
SÖZLEŞMELİ ER SEÇİM ESASLARI VE ÖZLÜK HAKLARI 
Müracaat Esasları: 
1. Sözleşmeli erliğe; askerlik yapmayanlar, askerlik hizmeti içerisinde bulunanlar ve askerlik hizmetini 
tamamlayanlar başvurabilmektedir. 
2. Sözleşmeli er olmak isteyenler; K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığının internet sayfasından veya askerlik 
hizmeti yapanlar kendi birliklerine, askerlik hizmetine başlamamış / bitirmiş olanlar ise yaşadıkları 

bölgelerdeki Tüm/Tug. ve eşiti birliğe başvuru yapabilmektedir. 

Aranan Temel Nitelikler: 

1. En az ilköğretim veya dengi okul mezunu olmak, 

2. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi yaşından gün almış 
ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak, 
3. TSK’dan her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak, 

4. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurmak, 
cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas 

gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat 
karıştırma suçlarından birisinden mahkûm olmamak, 
5. Askerlik yükümlülüğünü yerine getirenler için bu esnada; firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre 
itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet suçlarından mahkûm olmamak, 

6. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak, 

7. Askerlik hizmetinde bulunanlar için birlik komutanlıklarından olumlu nitelik belgesi almış olmak, 

8. Boyu 164-210 cm aralığında ve boy oranına uygun değerde kilo içerisinde bulunmak, 

9. Fiziki Kabiliyet testi ile mülakatlarda başarılı olmak, 

10. Asker hastanelerinden “...sözleşmeli er olur." kararlı sağlık raporu almış olmak. 
Özlük Hakları: 

1. Sözleşmeli erbaş ve erler kışlada kalırlar ve sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından 
karşılanır. 
2. Yıllık 30 gün normal 15 gün yıllık mazeret izin alma hakkı vardır. 

3. Sözleşmeli erbaş/erler ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri genel sağlık sigortası 

hükümlerine göre tüm sağlık haklarından yararlanır. 

4. Askerlik hizmetini yapmayanlar sözleşmeli er oldukları takdirde görev sürelerinin 1/3'ü yükümlülük 

süresinden sayılır, üçüncü yılında askerlik yükümlülüğünün de yerine getirmiş otur. 

5. Sözleşmeli erbaş ve erlerden üç yıllık görev süresini bitirerek dördüncü hizmet yılına devam 

edenler, uzman erbaş veya astsubay olmak için müracaat edebilirler. 

6. Sözleşmeli erbaş ve er olarak yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu 

olanlar kanunda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına devlet memuru olarak 

atanabilirler. 

 

İ M Z A L I   

Atullah ALTUNDAĞ 

Per.Bnb, 

Mrk.Ş.Md. 

Maaş Durumu: 

Hizmet Yılı | Komando Birliği : Hudut Birliği Diğer Birlikler 

Sözleşme Sonu 

İkramiye*. 
1 3.765 3.651 2.144 8.023 

2 3.840 3.714 2.207 16.046 
3 3.904 3.777 2.271 31.965 
4 3.967 3.840 2.334 39.861 

s 4.043 3.904 2.397 47.756 

6 4.106 3.967 2.460 55.562 
7 4-183 4.043 2.523 79.339 

* Kusuru olmaksızın, idarece sözleşmenin sonlandırılması ve sözleşme süresinin tamamlanması halinde 

sözleşme sonu ikramiye almaya hak kazanılmaktadır. 
 


