LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK İŞLEMLERİ
Sevk Tehiri Teklifi
Lisansüstü öğrencilerinin sevk tehir işlemleri, öğrencilerin başvuruları üzerine yapılır.
• Başvuruları bulunmayan öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz.
• Özel öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz.
• Kayıt tarihinden önce "BAKAYA" durumda olan öğrencilerin sevk tehiri yapılmaz.
Sevk tehirinin yapılabilmesi için öğrencilerin;
a) Askerlik Durum Belgesini,
b) Kayıt tarihinden önce BAKAYA durumunda olanların durumları mahkemece
sonuçlandırılmış ve “Kovuşturmaya Gerek Olmadığına” dair karar alınmış durum
belgesi aslı yada fotokopisini,
c) Askerlik İşlemleri Başvuru Formu' nu (FORM-36) doldurmaları ve Enstitüye teslim
etmeleri gerekir.
Öğrencilerin başvuruları üzerine askere sevklerinin tehir edilmesine ilişkin Askerlik
Şubelerinin bağlı bulunduğu Askeralma Bölge Başkanlığına Enstitü tarafından sevk tehiri
teklifi yapılır. Teklif yapılırken öğrencilerin yaş durumu (35 yaşın dolduğu yılın sonunu
geçmemek üzere) ve kayıtlı olduğu programın azami süresi dikkate alınır.
Tecil işlemleri sırasında oluşacak aksaklıklarda öğrenci bilgilendirilir. Bilgilendirmeler
öğrencilere e-posta yoluyla yapılmaktadır.
Yüksek Lisans öğrencisinin tecili ilgili Askerlik kanununa göre 3 yıl 4 ay, Doktora
öğrencisinin tecili 6 yıl yapılmaktadır.
Sevk Tehirinin Uzatılması
Lisansüstü öğrenimin, sevk tehir süresi içerisinde bitmemesi durumunda öğrencilerin, daha
önce yapılan sevk tehir süresinin bitimine 1 ay kala, (ilgili Askeralma Bölge Başkanlıklarına
iletilmiş olacak şekilde) sevk tehirinin uzatılması için yeniden dilekçe ile enstitüye başvuruda
bulunurlar.
Bu konuda başvuru yapmayan öğrencilerin sevk tehirleri uzatılmaz.
Sevk Tehiri İptali
Yapılacak olan askere sevk tehir işlemi, öğrenci statüsü (süresi) içinde geçerlidir. Askere
sevki tehir edilenler, tehir müddetinin bitiminden önce sevk tehirine sebep olan çalışmalarını
veya öğrenimlerini bıraktıklarında (mezuniyet, yatay geçiş, ilişik kesilmesi) en geç 2 ay
içerisinde Enstitümüz tarafından ilgili Askeralma Bölge Başkanlığına bildirilerek, sevk
tehirinin iptali istenir.
Öğrenciler öğrenimleri sırasında sevk tehirlerini iptal ettirip askere gidebilirler. Sevk tehiri
iptal işlemi şu şekilde gerçekleşir;

•
•
•
•
•

Enstitü tarafından sevk tehiri yapılmış olan ve askere gitmek isteyen öğrenci, sevk
tehirinin iptali için Askerlik İşlemleri Başvuru Formu'nu (FORM-36) doldurmaları ve
Enstitüye teslim etmeleri gerekir.
Öğrencinin bu isteği Askeralma Bölge Başkanlığına bildirilir.
Askeralma Bölge Başkanlığı tecili (sevk tehirini) iptal edip bu konuda ilgili askerlik
şubesine bilgi verir.
Öğrenci Askerlik Şubesine giderek tekrar dilekçe verir.
Öğrenci Askerlik şubesinden alacağı Sevk Tebellüğ belgesi vb. herhangi bir belge ile
Öğrenci İzin Formu (FORM-37) doldurup Enstitüye başvuruda bulunarak kayıt
dondurma talebinde bulunabilirler. Aksi halde bu öğrencilerin askerlik süresince kayıt
yenileme yapamadıkları her dönem kayıtlı olduğu programın azami süresinden sayılır.

Diğer Hususlar
Kayıt dondurarak askere gitmiş olan öğrenciler askerden döndükten (Tezkere tarihinden)
itibaren 1 ay içerisinde tekrar dilekçe ile Enstitümüze başvuruda bulunarak kayıtlarının
açılması talebinde bulunmalıdırlar.
Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce başka bir kurum veya üniversiteden yapılmış
tecilleri varsa mevcut tecil iptal edilmeden Enstitümüz tarafından tekrar tecil
yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla öğrencilerin eski tecillerini iptal ettirip, iptal
işleminin gerçekleştiğini gösterir bir askerlik durum belgesi ile Enstitümüz öğrenci işlerine
müracaat etmeleri gerekir.

