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İlgide kayıtlı yazıda belirtildiği üzere askerlik çağındaki vatandaşlarımızın sağlık
muayenelerinin yapılarak askerliğe elverişli olup olmadıklarının belirlenmesi işlemi olan
yoklamanın, günümüz teknolojik imkânları kullanılarak Bakanlığımız Sağlık Bilgi Sistemleri
üzerinden detaylı, doğru, hızlı, kolay, vatandaş odaklı ve etkin bir yapıya kavuşturulmasını
sağlamak amacıyla, Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü ile
Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT Anonim Şirketi (A.Ş.) Genel
Müdürlüğü işbirliğinde e-Yoklama projesi geliştirilmiş olup, 01 Kasım 2016 tarihinden
itibaren Manisa ili ve ilçelerinde, 10 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Ankara ili ve
ilçelerinde pilot uygulamaya başlanmış, pilot uygulama sürecinde elde edilen veriler
kapsamında e-Yoklama modülü geliştirilip işlevselliği artırılarak yurt genelinde uygulamaya
hazır hale getirilmiştir.
E-Yoklama Projesi kapsamında askerlik yoklamaları için yükümlülerin düzenlemeleri
gereken "Yoklamada Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu" ile
"Sınıflandırmaya Esas Ek Bilgi Formu"nu e-Devlet üzerinden doldurmaları, Yoklamada
Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formunun Aile Hekimliği Bilgi Sistemi
(AHBS)'ne, Sınıflandırmaya Esas Ek Bilgi Formunun ise Millî Savunma Bakanlığı Bilgi
Sistemi (MBS)'ne e-Devlet üzerinden aktarılması, yükümlülerin askerlik şubelerine
uğramadan kayıtlı oldukları aile hekimlerine giderek sağlık muayenelerini yaptırmaları, aile
hekimleri tarafından yapılan muayene sonuçlarının AHBS'deki "Askerlik Yoklaması" modülü
aracılığıyla e-Devlet üzerinden MBS'ye aktarılması ve aile hekimlerince tanzim edilen
"Askerlik Yoklaması Sağlık Muayene Belgesi"nin elektronik ortamda üretilerek MBS'ye
aktarılması gerekmektedir.
Askeralma bölge ve askerlik şubesi başkanlıkları tarafından, uygulamanın etkin bir
şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, bölgelerindeki il/ilçe sağlık müdürlükleri ile gerekli
koordinasyon ve işbirliği kurularak aile hekimlerine her türlü destek sağlanacak ve bilgi
paylaşımında bulunulacak, aile hekimleri ve toplum sağlığı merkezlerinde görevli tabiplere
e-Yoklama uygulaması ile ilgili “Askerlik Yoklaması Sağlık Muayene İşlemleri Aile
Hekimleri Kullanım Kılavuzu” kapsamında bilgilendirmede bulunulacaktır. Aile Hekimleri
Kullanım Kılavuzuna e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de ulaşabilecektir.
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Projenin başarı ile yürütülebilmesi için MSB Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi
Başkanlığınca, MBS ve e-Devlet ağında bulunan web servisleri sürekli olarak güncel ve faal
halde bulundurulması büyük önem taşımaktadır. E-Yoklama kapsamında hazırlanan web
servislerinin sürekli olarak güncel ve faal halde bulundurulması ve tesis edilen Yardım
Masasına gelen taleplerin ilgili birimlere yönlendirilmesi TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürlüğü
tarafından sağlanacaktır.
E-Yoklama projesinin tüm yurt genelinde uygulamasına 14 Mayıs 2018 tarihinden
itibaren başlanacak ve yükümlülerin askerlik yoklamaları e-Yoklama kapsamında
yürütülecektir. Bu tarihe kadar e-Yoklama projesi pilot uygulamasının devam ettiği Ankara ve
Manisa illeri ve ilçeleri haricindeki askerlik şubelerine yoklama yaptırmak için müracaat eden
yükümlülerin işlemlerinin, mevzuat dahilinde mevcut uygulamaya göre manuel olarak
hazırlanan yoklama evrakı üzerinden yapılmasına devam edilecektir. Türkiye genelinde
e-yoklamaya geçildikten sonra uygulamaya yönelik sorularda Ek-5'de yer alan irtibat noktaları
ile iletişime geçilecektir.
Bu kapsamda eklerde yer alan usul ve esaslara, belgelere uygun şekilde işlemlerin
tesis edilmesi, e-Yoklama Uygulama Esasları ile Aile Hekimleri Kullanım Kılavuzunun aile
hekimleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarında ve Toplum Sağlığı
Merkezlerinde görevli ilgili personele tebliğ edilmesi, söz konusu e-Yoklama uygulamasına
14 Mayıs 2018 tarihinden itibaren başlanması ve aynı gün e-Yoklama duyuru afişlerinin
vatandaşların yoğun olarak bulunduğu il/ilçe sağlık müdürlükleri, hastaneler, toplum ve aile
sağlığı merkezleri vb binalar ile valilik, kaymakamlık binalarına asılmaları hususlarında;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dr. Hüseyin İLTER
Bakan a.
Genel Müdür
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Ek A (e-Yoklama Projesi Uygulama Esasları, 13 sayfa)
Ek B (Aile Hekimi Askerlik Yoklaması Sağlık Muayenesi İşlemleri Kılavuzu, 56 sayfa)
Ek C (ASAL Yükümlü Yoklama İşlemleri Kılavuzu, 36 sayfa)
Ek ç (e-Yoklama Duyurusu Afişi, 1 sayfa)
İrtibat Noktaları (1 sayfa)
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