ASKERLİK İŞLEMLERİ
Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı erkek öğrencilerin öğrenimleri süresince
askerlik işlemleri 7179 Sayılı Askeralma Kanunu esaslarına göre Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı Askerlik Birimi tarafından yürütülür.
Azami Eğitim Öğretim Süreleri







Önlisans programları 8 yarıyıl,
Lisans programları 14 yarıyıl,
Lisansüstü Bilimsel Hazırlık programı 2 yarıyıl,
Yüksek lisans programı 6 yarıyıl,
Yüksek lisans dereceli doktora programı 12 yarıyıl,
Lisans dereceli doktora programı 14 yarıyıldır.

ÖNLİSANS VE LİSANS
ASKERLİK İŞLEMLERİ

PROGRAMLARINA

KAYITLI

ÖĞRENCİLERİN

Askerlik Erteleme İşlemlerinin Kapsamı
Askerlik yükümlülüğü bulunan öğrencilerin üniversiteye kayıt durumları YÖKSİS üzerinden
askerlik erteleme teklifi olarak ilgili askerlik şubelerine bildirilir. Askerlikten muaf olanlar,
askerlik yükümlülüğünü yapmış olanlar kapsam dışındadır. Askerlik erteleme tekliflerini
öğrencilerin bağlı oldukları askerlik şubeleri değerlendirir. Öğrencilerin durumlarını bağlı
oldukları Askerlik Şubelerinden takip etmeleri gerekmekte olup sorumluluk öğrencilere aittir.
Yükümlülerin askerlikleri, fakülte ve yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında öğrenim
görenler için 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla, mezun oluncaya
veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir.
Bitirdiği okulun dengi veya daha alt seviyedeki bir öğretim kurumuna kayıt yaptıranların
askerlikleri ertelenmez.
Yeni Kayıtlı Öğrenciler Dışındaki
Okuyan tüm erkek öğrenciler askerlik durumlarını askerlik şubelerinden takip etmek
durumundadır. Öğrenci gerektiğinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurup, dilekçe
vererek EK-C2 öğrenci durum belgelerini alıp, askerlik şubelerine verirler ve askerlik şubeleri
durumlarını değerlendirir.
İlişik Kesme
Mezun olan, kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencilerin durumları 2 ay içerisinde Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığınca ilgili Askerlik Şubesi Başkanlıklarına gönderilir.

LİSANSÜSTÜ
İŞLEMLERİ

PROGRAMLARA

KAYITLI

ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK

Askerlik Sevk Tehir İşlemleri Kapsamı
Lisansüstü (Bilimsel hazırlık, tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora, lisans sonrası doktora)
öğrencilerinin sevk tehir işlemleri, öğrencilerin başvuruları üzerine yapılır. Başvuruları
bulunmayan öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz.
Yüksek lisansta 32 yaşını doldurmuş, Doktora da 35 yaşını doldurmuş olan erkek öğrenciler
için askerlik sevk tehir işlemi yapılamaz.
Yeni Kayıtlananların Sevk Tehirinin Yapılması
Üniversitemize ilk kez kayıtlanan erkek öğrencilerin sevk tehir işlemleri ilk kayıt esnasında
talepleri üzerine YÖKSİS üzerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır. Askerlik
erteleme teklifi talebinde bulunan öğrenciler Askerlik durumlarını bağlı oldukları askerlik
şubesinden takip etmek durumunda olup sorumluluk öğrencilere aittir.
Sevk Tehir Sürelerinin Uzatılması
Kayıt donduran öğrenciler, izinli geçirdikleri dönemleri sevk tehir süresine ekletmek üzere
başvuru yapabilirler. Sevk tehir uzatım işlemleri sevk tehir işlemleri ile aynıdır.
Afet veya salgın nedeniyle ek süre alan öğrenciler, ek süre aldıkları dönemleri sevk tehir
süresine ekletmek üzere başvuru yapabilirler.
Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, lisansüstü program için
programın azami süresi kadar süre ile sevk tehiri yaptırmak üzere Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’nın askerlik işlemleri birimine başvurmaları gerekir. Sevk tehir işlemleri aynı
şekilde yürütülür.
Öğrenciler sevk tehiri uzatma talebini, daha önce yapılan sevk tehir süresinin bitimine en geç
2 ay kala Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapar.
Sevk Tehirinin İptali
3-Programa Devam Ettiği Halde Sevk Tehirinin İptalini İsteyen Öğrencilerin Yapması
Gereken İşlemler
Programa devam ettiği halde kendi isteği ile sevk tehirinin iptalini isteyen öğrenciler bağlı
oldukları Askerlik şubelerine Askerlik Sevk Tehiri İptali için başvururlar.
Mezun Olan, Kayıt Sildiren Öğrencilerin Sevk Tehiri İptali İçin Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı Tarafından Yapılması Gereken İşlemler
Mezun olan ve kaydı silinen öğrencilerin durumları YÖKSİS üzerinden bağlı bulundukları
askerlik şubelerine gönderilir.

