir. Jandar-
ma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin 
kurulması ile jandarmanın köklü bir 
mazisi olan askeri niteliğini değiştiren 
önemli bir reform gerçekleşmiştir. 
Jandarma Teşkilatı’nın İçişleri Bakan-
lığı’na bağlanmasıyla merkezi odağı 
askeri otoriteden, sivil bir otoriteye 
geçmiştir. 10.06.1930 tarih ve 1706 
sayılı Jandarma Kanunu’nda; Jan-
darmanın vazife ve hizmet itibarıyla 
Dâhiliye Vekâleti’ne bağlı olduğu be-
lirtilmiştir. 668 sayılı Kanun Hükmün-
de Kararname ile de yine Jandarma 
Genel Komutanlığı’nın İçişleri Bakanlı-
ğı’na bağlanması benimsenmiştir. Bu 
durum aynı zamanda, yeniden “Tev-
hid-i Zabıta Devresi” (kolluğun birliği 
dönemi) şeklinde nitelendirilecek bir 
uygulamanın başlamasıdır  (Pekdo-

ğan, 2018: 1389; Bilgiç, 2019: 293). 
Bu şekilde yeniden yapılanmalar, 
devletin hemen her faaliyet alanının 
yapı ve işleyişinde politika yapıcı ve 
karar vericiler tarafından, siyasal, top-
lumsal ve ekonomik pek çok nedenle 
gerçekleşebilir. Çünkü kamu örgütleri 
çeşitli toplumsal ihtiyaçların karşı-
lanması amacıyla kurulur. Toplumsal 
ihtiyaçlar, sorunlar ve talepler değiş-
tikçe kamu örgütlerinin özellikleri ve 
kapsamı da değişir. Bir kurumun bağlı 
olduğu merkezi otoritenin değişmesi, 
söz konusu kurumun yapı ve işleyi-
şinde değişiklikler oluşturabilir ancak 
toplumsal gerekliliği olan bir kamu 
hizmeti ise işlevsel açıdan değişiklik-
ler meydana getirmez. 

Güvenlik politikalarının ana aktör-
lerinden biri olarak jandarmanın 
2016 itibarıyla girdiği reform süre-
ciyle birlikte personel kaynağını kar-
şılamayı amaçlayan JSGA’nın kurul-
masının çıktıları şöyle açıklanabilir:

Yeni Bir Geleneğin İcadı:

JSGA yeni bir jandarma eğitimi gele-
neğinin ilk adımı olarak düşünüldü-
ğünde, bu durum yeni bir “gelene-
ğin icadı” olarak değerlendirilebilir. 
“İcat edilmiş gelenek” terimi, icat 
edilmiş, inşa edilmiş ve formel düz-
lemde kurumsallaşmış gelenekler-
le birlikte, kısa ve belirlenebilir bir 
zaman diliminde (birkaç yıl da ola-
bilir) ortaya çıkmış olan ve büyük 
bir hızla yerleşmiş ‘gelenekleri’ de 
kapsamaktadır (Hobsbawn, 2006: 
2). Gelenekler icat etmek, geçmi-
şe referansla belirginlik kazanan, 
özünde formalleştirme ve rutinleş-
tirme sürecidir (Hobsbawn, 2006: 
5). JSGA’nın kurulması da jandarma 
eğitiminde yeni bir geleneğin oluş-
turulmasının kurumsal temelidir.  
Bu kurum 2016 yılından önceki jan-
darma eğitim geleneğini farklılaştır-
dığı için geleneğin yeniden icadı ve 
aktarımından ziyade yeni bir dönem 
başlamıştır. Yeni bir dönemin başla-
ması ve kurumsal yapıyla birlikte 

“Jandarma”nın yeni geleneğinin ku-
rumsallaşma çalışmalarının hızlı bir 
şekilde ilerlediği görülmektedir.

İlk yılı İngilizce hazırlık eğitimi olmak 
üzere dört yıllık bir lisans eğitimi ve-
ren fakülte, 1935 yılından itibaren 
Türkiye’de mevcut jandarma subay 
eğitim geleneğini değiştirmiştir.  Söz 
konusu değişiklikler yaşanana kadar 
jandarma teşkilatı subay adayları ço-
ğunlukla Kara Harp Okulu (KHO)’n-
da yetiştirilmiştir. KHO’nda lisans 
eğitimi alan subay adayı öğrenciler 
Tablo-1’de görüldüğü üzere “Sistem 
Mühendisliği Lisans Programı”ndan 
mezun olmakla birlikte sonraki dö-
nemlerde makina, elektrik, inşaat, 
endüstri ve işletme bölümlerinden 
de mezun olmuşlardır. İzleyen yıllar-
da lisans programlarında bilgisayar 
mühendisliği, harita mühendisliği, 
sosyoloji, kamu yönetimi ve ulusla-
rarası ilişkiler lisans programları da 
eklenmiştir. Jandarma subay aday-
ları ise, bu programlardan herhangi 
birinden öğrenim görecek şekilde 
yerleştirilmiştir. Bu programlar ara-
sında sistem mühendisliği ve kamu 
yönetimi lisans programlarına bakıl-
dığında, Sistem Mühendisliği Lisans 
Programı’nda derslerin askeri ders-
ler, sosyal bilimlere ilişkin dersler, 
hukuk dersleri, mühendislik alan 
ve temel bilimler olduğu görülmek-
tedir. 2016 yılında kurulan Jandar-
ma ve Sahil Güvenlik Fakültesinde 
eğitim alan subay adaylarına, bir 
jandarma subayının ihtiyaç duydu-
ğu temel bilgi, beceri ve tutumlar 
kazandırılmaktadır. Fakültede jan-
darma subaylığına yönelik hukuk, 
sosyal bilimler ve kolluğun ihtiyaç 
duyduğu temel teorik eğitimin ya-
nında staj, uygulama ve tatbikat 
eğitimleri de alan jandarma subay 
adayları, 21. yüzyılın ihtiyaçlarına 
göre yetiştirilmektedir (Demircioğ-
lu, 2019; Avaner vd., 2019).

Özgün Bir Jandarma Eğitim Alanı: 

Jandarma teşkilatının tamamen 
İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasıyla, 

JSGA yeni bir 
jandarma eğitimi 
geleneğinin ilk 
adımı olarak 
düşünüldüğünde, 
bu durum yeni 
bir “geleneğin 
icadı” olarak 
değerlendirilebilir. 
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teşkilatın Genelkurmay Başkanlığı 
ve İçişleri Bakanlığı arasındaki kıs-
men karmaşık durumu çözülmüş 
oldu. Askeri kolluk eğitiminin yerini, 
genel kolluk kuvveti eğitimi aldı.

Akademinin kurulmasıyla beraber, 
akademi bünyesinde Jandarma ve 
Sahil Güvenlik Fakültesi kuruldu. 
Bu gelişmeler Kara Harp Okulu me-
zunu subayların jandarma subayı 
olma yolunu kapatmıştır (Demirci-
oğlu, 2019). Böylece genel askeri 
eğitimin üzerine sınırlı bir sürede 
verilen jandarma eğitimiyle göreve 
başlayan personelin yerini, kendine 
özgü eğitim almış olan jandarmanın 
alması hedeflendi.

Geçmiş dönemlerdeki Jandarma 
Genel Komutanlarının, Kara Kuv-
vetleri Komutanlığında Orgeneral 
rütbesine ulaşana kadar görev yap-
tıktan sonra, Jandarma teşkilatının 
Komutanı olmaktaydı. Bu durum 
kurumun imkânlarına, kabiliyetle-
rine ve ana sorunlarına tam olarak 
hâkim olmayan bir yönetici atan-
ması sonucunu doğuruyordu. 2017 
yılı içerisinde Jandarma Genel Ko-
mutanlığına Jandarma kökenli bir 
orgeneralin atanması, dönüşüm sü-
recinin hızlı ve daha uyumlu olma-
sını sağlamıştır. Buna ek olarak Jan-
darma Genel Komutanlığının Subay 
Personel Kariyer Yönetim Sisteminin 
en üst noktası Korgeneral rütbesi 
iken, Jandarma sınıfından bir orge-
neralin Jandarma Genel Komutanı 
atanması ile orgeneral rütbesine 
ulaşmıştır. Jandarma kariyer sistemi 
açısından bakıldığında, jandarma 
subayları için motivasyon faktörleri 
arasına girmiştir (Aydın vd., 2019). 
Bu durumun özgün eğitim alanı ile 
sürdürülebilir bir nitelik kazanacağı 
öngörülebilir.

Jandarmanın Profesyonelleşmesi:

JSGA, günümüzün değişen ve kar-
maşıklaşan güvenlik anlayışına ha-
zırlıklı ve modern devlet yaklaşımı-

nın gerektirdiği kolluk davranışını 
gösterebilen personel yetiştirilme-
sini hedeflemektedir. Jandarma 
subay adaylarına verilecek lisans 
ve sonraki yıllarda meslek hayatına 
katkı sunabilecek uzmanlık ve ka-
riyer eğitimi ile stratejik düzey eği-
timleriyle liderlik ve yöneticilik yete-
neklerine katkı sunarak (Avaner vd., 
2019) jandarmanın profesyonelleş-
me düzeyinin artacağı öngörülmek-
tedir. Bu öngörülerle birlikte poli-
tika metinlerinde de jandarmanın 
profesyonelleştirilme hedeflerin-
den söz edilmektedir. Örneğin, On 
Birinci Kalkınma Planı’nın ‘Güvenlik 
Hizmetlerine ilişkin bölümde belir-
lenen politika ve tedbirler arasında; 
Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilat-
larında profesyonelleşme çalışmala-
rı tamamlanacağı belirtilmiştir.

Jandarma subayı, 2803 sayılı Kanu-
nu’nda yapılan 2016 yılı değişiklikleri 
öncesinde TSK’nın bir parçası olarak 
kabul edildiğinden eğitim, öğretim 
şekli ve kapsamı silahlı kuvvetler ile 
entegre ve koordineli veya bizatihi si-
lahlı kuvvetlerin mevcut kurumların-
da icra edilmiştir. Bu nedenle, silahlı 
kuvvetlerin subay adayı yetiştirmek 
üzere meydana getirdiği eğitim sis-
temi içerisinde jandarma personeli, 
silahlı kuvvetler personeli olması dü-
şünülen personel arasından ve aynı 
eğitim süreci içerisinden seçilmiştir. 
Öğrenciler; eğitim sürecinin son yılla-
rını Jandarma Genel Komutanlığının 
nam ve hesabına öğrenim görerek, 
mezun olup jandarma teşkilatında 
görev yapmaya başlamıştır. Dolayı-
sıyla TSK içerisinde jandarma subay 
adaylarına diğer personelden ayrı 
bir süreç işletilmemiştir. Ek olarak 
jandarmanın silahlı kuvvetler perso-
neli içinden seçilmesiyle, jandarma 
teşkilatının Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığı’nın diğer askeri sınıflarından 
bir tanesi olarak değerlendirilmiştir 
(Avaner vd., 2019).  Jandarmaya 
özgü eğitim alanının oluşturulma-
sıyla jandarma ayrı bir profesyonel 

alan niteliğine sahip olmuştur. Teş-
kilatın en üst yönetimine atanacak 
Komutanın jandarma olması, en alt 
kademeden en tepeye kadar pro-
fesyonelleşmenin öneminin daha da 
belirginleşeceğini göstermektedir.

Hibrit Bir Yapı:

JSGA’nın kurulmasından önce jan-
darma subayı TSK’nın bir parçası 
olarak kabul edildiğinden eğitim, 
öğretim şekli ve kapsamı silahlı 
kuvvetler ile entegre ve koordine-

Jandarma teşkilatının 
tamamen İçişleri 
Bakanlığı’na 
bağlanmasıyla, 
teşkilatın Genelkurmay 
Başkanlığı ve İçişleri 
Bakanlığı arasındaki 
kısmen karmaşık 
durumu çözülmüş 
oldu. Askeri kolluk 
eğitiminin yerini, genel 
kolluk kuvveti eğitimi 
aldı.

Akademinin 
kurulmasıyla beraber, 
akademi bünyesinde 
Jandarma ve Sahil 
Güvenlik Fakültesi 
kuruldu. Bu gelişmeler 
Kara Harp Okulu 
mezunu subayların 
jandarma subayı olma 
yolunu kapatmıştır
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li veya bizatihi silahlı kuvvetlerin 
mevcut kurumlarında icra edilmiştir 
(Avaner vd., 2019). JSGA’nın kurul-
masıyla silahlı kuvvetler merkezli 
eğitim farklılaştırıldı. Bu doğrultuda 
hibrit bir yapılanmaya sahip eğitim 
kurumu oluşturuldu. Hibrit yapının 
ürünü olarak, büyük ölçüde aske-
ri bakış açısıyla verilen eğitim, sivil 
bakışının da arttırıldığı bir eğitime 
dönüştürüldü.  

Akademi öğrencilerinin bilgi biriki-
minin kaynakları çeşitlenmiş oldu. 
Bu çeşitlilik, askeri yönü olan kolluk 

öğrencilerinin yetiştirilmesinde sivil 
öğretim üyesinin artmasıyla gerçek-
leşti. Jandarma eğitimine ilişkin ter-
cihlerin belirlenmesinde (müfredat, 
bilimsel faaliyetler vs.)  asker ve sivil 
öğretim üyeleri karar sürecinin ak-
törleri olmuştur. 

Jandarma eğitimi alan öğrencilerin 
sivil öğretim üyelerinden aldıkları 
derslerin fazlalaşmasıyla, gerekti-
ğinde savaşa girmek, gerektiğinde 
asayişi (Alpar, 2013) sağlamak gibi 
geniş yelpazeli görev kapsamına si-
vil bakış açısının katkısıyla hazırlan-
malarının zemini sağlanmıştır. 

Akademi bünyesinde oluşturulan 
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ile li-
sansüstü eğitim programları ara-
cılığıyla, sivil etkileşim sürecine 
öğretim üyelerinin yanında sivil öğ-
renciler de dâhil edilmiştir. Akade-
minin lisansüstü eğitim alanında si-
vil öğrencilere diploma verebilmesi 
güvenlik alanında bilimsel bilgi üre-
ten temel eğitim aktörleri arasında 
yer almasını sağlamıştır. 

Kolluk Kültürünün Değişmesi:

JSGA, insan kaynakları açısından 
yeni bir örgütsel form (Kaplan, 

2018: 793) olmakla birlikte aynı za-
manda yeni bir kolluk kültürünün 
de geliştirilmesinin temeli niteliği-
ni taşımaktadır. Yeni bir jandarma 
eğitim geleneğinin oluşturulması, 
bir taraftan da kolluk kültürünü de-
ğiştirecektir. Askeri niteliğin verdiği 
daha kapalı çalışma modellerin, can 
güvenliğinden sorumlu olduğu sivil 
vatandaşlara daha yakın usullerle 
zenginleşeceği söylenebilir.

Jandarma, askeri jargonun kullanıl-
ması, üniformalarda askeri bröve 
ve rozetlerin kullanılması, törensel 
ritüellerin askeri biçimde yapılması 
ve askeri kışla mantığıyla konuşlan-
maya devam etmektedir. Dolasıyla 
jandarma askeri bir örgüt kültürü-
ne sahiptir (Bilgiç, 2019: 293). An-
cak TSK’ya göre jandarmanın halkla 
daha çok iç içe olması ve jandar-
manın yetiştirilmesinde sivil bakış 
açısının etkin hale gelmesinin kolluk 
kültürüne yansımaları olacaktır. 

Kendilerine özgü eğitim sürecinden 
geçerek görevine başlayacak kol-
luk personelinin profesyonelleşme 
düzeyi artacağı için bu doğrultuda 
görevlerini daha verimli bir şekilde 
yerine getireceklerdir.
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