
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ASKERLİK İŞLEMLERİ 
 
Öğrenime Yeni Başlayan Öğrencilerin Sevk Tehiri: 
7176 Sayılı Askeralma Kanunu esasına göre  yürütülür. 
Yüksek Lisans öğrencisinin tecili ilgili Askerlik kanununa göre 3 yıl 4 ay(tezli ), 1,5 yıl(tezsiz), Doktora 
öğrencisinin tecili 6 yıl yapılmaktadır. Daha önce bu tecil sürelerini farklı bir Enstitüye kayıtlı olduğu için 
kullanmış olan öğrencilerimizin tecil teklifleri kalan süre kadar yapılmaktadır.  

Lisansüstü programlarına kesin kayıt yaptıran ve kayıt esnasında sunmuş olduğu belgede askere 
alınma süresine en fazla 1 ay kalmış olan öğrencilerinin Sevk tehiri (tecil) işlemleri Enstitümüz tarafından 
yapılmaktadır. Bunun haricindeki öğrencilerin Sevk tehiri (tecil) işlemleri başvuruları üzerine yapılır. 
Başvuruların tecil işlemlerinin yapılacağı tarihten en fazla 2 ay, en geç 15 gün öncesinden yapılmalıdır. 
Yukarıda belirtilen sürelerden önce veya sonra gönderilen Sevk tehiri (tecil) belgelerine Askeralma 
Bölge Başkanlıkları tarafından işlem yapılmamaktadır.  Başvuruları bulunmayan öğrencilerin sevk tehir 
işlemi yapılmaz. 

Sevk tehiri (tecil) işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencilerin; 

1. Askerlik Durum Belgesi(aslı) 
2.  Nüfus Cüzdanı (fotokopisi) 

 
Belgeleriyle Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne dilekçe ile (Mevzuat ve Formlar kısmından 
indirebilirsiniz)  müracaat etmeleri gerekir. Sözü edilen evrakı teslim etmeyen öğrencilerin sevk 
tehirleri gerçekleşmez. 
 
Öğrencilerin başvuruları üzerine askere sevklerinin tehir edilmesine ilişkin Askerlik Şubelerinin bağlı 
bulunduğu Askeralma Bölge Başkanlığına üniversite tarafından sevk tehiri teklifi yapılır. Teklif yapılırken 
öğrencilerin yaş durumu (36 yaşından gün alan öğrencilerin sevk tehir hakları yoktur) ve yönetmelik 
çerçevesinde programın normal süresi dikkate alınır. 
 
Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce başka bir kurum veya üniversiteden yapılmış tecilleri varsa 
mevcut tecil iptal edilmeden tekrar tecil yazısı yazılması mümkün değildir. Öğrencilerin eski tecillerini 
iptal ettirip, iptal işleminin gerçekleştiğini gösterir bir askerlik durum belgesi ile Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsü Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir. 
 
Bakaya durumunda olan öğrencinin sevk tehirine yasal imkân bulunmamaktadır. Öğrencilerin bakaya 
durumunu kaldırttığını gösteren bir askerlik durum belgesi ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne 
müracaat etmesi gerekir. 
 
Öğrenciler öğrenimleri esnasında sevk tehirlerini iptal ettirip askere gidebilirler. Sevk tehiri iptal işlemi 
için bağlı oldukları Askeralma Bölge Başkanlığına veya Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne 
müracaat etmesi gerekmektedir. 

Kaydı silinen, mezun olan öğrencilerin sevk tehirleri en geç 1 ay içinde iptal edilmektedir. Bu durumda 
öğrenci ilk celp döneminde askere çağrılır. 
 

Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin sevk tehirleri azami 35 yaş sonuna kadar uzatılmaktadır. 
Öğrenim gördüğü programın azami süresini aşan öğrencilerin sevk tehirleri yapılamamaktadır. 
 
Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayan yükümlülerin askere sevkleri Askerlik Şubeleri tarafından 
mezuniyet tarihlerinden itibaren 1 yıl süreyle ertelenmektedir. 
Bu haktan faydalanmak isteyen mezunlar, mezuniyet belgeleriyle birlikte Askerlik Şubelerine müracaat 
etmelidirler. 
 
Doktora öğrenimini tamamlayanların ise, mezuniyet nedeniyle sevk tehiri yaptırmalarına yasal imkân 
bulunmamaktadır.  İlk celp döneminde askere alınırlar. 


