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SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Türk S�lâhlı Kuvvetler�n�n (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l

Güvenl�k Komutanlığı dâh�l), Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülen erbaş ve er kadrolarında kr�t�k ve uygun
görülen görevlerde, yet�şm�ş personel �ht�yacını karşılamak maksadıyla �st�hdam ed�lecek sözleşmel� erbaş ve erler�n;
sağlık koşullarını, adaylarında aranacak n�tel�kler�, alınacakları sınıf ve branşları, sözleşmel� erbaş ve er tem�n�yle �lg�l�
duyuru, müracaat şekl� ve zamanını, müracaatların kabul ed�lmes�, sözleşmen�n yapılması, sözleşme süreler�,
sözleşmen�n feshed�lmes�, sözleşmen�n yen�lenmes�, görevde başarısız olma ve kend�ler�nden �st�fade ed�lememe
haller�n� ve bunlara yapılacak �şlemler�, sözleşmen�n uzatılmasında uygulanacak esasları, sınav, öğret�m ve eğ�t�m�n
esas, şek�l ve süreler�n�, görevlend�r�lmeler�n�, �z�n, ayırma, tert�p, yer değ�şt�rme, astlık-üstlük münasebetler�n�, n�tel�k
belges� ver�lmes�ne �l�şk�n usul ve esasları, sözleşme yapmaya yetk�l� makamları, meslek �ç� eğ�t�m ve �ht�sas kurslarının
süres� ve şekl�n�, g�y�m, kuşam ve �st�hkaklarının ver�lme usulünü, sağlık �şlemler�n� ve Türk S�lâhlı Kuvvetler�nden �l�ş�ğ�
kes�lenler�n kend�ler�ne yapılan eğ�t�m ve öğret�m masraflarının ger� ödeme esaslarını bu hususlardak� �şlem şekl�n� ve
�lg�l� d�ğer hususları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 ‒ (1) Türk S�lâhlı Kuvvetler�n�n (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığı

dâh�l),  Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülen erbaş ve er kadrolarında kr�t�k ve uygun görülen görevlerde,
yet�şm�ş personel �ht�yacını karşılamak maksadıyla �st�hdam ed�lecek sözleşmel� erbaş ve erler �le bunları tem�n ve
�st�hdam edecek b�rl�k, kurum ve kuruluşları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmel�k, 10/3/2011 tar�hl� ve 6191 sayılı Sözleşmel� Erbaş ve Er Kanununun 9 uncu

maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Askerî eğ�t�m: Sözleşmel� er adaylarına okul, kurum, sınıf okulu, kıtalar veya eğ�t�m merkezler�nde

yaptırılacak olan kadro görev�ne yönel�k eğ�t�m�,
b) Ön sözleşme: Türk S�lâhlı Kuvvetler�n�n (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığı dâh�l), 

b�rl�k, karargâh, kurum ve kuruluşları �le sözleşmel� er adayları arasında; askerî eğ�t�me alınmaları konusunda yapılan
ve askerî eğ�t�m dönem� başlangıcı �le sözleşme yapılıncaya kadar geçecek sürey� kapsayan Ek-1’de yer alan örneğe
göre hazırlanmış olan sözleşmey�,

c) Sözleşme: Türk S�lâhlı Kuvvetler�n�n (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığı dâh�l), 
b�rl�k, karargâh, kurum ve kuruluşları �le sözleşmel� er adaylarından asker� eğ�t�m� başarıyla tamamlayanlar arasında
yapılan başlangıçta üç yıldan az olmamak şartıyla en fazla dört yıl, müteak�ben b�r yıldan az üç yıldan fazla olmayan ve
h�zmet yükümlülüğü get�ren, Ek-1’de yer alan örneğe göre hazırlanmış olan sözleşmey�,

ç) Sözleşmel� er adayı: Sözleşmel� er yet�şt�r�lmek amacıyla ön sözleşme yapılarak asker� eğ�t�me alınanları,
d) Sözleşmel� erbaş ve er: Erbaş ve er kadro görev yerler�nde, 6191 sayılı Kanun hükümler�ne göre �st�hdam

ed�lenler�,
e) Sözleşme yılı: Sözleşmen�n yürürlüğe g�rd�ğ� ay ve günü başlangıç olarak kabul eden ve bu tar�hten �t�baren

geçen her b�r yıllık sürey�,
�fade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Kaynak, Duyuru, Aranacak N�tel�kler, Müracaatların Şekl�, Zamanı, Değerlend�r�lmes�

ve Kabulü �le Değerlend�rme ve Seç�m Esasları, İşlemler�n Tamamlanması
ve Sözleşmen�n Yapılması

Kaynak
MADDE 5 ‒ (1) (Değ�ş�k:RG-5/1/2013-28519) Sözleşmel� er kaynaklarını; en az �lköğret�m veya

yurtdışındak� deng� okul mezunu olup askerl�k h�zmet�n� erbaş ve er olarak tamamlamış ve terh�sler�n�n üzer�nden üç
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yıldan fazla süre geçmem�ş ve düzelt�lmem�ş nüfus kaydına göre mürâcaat yapılan yılın Ocak ayının �lk günü �t�bar�yle
25 yaşını b�t�rmem�ş olanlar teşk�l eder.

(2) Askerî okullardan ve Türk S�lâhlı Kuvvetler�nden her ne sebeple olursa olsun �l�ş�kler� kes�len personel,
Türk S�lâhlı Kuvvetler�nde sözleşmel� erbaş ve er olarak alınmaz.

Duyuru
MADDE 6 ‒ (1) Genelkurmay Başkanlığınca gerekl� görüldükçe yayımlanan prens�pler çerçeves�nde kuvvet

komutanlıkları �le Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığınca; öncek� yıl uygulamaları ve yen�
�ht�yaçlar d�kkate alınarak sözleşmel� er �st�hdamı �le �lg�l� d�rekt�f yayımlanır ve tem�n tar�hler� ast b�rl�k ve kurumlar �le
askerl�k şubeler�ne yayımlanarak muvazzaflık h�zmet�n� yapmakta olan erbaş ve erlere duyurulur.

(2) Terh�sten sonra sözleşmel� er olmak �steyenler �ç�n kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sah�l Güvenl�k Komutanlığınca bel�rlenecek tar�hlerde basın organlarında, sözleşmel� erbaş ve er s�stem�n� tanıtıcı,
başvuru şek�l ve şartlarını açıklayan �lânlar ver�l�r.

(3) Türk S�lâhlı Kuvvetler�n�n �ht�yaçları d�kkate alınarak �st�hdamı plânlanan sözleşmel� erbaş ve er kadroları
hakkında 18/5/1929 tar�hl� ve 1453 sayılı Zab�tan ve Askerî Memurların Maaşatı Hakkında Kanunun 2 nc� maddes�
hükmü uygulanır.

Aranacak n�tel�kler
MADDE 7 ‒ (1) Sözleşmel� erl�k �ç�n aşağıdak� n�tel�kler aranır;
a) Türk vatandaşı olmak.
b)  En az �lköğret�m veya yurt dışındak� deng� okul mezunu olmak.
c) Türk S�lâhlı Kuvvetler� Sağlık Yeteneğ� Yönetmel�ğ�nde (Değ�ş�k �bare:RG-28/2/2014-28927 Mükerrer)

sözleşmel� erbaş ve erler �ç�n bel�rt�len şartları taşımak.
ç) (Değ�ş�k:RG-5/1/2013-28519) Muvazzaflık h�zmet� sırasında veya terh�s�nden �t�baren üç yıl �ç�nde ve

müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının �lk günü �t�bar�yle 25 yaşını b�t�rmem�ş olmak şartıyla; Kuvvet Komutanlıkları
veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sah�l Güvenl�k Komutanlığı tarafından alım �ç�n görevlend�r�len b�r�mlere
müracaat etmek.

d) (Değ�ş�k:RG-28/2/2014-28927 Mükerrer) Askerî okullardan ve Türk S�lahlı Kuvvetler�nden her ne
sebeple olursa olsun �l�ş�ğ� kes�lmem�ş olmak.

e) (Mülga:RG-28/2/2014-28927 Mükerrer)
f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
g) Cezaları ertelenm�ş, seçenek yaptırımlardan b�r�s�ne çevr�lm�ş, genel ya da özel af kanunları kapsamına g�rm�ş

veya haklarında hükmün açıklanmasının ger� bırakılmasına karar ver�lm�ş olsa dah�;
1) Devlet�n güvenl�ğ�ne karşı �şlenen suçlar, halkı askerl�kten soğutmak, Türk M�llet�n�, Türk�ye Cumhur�yet�

Devlet�n�, Devlet�n kurum ve organlarını aşağılama �le z�mmet, �rt�kap, �ft�ra, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k,
güven� kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yem�n, suç uydurma, c�nsel saldırı, c�nsel tac�z, k�ş�y� hürr�yet�nden
yoksun bırakmak, fuhuş, gayr� tab�� mukarenet, h�lel� �flas g�b� yüz kızartıcı veya şeref ve hays�yet kırıcı suçlar �le
kaçakçılık, �haleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

2) F�rar, am�r veya üste f��len taarruz, emre �taats�zl�kte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve �syan
suçlarından,

3) 22/5/1930 tar�hl� ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 �nc� maddes�nde bel�rt�len suçlardan b�r�s�nden
mahkum olmamak.

ğ) Taks�rl� suçlar har�ç olmak üzere b�r suçtan b�r ay ve daha fazla hap�s cezası �le mahkum olmamak,
h) Güvenl�k soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,
ı) Yapılacak olan f�z�k� kab�l�yet test� ve mülakatlarda başarılı olmak.
�) (Ek:RG-19/6/2013-28682)  Öğren�m�n� kend� adına yapmış olmak veya herhang� b�r kurum veya kuruluşa

karşı h�zmet veya tazm�nat yükümlülüğü bulunmamak (askerl�k yükümlülüğüne �l�şk�n hükümler saklıdır).
Müracaatların şekl�, zamanı ve müracaat
MADDE 8 ‒ (1) Yayımlanan duyurulara göre, askerl�k h�zmet�n� yaparken sözleşmel� er şartlarını ha�z ve �stekl�

olanlar, kuvvet komutanlıkları �le Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığınca yayımlanan
duyurularda yer alan müracaat tar�hler�nde, d�lekçe �le şahsî dosyalarının muhafaza ed�ld�ğ� �lk am�rler�ne müracaat
ederler. Müracaatlar; personel�n bağlı olduğu alay (ve eş�d�) veya müstak�l tabur (ve eş�d�) komutanlıkları �le eş�d�
kurum am�rl�kler�nde toplanır. Bu makamlardan daha üst makamlara doğrudan bağlı b�rl�k, karargâh ve kurumlarda
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görevl� olanların müracaatları; tugay, tümen, kolordu, ordu (ve eş�d�) komutanlıkları �le eş�d� kurum am�rl�kler�nde ve
jandarma bölge komutanlıklarında; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sah�l Güvenl�k Komutanlığı
ve Genelkurmay Başkanlığı �le M�llî Savunma Bakanlığında �se Personel Başkanlıklarında toplanır. Müteak�ben söz
konusu başvurular kuvvet komutanlıkları �le Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığı tarafından
tem�n �ç�n görevlend�r�len komutanlıklara gönder�l�r.

(2) Terh�s olduktan sonra sözleşmel� er olmak �steyenler kuvvet komutanlıkları �le Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığınca yayımlanan duyurularda yer alan müracaat tar�hler�nde; b�r d�lekçeye, terh�s
ç�zelges�n�n b�r suret�n� de ekleyerek doğrudan kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sah�l
Güvenl�k Komutanlığı tarafından tem�n �ç�n görevlend�r�len komutanlıklara müracaat ederler.

Değerlend�rme ve seç�m esasları
MADDE 9 ‒ (1) Değerlend�rme ve müracaatın kabulü aşağıdak� sıraya göre yapılır:
a) Kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sah�l Güvenl�k Komutanlığı tarafından tem�n

�ç�n görevlend�r�len komutanlıklarca; müracaat edenler�n �şlemler�n� yürütmek üzere müracaat kabul heyet� oluşturulur.
Oluşturulacak heyet�n n�tel�k ve sayıları kend� yönergeler�nde bel�rlen�r.

b) Askerl�k h�zmet�n� yapmakta �ken müracaat edenler �ç�n kend� b�rl�k komutanlıkları tarafından Ek-2’de yer
alan "Sözleşmel� Er Olacaklar İç�n N�tel�k Belges�", doldurma tal�matına uygun olarak tanz�m ed�l�r. Söz konusu
personele a�t n�tel�k belges� ve müracaat �ç�n �stenen d�ğer tüm belgeler, �lg�l� b�rl�k komutanlıkları tarafından, kuvvet
komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sah�l Güvenl�k Komutanlığı tarafından sözleşmel� er tem�n� �ç�n
görevlend�r�len komutanlığa gönder�l�r.

c) Askerl�k h�zmet�n� yaparken müracaat eden adaylar �le askerl�k h�zmet�n� tamamlamayı müteak�p müracaat
eden adaylardan sözleşmel� er olab�lmek �ç�n bu Yönetmel�kte yer alan n�tel�klere ha�z olanlar, müracaat kabul
heyet�nce; ön sağlık muayenes� �le yönergelerde bel�rlenecek f�z�k� kab�l�yet test� ve mülakata tab� tutulur. Ön sağlık
muayenes�, f�z�k� kab�l�yet test� ve mülakatta başarılı olanlardan kontenjana g�renler, �lg�l� komutanlıklar tarafından
sağlık raporu alınması maksadıyla tam teşekküllü askerî hastaneye sevk ed�l�r.

ç) Müracaatların şekl�, kabulü ve sıralamasıyla �lg�l� esaslar kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığının düzenlemeler� çerçeves�nde bel�rt�l�r. Terh�s belgeler�nde "Sözleşmel� Erbaş ve Er
Olur" kaydı olanlar, yapılacak değerlend�rmeler sonunda aldıkları puanları eş�t olan adaylar arasından terc�h ed�l�r.

d) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığı tarafından tem�n �ç�n
görevlend�r�len komutanlıklarca, �lg�l� makamlardan �nt�kal ett�r�len başvuruları, f�z�k� kab�l�yet test�, mülakat sonuçları,
sağlık raporları �ncelen�r. Müracaat eden personel�n güvenl�k soruşturması yapılır.

(2) (Değ�ş�k:RG-13/11/2014-29174) Sözleşmel� er adayı olarak alınanların bundan sonrak� terf�, sözleşmen�n
yen�lenmes�, sözleşmen�n fesh�, �l�ş�k kesme ve özlük haklarına �l�şk�n �şlemler �le buna benzer d�ğer bütün �şlemler�
bağlı oldukları tugay, bağımsız tugay, tümen, jandarma bölge, sah�l güvenl�k bölge (ve eş�d�) komutanlarınca, eş�d�
eğ�t�m merkez� komutanlıkları �le eş�d� kurum am�rler�nce; kolordu ve ordu (ve eş�d�) doğrudan bağlı b�rl�kler� �le eş�d�
kurum am�rl�kler�nde kurmay başkanlarınca; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sah�l Güvenl�k
Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı �le M�llî Savunma Bakanlığına doğrudan bağlı b�rl�kler�nde personel
başkanlarınca veya yetk� ver�len komutanlıklarca yapılır.

İşlemler�n tamamlanması ve ön sözleşme �le sözleşmeler�n yapılması
MADDE 10 ‒ (1) Sözleşmel� er adayları �le kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l

Güvenl�k Komutanlıklarının (Değ�ş�k �bare:RG-28/2/2014-28927 Mükerrer) yetk� ver�len b�rl�k, karargâh, kurum
ve kuruluşları arasında ön sözleşme �mzalanır.

(2) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığınca; ön sözleşme
�mzalanan personele görevlend�rme em�rler� tebl�ğ ed�l�r ve sözleşmel� er adayı �s�m l�stes� askerî eğ�t�m görecekler�
okul, kurum, sınıf okulu, kıtalar veya eğ�t�m merkezler�ne b�ld�r�l�r.

(3) Sözleşmel� er adayı olarak alınacaklar, görevlend�rme emr�nde bel�rt�len tar�hte askerî eğ�t�me tab�
tutulacakları okul, kurum, sınıf okulu, kıtalar veya eğ�t�m merkezler�ne katılırlar.

(4) İlk sözleşme; üç yıldan az, dört yıldan fazla olamaz. İlk sözleşme belges� Ek-1’de yer alan forma göre
tanz�m ed�l�r. Müteak�p sözleşmeler b�r yıldan az üç yıldan fazla olmayacak şek�lde yapılır. Sözleşmel� erler�n �lk
sözleşmeler� askerî eğ�t�m� aldığı komutanlık tarafından, müteak�p sözleşmeler� �se sözleşme yapmaya yetk�l�
makamlarca yapılır.
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(5) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığının tem�ne yetk�l�
komutanlıklarınca; sözleşmel� er adaylarına a�t �lg�l� makamlardan kend�ler�ne �nt�kal ett�r�len başvuru d�lekçes�, n�tel�k
belges�, sağlık raporu ve varsa d�ğer belgeler�, sözleşmel� er adaylarının asker� eğ�t�m alacağı komutanlığa gönder�l�r.

(6) Sözleşmel� er olarak alınanların muvazzaflık h�zmet�n� yaptıkları b�rl�ktek� am�rler�, muvazzaflık h�zmet�n�
müteak�p terh�s �şlem�n� yaptıktan sonra, askerl�k yoklamasında d�kkate alınmak üzere dağıtım emr�n�n b�r suret�n� de
�lâve ederek muvazzaflığa a�t şahsî dosyasını, terh�sten sonra müracaat edenler �ç�n �se sadece dağıtım emr�n� askerl�k
şubes�ne gönder�r. Sözleşmel� er �st�hdam eden �lg�l� am�r, gönder�len belgeler� �ht�va edecek şek�lde b�r dosya hazırlar.
Sözleşmel� erler�n herhang� b�r şek�lde Türk S�lâhlı Kuvvetler�nden �l�ş�kler�n�n kes�lmes�n� müteak�p, �lg�l� am�rdek�
şahs� dosyası, usulüne uygun olarak �lg�l� kuvvet komutanlığına veya Jandarma Genel Komutanlığına yahut Sah�l
Güvenl�k Komutanlığına gönder�l�r.

(7) Türk S�lâhlı Kuvvetler�nden �l�ş�ğ� kes�len sözleşmel� erbaş ve erler hakkında “terh�s belges�” ve son üç yıla
a�t “aylık pr�m ve h�zmet belges�” düzenlenerek, sözleşme yapmaya yetk�l� komutanlıklar veya kurum am�rl�kler�
tarafından Sosyal Güvenl�k Kurumu Başkanlığına gönder�l�r.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yet�şt�rme, H�zmet Şartları ve Yedekl�k Dönem� ve Görev
Yet�şt�rme
MADDE 11 ‒ (1) Sözleşmel� er adaylarının yet�şt�r�lmes� �le �lg�l� esaslar aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Sözleşmel� er adayları, yapılacak ön sözleşmey� müteak�p kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel

Komutanlığı ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığının �ht�yaçları doğrultusunda, okul, kurum, sınıf okulu, kıtalar veya eğ�t�m
merkezler�nde askerî eğ�t�me tab� tutulurlar.

b) Uygulanacak olan eğ�t�mler�n şekl� ve süres�, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l
Güvenl�k Komutanlığının düzenlemeler� çerçeves�nde bel�rt�l�r.

H�zmet şartları ve yedekl�k dönem�
MADDE 12 ‒ (1) Sözleşmel� erbaş ve erler �le sözleşmel� er adayları asker k�ş� sayılırlar. Sözleşmel� erbaşlar

muvazzaflık h�zmet�nde olan emsal rütbedek� erbaşların üstü, emsal rütbedek� uzman erbaşların astıdır. Sözleşmel�
erbaş ve erler�n kend� rütbes�ndek� d�ğer b�r sözleşmel� erbaş ve erle astlık üstlük �l�şk�s� yoktur. Cezaî müeyy�deler �le
yargılama usulü bakımından er ve erbaşların tâb� olduğu hükümlere tâb� olurlar. Sözleşmel� erbaşlar hakkında rütben�n
ger� alınması fer� cezası uygulanmaz.

(2) Sefer görev em�rler�, askerl�k yükümlülüğünü yer�ne get�rd�kler� sınıf, branş ve statüye göre çıkarılır.
(3) Terh�s kaydı, yedekl�k yoklaması, h�zmete celp, eğ�t�m ve tatb�kat g�b� yedekl�k dönem�ne �l�şk�n olarak

6191 sayılı Kanunda düzenlenmeyen hususlarda 21/6/1927 tar�hl� ve 1111 sayılı Askerl�k Kanunu �le 16/6/1927 tar�hl�
ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Asker� Memurlar Kanununun �lg�l� hükümler� uygulanır.

(4) Sözleşmel� erbaş ve erler, 8/10/1986 tar�hl� ve 86/11092 tar�hl� Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Türk S�lâhlı Kuvvetler� Sağlık Yeteneğ� Yönetmel�ğ�nde yer alan er sınıflarında �st�hdam ed�l�r.

Görev
MADDE 13 ‒ (1) Sözleşmel� erbaş ve erler �st�hdam ed�ld�kler� kadro görevler� �le 4/1/1961 tar�hl� ve 211

sayılı Türk S�lâhlı Kuvvetler� İç H�zmet Kanununda erbaş ve erler �ç�n bel�rt�len görevler� de yaparlar. Bu Yönetmel�kte
hüküm bulunmayan hallerde, erbaş ve erler hakkındak� hükümler uygulanır.

(2) Ayrıca, sözleşmel� erbaş ve erler�n sınıfları kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l
Güvenl�k Komutanlığınca değ�şt�r�leb�l�r.

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşme Süreler�, Rütbe Bekleme Süreler� ve Sözleşmen�n Yen�lenmes�,
Ön Sözleşmen�n ve Sözleşmen�n İdarece Fes�h Haller�

Sözleşme süreler�
MADDE 14 ‒ (1) Sözleşmel� er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğ�t�me alınırlar. Askerî eğ�t�m� başarı �le

tamamlayanlarla, bu Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�nde bel�rt�len yetk�l� komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak
kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. (Değ�ş�k cümle:RG-13/11/2014-29174) Müteak�p sözleşmeler, b�r yıldan
az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azamî yed� yıllık h�zmet süres� sonuna kadar uzatılab�l�r.
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(2) Sıkıyönet�m, seferberl�k, savaş veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hallerde �ht�yaç duyulanların
sözleşme süreler�, talebe ve yaş hadd�ne bakılmaksızın kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sah�l
Güvenl�k Komutanının �stem� üzer�ne ve durumun devamı müddet�nce Genelkurmay Başkanının onayı �le uzatılab�l�r.

Rütbe bekleme süreler� ve sözleşmen�n yen�lenmes�
MADDE 15 ‒ (1) Sözleşmel� erl�kte en az �k� yılını tamamlayanlar, kadro görev yer� uygunsa l�yakat durumu

da d�kkate alınarak sözleşmel� onbaşılığa, sözleşmel� onbaşılıkta en az �k� yılını tamamlayan personel kadro görev yer�
uygunsa l�yakat durumu da d�kkate alınarak sözleşmel� çavuşluğa aşağıdak� esaslar dâh�l�nde geç�r�l�r:

a) İstekl� olmak,
b) Görevdek� başarısı Ek-3’te yer alan n�tel�k belges� �le tesp�t ed�lmek ve sözleşmel� onbaşı ve çavuş

olab�leceğ�ne da�r haklarında olumlu kanaat bulunmak, kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut
Sah�l Güvenl�k Komutanlığı tarafından hazırlanacak yönergelerde bel�rt�len sınav ve f�z�k� kab�l�yet testler�nden başarılı
olmak,

c) (Değ�ş�k:RG-13/11/2014-29174) Tugay, bağımsız tugay, tümen, jandarma bölge, sah�l güvenl�k bölge (ve
eş�d�) komutanlarınca veya eş�d� kurum am�rler�nce; kolordu ve orduya (ve eş�d�) doğrudan bağlı b�rl�kler� �le eş�d�
kurum am�rl�kler� �ç�n kurmay başkanlarınca; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sah�l Güvenl�k
Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı �le M�llî Savunma Bakanlığına doğrudan bağlı b�rl�kler� �ç�n personel
başkanlıklarınca veya yetk� ver�len makamlarca rütbe terf�ler�n�n onaylanması.

(2) Her sözleşme süres�n�n sona erme tar�h�nden en az üç ay önce sözleşmel� erbaş ve erler sözleşmey�
yen�leyecekler�ne da�r yazılı b�ld�r�mde bulunmadıkları takd�rde, sözleşme kend�l�ğ�nden sona erer. (Ek cümle:RG-
13/11/2014-29174) Terörle mücadele sırasında veya bu görevler�nden dolayı alıkonulan ya da kaybolanların
sözleşme süreler�, akıbetler� açıklığa kavuşturulana kadar kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sah�l
Güvenl�k Komutanının göstereceğ� lüzum üzer�ne, durumun devamı müddet�nce, Genelkurmay Başkanının onayı �le
talebe bakılmaksızın 6191 sayılı Kanunda bel�rt�len azam� h�zmet süres�n� geçmemek üzere uzatılab�l�r.

(3) Sözleşmel� erbaş ve erler, sözleşme süreler� sona ermeden sözleşmeler�n� tek taraflı olarak feshedemezler.
Ancak, �lk sözleşmey� müteak�p yapılacak sözleşmen�n süres� b�tmeden, bakmakla yükümlü olduğu k�ş�lerden
herhang� b�r�n�n vefat etmes� veya bakmakla yükümlü olduğu k�ş�ler�n sağlık durumu sebeb� �le yapılan fes�h talepler�;
kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığınca h�zmet gerekler� ve koşullar
gözet�lerek kabul ed�leb�l�r.

(4) Bu şek�lde sözleşmeler� feshed�lenler, bu Yönetmel�ğ�n 20 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (b) bend� ve 21
�nc� maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında bel�rt�len haklardan �st�fade ederler.

Ön sözleşmen�n �darece fes�h haller�
MADDE 16 ‒ (1) Sözleşmel� er adaylarının ön sözleşmeler�, aşağıdak� nedenlerle süres�n�n b�t�m�nden önce

feshed�l�r:
a) Tugay, bağımsız tugay, tümen, jandarma bölge (ve eş�d�) komutanlarınca veya eş�d� kurum am�rler�nce;

kolordu ve orduya (ve eş�d�) doğrudan bağlı b�rl�kler� �le eş�d� kurum am�rl�kler� �ç�n kurmay başkanlarınca; kuvvet
komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sah�l Güvenl�k Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı �le M�llî
Savunma Bakanlığına doğrudan bağlı b�rl�kler� �ç�n personel başkanlıklarınca veya yetk� ver�len makamlarca; asker�
eğ�t�m esnasında başarısız veya d�s�pl�ns�z olduğuna karar ver�lmek.

b) Yetk�l� sağlık kurullarınca asker� eğ�t�me ve/veya göreve devam edemez kararı ver�lm�ş olmak.
c) Sözleşmel� er adayı olma şartlarından herhang� b�r�n� taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süres�

�ç�nde bu şartlardan herhang� b�r�n� kaybetmek.
ç) Askerî eğ�t�m�n üçte b�r�ne katılmamak.
(2) Ön sözleşme dönem�nde görevler�n� �cra ederken veya görevler� dolayısıyla b�r saldırıya veya kazaya

uğrayan ya da b�r meslek hastalığına yakalanma net�ces�nde askerî eğ�t�m�n üçte b�r�ne devam etmeyerek başarısız
kabul ed�lenler, b�r kez olmak üzere sonrak� dönemde açılacak asker� eğ�t�me planlanırlar. Sonrak� dönemde �stekl�
olmaları, aranan sağlık ve d�ğer n�tel�kler�n� korumaları hal�nde yen�den ön sözleşme yapılarak eğ�t�me alınırlar.

(3) Türk S�lâhlı Kuvvetler� �le �l�ş�kler� kes�len ön sözleşme dönem�ndek� personelden, peş�n olarak ödenen aylık
ve aylık �le b�rl�kte ödenen d�ğer tüm özlük haklarının çalışılmayan günlere a�t kısmı ger� alınır.

Görevde başarısız olma, kend�ler�nden �st�fade ed�lmeme haller� ve sözleşmen�n feshed�lme
sebepler�
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MADDE 17 ‒ (1) Sözleşmel� erbaş ve erler�n sözleşmeler�, aşağıdak� nedenlerle sözleşme süres�n�n b�t�m�nden
önce feshed�l�r:

a) D�s�pl�ns�zl�k ve ahlak� durum neden�yle Türk S�lâhlı Kuvvetler�nde görev yapamayacağı, sıralı am�rler�n�n her
türlü b�lg� ve belgeye dayanarak düzenleyeceğ� n�tel�k belges� �le anlaşılmak.

b) Yeters�zl�k ve görevde başarısız olma neden�yle kend�s�nden �st�fade ed�lemeyeceğ�, (atış, spor, eğ�t�m,
operasyon ve �st�hdam ed�ld�kler�, kadro görev yerler�ndek� davranışlarında, askerl�k mesleğ� değerler�n� serg�lemede,
�kazlara rağmen �stenen düzeye ulaşamayan ve aşırı derecede borçlananlardan bu durumu rapor, tutanak ve her türlü
belgeyle kanıtlananlar, mazerets�z olarak b�r sözleşme yılı �çer�s�nde yed� gün ve daha uzun süreyle göreve
gelmeyenler) sıralı am�rler�n�n her türlü b�lg� ve belgeye dayanarak düzenleyeceğ� n�tel�k belges� �le anlaşılmak.

c) (Değ�ş�k:RG-25/10/2015-29513)  Son olarak ver�len de dâh�l olmak üzere, kararın kes�nleşt�ğ� tar�hten
�t�baren ger�ye doğru son b�r yıl �ç�nde toplamda otuz gün ve daha fazla oda haps� veya h�zmet yer�n� terk etmeme
cezasına mahkum olmak veya en son aldığı d�s�pl�n cezasından ger�ye doğru son b�r yıl �ç�nde en az �k� d�s�pl�n
am�r�nden toplam sek�z defa veya daha fazla d�s�pl�n cezası almak.

ç) Yasadışı s�yas�, yıkıcı, bölücü faal�yetlerde bulunmak, tutum ve davranışlarıyla bu görüşler� ben�msed�ğ� tesp�t
ed�lmek.

d) Sözleşmel� er olmak �ç�n gerekl� n�tel�k ve şartlardan herhang� b�r�n� taşımadığı sonradan anlaşılmak veya
sözleşme süres� �ç�nde bu n�tel�kler�nden herhang� b�r�n� kaybetmek.

e) Yabancı uyruklu k�ş�lerle yapılan evl�l�klerde, evl�l�kler� �lg�l� mevzuatta bel�rt�len esaslar dâh�l�nde
Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmemek veya çeş�tl� nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybetmek.

 f) Yetk�l� sağlık kurullarınca Türk S�lâhlı Kuvvetler� Sağlık Yeteneğ� Yönetmel�ğ� doğrultusunda ver�len kararlara
göre sözleşmel� erbaş ve er olarak göreve devamı mümkün olmamak.

g) İst�hdam ed�ld�kler� sınıf ve branşlarda görev yapamayacaklarına da�r yetk�l� sağlık kurullarınca karar
ver�lenlerden, �darece başka b�r sınıfta �st�hdamına gerek duyulmamak.

ğ) Herhang� b�r suç sebeb�yle doksan günden fazla tutuklu kalanlar �le göreve başlama tar�h�nden önce �şled�ğ�
Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�nde bel�rt�len b�r suç neden�yle soruşturması devam edenlerden, haklarında ver�lecek olan
mahkûm�yet hükmü göreve başladıktan sonra kes�nleşm�ş olmak.

h) (Ek:RG-12/4/2014-28970) Haklarında yüksek d�s�pl�n kurulları tarafından S�lahlı Kuvvetlerden ayırma
cezası ver�lm�ş olmak

(2) Sözleşmes� feshed�lerek �l�ş�ğ� kes�lenler, yedekte erbaş ve er kaynağına alınırlar.
(3) Bu madden�n, b�r�nc� fıkrasının (f) ve (g) bentler� gereğ�nce sözleşmeler� �darece feshed�lenler bu

Yönetmel�ğ�n 21 �nc� madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında bel�rt�len haklardan �st�fade ederler.
(4) (Değ�ş�k:RG-28/2/2014-28927 Mükerrer) Sözleşmen�n yapılmasını müteak�p;
a) Barışta ve savaşta, görev�n� �cra ederken veya görev� dolayısıyla b�r saldırıya, kazaya uğrayan ya da b�r

meslek hastalığına yakalananlar,
b) Kanser, tüberküloz, kron�k böbrek yetmezl�ğ� �le ruh ve s�n�r hastalıkları g�b� sağlık kurulları raporlarında

uzun sürel� b�r tedav�ye �ht�yaç gösterd�ğ� bel�rt�len b�r hastalığa yakalananlardan, toplam olarak ve f��len üç yılı
geçmemek şartıyla tedav�, �st�rahat veya hava değ�ş�m�ne tab� tutulanlar,

har�ç olmak üzere, sözleşmel� erbaş ve erler�n hava değ�ş�m� ve �st�rahat süres�n�n toplamı, �st�rahat ve hava
değ�ş�m�n�n başladığı tar�hten ger�ye doğru son b�r yıl �çer�s�nde (yatarak tedav� olma süres� har�ç) üç ayı geçemez. 
Süren�n hesaplanmasına en son alınan hava değ�ş�m� ve �st�rahat süres� dâh�l ed�l�r. Hava değ�ş�m� ve �st�rahat süres� üç
ayı geçenler�n sözleşmeler� feshed�lerek Türk S�lâhlı Kuvvetler� �le �l�ş�kler� kes�l�r.

 
BEŞİNCİ BÖLÜM

Özlük Hakları
Ön sözleşme aylığı
MADDE 18 ‒ (1) Sözleşmel� er adayları �le sözleşmel� erbaş ve erler; ön sözleşme yapılması �le b�rl�kte

31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanununun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasının © bend� kapsamında s�gortalı sayılırlar. Pr�me esas kazançların hesabında; sözleşmel� er adayı, sözleşmel� er
ve sözleşmel� onbaşı olarak �st�hdam ed�lenler �ç�n uzman onbaşıların, sözleşmel� çavuş olarak �st�hdam ed�lenler �ç�n
�se uzman çavuşların pr�me esas kazanç tutarları esas alınır.
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(2) Sözleşmel� er adaylarına, sözleşmel� erler�n b�r�nc� h�zmet yılı �ç�n öngörülen ücret�n üçte �k�s� oranında aynı
esas ve usuller çerçeves�nde aylık ücret öden�r. Ödemeler her ayın başında peş�n olarak yapılır. Sözleşmel� er adayları
ön sözleşme tar�h�nden �t�baren ücrete hak kazanırlar. Sözleşmel� er adaylarının ön sözleşme dönem�ndek�, �aşe ve
�bateler� Devlet tarafından karşılanır.

Aylıklar
MADDE 19 ‒ (1) Sözleşmel� erbaş ve erlere, sözleşme tar�h�nden geçerl� olarak onaltı yaşından büyükler �ç�n

bel�rlenen asgar� ücret brüt tutarının h�zmet yıllarına göre 6191 sayılı Kanuna ekl� (1) sayılı cetvelde bel�rlenen oran �le
çarpımı sonucu bulunacak tutar üzer�nden aylık ücret ver�l�r. Ekl� (1) sayılı cetvelde bel�rlenen oran komando
b�rl�kler�nde görevl� sözleşmel� erbaş ve erlere yüzde sek�z, sınır b�rl�kler�nde görevl� sözleşmel� erbaş ve erlere yüzde
üç artırımlı uygulanır. Sözleşmel� erbaş ve erlere ödenecek ücretten, damga verg�s� dışında herhang� b�r verg� kes�lmez.

(2) Sözleşmel� er adayları �le sözleşmel� erbaş ve erlerden uçuş, paraşüt, den�zaltı, dalgıç ve kurbağa adam
h�zmetler�nde görevlend�r�lenlere, bu h�zmetlerde görevlend�r�len ve aynı uçuş, dalış ve atlayış h�zmet süres�nde bulunan
astsubaylara 28/2/1982 tar�hl� ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Den�zaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam H�zmetler� Tazm�nat
Kanunu esaslarına göre h�zmet yılları �t�barıyla ödenen uçuş, dalış ve atlayış tazm�natlarının yüzde y�rm�beş� tutarında
aylık uçuş, dalış ve atlayış tazm�natı �laveten öden�r. Ayrıca, bu kapsamda bulunanlar hakkında 2629 sayılı Kanunun
şeh�tl�k ve (Değ�ş�k �bare: RG-27/10/2013-28804) engell�l�k tazm�natı hükümler� uygulanır. Jandarma Genel
Komutanlığı kadrolarında görev yapan sözleşmel� erbaş ve erlere 10/3/1983 tar�hl� ve 2803 sayılı Jandarma Teşk�lat,
Görev ve Yetk�ler� Kanununun 21 �nc� maddes�nde, Sah�l Güvenl�k Komutanlığı kadrolarında görev yapan sözleşmel�
erbaş ve erlere �se 9/7/1982 tar�hl� ve 2692 sayılı Sah�l Güvenl�k Komutanlığı Kanununun 16 ncı maddes�nde
öngörülen ödeme tutarının yüzde kırkı aynı usul ve esaslar çerçeves�nde öden�r. Tutuklanan, f�rar eden veya �z�n
tecavüzünde bulunan ve cezası �nfaz ed�lmekte olan sözleşmel� erbaş ve erler�n ücret ve d�ğer ödemeler� hakkında
27/7/1967 tar�hl� ve 926 sayılı Türk S�lâhlı Kuvvetler� Personel Kanununun 65 �nc� maddes� hükümler� uygulanır.

Sağlık h�zmetler�nden yararlanma ve sosyal haklar
MADDE 20 ‒ (1) Sözleşmel� erbaş ve erlerden barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında

görevler�nden dolayı b�r saldırıya veya kazaya uğrayan veya b�r meslek hastalığına yakalananların, �y�leş�nceye kadar
�l�ş�kler� kes�lmez, �z�nl� sayılırlar. Sıhhî arızası devam edenler ve kend�s�nden �st�fade ed�lemeyeceğ� anlaşılanlar
hakkında 5510 sayılı Kanun hükümler� uygulanır.

(2) Sözleşmel� erbaş ve erlerden;
a) Kend� kusurları olmaksızın �dare tarafından sözleşmeler� yen�lenmeyenler �le sözleşme süres� �ç�nde vefat, b�r

yıl �çer�s�nde bu Yönetmel�ğ�n 17 nc� maddes�nde bel�rt�len süreden daha fazla hava değ�ş�m� süres�n� geç�rme,
bulunduğu kadronun kaldırılması, �st�hdam ed�ld�ğ� kadronun sağlık n�tel�ğ�n� kaybetme nedenler�yle sözleşmeler� sona
erenler, Türk S�lâhlı Kuvvetler�nde sözleşmel� erbaş ve erler olarak h�zmet ett�kler� süre kadar,

b) Sözleşme süres� sonunda kend� �stekler�yle sözleşmeler�n� yen�lemeyenler �le �st�hdam ed�ld�ğ� kuvvet�n�n
değ�şt�r�lmes� yahut sınıfının kaldırılması sebeb�yle kend� �stekler� üzer�ne sözleşmes�n� feshedenler, sözleşmel� erbaş ve
er olarak h�zmet ett�kler� süren�n yarısı kadar,

müddetle genel sağlık s�gortalısı sayılmaya devam olunur. Bu şek�lde genel sağlık s�gortalısı sayılmaya devam
olunanların s�gortalı h�sses� dâh�l genel sağlık s�gortası pr�mler�, pr�me esas günlük kazanç alt sınırının otuz katı
üzer�nden, M�ll� Savunma Bakanlığı veya İç�şler� Bakanlığı tarafından öden�r. Genel sağlık s�gortası pr�m�n�n ödenmeye
devam olunacağı dönem �çer�s�nde, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�nde bel�rt�len s�gortalılık haller�nden b�r�
kapsamında s�gortalı olmayı gerekt�ren b�r �şte çalışanların, bu şek�lde çalışmaları sebeb�yle adlarına genel sağlık
s�gortası pr�m� ödenen süreler �ç�n bu fıkra hükümler�ne göre genel sağlık s�gortası pr�m� ödenmez.

(3) Sözleşmel� erbaş ve erler�n vefatı hal�nde 211 sayılı Kanunun 66 ncı maddes�n�n (b) fıkrası hükmü uygulanır.
(4) Sözleşmeler� sağlık neden�yle sona erenlerden; sözleşmeler�n�n sona ermes�ne neden olan sıhhî arızalarının

tedav�s�ne devam ed�lenlere, sözleşme sona erme tar�h�nden başlamak şartıyla on �k� ayı geçmemek üzere tedav�
süres�nce, görevdek� emsaller�n�n bu Yönetmel�ğ�n 19 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına göre almış oldukları aylık net
ücret�n�n üçte �k�s� her ay sağlık yardımı olarak kurumlarınca öden�r. Bu ödemeden h�çb�r kes�nt� yapılmaz. Ancak,
sözleşme sona erme tar�h�nden �t�baren on �k� ay �çer�s�nde sözleşmen�n sona ermes�ne neden olan sıhhî arızasından
dolayı, alullük aylığına hak kazananlara, hak kazandıkları tar�hten �t�baren söz konusu yardım kes�l�r.

İkram�ye ödeme esasları
MADDE 21 ‒ (1) Kend� kusurları olmaksızın veya �lk sözleşmes�n� yahut müteak�p sözleşme süres�n�

b�t�rmes�nden dolayı Türk S�lâhlı Kuvvetler�nden ayrılan sözleşmel� erbaş ve erlere, ayrıldıkları tar�htek� onaltı yaşından
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büyükler �ç�n uygulanmakta olan brüt asgar� ücret tutarının 6191 sayılı Kanuna ekl� (2) sayılı cetvelde h�zmet yıllarına
göre bel�rlenen oran �le çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır. Bu ödemeden, damga verg�s� har�ç herhang�
b�r verg� kes�lmez.

(2) Çeş�tl� nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler�n yahut d�s�pl�ns�zl�k, ahlâkî durum veya d�ğer nedenlerle
Türk S�lâhlı Kuvvetler�nde kalması uygun görülmeyenler�n sözleşmeler� feshed�l�r ve bunlara b�r�nc� fıkrada bel�rt�len
ödeme yapılmaz. Ancak, sağlık yahut bulunduğu kadronun kaldırılması sebeb�yle sözleşme yılını tamamlayamadan
ayrılmak mecbur�yet�nde kalanlara, sözleşmel� olarak görev yaptığı yıllara a�t �kram�ye tutarına, h�zmet ett�ğ� ve
tamamlayamadığı sözleşme yılına a�t �kram�ye m�ktarı on�k� aya eş�t olarak bölünmek suret�yle h�zmet ett�ğ� her aya
�sabet eden m�ktarda �lave ed�lerek ödeme yapılır.

(3) Sözleşmel� erbaş ve erlerden ayrıldıktan sonra �lg�l� mevzuatına göre kamu kurum ve kuruluşlarında �st�hdam
ed�lenler �le �ş kanunlarına tâb� olarak çalışanların emekl� olmaları durumunda; �lg�l� mevzuatına göre ödenecek emekl�
�kram�yes�, �ş sonu tazm�natı ve kıdem tazm�natının hesabında, bu madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarına göre yapılan
ödemede esas alınan h�zmet süreler� d�kkate alınmaz.

(4) Görevde �ken �şled�kler� kasıtlı suçlardan haklarında dava açılan ancak, yargılama sırasında sözleşme
süres�n�n b�tmes� neden�yle kend� �stekler� �le ayrılan sözleşmel� erbaş ve erlere, yargılama sonuçlanıp kes�nleş�nceye
kadar b�r�nc� fıkrada öngörülen ödeme yapılmaz. Yargılama sonucunda beraat edenlere hak ett�kler� bu ödeme yapılır,
mahkûm olanlara �se �kram�ye ödemes� yapılmaz.

(5) Sözleşmel� erbaş ve erler�n vefatı hal�nde, kanun� m�rasçılarına, bu madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarındak�
ödeme aynen yapılır.

(6) Sosyal Güvenl�k Kurumu tarafından, mevzuatı uyarınca kend�ler�ne veya hak sah�pler�ne aylık bağlananlara
bu madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında öngörülen ödemeler yapılmaz.

(7) (Ek:RG-13/11/2014-29174) Vefat eden ve Sosyal Güvenl�k Kurumu tarafından �lg�l� mevzuat hükümler�
gereğ�nce emekl�ye ayrılan sözleşmel� erbaş ve erlerden, o aya a�t peş�n ödenen aylık ger� alınmaz.

(8) (Ek:RG-13/11/2014-29174) Es�r düşen, görev� sırasında harp ga�b� olan veya enterne ed�lenler �le terörle
mücadele görev� sırasında veya bu görevler�nden dolayı alıkonulan ya da kaybolan sözleşmel� erbaş ve erler hakkında
926 sayılı Kanun hükümler� uygulanır.

İz�n
MADDE 22 ‒(Değ�ş�k:RG-23/8/2015-29454)
 (1) Sözleşmel� erbaş ve erler�n barışta her yıl 30 gün yıllık planlı �z�n hakkı vardır. Bu müddete yol dâh�l

değ�ld�r. Ayrıca, kısa sürel� mazeretlerde kullanılmak üzere onbeş güne kadar yıllık mazeret �zn� ver�leb�l�r. Yıllık
�z�nler�n ver�lmes�, zamanı ve süres� h�zmet�n aksamaması esas alınmak suret�yle kıta, karargâh ve kurum am�rler�nce
düzenlen�r. Yıllık planlı �z�ne g�den personele takv�m yılında b�r defa olmak üzere �nt�kal aracına bağlı olarak, f��len
yolda geçecek süreler göz önüne alınarak, �z�n vermeye yetk�l� makam tarafından 4 güne kadar yol �zn� ver�l�r. On beş
günlük yıllık mazeret �zn� dışında sözleşmel� erbaş ve erlere;

a) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşler�n�n ölümü hal�nde on gün,
b) Eş�n�n doğum yapması hal�nde on gün,
c) Yangın, deprem, su baskını g�b� olağanüstü b�r mazeret dolayısıyla b�r yıl �çer�s�nde otuz güne kadar mazeret

�zn� ver�leb�l�r. Ver�len mazeret �z�nler� yıllık �zne mahsup ed�lmez. Görev ve h�zmet �ht�yacının gerekt�rd�ğ� durumlarda
asgar� tugay ve eş�d� komutan veya am�r�n yazılı onayı �le personel �z�nden ger�ye çağrılab�l�r. Personel�n �z�nden
çağrılması, gec�kmes�nde sakınca bulunan hallerde sözlü olarak yapılab�l�r ve her halükarda bu durum b�r
görevlend�rme yazısı �le yazılı hale get�r�lerek bu yazının b�r suret� personel�n özlük dosyasında muhafaza ed�l�r. Bu
personel�n �z�nden dönüş masrafları �le tekrar �zne g�d�ş masrafları 10/2/1954 tar�hl� ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
hükümler�ne göre öden�r. Sözleşmel� erbaş ve erler�n �z�n �şlemler� 211 sayılı Kanuna ve 6/9/1961 tar�hl� ve 10899
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk S�lâhlı Kuvvetler� İç H�zmet Yönetmel�ğ� esaslarına göre düzenlen�r.

 
ALTINCI BÖLÜM

İaşe, G�yecek, Bakım, Barınma, Kıyafet, S�lâhları,
Mesa� Saatler�, İkamet ve D�ğer Hususlar

 
Sözleşmel� erbaş ve erler�n �aşe, g�yecek, bakım ve barınmaları
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MADDE 23 ‒ (1) Sözleşmel� erbaş ve erler�n ön sözleşme dönem� de dâh�l olmak üzere, g�yecek, bakım ve
barınmaları �le �aşeler� erbaş ve erler g�b� Devlet tarafından sağlanır. Bunlara, bu kapsamda başkaca b�r ödeme
yapılmaz. Sözleşmel� erbaş ve erler�n g�y�m, kuşam �st�hkakları; Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü alınarak
kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı �le Sah�l Güvenl�k Komutanlığı tarafından hazırlanacak ve �lg�l�
bakanlıklarca onaylanacak �st�hkak ve tahs�s l�steler�nde göster�l�r.

Kıyafet ve s�lâhları
MADDE 24 ‒ (1) Sözleşmel� erbaş ve erler�n kıyafetler� �le rütbeler�n şekl� ve n�tel�ğ� Türk S�lâhlı Kuvvetler�

Kıyafet Yönetmel�ğ�nde göster�l�r. Sözleşmel� erbaş ve erler�n s�lâhları kadro s�lâhıdır.
Mesa� saatler� ve �kamet
MADDE 25 ‒ (Değ�ş�k:RG-6/1/2021-31356)
(1) Sözleşmel� erbaş ve erler�n günlük faal�yet programı ve hafta sonu �z�nler�, 25/6/2019 tar�hl� ve 7179

sayılı Askeralma Kanunu gereğ� askerl�k yapanlarda olduğu g�b�d�r. Sözleşme ve görev süres�nce kışlada �skân
ed�l�rler. Ancak �stekl� olan sözleşmel� erbaş ve erlere b�rl�ğ�n günlük faal�yet programı �le görevler�n� ve emn�yet�n�
aksatmayacak şek�lde günlük faal�yet programında bel�rt�len faal�yet ve eğ�t�mler dışında kalan �st�rahat/�z�n süreler�nde
hafta �ç� mesa� sonrası ve hafta sonu görev yerler�nden ayrılmaları �ç�n �z�n ver�l�r. Bunlar �st�rahat/�z�nler�n�n b�t�m�n�
tak�p eden vard�ya başlangıcında/�lk mesa� gününün sabah yoklamasında hazır bulunmak zorundadır.

(2) Sözleşmel� erbaş ve erlere ver�len vaz�feye müteall�k �lave görevler �le b�rl�ğe ver�len vaz�feye yönel�k
tatb�kat/harekât/hudut ve benzer� görev hazırlıkları kapsamında ve ayrıca; nöbet/vard�ya, hazır kıta, karakol ve
benzer� görevler �le emn�yet ve salgın hastalıklar açısından tehl�ke arz edeb�leceğ� bel�rlenen günlerde hafta �ç�
mesa�/vard�ya sonrası ve hafta sonu görev yerler�nden ayrılmaları �ç�n �z�n ver�lmes� asgar� tabur, �lçe jandarma ve
müstak�l bölük komutanının (Den�z ve Hava Kuvvetler� Komutanlıkları �le Sah�l Güvenl�k Komutanlığında eş�d�)
yetk�s�nded�r.

Tert�p ed�lme ve kuvvet değ�şt�rme
MADDE 26 ‒ (1) (Değ�ş�k:RG-13/11/2014-29174) Sözleşmel� erbaş ve erler�n �lk ve müteak�p b�rl�klere

tert�b�, �lg�l� kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sah�l Güvenl�k Komutanlığı Personel
Başkanlıklarınca yapılır. Bu şek�lde tert�p ed�len personel hakkında 1111 sayılı Kanunun erbaş ve erlere �l�şk�n
hükümler� uygulanır.

(2) Sözleşmel� erbaş ve erler�n, �st�hdam ed�ld�kler� kadro görev yerler�n�n bağlı olduğu kuvvet�n değ�şmes�
durumunda, �lg�l� kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sah�l Güvenl�k Komutanlığının görüşler�
alındıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı tarafından kuvvetler� değ�şt�r�leb�l�r.

Özel hükümler
MADDE 27 ‒ (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, 1111 sayılı Kanun hükümler�ne göre �şlem

yapılır.
Uzman erbaşlığa ve astsubaylığa geç�ş
MADDE 28 ‒ (1) Sözleşmel� Erbaş ve Er Kanunu hükümler�ne göre �st�hdam ed�len personelden, kend�

kusurları olmaksızın sözleşmes� feshed�lenler �le kend� �steğ� �le sözleşmes�n� yen�lemeyenler veya ayrılanlar �lg�l�
mevzuattak� şartları sağlamak şartıyla, uzman erbaşlığa ve astsubaylığa başvurab�l�rler. En az üç yıl görev yapmış
olanlar, müteak�p sözleşme süres� �çer�s�nde başvuru yapab�l�r. Bu durumda olanların, başvurularının kabul ed�lmes�
hal�nde uzman erbaşlığa geçenler�n veya astsubaylığa nasbed�lenler�n sözleşmeler� kend�l�ğ�nden son bulur. Başvuruda
bulunan sözleşmel� erbaş ve erlere n�tel�k belgeler�, görev yerler�, h�zmet süres�, eğ�t�m durumu, takd�r ve ceza
durumları d�kkate alınarak öncel�k ver�l�r. (Ek cümle:RG-13/11/2014-29174) Sözleşmel� çavuşlar, mezun�yet
kr�terler�n� sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbes�yle başlarlar.

(2) (Ek fıkra:RG-12/4/2014-28970) Takd�r puanı EK-4 te bulunan ç�zelgeye göre hesaplanır. Ceza puanı
�se, 6413 sayılı Türk S�lahlı Kuvvetler� D�s�pl�n Kanununun (2) sayılı ç�zelges�ne göre bulunan toplam puanın 0,118
katsayısı �le çarpılması sonucu elde ed�len puandır. Ceza puanının hesaplanmasında, 6413 sayılı Kanunun (2) sayılı
ç�zelges�nde yer almayan ve taks�rl� suçlar har�ç olmak üzere mahkeme kararı �le ver�len para cezaları �ç�n 4 puan,
d�ğer hap�s cezaları �ç�n 4,5 puan esas alınır. Bu puanlar da 0,118 katsayısı �le tahv�l ed�l�r. Mahkeme kararı �le ver�len
cezalar ertelenm�ş, hap�s cezası seçenek yaptırımlarına çevr�lm�ş, adl� s�c�lden çıkarılmış ya da ver�len mahkûm�yet
hükmünün açıklanması ger� bırakılmış olsa dah� ceza puanı hesaplanır. Mükâfat puanları (+), ceza puanları (-)
değerded�r.

Yönerge
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MADDE 29 ‒ (1) Bu Yönetmel�ğ�n �lg�l� maddeler�nde değ�n�len veya �ht�yaç duyulan hususlar; en geç bu
Yönetmel�ğ�n yayımını tak�p eden altı ay �ç�nde kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l Güvenl�k
Komutanlığı tarafından çıkarılacak yönergeler �le açıklanır.

EK MADDE 1 – (Ek:RG-13/11/2014-29174)
Askerî h�zmete �l�şk�n görevler� sebeb�yle haklarında kamu davası açılanlar hakkında 926 sayılı Kanunun Ek 32

nc� maddes� hükümler� uygulanır.
Yetk� devr�
EK MADDE 2 – (Ek:RG-25/10/2015-29513)
(1) M�llî Savunma ve İç�şler� Bakanları, sözleşmel� erbaş ve erler�n ad� malullük dâh�l malullük veya vaz�fe

malullüğüne bağlı emekl�l�k �şlemler�ne �l�şk�n onay yetk�s�n� devredeb�l�rler. Yetk� devr�n�n yapılması hal�nde, bu madde
kapsamındak� emekl�l�k �şlemler� yetk� devr�n�n yapıldığı makam tarafından onaylanır.

Yürürlük
MADDE 30 ‒ (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 31 ‒ (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� M�llî Savunma ve İç�şler� Bakanı b�rl�kte yürütür.
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