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GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MUKAVELELİ ER VE ERBAŞ
TÜZÜĞÜ

[(4.3.2010 – R.G. 39 – EK III – A.E. 141 Sayılı Tüzüğün), (18.6.2012 – R.G. 114 – EK III – A.E.
355) ve (25.4.2014 – R.G. 102 – EK III – A.E. 277) Sayılı Tüzük ile Birleştirilmiş Şekli.]

ASKERLİK YASASI

(59/2000, 43/2002, 59/2003, 4/2004, 5/2005, 22/2008, 28/2008, 35/2009 ve 13/2012 Sayılı Yasalar)

9’uncu Madde Tahtında Yapılan Tüzük

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, değiştirilmiş şekliyle 59/2000
sayılı Askerlik Yasasının 9’uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu
tarafından onaylanmış bulunan aşağıdaki Tüzüğü yapar.

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Mukaveleli Er ve Erbaş
Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;

“Komutanlık”, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını;

“Muvazzaf”, ilgili mevzuata tabi olarak askerlik ödevini yapmakta
olanları;

“Olumlu Sicil”, sicil tam notunun % 60 ve daha fazlasını;

“Mukaveleli”, bu Tüzüğe göre mukaveleli olarak hizmet yapanları;

“Mukaveleli Erbaş”, bu Tüzük hükümlerine göre hizmet yapan
mukaveleli onbaşı ve mukaveleli çavuşları;

“Yüz Kızartıcı Suç”, hırsızlık, ev ve dükkân açma, soygun,
uyuşturucu madde tasarrufu ve kullanımı, emniyeti suistimal,
sahtekarlık, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin,
yağmacılık, ırza tecavüz, iftira, irtikap, rüşvet alma veya verme
suçlarını anlatır.

Amaç 3. Bu Tüzüğün amacı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının er ve erbaş
ihtiyacını karşılamaktır.

Kapsam 4. Bu Tüzük, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının er ve erbaş
kadrolarında istihdam edilecek mukaveleli er ve erbaşlar ile bunları istihdam
edecek veya bunların istihdamı ile ilgili birlik, kurum ve kuruluşları kapsar.

Alınacaklarda
Aranan Nitelikler

5. Mukaveleli er ve erbaş olarak alınacaklarda aranan şartlar aşağıda
sayılmıştır.

(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı ve Türk soyundan
olmak,

(2) En az ortaokul veya dengi okul mezunu olmak (lise veya
üniversite mezuniyeti tercih sebebidir).

Ancak ortaokul veya lise mezunu bulunmaması halinde
mukaveleli er olarak istihdam edileceklerde ilkokul mezuniyeti
yeterli görülebilir,
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(3) 18 yaşından küçük, ilkokul, ortaokul ve lise mezunları 25,
üniversite mezunları ise 27 yaşından büyük olmamak,

(4) Sağlık durumunun mukaveleli er ve erbaşlığa elverişli
olduğunu Askeri Hastane veya Devlet Hastanesinden alacağı
sağlık kurulu raporu ile kanıtlamış olmak,

(5) Muvazzaf askerliğini yapmış (kadınlardan aranmaz) olmak,

(6) İyi hal sahibi olmak (Polis Genel Müdürlüğünden alacakları
belge ile iyi hallerini belgelendirecekler),

(7) Askerlik hizmeti sırasında müracaat edenler için birlik
komutanı tarafından verilmiş uygun nitelik belgesi almış
olmak,

(8) Haklarında yapılacak güvenlik soruşturması uygun olmak,

(9) Yüz kızartıcı bir suçtan mahkum olmamak.

Müracaat 6. (1) Mukaveleli er veya erbaş olarak hizmet etmek isteyenler
Komutanlık tarafından yapılacak duyuruya göre bir dilekçe ile
müracaat ederler.

(2) Muvazzaf askerlik ödevi sonunda mukaveleli er veya erbaş
olarak hizmete devam etmek isteyenler dilekçe ile ilk amirine
müracaat ederler.

(3) Müracaat koşulları ve müracaatta istenecek belgeler
Komutanlık tarafından hazırlanacak yönerge ile belirlenir.

Sınav Komisyonu 7. Mukaveleli er veya erbaş olarak hizmet yapmak isteyenler aşağıda
sayılan personelden oluşan Mukaveleli Er veya Erbaş Sınav Komisyonu
tarafından yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava tabi tutulurlar.

(1) Güvenlik Kuvvetleri Kurmay Başkanı veya vekili, (Başkan)

(2) Güvenlik Kuvvetleri Personel Şube Müdürü veya vekili, (Üye)

(3) Güvenlik Kuvvetleri Merkez Şube Müdürü veya vekili, (Üye)

(4) Güvenlik Kuvvetleri Hareket ve Eğitim Şube Müdürü veya
vekili,(Üye)

(5) Güvenlik Kuvvetleri istihbarat ve İKK. Şube Müdürü veya
vekili, (Üye)

(6) İhtiyaç duyulduğu takdirde konu ile ilgili uzman personel,
(Üye)

Sınavlar 8. Sınavların türü, miktarı ve değerlendirme kıstasları Komutanlık
tarafından hazırlanacak yönerge ile belirlenir.

Komutan Onayı
ve Göreve
Başlama

9. Sınavlarda başarılı olanlar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanının onayını
müteakip göreve başlatılırlar. Muvazzaf askerlik hizmeti yapmış olanlar terhis
olduğu rütbe ile göreve başlatılır.

Ancak, yedek subay olarak terhis olmuş olanlar mukaveleli çavuş olarak
göreve başlatılırlar.
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Mukavele 10. (1) Mukaveleli er veya erbaş olarak göreve alınacak olanlara EK-
1’de örneği gösterilen mukavele imzalatılır.

(2) Mukavele süresi 2 yıldır.

Mukavelenin
Yenilenmesi

11. Mukavele süresinden sonra, mukavelelerinin yenilenmesini
isteyenlerin talepleri, müteakip sözleşme süreleri bir yıldan az, beş yıldan çok
olmamak ve ellibeş yaşını aşmamak kaydıyla aşağıdaki şartlar altında kabul
edilir.

(1) Mukavele süresinin bitimine bir ay kalana kadar mukavele
süresini uzatmak istediğini belirtir bir dilekçe ile müracaat
etmiş olmak,

(2) Olumlu sicil almış olmak,

(3) İstihdam edileceği kadroda münhal bulunmak,

İntibak 12. (1) Mukaveleli er veya erbaş olarak hizmete alınanlar, ihtiyaç
olması halinde Komutanlık tarafından belirlenecek süre kadar
intibak eğitimine tabi tutulurlar,

(2) İntibak süresi içerisinde göreve intibak edemeyenler ile
ayrılmak isteyenlerin mukaveleleri feshedilir.

(3) Mukavelesi feshedilenlere peşin olarak verilen aylık ve diğer
ödeneklerin çalışılmayan günlere ait kısmı geri alınır.

Kademe
İlerlemesi ve Sicil

13. (1) Mukaveleli er veya erbaşlar aşağıdaki şartları yerine getirmek
koşuluyla her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.

(A) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olmak,

(B) O yıl içinde olumlu sicil almış olmak.

(2) Sicil verilmesi, kimlerin sicil üstü olacağı ve sicil ile ilgili diğer
hususlar Komutanlık tarafından hazırlanacak yönerge ile
belirlenir.

Terfiler
2.A.E. 355 / 12

14. (1) Mukaveleli erler, aşağıdaki koşullara uygun olarak mukaveleli
onbaşılığa terfi ettirilirler:
(A) Dilekçe ile başvuruda bulunmak,
(B) Bulunduğu rütbede fiili olarak üç yıl çalışmış olmak,
(C) Şekli Komutanlık tarafından belirlenen ve sicil amirleri

tarafından doldurulan terfiye esas nitelik belgesinde tüm
sicil amirlerinin personel hakkında mukaveleli onbaşı
olabileceğine dair kanaati olmak ve nitelik notu
ortalaması 90 ve üzerinde olmak,

(Ç) Kadro görev yeri rütbesi ile uygun olmak,
(D) En az orta okul veya dengi okul mezunu olmak,
(E) Son üç yıla ait sicil notu ortalaması 90 ve yukarı olmak,
(F) Hizmeti süresince herhangi bir mahkeme tarafından hapis

cezası ile cezalandırılmamış olmak,
(G) Son bir yıl içerisinde ceza almamış olmak,
(H) Sözleşme bitim tarihi ile terfi tarihi arasında en az iki

yıllık bir süre bulunmak,



Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net

Tel: 227 17 01

4

(I) Komutanlık tarafından yapılacak sınavların her birinden
70 ve üzeri puan almak.

(2) Mukaveleli onbaşılar, aşağıdaki koşullara uygun olarak
mukaveleli çavuşluğa terfi ettirilirler:
(A) Dilekçe ile başvuruda bulunmak,
(B) Bulunduğu rütbede fiili olarak üç yıl çalışmış olmak,
(C) Şekli Komutanlık tarafından belirlenen ve sicil amirleri

tarafından doldurulan terfiye esas nitelik belgesinde tüm
sicil amirlerinin personel hakkında mukaveleli çavuş
olabileceğine dair kanaati olmak ve nitelik notu
ortalaması 90 ve üzerinde olmak,

(Ç) Kadro görev yeri rütbesi ile uygun olmak,
(D) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
(E) Son üç yıla ait sicil notu ortalaması 90 ve yukarı olmak,
(F) Hizmeti süresince herhangi bir mahkeme tarafından hapis

cezası ile cezalandırılmamış olmak,
(G) Son bir yıl içerisinde ceza almamış olmak,
(H) Sözleşme bitim tarihi ile terfi tarihi arasında en az iki

yıllık bir süre bulunmak,
(I) Komutanlık tarafından yapılacak sınavların her birinden

70 ve üzeri puan almak.

Kıdem Verilmesi 15. (1) Mukaveleli erbaşlardan aşağıdaki koşulları taşıyanlara kıdem
verilir.

(A) Bulunduğu rütbede en az üç yıl fiili hizmet yapmış
olmak,

(B) Olumlu sicil almış olmak.

(2) Verilen kıdeme ilişkin rütbe işaretleri Komutanlık tarafından
hazırlanacak yönerge ile belirlenir.

Mukavelenin
Feshi

16. Mukavelenin feshedilme sebepleri aşağıda sayılmıştır.

(1) Mukaveleli personel iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak
şartıyla tek taraflı mukavele feshinde bulunabilir.

İki aylık yazılı ihbar süresine uymadan mukavelenin
feshedilmesi yoluna başvuran mukaveleli personel çekmekte
olduğu maaşın iki aylık brüt tutarını tazminat olarak ödemekle
yükümlüdür.

(2) Aşağıda sayılan hallerde Komutanlık mukaveleyi tek taraflı
olarak fesheder.

(A) İki yıl üst üste olumlu sicil alamayanlar,

(B) Tedavi veya hava değişimi süresi bir yıl içinde üç ayı
geçenlerin (Görev esnasında veya görev dışında
görevinden dolayı saldırıya veya kazaya uğrayanlar veya
bir meslek hastalığına yakalananlar iyileşinceye kadar
izinli sayılır.)
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29/1983,
34/1995
50/2006

(C) Yüz kızartıcı suçlar ile Askeri Suç ve Cezalar Yasasında
sayılan suçlardan herhangi birinden mahkum olanların,

(Ç) (C) bendi dışında kalan suçlardan 30 gün veya daha fazla
hapis cezası alanların,

(D) Disiplin mahkemeleri veya disiplin amirleri tarafından bir
yıl içinde toplam 30 gün veya daha fazla oda hapsi ile
cezalandırılanların,

(E) Atandıkları kadro görevleri ile ilgili olarak
gönderildikleri kurs ve/veya eğitime gitmeyenlerin veya
başarısız olanların,

(F) Her ne sebeple olursa olsun Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti vatandaşlığını kaybedenlerin,

(G) Mukaveleli personel olarak göreve başlarken bu Tüzükte
belirtilen şartlara sahip olmadığını gizlediği tespit
edilenlerin.

Yasaklar 17. Mukaveleli er ve erbaşlar, asker kişi olduklarından, yasa, tüzük,
yönetmelik, talimat, yönerge ve emirlerin muvazzaf er ve erbaşlara yüklediği
yasaklara uymak zorundadırlar.

Yargı 18. Mukaveleli er ve erbaşlar aksi belirtilmediği sürece muvazzaf er ve
erbaşların tabi olduğu, suç, ceza ve yargılama usullerine tabidirler.

Görev 19. Mukaveleli er ve erbaşlar, atandıkları kadro görevlerini, ilgili yasanın
muvazzaf er ve erbaşlara verdiği görevleri ve ihtiyaç duyulduğunda, hizmete
ilişkin olarak verilecek diğer ikiz görevleri yaparlar.

Astlık üstlük
İlişkileri

20. (1) Mukaveleli erbaşlar onbaşı ve çavuş rütbesi taşıyan asker kişi
sayılırlar. Bunlar, aynı rütbeyi taşıyan muvazzaflık hizmetlerini
yapan onbaşı ve çavuşlardan daha kıdemlidirler.

(2) Mukaveleli çavuşlar, muvazzaflık hizmetini yapan
çavuşlardan; mukaveleli onbaşılar ise muvazzaflık hizmetini
yapan onbaşılardan üst durumdadır.

(3) Kıdem sırası; mukaveleli çavuş, muvazzaf çavuş, mukaveleli
onbaşı, muvazzaf onbaşı şeklindedir.

Giyecek, Bakım
ve Barınma

21. Mukaveleli er ve erbaşlar, muvazzaf er ve erbaşlara, tanınan giyecek,
bakım ve barınma hakkına sahiptirler.

Sağlık İşlemleri
35/1986
57/2000

22. (1) Mukaveleli er ve erbaşlar ile eş ve çocuklarının sağlık
hizmetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik
Kuvvetleri İç Hizmet Yasası hükümlerine göre yürütülür.

(2) Mukaveleli er ve erbaşların sözleşmeleri sona ermek suratiyle
Güvenlik Kuvvetlerinden ayrılmaları halinde, Güvenlik
Kuvvetlerinde mukaveleli er ve erbaş olarak hizmet ettikleri
süre kadar daha kendilerinin, eş ve çocuklarının muayene ve
tedavilerinin askeri hastanelerde ücretsiz olarak yapılmasına
devam edilir.
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Yıllık ve Mazeret
İzinleri
3.A.E. 355 / 12
15/1979, 28/1981,
1/1982,   17/1982,
10/1984, 33/1984,
7/1985,   37/1986,
33/1987, 62/1987
12/1988, 30/1988,
15/1989,   5/1990,
12/1991, 81/1991,
13/1992, 24/1992,
4/1993,   54/1993,
3/1994,    9/1995,

20/1995, 10/1996,
13/1996, 18/1997,
14/1998, 35/1998,
5/1999,    5/2000,
17/2000, 15/2001,
24/2002, 40/2002,
67/2002, 70/2002,
6/2003,   46/2003,
65/2003, 37/2004,
31/2005, 33/2005,
43/2006, 58/2007,
87/2007, 76/2009
83/2009

23. (1) Mukaveleli er ve erbaşlardan iki yıla kadar hizmeti olanlara
yılda otuz gün, iki yıldan fazla hizmeti olanlara ise yılda kırk
iki gün yıllık izin kullandırılır. Komutanlık tarafından
belirlenecek temas hattı birliklerinde görev yapanlara ise ayda
üç gün yasal izinlerinden sayılmayacak şekilde ilave izin
verilir.

Ayrıca Güvenlik Kamu Görevlileri Yasasında sayılan
mazeret izinleri de verilir.

(2) İki yıla kadar hizmeti olanların kazanmış oldukları izin, toplam
otuz iki günü aşmamak koşuluyla, herhangi bir hizmet yılı için
onaltı güne kadar; iki yıldan fazla hizmeti olanların
kazandıkları izin, toplam seksendört günü aşmamak koşuluyla
herhangi bir hizmet yılı için yirmisekiz güne kadar
biriktirilebilir.

Ancak, iki yıla kadar hizmeti olanların kazandıkları izin
toplamı otuziki güne ve iki yıldan fazla hizmeti olanların
kazandıkları izin toplamı seksendört güne geldiği zaman izin
biriktirilmez. Seksendört günün üzerinde kazanılan izinler
kazanıldığı takvim yılı içinde kullanılır.

Hastalık İzni
4. A.E. 355 / 12

24. (1) Mukaveleli er ve erbaşlara bir yılda toplam otuz gün ödenekli
hastalık izni verilir. Otuz günü geçen süreler için maaş ve diğer
ödenekler verilmez. Hastalık izni ile beraber üç ay içerisinde
sağlığı düzelmeyenlerin mukavelesi feshedilir.

İstirahat süresi bitmeden müracaat edenlerden (haklarında
kesinleşmiş mukaveleli er ve erbaşlık yapamaz raporu olanlar
hariç) hizmetine ihtiyaç duyulanlar, sevk edilecekleri Askeri
Hastane veya Devlet Hastanesinden işçi statüsünde istihdam
edilebilir raporu almaları halinde; mesleki yeterlilik, görev
safahatı ve sicil durumları da dikkate alınarak işçi statüsünde
yeniden istihdam edilebilirler.

Ancak, görev esnasında veya görev dışında görevlerinden
dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek
hastalığına yakalananlar iyileşinceye kadar ödenekli izinli
sayılırlar.

Sağlığının düzelmeyeceği sağlık kurulu raporu (Askeri
Hastane veya Devlet Hastanesi) ile kesinleşenlere ilgili yasalar
uyarınca emeklilik işlemi yapılır.

(2) Bayan mukaveleli er ve erbaşlara, doğumdan önce kırk,
doğumdan sonra kırk gün olmak üzere toplam seksen gün
ödenekli hamilelik ve doğum izni verilir. Ayrıca, doğumdan
sonra altı aya kadar, bir saat sabah bir saat öğleden sonra olmak
üzere, her iş gününde iki saat emzirme izni verilir.
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(3) Doğum yapan bayan mukaveleli er ve erbaşlara Askeri veya
Devlet Hastanesi sağlık kurulu ile doğumdan sonra, altı ayı yarı
ödenekli, altı ayı ödeneksiz olmak üzere bir yıla kadar izin
verilir.

Maaş ve Diğer
Ödenekler

25. (1) Mukaveleli er ve erbaşlara Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
Mali Tüzüğünde mukaveleli er ve erbaşlara verilmesi
öngörülen maaş ve diğer ödenekler verilir.

(2) Mukaveleli erbaşlardan astsubay meslek yüksek okullarında
eğitim ve öğretim hakkını kazananlar maaş ve diğer
ödeneklerini astsubay çavuşluğa nasbedileceği tarihe kadar
almaya devam eder.

Çalışma Saatleri 26. Mukaveleli er ve erbaşlar subay ve astsubaylara uygulanan mesaiye
tabidirler.

Nöbet Hizmetleri 27. Mukaveleli er ve erbaşların tabi olacağı nöbet hizmetleri Komutanlıkca
çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Kıyafet ve Rütbe 28. Mukaveleli er ve erbaşların kıyafetleri ve rütbe işaretleri Komutanlıkça
çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Atama ve Geçici
Görevlendirme

29. Mukaveleli er ve erbaşlar mukavele süresi içinde Komutanlığın hizmet
ihtiyacı esas olmak suretiyle istekleri de dikkate alınarak atama ve yer
değiştirme işlemine tabi tutulurlar veya kurs dahil geçici görevle
görevlendirilebilirler.

Kimlik Kartı 30. Mukaveleli er ve erbaşlar ile bunların eş ve çocuklarına Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlığı Kimlik Kartı Yönergesinde gösterilen esaslara göre
kimlik kartı verilir.

Astsubay Meslek
Yüksek
Okullarına
Gönderilme ve
Astsubaylığa
Nasıp

31. (1) Aşağıdaki şartları taşıyan ve gönüllü olan mukaveleli erbaşlar
astsubay meslek yüksek okullarına gönderilir.

2.A.E. 277 / 14 (A) Lise mezunu olanlar için en az iki yıl, üniversite mezunu
olanlar için en az bir yıl mukaveleli erbaş olarak fiilen
çalışmış olmak,

(B) Sicil notları ortalaması, sicil tam notunun %90 ve
yukarısı olmak,

2.A.E. 277 / 14 (C) 28 yaşından büyük olmamak,

(Ç) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

(D) Askeri veya sivil okullardan her ne sebeple olursa olsun
çıkarılmamış olmak,

(E) Vücut yapısı düzgün fiziksel görünüşü kusursuz olmak,
vücudunda çirkin görünecek bir hali (Renk bozukluğu,
kellik, yanık izi, çiçek bozuğu ve benzeri) olmamak,
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(F) Görüş, duyuş ve konuşmasında en küçük kusuru (Şaşılık,
ağır işitme, gözlük kullanma, dilinde pelteklik,tutukluk ve
benzeri) olmamak,

(G) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

(H) Komutanlık tarafından hazırlanacak yönergede belirtilen
sınav ve/veya sınavlarda başarılı olmak.

(2) Gönderildikleri astsubay meslek yüksek okulundaki eğitim ve
öğretimde başarılı olanlar Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası
hükümlerine uygun olarak Astsubay Çavuşluğa nasbedilirler.

(3) Gönderildikleri astsubay meslek yüksek okulundaki eğitim ve
öğretimde başarılı olamayanların mukaveleleri feshedilir veya
mukaveleli erbaş olarak göreve devam etmek isteyenler
mukavele süresinin sonuna kadar hizmete devam ettirilirler.

(4) Astsubay meslek yüksek okullarına gönderilenlerden, eğitim ve
öğretimi tamamlayamayanlar (sağlık nedeni hariç) kendilerine
yapılan masraflar ve ödenen ödenekleri tanzim etmekle
yükümlüdürler.

Mukaveleli
Erbaşlıktan
Aylıkçı Erbaşlığa
Geçiş

32. Komutanlık ihtiyacı ve uygun kadro bulunması halinde aşağıdaki
şartları taşıyan mukaveleli erbaşlar aylıkçı erbaş olarak göreve alınabilir.

(1) Mukaveleli erbaş olarak en az dört yıl fiili hizmet yapmış
olmak,

(2) Sicil notları ortalaması, sicil tam notunun %90 ve yukarısı
olmak,

(3) Gönüllü olmak,

(4) Komutanlık tarafından yapılacak sınav veya sınavlarda başarılı
olmak.

Barem İçi Artış
Verilmesi

33. Mukaveleli er ve erbaşlara, askerlikte geçen sürelerinin her
tamamlanmış yılına bir barem için artış verilir.

Hizmet Eklenmesi 34. Mukaveleli er ve erbaşlara, tamamlanmış her oniki aylık fiili hizmet
sürelerine üç ay ekleme yapılır.

Yürütme 35. Bu Tüzüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yürütür.

Talimat veya
Yönerge Yapma
Yetkisi

36. Bu Tüzük hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştırıcı talimat veya
yönergeler Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılır.

Yürürlükten
Kaldırma
31.07.1998
RG.81 EK III
AE.408
18.08.1999
RG.103 EK III
AE.509

37. Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak değiştirilmiş şekliyle
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Mukaveleli Er ve Erbaş Tüzüğü yürürlükten
kalkar.
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Geçici Madde
31.07.1998
RG.81 EK III
AE.408
18.08.1999
RG.103 EK III
AE.509

1. Bu Tüzüğün yürürlüğe girişinden önce yürürlükte olan değiştirilmiş
şekliyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Mukaveleli Er ve Erbaş Tüzüğü
hükümlerine göre hizmet yapmakta olanlardan, hizmete devam etmek
isteyenlere bu Tüzük hükümleri uyarınca bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren otuz gün içerisinde yeni mukavele imzalatılır. Bu Tüzük
hükümlerine göre hizmete devam etmek istemeyenler ise mukavelelerinin
yürürlükte bulunduğu süre içerisinde yürürlükten kaldırılan Tüzük kurallarına
uygun olarak görev yaparlar.

Yürürlüğe Giriş 38. Bu Tüzüğün 33’üncü maddesindeki kuralları 01 Ocak 2009 tarihinden,
diğer kuralları ise Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe
girer.
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MUKAVELELİ ER VE ERBAŞ TÜZÜĞÜ TAHTİNDE MUKAVELE
(MADDE 10 (1))

MUKAVELELİNİN

1. ADI-SOYADI :

2. SINIFI :

3. SİCİL NUMARASI :

4. BABA ADI :

5. ANA ADI :

6. DOĞUM YERİ VE TARİHİ :

7. KİMLİK KARTI NO. :

1. Ben yukarıda kimliği yazılı................................................................................................
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Mukaveleli Er ve Erbaş Tüzüğünün 10’uncu maddesine
istinaden mukaveleli olarak Güvenlik Kuvvetlerinde ................................... tarihinden
.........................tarihine kadar ...........................yıl süre ile hizmet etmeyi,

2. Mukavele süresince, Mukaveleli Er ve Erbaş Tüzüğü ve askerlikle ilgili diğer yasa,
tüzük, talimat, emir hükümlerine; ayrıca bu süre içerisinde belirtilenlere yapılabilecek
değişikliklere de uymayı,

3. Mukavele süresinin bitiminden önce Tüzüğün 16’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasında
belirtilen şarta uymadan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından ayrılmada iki aylık brüt maaşımın
tutarı kadar maktu tazminat ödemeyi, taahhüt ve kabul ederim.

Tarih: İmza:

Adı geçenin yukarıda belirtilen şartlarla mukaveleli olarak hizmeti uygun görülmüştür.

Tarih: İmza:


