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Jandarma Astsubay
Meslek Yüksekokulu

     Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde, 
Jandarma teşkilatına muvazzaf astsubay yetiştiren 
iki yıllık meslek yüksekokuldur.

     Meslek Yüksekokulu’nda ilk yıl genel ingilizce, 
ikinci yıl mesleki ingilizce olmak üzere yabancı dil 
eğitimi verilmektedir.
     
 Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’nu 
başarıyla tamamlayan öğrenciler Güvenlik Yönetimi 
ön lisans diplomasıyla  Muvazzaf Astsubay olarak 
mezun olur.

Sosyal İmkanlar

 Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerinin tüm ihtiyaçları devlet tarafından 
karşılanmaktadır. Öğrencilere öğrenim boyunca geri 
ödemesiz olarak harçlık verilmektedir.

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu lise 
mezunu adaylar arasından, ÖSYM tarafından 
yapılan üniversiteye giriş sınavı (YKS’nin TYT puan 
türü) sonucuna göre öğrenci alır.  Kesin kayıt 
yaptıran öğrenciler iki yıl süre ile  Meslek Yükse-
kokulu’nda yatılı ve tüm ihtiyaçları devlet tarafın-
dan karşılanmak suretiyle ön lisans (Üniversite) 
düzeyinde öğrenim görür. Mezun olan öğrenciler 
Muvazzaf Astsubay olarak göreve başlar.
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Başvuru ve Alım Şartları
Başvuru Şartları:

a.  Yirmibir (21) yaşını bitirmemiş olmak,
b.  Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) sonucu ile 
ilan edilen taban puan düzeyinde veya üzerinde not 
almış olmak, şehit ve gazi eş ve çocukları için belir-
lenen taban puanın en az % 80’ini almış olmak,
c.  Geçici kayıt tarihinden önce lise ve dengi
okullardan mezun olabilecek durumda olmak.
ç.       En az 167cm. boyunda olmak,
d.  Vücut Kitle İndeks (VKİ= ağırlığın (kg) boyun (m) 
karesine bölünmesi sonucu çıkan sayı) değeri 17,9 
dan büyük, 26 dan küçük olmak.

Alım Şartları:
a.  Spor testi ve sözlü mülakatta geçer not almak,
b. Sağlık kurulundan astsubay öğrencisi olur 
raporu almak.

Yerleşke

Beytepe Yerleşkesi 312.938 m ‘si kapalı olmak 
üzere toplam 4.019.559 m ‘lik alana sahiptir. 
Yerleşke içerisinde genel ve özel dershaneler, 
öğrenci yatakhaneleri, spor tesisleri, atış alanları, 
uygulamalı eğitim merkezi, idari binalar, amfiler, 
kültür sitesi, müze, şehitler anıtı, misafirhaneler, 
sosyal tesisler, sağlık merkezi, kütüphane, lojman, 
banka, kantin, berber, terzi, kuaför, kuru temiz- 
leme, kapalı ve açık otoparklar bulunmaktadır.
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