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LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN 

 ASKERLİK SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ 

 

Amaç ve Kapsam 

1) Lisansüstü Programlara Kayıtlı Öğrencilerin Askerlik Sevk Tehiri İşlemleri’nin amacı 

Munzur Üniversitesi’ne bağlı Enstitülerin ilgili Anabilim Dallarının lisansüstü programlarına kayıtlı 

olan ve askerlik yükümlülüğü bulunan öğrencilerin askerlik sevk tehiri işlemlerine ilişkin uygulanacak 

işlemleri düzenlemektir. 

 2) Lisansüstü Programlara Kayıtlı Öğrencilerin Askerlik Sevk Tehiri İşlemleri, Munzur 

Üniversitesi’ne bağlı Enstitülerin ilgili Anabilim Dallarının lisansüstü programlarına kayıtlı olan ve 

askerlik yükümlülüğü bulunan öğrencilerin askerlik tehiri işlemleri ile ilgili hükümleri kapsar. 

Dayanak 

 3) Lisansüstü Programlara Kayıtlı Öğrencilerin Askerlik Sevk Tehiri İşlemleri, 21/06/1927 

tarihinde kabul edilen, 12/07/1927 tarihli ve 631 sayılı Resmî Gazete ve 17/07/1927 tarihli ve 635 

sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 04/11/1981 

tarihinde kabul edilen, 06/11/1981 tarihli ve 17506 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 

giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği, 6 Aralık 2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 

Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 28 Nisan 2017 tarihli ve 30051 sayılı 

Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve 28/09/2017 tarihinde kabul edilen 

Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Senato Esasları hükümleri kapsamında 

düzenlenmiştir. 

Tanımlar 

4) Lisansüstü Programlara Kayıtlı Öğrencilerin Askerlik Sevk Tehiri İşlemleri’nde geçen; 

 a) Aktif Öğrenci: askerlik sevk tehiri işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve sürdürülebilmesi 

için her yarıyıl ders kaydı yapan lisansüstü program öğrencisini, 

b) Anabilim Dalı: Enstitülere bağlı olarak lisansüstü programların eğitim-öğretim faaliyetlerini 

yürüten kurulları, 

c) Askeralma Bölge Başkanlığı: Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, “Nüfusa Kayıtlı 

Olduğu İl” itibari ile bağlı olduğu ve ilgili öğrencilerin askerlik sevk tehirlerinin teklif edildiği, 

askerlik sevk tehiri tekliflerini onaylamaya yetkili olan resmî kurumları, 



d) Askerlik Sevk Tehiri: Enstitülere bağlı Anabilim Dallarında lisansüstü programlara kayıtlı 

olan ve askerlik yükümlülüğü bulunan öğrencilerin askerlik hizmetine sevk edilme işlemlerinin ilgili 

kanunların hükümleri doğrultusunda belirlenen süreler için tehir (erteleme) edilmesi ile ilgili işlemleri, 

e) Askerlik Şubesi: Askeralma Bölge Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet yürüten ve ilgili 

kanun hükümleri doğrultusunda askerlik yükümlülüğü bulunan vatandaşların askerlik sevk işlemlerini 

gerçekleştirebildiği ve askerlik hizmeti ile ilgili bilgi edinebildiği resmî kurumları, 

f) Azami yaş sınırı: Lisansüstü programlara kayıtlı olan ve askerlik yükümlülüğü bulunan 

öğrencilerin ilgili kanun hükümleri kapsamında askerlik sevk tehirlerinin yapılabildiği en son yaş 

sınırı olan 35 (otuzbeş) yaş sınırını, 

g) Enstitü: Munzur Üniversitesi’nde lisansüstü programlarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

yürütülmesini sağlayan ve bu faaliyetleri bağlı olan Anabilim Dalları aracılığıyla düzenleyen Fen 

Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nü, 

h) Lisansüstü Program: Munzur Üniversitesine bağlı Enstitülerin ilgili Anabilim Dallarında 

eğitim-öğretim faaliyeti gösteren tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını, 

i) Kayıt Dondurma: Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 41. 

Maddesinde belirtilen hüküm kapsamında lisansüstü program öğrencilerinin öğrencilik durumunu bir 

defaya mahsus olmak üzere en çok 2 (iki) yarıyıl durdurma işlemini, 

j) Muaf: Zorunlu askerlik hizmetini yerine getirme yükümlülüğü bulunan öğrencilerin ilgili 

kanun hükümleri doğrultusunda belirli nedenlerden dolayı askerlik hizmetini yerine getirme 

yükümlülüğünün ortadan kalkması durumunu, 

k) Öğrenci Bilgi Sistemi/Öğrenci Otomasyonu: Üniversitemizin lisans ve lisansüstü 

programlarına kayıtlı öğrencilerin Munzur Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Akademik 

Takvim’de belirtilen tarihlerde ders kaydı ve/veya  yapılan ders kaydından “ders ekle-çıkar” 

işlemlerini yapabildiği ve danışman öğretim üyeleri tarafından ders kayıtlarının tanımlanan yetkiler 

doğrultusunda “ders ekle-çıkar” ve ders onaylama işlemlerini yapabildiği, öğretim üyeleri tarafından 

ilgili öğrencilerin devam/devamsızlık durumu ile ders notlarının girilebildiği ve bu öğrencilerin ders 

notlarını takip edebilmek gibi öğrencilik işlerinin yürütüldüğü interaktif bilgi alma ve veri giriş 

sistemini, 

l) Üniversite: Munzur Üniversitesi’ni ifade eder. 

Askerlik Sevk Tehiri İşlemlerinin Başlatılması ve Öğrencilik Durumları 

5) Lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin askerlik sevk tehirleri, kayıtlı olunan Anabilim 

Dalı için ilgili Enstitü tarafından öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu ilin bağlı bulunduğu Askeralma 

Bölge Başkanlığı’na teklif bildirimi ile gerçekleşmektedir.  

        a) Lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin askerlik sevk tehiri işlemleri 1111 sayılı Askerlik 

Kanunu hükümleri gereği yapılmakta olup, öğrencilerin askerlik sevk tehiri işlemleri, 2017-2018 

Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren tüm öğrencilerin kayıtlı olunan Enstitüye müracaatı 

doğrultusunda başlatılacaktır. Askerlik sevk tehiri işlemleri için müracaat edilmemesi durumunda 

askerlik sevk tehiri işlemi başlatılmayacaktır. 

 



        b) Lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin askerlik sevk tehiri işlemlerinin yapılabilmesi için 

1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 35. Maddesinin 2) numaralı bendinde belirtilen hüküm gereği azami 

yaş sınırı 35 (otuzbeş) olup, ilgili öğrencilerin 35 (otuzbeş) yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar 

askerlik sevk tehiri işlemleri yapılabilmektedir. 

6) Lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin İlgili Enstitü tarafından askerlik sevk tehiri 

işlemlerinin başlatılabilmesi için bulunulan yarıyılda Öğrenci Bilgi Sistemi/Öğrenci Otomasyonu 

üzerinde ders kayıt durumu aktif olması (ders kaydının yapılmış olması) gerekmektedir. İlgili 

öğrencilerin askerlik durum belgesinde belirtilen tehir edilme tarihini de göz önünde bulundurarak 

Akademik Takvimde belirtilen ders kayıt tarihleri arasında öğrencinin kendisinin ve tez danışmanının 

imzasının bulunduğu ilgili yarıyıla ait ders kayıt çıktısı ve Askerlik Sevk Tehiri İstem Dilekçesi ile 

kayıtlı olunan Enstitüye müracaat etmeleri gerekmektedir (Askerlik Sevk Tehiri İstem Dilekçesi’nde 

belirtilen bilgiler güncel olmalıdır). 

7) İlgili Enstitü Anabilim Dallarında tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin kayıt 

tarihinden itibaren en çok 3 (üç) yıl 4 (dört) ay, tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri için en çok 1 

(bir) yıl 6 (altı) ay ve doktora programı öğrencileri için en çok 6 (altı) yıl süreli askerlik sevk tehiri 

teklifi yapılmaktadır. Askerlik tehir süresini veya azami yaş sınırını dolduran öğrencilerin 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20 Nisan 2016 tarihli 29690 sayılı Resmî Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Yönetmeliği’nin 7. ve 17. Maddelerinde belirtilen 

hükümler ve Geçici Madde 1 hükümleri göz önünde bulundurularak öğrencilik hakları devam etmekle 

birlikte askerlik sevk tehiri işlemleri yapılamamaktadır. 

8) Lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin askerlik sevk tehiri işlemlerinin başlatılabilmesi ve 

sürdürülebilmesi için ders kayıt durumlarının aktif olması (öğrencilik süresince her yarıyılda ders 

kaydı yapmış olması) ve ilgili Enstitü ile öğrencilik ilişiklerinin herhangi bir nedenle (mezun olma, 

kayıt sildirme, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20 Nisan 2016 tarihli 29690 sayılı Resmî 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Yönetmeliği’nin 7. Ve 17. Maddelerinde 

belirtilen hükümler ile Geçici Madde 1 gereği kayıt olunan ilgili lisansüstü programdaki azami sürenin 

dolmuş olması vb.) kesilmemiş olması gerekmektedir. 

  9) Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 41. Maddesi ile belirtilen 

hüküm doğrultusunda kayıt dondurma işlemi yapılması durumunda ilgili kayıt dondurma süresi 1111 

sayılı Askerlik Kanunu’nda lisansüstü programlarda öğrenim görme durumu için belirtilen azami 

sürelere dahil edilmekte ve söz konusu yönetmelik maddesi gereği kayıt dondurma süresi boyunca 

askerlik tehir işlemlerinin iptal edilmemesi için her yarıyıl kayıt yenileme işlemi yapılması 

gerekmektedir. 

a) Lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin ders kaydı yapmadığı yarıyıl içerisinde ve/veya 

öğrencilik kayıtlarını dondurma işlemi gerçekleştirmesi durumunda bağlı olunan Askeralma Bölge 

Başkanlığı ilgili durum (ders kaydı yapmama/kayıt dondurma) hususunda bilgilendirilmektedir. 

b) Lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin askerlik hizmetini yerine getirme nedeni ile 

öğrencilik kaydını dondurmaları durumunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20 Nisan 2016 

tarihli 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve 

Yönetmeliği’nin 7. ve 17. Maddelerinde belirtilen hükümler ile Geçici Madde 1 hükümleri ile kayıtlı 

bulunulan program için belirtilen azami öğrenim süresine askerlik hizmeti süresi dahil 

edilmemektedir. 
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Askerlik Sevk Tehiri İşlemlerinin İptali 

10) Lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin mezun olma, kendi istekleriyle kayıt sildirme ve 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20 Nisan 2016 tarihli 29690 sayılı Resmî Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Yönetmeliği’nin 7. ve 17. Maddelerinde belirtilen 

hükümler ile Geçici Madde 1 hükümleri göz önünde bulundurularak kayıtlı bulunulan programda 

azami sürelerinin dolmuş olması nedeni ile ilgili Enstitü tarafından askerlik sevk tehiri işlemlerinin 

iptal teklifleri öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il itibari ile bağlı olduğu Askeralma Bölge 

Başkanlığı’na yapılmaktadır.  

a) Kendi istekleri ile kayıt sildirme talebinde bulunacak öğrencilerin, Kayıt Sildirme İstem 

Dilekçesi ve İlişik Kesme Formu ile birlikte Askerlik Sevk Tehiri İptal İstem Dilekçesi’ni de kayıtlı 

oldukları programın Anabilim Dalı Başkanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir (Askerlik Sevk Tehiri 

İptal İstem Dilekçesi’nde belirtilen bilgiler güncel olmalıdır). 

b) Yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler, mezun olunan Anabilim Dalının bağlı 

bulunduğu Enstitü tarafından düzenlenen mezun olduğunu gösterir belge (geçici mezuniyet 

belgesi/diploma) ile Askerlik Şubesine şahsen müracaat etmeleri durumunda 1111 sayılı Askerlik 

Kanunu’nun 36. Maddesinde belirtilen hüküm kapsamında mezun oldukları tarihten itibaren 1 (bir) yıl 

süreli tehir işlemi yapılabilmektedir. Doktora programından mezun olan öğrencilerin mezun olmaları 

nedeniyle ilgili kanun hükümleri doğrultusunda sevk tehiri yapma imkanları bulunmamaktadır. 

Askerlik Hizmeti ile İlgili Yükümlülük Durumunda Değişiklik Bulunması 

11) Lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin askerlik yükümlülüklerinin değişmesi durumunda 

(askerlik hizmetinin tamamlanması durumu, askerlik hizmetinden muaf olma durumu) söz konusu 

değişikliğe ait belgenin ilgili Askerlik Şubesinden alındığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde 

kayıtlı olunan Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir. 

Hüküm Bulunmayan Haller 

12) Lisansüstü Programlara Kayıtlı Öğrencilerin Askerlik Sevk Tehiri İşlemleri ‘nde hüküm 

bulunmayan hallerde, 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Munzur Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve 

Öğretim Senato Esasları’nın ilgili hükümleri ve öğrencinin lisansüstü program itibariyle kayıtlı olduğu 

Enstitünün Yönetim Kurulu Toplantısı Kararları uygulanır. 
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Nüfusa Kayıtlı Olunan İl İtibariyle Bağlı Olunan Askeralma Bölge Başkanlıkları 

Askeralma Bölge Başkanlığı 
Askeralma Bölge Başkanlığına Bağlı İller 

(Nüfusa Kayıtlı Olunan İl) 

Adana Gaziantep, Hatay,  İçel,  Kilis,  Osmaniye 

Afyonkarahisar Eskişehir, Kütahya, Uşak 

Ankara Çankırı, Kırıkkale 

Aydın Denizli, Muğla 

Bursa Balıkesir, Bilecik, Çanakkale 

Çorum Amasya, Samsun 

Diyarbakır Batman, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak 

Erzurum Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır, Kars 

Isparta Antalya, Burdur 

İstanbul - 

İzmir Manisa 

Kastamonu Bartın, Karabük, Sinop, Zonguldak 

Kayseri Kırşehir, Nevşehir, Niğde 

Kocaeli Bolu, Sakarya, Yalova, Düzce 

Konya Aksaray, Karaman 

Malatya Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Tunceli 

Sivas Tokat, Yozgat 

Tatvan Ağrı, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Muş, Van 

Tekirdağ Edirne, Kırklareli 

Trabzon Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize 

 


