ASKERLİK HİZMETİNİ YEDEK SUBAY OLARAK YERİNE GETİRENLERİN DEVLET
HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ TAMAMLAMIŞ SAYILMASINA İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR

Amaç
MADDE 1- (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabip ve uzman tabip ihtiyacının karşılanması için
Sağlık Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığınca müştereken belirlenen yerlerde askerlik
hizmetini yedek subay olarak yerine getiren tabip ve uzman tabiplerin Devlet hizmeti
yükümlülüğünü tamamlamış sayılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu usul ve esaslar, Devlet hizmeti yükümlüsü olup askerlik hizmetini yedek
subay olarak yerine getiren tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu usul ve esaslar, 3359 sayılı Temel Sağlık Kanunu’nun Ek 3 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Belirlenen yerler
MADDE 4- (1) Askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getirenlerin Devlet hizmeti
yükümlülüğünü tamamlamış sayılmasında esas alınacak yerler, Sağlık Bakanlığı ve Millî
Savunma Bakanlığınca müştereken belirlenmiş ve Ek-1’de gösterilmiştir.
MADDE 5- (1) Bu usul ve esaslar kapsamında bulunanlar, askerlik yükümlülüklerini yapmak
üzere Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım dönemlerinde silahaltına alınacaktır.
(2) Şubat celp dönemi için Kasım ayının sonuna kadar, Mayıs celp dönemi için
Şubat ayının sonuna kadar, Ağustos celp dönemi için Mayıs ayının sonuna kadar, Kasım
celp dönemi için Ağustos ayının sonuna kadar askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat
etmeleri gerekmektedir.
(3) İlgililerin terhis belgeleri, askerlik hizmetinin bitiminden itibaren en geç bir ay
içerisinde Milli Savunma Bakanlığınca Sağlık Bakanlığına gönderilir.
Süre
MADDE 6- (1) Tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlarının Devlet hizmeti yükümlülüğünden
muaf tutulması için temel askerlik eğitim süresi hariç, askerlik hizmetlerinin tamamının Ek1’de belirlenen yerlerde yedek subay olarak yerine getirilmiş olması şarttır. İzin, harekât
Ek-1’de belirlenen yerlerde
görevleri, tatbikat ve on beş günü geçmeyen hastalık izinleri
yapılmış askerlik süresinden sayılır.
Devlet hizmeti yükümlülüğü
MADDE 7- (1) Ek- 1’de belirlenen yerlerde;
a) Tabip iken askerlik hizmetini yedek subay olarak tamamlayanlar tabiplikten,
b) Uzman tabip iken askerlik hizmetini yedek subay olarak tamamlayanlar uzman
tabiplikten,
c) Yan dal uzmanı iken askerlik hizmetini yedek subay olarak tamamlayanlar yan dal
uzmanlıklarından, dolayı yükümlü oldukları Devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf sayılırlar.

(2) Askerlik hizmetinden sonra ilgili mevzuata göre yurt içinde veya yurt dışında
öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip veya yan dal uzmanlık eğitimini
tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydı ile
Devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler.
Değişiklik
MADDE 8- (1) Uygulama sonuçlarına göre usul ve esasların değiştirilmesi, gözden
geçirilmesi veya aksayan hususların çözüme kavuşturulması, ihtiyaç duyulması halinde
belirlenen yerlerde değişiklik yapılması maksadıyla; Sağlık Bakanlığı ve Millî Savunma
Bakanlığı temsilcilerinin katılımı ile her yıl Kasım ayında toplantı yapılacaktır.
Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu usul ve esaslar, imzalanıp teati edildikten sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10- (1) Bu usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı tarafından
yürütülür.

EK-1

Askerlik Hizmetini Yedek Subay Olarak Yerine Getirenlerin Devlet Hizmeti
Yükümlülüğünü Tamamlamış Sayılmasında Esas Alınacak Yerler
Hakkâri

Ağrı

Şırnak

Kars

Tunceli

Batman

Siirt

Gaziantep

Bitlis

Şanlıurfa

Van

Hatay

Bingöl
Kilis
Muş
Ardahan
Diyarbakır
Erzurum
Mardin
Iğdır
Yurt dışında görevli birlikler
(KKTC, Afganistan, Bosna-Hersek, Katar, Kosova, Somali, Lübnan vb.)
Yüzer Birlikler
(Kadrosunda tabip bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik
Komutanlığına bağlı gemiler)

