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Sayrn Bakan,

Konu:Askerisaijlrkhizmetler.irrinytirtittilmesihk.

6T56sayrltKanun24Kasrm2016gtinliiResmiGazetedeyayrmlanmryve10612.
Maddesi ile Sa[rrk gilirn;ri universitesinl "Harp cenahisi gibi ozellikli askr:ri sa[hk

hizmetleri aranranna ytinelik hizmet faaliyetini yiiriitme" gorevi verilmigtir. Kanunun 107110,

Maddesinde de .,saiii h;li r. Turk Silahh Kuvvetlerinin yurtdrqr gorevleri nedeniyle askeri

safrrk teEkili kurulmasr ile burararda gorevlendirilecek Sa[rrk Bakanrrfir personeline iliqkin

usul ve esaslar Milli Savunma Bakalhgr ile Safihk Bakanh[r arastnda yaprlacak protokollerle

belirlenir" diizenlemesi yaprlmrqttr'

Kanunda amlan, Sa[hk Bakanhsr Tarafindan Tiirk Silahlt Kuvvetlerine liunulacak

Sa[1k Hizmetleri Flakkrnda ustrl ve Esaflann Yiirtirlii[e Konulmasrna Dair Protokol 7 $ubat

2018 gtinii imzalanmrqtrr. Aynt donemde 3359 sayrh sagtrt HiZmetleri Temel Kanr'munda da

7071 sayrl Kanunra de[igikrik yaprlarak .,Sa[hk Bakanrr[r ve Milli Savunma Balianh[rnca

miigtereken belirlenenyE i.ra. askerlit< hizmetlni yedek subuy olarak yerine getirenler' Devlet

hizmeti yiiktimltilti[tinii tamamlamr q s ayr l u" dtizenlemes i yaprlmr gttr'

l0 Temmuz 20lg giinlg Resmi Gazetede yayrmlanan 1 No.lu CurnhurbaEkanhfr

Tegkiratr Hakkrnda curnhuibaqkanh[r Kararnamesi ile tiim bakanrrklarrn gorev ve yetkileri

yeniclen tarumlanmrqio. t<uru,.nurr.ni-n 336. Maddesi,de Milli Savunma Bakant'ntn gorev ve

yetkileri belirlenmiq; "Banqta ve.savaqta personel temini ile asker alma hizmetle'ri" ile ve

"Sa[lrk ve veterin., frirrnltterini ytirtit^"k" b"'at Milli Savunma Bakant'ntn gdrevleri

arastnda saYrlmtqttr'

1 No.lu Cumhurbagkanl[r Tegkilatr Hakkrnda Cumhurbagkanh[r Kararnamesinin 352'

Maddesinde de Sa[Lk l]akanh[imn gorev ve yetkileri be.lirlenrniq; 1' Frkranrn ( g ) bendinde

,.Kanunlarlu ,. cu*trurbagkan-h[, kirurra*eieri ile verilen di[er gdrevleri yapmak" olarak

takdiri madde ihdas edilmigtir.

i8 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazetede 1No.lu cumhurbaqkanhfir Tegkilatr Hakkrnda

cumhurbaEkanrr[r Karamamesi ire Gener Kadro ve Usurii Hakkrnda c,mhurbaEkanh[r

Kararnamesinde Deiiiqiklik Yaptlmasrna Dair cumhurbagkanh[r Kararnamesi



yaymlanml$tr. Kararname ile Milli Savunma Bakanh[r teqkilatrnda Askeri Sa$hk Hizmetleri
Genel Mi'idiirlUg[ kurulmuq ve "Barrgta ve savaqta, Bakanhlur saghk ve veteriner'

hizmetlerini yiiriitmek", "Sa[hk personelinin atama ve gorevlendirme faaliyetlerini koordine
etmek, harek6t ve hizmet ihtiyaglarr kapsamrnda, askeri sa[hk personelini askeri ve sivil
sa[hk tegkillerinde gorevlendirmek", "TUrk Silahh Kuwetlerince icra edilen harekAtlarrn
saghk hizmet deste[inin sa[lanmasr maksadryla; blinyesindeki srhhi ikmal ve bakrm birli[i,
seyyar sa$rk teqkilleri ve harekdt kontrolune girecek sivil sa[hk teqkillerini harekdt planlarrna
uygun olarak sevk ve idare etmek", "Bakan tarafrndan verilen difier gdrevleri yapmak"
gorevleri arasrnda sayrlmrqtrr.

26 Haziran 2019 gUnlti Resmi Gazetede yayrmlanan Askeralma Kanunu ile tabiplerin
askerlik hizmetleri de yeniden dtizenlenmiqtir. Yanr srra 16 Temmuz 2020 gtinlti ve 7250
sayrh Yasa ile Tiirk Silahh Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanh[t, Sahil Giivenlik
Komutanh[r ve Jandarma ve Sahil Gtvenlik Akademisi kadrolannda bulunan tabipler
ydntinden ilave sa[hk hizmetleri tazminatr odenmesine dair dUzenleme yaprlmrqttr,

Tabiplere Devlet hizmeti y[kUmlUltifti dcineminde gegici gdrevlendirme
yaprlamayaca[rna dair asrl htikmtn istisnalarr arasrna l8 $ubat 2021 gUnlti ve 7281 sayrh

Yasa ile "veya Ttirk Silahh Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanhfir ile Sahil Gtivenlik
Komutanh[rnrn harek6t, salgrnla miicadele vb, ihtiyaglan kapsamrnda yurt igi ve yurt drqrnda

iki aya kadar resen gorevlendirilebilir. Bu stire olalani.istti durumlarda Saflrk Bakanr
tarafindan tig katrna kadar uzatrlabilir" h0kmU eklenmig ve ek fikra ile do[rudan Milli
Savunma Bakanh[r veya igiqleri Bakanh$r kadrolarrna atama yaprlmasr da kabul edilmigtir,

Mevcut uygulamada, 2018 yrhnda 6756 sayrh Kanun ile belirlenen gergevede

imzalanan Protokole gcire Saflrk Bakanhgrnm kadrosundaki tabipler kurumlar arasr gegici

gorevlendirme kapsammda veya Devlet hizmeti ytiktimlUlU[U kurasrnda do[rudan Milli
Savunma Bakanh[r kadrolarrna atanarak veya Saghk Bakanh[rna ba[h sa[hk kuruluglara
atananlar da muvafakatleri aranmaksrzrn gorevlendirilmektedir.

Meslektaqlartmtz, trp faktiltesinden mezun olur olmaz, askerlik hizmetini dahi

yapmadan Devlet hizmeti yi.iktimltili.ig kapsarnrnda atanmaktadtr. Askeri bir e[itim
almadrklarr gibi mevcut trp faki.ilteleri mUfredatrnda bu yonde bir e[itim de bulunmamaktadrr,
Meslefe yeni baqlamrg geng meslektaElarrmtz, efitimini almadrklart, zihnen hazrr
olmadrklan birimlerde ve yerlerde, kurumsal olarak baqka kurallara ve geleneklere tabi
askeri personelle birlikte hizmet sunmakta zorluk yaqamaktadrr. Herhangi bir iin efiitim
almadan, talebi olup olmadrfr da giizetilmeksizin yaprlan gtirevlendirmeler
meslektaqlarrmyz kadar sa$rk hizmeti sunacafit kiqiler ytiniinden de risk
oluqturmaktadrr. Yine gdrevlendirmelerde Ti.irk Silahh Kuvvetleri Sa[hk YeteneIi
Ydnetmeli[i htikUmleri, sivil tabipler yontinden g0z oniine ahnmamakta, kadrolu gahgan

tabiplerin haklarrndan da yararlanamamaktadrrlar.

Yukanda sayrlan mevzuat ve arulan Protokol htikiimlerinde "Bang qartlarrnda Tiirk
Silahh Kuvvetleri sa[hk hizmetleri, oncelikle Ttirk Silahh Kuvvetleri safihk personeli

aracrh[r ile verilir" denilmesine karqrn uygulamadaki aksakhklar siirmekte, meslektaqlanmrz
talepleri olmaksrzrn, muvafakatleri ahnmadan, kurumsal tebligat yaptlmakstztn, gdrev
yapacafir yerin giivenlik riskine dair herhangi bir bildirim olmadan yurt iginde ve yurt drqrnda

gegici gcirevlendirilmektedir. Salhk Bakanhfir kadrosunda yurt drgrndaki birliklerde gahEmak

tizere yaprlan ancak yurt igindeki askeri birliklere kayrth g6revlendirmelerde 6zlUk haklarrnda
kayrp olmakta, Milli Savunma Bakanhfir kadrosundaki tabiplerin yararlandrklarr haklardan



yararlanamamakta, kadrosunun bulundu[u yerden fiili hizmete bafih odemelerini
alamamaktadrrlar.

Agrklanan gergevede, Salhk Bakanhfir ile 2018 yrhnda imzalanan Protokol'tin gelinen
a$amada yasal zorunlulu$unun kalmadrfirnrn kabulti ile askeri sa[hk hizmetlerinin bizzat
Milli Savunma Bakanh$t kadrosundaki meslektaqlarrmrz tarafindan kargrlanmasr yaganan hak
kayrplannrn da dntine gegecektir.

Gerekli yasal ve idari dtizenlemelerin yaprlmasr talebimizi bilgilerinize sunarlz.

Saygrlarrmrzla,

K.g;
Prof. Dr. $ebnem Korur Fincancr
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