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Rütbe bekleme süreleri ve sözleşmenin yenilenmesi  

MADDE 5 – (1) Sözleşmeli erlikte en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev 

yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak yönetmelikte belirtilen esaslar 

dâhilinde sözleşmeli onbaşılığa; sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını 

tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak 

yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde sözleşmeli çavuşluğa geçirilir.  

(2) Her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az üç ay önce, sözleşmeli 

erbaş ve erler sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları 

takdirde, sözleşme kendiliğinden sona erer.  

(3) Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini 

tek taraflı olarak feshedemezler. Ancak, ilk sözleşmeyi müteakip yapılacak 

sözleşmelerin süresi bitmeden, fesih talebine ilişkin sebepleri Kuvvet 

Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik 

Komutanlığınca yönetmelikte belirtilen hizmet gerekleri ve koşullar gözetilerek 

uygun olduğuna karar verilen sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmeleri idarece 

feshedilebilir. Bu şekilde sözleşmeleri feshedilenler, 7 nci maddenin beşinci ve 

altıncı fıkraları ile 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen 

haklardan istifade ederler.  

NOT:  

Kanunun Madde Gerekçesi: Madde ile, sözleşmeli erlerin sözleşmeli onbaşılığa, 

sözleşmeli onbaşıların sözleşmeli çavuşluğa yükseltilmesi ve sözleşmenin 

yenilenmesine ilişkin esasların düzenlenmesi amaçlanmıştır. 

                                                
1  Bu Sayfada yer alan açıklamalardan alıntı yapmak için, alıntı yapılan yazıya şu ibare 
eklenmelidir : “En son içtihatlı, notlu, açıklamalı, ek ve örnekli Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği, Askeri Ceza Kanunu, Disiplin Mahkemeleri Kanunu, 
Türk Silahlı Kuvvetleri  Personel Kanunu, 645 s., Ankara 2010, 1. Baskı" isimli Kitaptan 
alıntı yapılan ve www.askerihukuk.net isimli web sitesine konulan bu dosya ve 
açıklamaların tüm hakları anılan kitabın yazarı (E.) Hak.Alb. Orhan ÇELEN'e  aittir." Bu 
ibare eklenmek şartıyla, buradaki dosyalardan Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa 
alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın açıklama ve dosyanın tamamı başka bir 
mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz. 
 



 

 

AÇIKLAMA: 

1 – Sözleşmeli onbaşı ve sözleşmeli çavuş rütbelerine terfi işlemi: 

Sözleşmeli erlikte en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa 

liyakat durumu da dikkate alınarak yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde 

sözleşmeli onbaşılığa; sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını tamamlayanlar, kadro 

görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak yönetmelikte belirtilen 

esaslar dâhilinde sözleşmeli çavuşluğa geçirilir.  

Buna ilişkin esaslar şunlardır: (Bkz: .(Sözl. Erb. ve Er Yönt. Md. 15/1)  

a. İstekli olmak, 

b. Görevdeki başarısı Sözl. Erb. ve Er Yönt.nin Ek-3’te yer alan nitelik belgesi ile 

tespit edilmek ve sözleşmeli onbaşı ve çavuş olabileceğine dair haklarında olumlu 

kanaat bulunmak.  

c. Kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil 

Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanacak yönergelerde belirtilen sınav ve fiziki 

kabiliyet testlerinden başarılı olmak, 

d. Tugay, bağımsız tugay, tümen, jandarma bölge (ve eşidi) komutanlarınca 

veya eşidi kurum amirlerince; kolordu ve orduya (ve eşidi) doğrudan bağlı birlikleri 

ile eşidi kurum amirlikleri için kurmay başkanlarınca; kuvvet komutanlıkları, 

Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Genelkurmay 

Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığına doğrudan bağlı birlikleri için personel 

başkanlıklarınca veya yetki verilen makamlarca rütbe terfilerinin onaylanması.  

2- Yazılı bildirimde bulunmadığı durumda sözleşmenin sona ermesi:  

Her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az üç ay önce sözleşmeli erbaş 

ve erler sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları takdirde, 

sözleşme kendiliğinden sona erer. 

 



3 – Kural olarak; sözleşme süresi dolmadan, tek taraflı fesih mümkün 

değildir:  

Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek 

taraflı olarak feshedemezler.  

Ancak, ilk sözleşmeyi müteakip yapılacak sözleşmenin süresi bitmeden, 

bakmakla yükümlü olduğu kişilerden herhangi birinin vefat etmesi veya bakmakla 

yükümlü olduğu kişilerin sağlık durumu sebebi ile yapılan fesih talepleri; kuvvet 

komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 

hizmet gerekleri ve koşullar gözetilerek kabul edilebilir. 

Bu şekilde sözleşmeleri feshedilenler, Sözl. Erb. ve Er Yönetmeliğin 20 nci 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve 21 inci maddesinin birinci ve ikinci 

fıkralarında belirtilen haklardan istifade ederler. 

 


