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MADDE 1. — Genel, katma ve özel bütçeli dairelerle İktisadi Devlet Teşek
küllerinde ve sermayesinin tamamı veya yarıdan fazlası Devlete ait olan mües
seselerde ve işçi Sigortalarında vazife alacak Türk vatandaşı tabip, diş tabibi
ve «eczacılar (mütehassıslar dâhil); coğrafi, iktisadi, içtimai ve idari sebeplerle hu
susi vaziyette görülüp Bakanlar Kurulunca tesbit olunan mahallerde Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından verilecek vazifelerde iki yıl müddetle fiilen
hizmet etmeye mecburdurlar.
Bunların tâyin mahalleri kur'a ile tesbit olunur.
Bu suretle tâyin olundukları mahallerde mecburi hizmetlerini tamamlamıyanlara birinci fıkrada yazılı daire, müessese ve teşekküllerce vazife verilmez.
MADDE 2- — Birinci maddede yazılı sağlık personelinin Bakanlar Kurulun
ca tesbit olunacak yerlerde meslekî durumlarına uygun v bir vazife, bulunmadığı
takdirde, Bakanlık bu gibileri kur'a ile diğer bir mahalle tâyine yetkilidir.
Mecburi hizmet bölgelerinde inhilâl edecek vazifelere meslekî durumlarına ve
tâyin sıralarına göre evvelâ bunlar, naklen tâyin olunur.
Verilen vazifeyi kabulden imtina edenler hakkında birinci maddenin son fık
rası hükmü uygulanır.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtında meslekî durumlarına uygun
bir vazife bulunmamasından dolayı tâyini icra olunamıyanlarm, Bakanlıkça' tâ
yin edilecekleri vazifeye icabetleri şartiyle birinci maddede yazılı diğer teşek
küllerde vazife almalarına müsaade edilir. Bunlardan, Bakanlıkça tâyin edildik
leri vazifelere icabet etmiyenlerin görevlerine, mensup oldukları daire ve müesseselerce son verilir.
Müracaatları tarihinden itibaren bir yıl zarfında Bakanlıkça tâyinleri yapılamıyanların, mecburi hizmet mükellefiyetleri sakıt olur.
MADDE 3. — Kadın tabipler, diş tabiileri ve eczacılar mecburi hizmetlerimi
sabit vazifelerde görürler.
*
MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür .
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