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1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 30 . 12 . 1967 - Sayı : 12790)
No.
975

Kabul tarihi
22.12.1967

»
MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununu? 41 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir :
,
MADDE 41. — Her türlü askerlik hizmetlerim yapmaya engel olacak derecede sağlık özürleri
bulunan ve zamanla bu durumlarının geçmiyeceği ve tedavi ile iyileşmiyeceği anlaşılanlara sağlık
kurullarınca sürekli çürük raporu verilir. Sürekli çürüğe ayrılmayı gerektiren sağlık özürleri Be
den Kabiliyeti Yönetmeliği ve eklerindeki hastalık cetvellerinde belirtilir.
Sürekli çürük raporu verilmiş olan ve bu raporları yetkili sağlık makamları tarafından onay
lanmış olanlardan henüz son yoklamaları yapılmaıaış bulunan kişiler; askerlik meclislerince, top
lantı halinde değil ise, yönetim kurullarınca sürokli çürüğe ayrılır ve askerlilcten büsbütün çıka
rılırlar. Yapılan son yoklamalarda, sağlık duru. ılarma göre sağlam, arızalı sağlam veya sakat
olarak askerlik meclisi veya yönetim kurullarınca askerliklerine karar verilenlerden, bilâhara
sağlık kurullarınca tekrar yapılan muayeneleri s'nucunda çürük raporu alanların bu raporları
üzerine gerekli işlemler askerlik şubelerince yapı 1 A
Sürekli çürüğe aynlmalannı gerektirecek derecede sağlık özrü olanlara genel olarak bu has
talık uzmanlarının bulunduğu askerî hastane sağbk kurullarımoa sürekli çürük raporu verilir.
Ancak bu özürleri gözle görülebilenlere (İM gözü kör, kolsuz, ayaksız, bir kol veya ayaklarım
dan birisi yok veya yok denilecek derecede J sakat ve topal gibi) yalnız son yoklama sırasında
İM tabib( birisi sivil olabilir) tarafundan sürekli çürük raporu verilir.
YetMli sağlık makamları tarafından onaylan myan sağlık raporları üzerine işlem yapılanmaz.
Sürekli çürüğe ayrılanlar, ihbar veya idarece görülecek lüzum üzerine kontrol muayenesinle
tabi tutulabilirler. Ancak bir defa kontrol muayenesine tabi tutulanlar bir daha muayeneye tabi
tutulamazlar.
MADDE 2. — Bu kamum yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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I - Gerekçeli 94 ve 94 e 1 mei ek S. ıSayılı basmay&zılar Millet (Meclisinin 87 ve 20 inci Bir
leşimine, 918 S. Sayılı basmayıazı Cumhuriyet Senatosdunıuın 58 inci Birleşim tutamağıma bağlıdır.
II - iRu kamunu; Millet Meclisi Millî Savunma, Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma komis
yonları görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/110.

