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 Ankara,

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere Askerlik Kanunu İle Diğer Bazı Kanunlarda Ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No. 7146) teklifi, 26.07.2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
kabul edilerek kanunlaşmıştır.

Kanunun 2.maddesi aşağıdaki şekildedir;
 
MADDE 2-1111 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
"GEÇİCİ MADDE 55- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiilî askerlik 

hizmetine başlamamış ve 1 Ocak 1994 tarihinden (bu tarih dâhil) önce doğan 1076 sayılı Kanun ile bu Kanuna tabi 
yükümlüler; istekleri hâlinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde askerlik şubelerine veya 
yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları, 15.000 Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış 
kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını defaten ödemeleri ve 21 gün temel 
askerlik eğitimini yerine getirmeleri şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan 
yaş şartını taşıyanlar, istekleri halinde birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.

 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli 

olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da istekleri hâlinde yaş şartı 
aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.

 
Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve 

kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar.
 
Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye 

Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar karşılığı Savunma Sanayii Destekleme 
Fonuna aktarılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

 
Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari 

ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir ve bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari 
para cezaları tahsil edilmez.

 
Bedelin ödenmesi ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir."

Bölgenizde, bedelli askerlik ile ilgili yasal düzenlemeden yararlanacak eczacı sayısının belirlenerek, 08 
Ağustos 2018 tarihine kadar Birliğimize bildirilmesi, bu eczacılarımız tarafından resmi Kurumlar nezdinde 
yapılması gereken işlemlerle ilgili olarak Birliğimiz tarafından yapılacak görüşmelerde izlenecek yöntemlerin 
belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY 
Genel Sekreter
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