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Uzman Jandarma Kanunu
(Resmî

Gazete ile yayımı

: 4.6.1988 Sayı : 19832)

Kanun No.
3466

Kabul Tarihi
28 . 5 . 1988
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
M A D D E 1. — Bu Kanunun amacı, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen
kadro görev yerlerinde devamlı personel istihdam ederek hizmetteki verimi artırmak
maksadıyla; Uzman Jandarma temini, bunlarm hizmet şartlan, görev ve sorumluluk
ları, hak ve yükümlülükleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2. — Bu Kanun, Uzman Jandarmalarla, bunları istihdam edecek bütün
jandarma birlik, kurum ve kuruluşları kapsar.
Tanımlar
MADDE 3. — Bu Kanunda yer alan deyimlerden;
a) Uzman Jandarma Adayı: Uzman Jandarma yetiştirilmek üzere Uzman Jan
darma Okuluna alınanları,
b) Uzman Jandarma : Bu Kanuna göre Uzman Jandarma Okulunu basan ile
bitiren Uzman Jandarma çavuştan Uzman Jandarma sekizinci kademeli çavuşa kadar
rütbeleri haiz asker kişileri,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hizmete Alınma, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Kaynak
MADDE 4^ — Uzman Jandarma kaynaklarını 18 yaşım bitirmiş ve 24 yaşını geç
meyen en az ortaokul veya dengi okul mezunu erkeklerden,
a) Muvazzaf askerlik hizmet süresinin yansını tamamlamış olan er ve erbaşlar,
b) Muvazzaflık hizmetini yapmış olanlardan terhisi müteakip fagr yıl içerisinde
müracaat edenler,
c) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmamış olanlar,
Teşkil eder.
Yetiştirme
MADDE 5„ — Uzman Jandarma olacaklarda aranacak şartlar ile Uzman Jan
darma Okulunda öğrenim ve eğitim gören adaylara uygulanacak genel esaslar aşağı
da gösterilmiştir.]
a) Uzman Jandarma olabilmek için 6 aydan az olmayan eğitim ve öğrenimi feaşanyla bitirmek şarttır.
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b) Uzman Jandarma adaylarının ihtiyaçları Devlet tarafından karşılmr.
c) Uzman Jandarma öğrenimi esnasında yetkili kurullarca başarısız veya disip
linsiz olduğuna karar verilen adaylarla, haklarında mahkemelerce veya sağlık kurul
larınca Uzman Jandarma adayı olamayacağına karar verilenlerin ilişiği kesilir.
d) Sağlık sebebi dışında ilişkileri kesilenlere devletçe yapılan masraf faiziyle
birlikte ödettirilir. Askerlik yükümlülüğünü tamamlamak üzere kıtaya gönderilenle
rin borçları, hizmetleri süresince tehir edilir.
İlişikleri kesilenler subay, astsubay, Uzman Jandarma ve uzman erbaş olarak
Silahlı Kuvvetlere alınamazlar.

'

Bunlardan muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamamış olanlara, sağhk kurulla
rınca Uzman Jandarma adayı olamayacağına karar verilenler hariç olmak üzere okulda geçirdikleri süreler hizmetlerinden sayılmayıp eski kıtalarına iade edilerek askerlik
yükümlülükleri tamamlatılır.
Meslek içi eğitim ve ihtisas kolları
MADDE 6. — Uzman Jandarmalar ihtiyaca göre düzenlenecek kurslar ile ihti
sas eğitimine tabi tutulabilirler ve kazandıkları ihtisas kollarında istihdam edilebilir
ler. Tabi tutulacakları kurslar ile lihtisas eğitimlerinin süre ve şekli yönetmelikle dü
zenlenir.
Mecburî hizmet
MADDE 7. — Uzman Jandarmaların mecburî hizmet süresi Uzman Jandarma
Çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren 10 yd olup, yaş hadleri 56'dır.
Görev ve yetki
MADDE 8. — Uzman Jandarmalar :
a) Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanun ve Yönetmeliğinde erbaşlar için be
lirtilen görevlerle istihdam edildikleri kadroların açıklamalarında belirtilen görevleri,
b) Zabıta memuru olarak, 2803 sayıh Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri
Kanununun verdiği görevleri yapar ve yetkileri kullanırlar.
Sorumluluk
MADDE 9. — Uzman Jandarmalar çavuş rütbesini taşıyan asker kişi sayılırlar.
Bunlar er ve erbaşların üstü olup, disiplin ve cezaî müeyyideler ile yargılama usulü
bakımından erbaşlarla aynı hükümlere tabi tutulurlar^ Askerî öğrencilerle astlık ve
üstlük münasebetleri yoktur. Bunlar hakkında «Yeni baştan askerlik cezası» uygulan
maz.
Uzman Jandarmalar mülkî görevlerinin ifası sırasında işledikleri suçlardan dolayı
Memurin Muhakematı Hakkında Kanun hükümlerine tabidirler.

— 450 —
3466

28 . 5 . 1988
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özlük İşlemleri

Rütbeler
MADDE 10. — Uzman Jandarma rütbeleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Uzman Jandarma Çavuş?
b) Uzman Jandarma Birinci Kademeli Çavuş»
c) Uzman Jandarma İkinci Kademeli Çavuş,
d) Uzman Jandarma Üçüncü Kademeli Çavuş,
e) Uzman Jandarma Dördüncü Kademeli Çavuş,
f) Uzman Jandarma Beşinci Kademeli Çavuş,
g) Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş,
h) Uzman Jandarma Yedinci Kademeli Çavuş,
ı) Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş,
Bekleme süreleri
MADDE 11. — Her rütbede normal bekleme süresi 3, en fazla bekleme süresi
ise sıhhî izin süreleri hariç 4 yıl olup, terfiler her yıl 30 Ağustos tarihinde yapılır.
Nasıp, terfi
MADDE 12. — Uzman Jandarma Çavuşluğa nasıp ve terfiler; jandarma Genel
Komutanının onayı ile yapılır.
Uzman Jandarma Okulundaki en az 6 aylık meslekî eğitim ve öğrenimini başa
rıyla bitirenler Uzman Jandarma Çavuş nasbedUirler. Nasıplan okulu bitirdikleri tak
vim yılının 30 Ağustosuna götürülür. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkı
ve diğer özlük hakları ödenmez. Uzman Jandarma Çavuş nasbedilenler stajiyer olarak
6 ay süre ile görevbaşı eğitimine tabi tutulurlar.
Sicil işlemleri
MADDE 13. — Uzman jandarmalar hakkında her yıl yönetmelikte belirtilen esas
lar dahilinde askerî ve mülkî olmak üzere iki çeşit sicil belgesi düzenlenir.
Askerî ve mülkî sicil belgelerinin yıllık sicil notu ortalaması sicil tam notunun
% 60 ve yukarısı olan uzman jandarmalara kademe ilerlemesi yaptırılır. Kademe
ilerlemesi şartlan 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre yapılır.
Mülkî görevi bulunmayan jandarma birliklerinde görev yapanlar için sadece askerî
sicil belgesi düzenlenir.
Rütbe bekleme süresi içinde asgarî iki yıllık sicili bulunan ve bu sicillerinin orta
laması sicil tam notunun °/ 60 ve daha yukarısı olanlar bir üst rütbeye terfi ettiri
lirleri
0

Normal bekleme süresi sonunda bu rütbeye ait yıîhk sicillerinin ortalaması sicil
tam notunun % 60'dan aşağı olanlar o rütbede bir yıl daha bekletilirler. Müteakip
yıl sonundaki yıllık sicil notları ortalaması sicil tam notunun % 60 ve yukarısı olanlar
bir üst rütbeye terfi ettirilirler.
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En fasla bekleme süresi sonunda terfi edemeyenler iie bir rütbede en fazla iki
defa kademe ilerlemesi yapamayan uzman jandarmaların yetersizlikten ilişikleri ke
silir.
Kıdem ve Kıdem Sırası
MADDE 14. — Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.
a) Rütbelerde kıdemler, Jandarma Genel Komutanlığının onay metninde yazdı
tarihten başlar.
b) Ay m günde uzman jandarma çavuşluğa nasbedilenler arasında kıdem sırası;
okulda kazanılan not ortalamalarına göre tespit edilir ve bunlar kendi aralarında
sıralanırlar.
c) Aynı rütbe ve nasıplar arasında kıdem sırası; her rütbeye yükselirken almış
oldukları yeterlik derecelerine göre yapılır.
Ayırma
M A D D E 15. — Disiplinsizlik ve ahlakî durumları nedeniyle «Silahlı Kuvvetlerde
kalması uygun değildir» şeklinde sicil düzenlenen uzman jandarmalar meslekten he
men çıkarılırlar ve haklarında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hüküm
leri uygulanır.
ilişik Kesme
MADDE 16. — Uzman jandarmaların aşağıda yazıh herhangi bir durumun or
taya çıkması halinde Jandarma Genel Komutanının onayı ile ilişkileri kesilir.
a) Stejiyer olarak görevbaşı eğitimine tabi tutulanlardan başarısız olanlar,
b) Mahkeme kararları ile rütbesi geri alınanlar,
c) Askerî mahkeme kararıyla, amir ve üste hakaret, itaatsizlikte ısrar, toplu as
ker karşısında veya hizmetten savuşmak için silahlı iken yapılan itaatsizlik, büyük
zararlar veren itaatsizlik, mukavemet, amir ve üste fiilen taarruz, fesat suçları ile şeref
ve haysiyete dokunan fiiller, kumar oynamak, ırza ve iffete tecavüz ve iffetsiz bir ka
dınla bilerek evlenen veya böyle bir kadını tutmak suçlarından herhangi biri ile hü
kümlü olanlar,
d) Mülkî, adlî ve askerî görevlerim yaptsklaıı sırada işledikleri suçlardan (6) ay
dan fazla hapis cezasına hüküm giyenler,
e) Hapis cezası ile birlikte (6) aydan fazla memuriyetten mahrumiyet cezasına
hüküm giyenler.
Açığa
infaz

Çıkarılan, Tutuklanan

veva Firar ve izin Tecavüzünde

Bulunan,

Cezası

Edilmekte Olan Uzman Jandarmalar Hakkında Yapılacak işlem
M A D D E 17. — Açığa çıkarılan, tutuklanan veya firar ve izin tecavüzünde bu
lunan, cezası infaz edilmekte olan uzman jandarmalar hakkında 926 sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 65 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.
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Astsubay Olma Hakkı
MADDE 18. — Her yıl ihtiyaca göre tespit edilen kontenjan nispetinde emsal
leri arasında temayüz etmiş uzman jandarmalar, aşağıdaki şartlarda astsubay nasbedilirler.
a)
b)
c)
d)
e)
okulunu

Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Uzman jandarma birinci kademeli çavuş rütbesinde bulunmak,
Her yıla ait sicilleri sicil tam notunun % 85 ve daha yukarısı olmak,
Sicil amirlerince haklarında olumlu nitelik belgesi düzenlenmek,
Yapılacak sınavları kazanmak ve müleakiben gönderilecekleri astsubay sınıf
basan üe bitirmek.

Bunlardan astsubay nas>bedflenlerin uzman jandarma çavuşlukta ve astsubay sınıf
okulunda geçen süreleri kıdemlerinden sayılır ve nasıpları buna göre düzeltilir. Na
sıp düzeltilmesinden dolayı maaş ve maaş farkı ödenmez ve diğer özlük haklan veril
mez. Bu şekilde astsubaylığa geçirilenler hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun astsubaylarla ilgili hükümleri uygulanır.
Astsubaylığa nasbedilenîerin mecburî hizmet süresi uzman jandarma çavuşluğa
nasıp tarihinden itibaren 15 yıldır.
Atamalar
MADDE 19. — Atamalar Jandarma Genel Komutanlığının teklifi ve İçişleri Ba
kanının onayı ile yapılır, illerde görev yapmak üzere atanacaklar iller emrine, diğer
leri doğrudan görev yapacaktan birlikleri enirine atanır. İller emrine atananlann gö
rev yerleri il jandarma alay komutanının teklifi, valinin onayı i!e belirlenir, diğer birHldere atananlann görev yerleri ise ilgili komutanlarınca belirlenir.
Uzman jandarma okulunu başarı ile bitirenler 6 ay süre ile stajyer olarak görev
başı eğitimine tabi tutulmak üzere kura Üe atanırlar. Stajiyer olarak görev başı eği
timde geçen süreler garnizon hizmet süresinden sayılmaz. Sağlık durumu, idarî, asayiş
ve diğer zarurî sebepler dışında atandıktan görev yerlerinde asgarî dört yıl kalma
dıkları sürece yeniden atamaya tabi tutulmazlar. İl içindeki yer değiştirme işlemleri
bu kayda tabi değildir.
Atamayla ilgili diğer hususlar yönetmelikte belirtilir.
izin ve Sağlık işlemleri
MADDE 20. — Uzman jandarmalar ile bakmakla yükümlü oiduklan kimseler
sağlık işlemleri, izin ve sıhhî izin süreleri yönünden, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
İç Hizmet Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda belirlelen hükümlere tabidirler.
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D Ö R D Ü N C Ü BÖLÜM
Malî Hükümler

Aylıklar
MADDE 21. — Uzman jandarmalara 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununda uzman jandarmalar için belirlenen gösterge tablosuna göre aylık ve
rilir.
Ayrıca, uzman jandarmalara dereceleri itibariyle astsubaylar için belirlenmiş olan
ek göstergelerin 2/3'ü uygulanır.
/
Uzman jandarmalara, Silahlı Kuvvetler tazminatı, mahrumiyet yeri ödeneği, aile
yardım ödeneği, doğum yardım ödeneği, ölüm yardımı ödeneği ve yakacak yardımı
926 sayılı Kanun, tayın bedeli 2155 sayılı Kanun, emniyet ve asayiş hizmeti muhtelif
ücret ödemesi 2803 sayılı Kanun esaslarına göre ödenir.
Durumları uyanlar, 2629 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanırlar.
ilk Atanmada Aylığa Hak Kazanma
MADDE 22. — îlk defa göreve atanan uzman jandarmalar, uzman jandarma
çavuşluğa nasıp tarihini takip eden aybaşından itibaren aylığa hak kazanırlar.
Adayların

Harçlığı

M A D D E 23. — Uzman jandarma adaylarına okuldaki eğitim ve öğrenim süre
since, uzman jandarma çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının net tutarında
harçlık ödenir.
Bu harçlıklar hiçbir kesintiye ve vergiye tabi olmadığı gibi borç için de haczedi
lemez.
Yolluk Giderleri ve Gündelikler
MADDE 24. — Uzman jandarma çavuşlarından, görevin ifası için sürekli veya
geçici olarak görev yerinden ayrılanların yolluk giderleri ve gündelikleri yürürlükteki
özel kanun hükümlerine göre ödenir.
Mal

Bildirimi

MADDE 25. — Uzman jandarmalar kendileri ile eşlerine ve \elayet altındaki
çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanun
daki hükümler uyarınca mal bildiriminde bulunurlar.
Emeklilik ve Ordu Yardımlaşma Kurumu ile ilişkiler
MADDE 26. — Uzman jandarmalar;
a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ilgilendirilirler
ve bu Kanunun 32 nci madde (a) fıkrasında belirtilen fiilî hizmet süresi zammından
yararlanırlar.
b) 3 Ocak 1961 tarih ve 205 sayılı Kanunla kurulan Ordu Yardımlaşma Kuru
munun daimî üyesi olup bu Kanun hükümlerine bağlıdırlar.
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c) Emeklilik hakkım kazananlar emekliliklerini ancak ocak ve şubat aylan için
de isteyebilirler. Bu aylar dışındaki emeklilik istemleri ancak Jandarma Genel Ko
mutanının hizmet gerekleri itibariyle uygun görmesi halinde kabul edilebilr.
BEŞtNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Kıyafet
MADDE 27. — Uzman jandarmalar Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Kararında
belirtilen kıyafeti giyerler. Uzman jandarma adaylarının giyim, kuşam ve istihkakları
er ve erbaşlar gibi düzenlenir. Uzman jandarmaların giyim, kuşam ve istihkakları ise
7471 sayılı Kanuna göre verilir.
Zatî Tabanca
MADDE 28. — Uzman jandarmalar, uzman jandarma 2 nci kademeli çavuş
rütbesine nasbedildikten sonra bedeli karşılığında zatî tabanca edinebilir ve zatî ta
bancalarım sivil ve resmî elbise ile görevli olmadıkları zamanlarda da taşıyabilirler.
Emeklilik durumunda, emekli subay ve astsubaylara uygulanan statüde zatî tabanca
taşıma ruhsatı verilir.
Konuttan Faydalanma
MADDE 29. — Uzman jandarmalar mevcut hükümlere göre kamu konutlarından
istifade ederler.
Sosyal Tesislerden Faydalanma
MADDE 30. — Uzman jandarmalar, Jandarma Genel Komutanlığının belirleye
ceği esaslara göre sosyal tesislerden faydalanırlar.
Ödüller
MADDE 31. — Uzman jandarmaların ödüllendirilmeleri 926 saydı Kanun hik
kümlerine göre yürütülür.
Yönetmelikler
MADDE 32. — Uzman jandarmalarda aranacak nitelikler, duyuru, müracaat şe
kil ve zamanı, müracaatın kabul edilmesi, sınav, öğrenim ve eğitim süresi ile tabi ola
cakları hususlar Uzman Jandarma Okulu Yönetmeliğinde; bunlara verilecek sicilin
şekil ve usulleri, meslek içi eğitim, ihtisas kolları, kıta, karargâh, kurum ve idarî iş
lerde görevlendirilmeleri, ayırma, astsubaylığa geçirilme şekli, atamalar ve ilgili diğer
hususlar Uzman Jandarma Atama Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. Bu yönetmelikler,
Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde İçişleri Bakanlığınca hazırlana
rak yürürlüğe konulur.
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Gösterge Tablosu
MADDE 33. -^ 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci
maddesi ekinde yer alan (9) saydı cetvel aşağıdaki sekide değiştirilmiştir.
%
£

Uzman Jandarmalar için Ayhk Gösterge Tablosu
Rütbeler

Kademeler
1

3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

3

4

5

6

7

8

9

VIII. Kad. Çvş.

920

965 1010 1055 1110 1165 1220 1280

VII. Kad. Çvş,
VI. Kad. Çvş.
V. Kad. Çvş,
IV. Kad. Çvş.
m . Kad. Çvş.
H. Kad. Çvş.
I. Kad. Çvş.
Çvş.

815
725
650
590
545
500
470
440

850
755
675
610
560
515
480
450

885
785
700
630
575
530
490
460

920
815
725
650
590
545
500
470

965
850
755
675
610
560
515
480

1010
885
785
700
630
575
530
490

1055
920
815
725
650
590
545
500

—

1110. 1165
965 1010
850 885
755 785
675 700
610 630
560 575
515 530

Özel Yetki
MADDE 34. — 5442 sayılı il idaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara tanınmış
olan genel ve özel kolluk kuvvetleri ile ilgili yetkiler uzman jandarmalar hakkında da
uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
MADDE 35. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle birilikte 24.6.1965 tarih ve 635
saydı Uzman Jandarma Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1. — 635 saydı Uzanan Jandarma Kanunu hükümlerine göre
istihdamı edilenler ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce eıııeki olan uzman jan
darmalar bu Kanun hükümlerine tabi olurlar,
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Yürürlük
MADDE 36. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37. — BIÜ Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt
10
12

Birleşim
63
72
73

Sayfa
270
6
302:318

I - Gerekçeli 79 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73 üncü
Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Millî Savunma, İçişleri ve Plan
ve Bütçe komisyonları görüşmüştür.
III - Esas No.: 1/433.

