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T.C. 

ORDU ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK İŞLEMLERİ 
 

Enstitümüze kayıtlı öğrencilerin Askerlik Erteleme, Uzatma ve Erteleme İptal işlemleri 7179 sayılı 

Askeralma Kanunu ve Askeralma Yönetmeliği hükümleri uyarınca ve Öğrenci Bilgi Sistemi (YÖKSİS 

ASAL Askerlik İşlemleri) üzerinden elektronik ortamda (online) yürütülmektedir. 

Askerlik İşlemleri 

1-Yeni kayıt ve yatay geçişle gelen öğrencilerin askerlik erteleme işlemleri öğrencilerin başvurusu 

üzerine ve ders kayıtlarının bitimini takip eden bir ay içerisinde ilgili Asker alma bölge başkanlığına 

yapılır. Ders kaydını yapmayan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamadıklarından sevk tehir 

talebinde bulunsalar bile Sevk Tehir İşlemi yapılamaz. 

• Henüz askerlik çağına girmemiş öğrencilerin askerlik erteleme işlemleri askerlik çağına 

girdikleri zaman yapılabilmektedir. 

• Kaydolmasında askerlik yönünden sakınca olması sebebiyle kaydı yapılamayan 

öğrenciler askerlik şubesine yönlendirilmektedir. 

• Erteleme talebi reddedilen öğrenciler askerlik şubesine yönlendirilirler. 

• Ertelemesi bulunan öğrencilerden kayıt donduran veya yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma 

cezası alanlar; mevcut sevk tehir bitimine en az bir ay kala kayıtlarının dondurulduğu veya 

yükseköğretim kurumundan uzaklaştırıldıkları süre kadar tekrar erteleme (uzatma) talep 

edebilirler. Uzatma talepleri erteleme talepleri gibi yapılmaktadır. Kayıt donduran öğrencilerin 

sevk tehirleri iptal edilmez. 

• Askerde olan, askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olan öğrenciler için başvuruda 

bulunsalar dahi bir işlem yapılmaz.  

2-Yeni kayıt yaptıran veya yatay geçişle gelen öğrencilerden daha önce kayıtlı olduğu bir 

üniversiteden ertelemesi varsa önceki ertelemelerini iptal ettirmeden Enstitümüzce erteleme 

yapılamamaktadır. Öğrenciler, iptal sonrası yeni bir askerlik durum belgesi alarak Enstitümüze yeniden 

başvuru yapabilir. 

3-Mezun olan, ilişiğini kesen, yatay geçiş yapan veya herhangi bir sebeple okuldan ayrılan öğrencilerin 

askerlik ertelemelerinin iptali, başvuru gerekmeksizin Enstitümüz tarafından yapılmaktadır. Sevk tehirli 

olup ilişiği kesilen veya mezun olan öğrencilerin iki ay içerisinde kayıtlı oldukları askerlik şubesine 

başvurmaları gerekir. 

4-Askerlik erteleme azami (yaş) süresini doldurduğundan erteleme süresi biten öğrenciler, kayıt 

yenileme ve ders seçim işlemlerini gerçekleştirebilirler ancak bu öğrencilerin askerlik erteleme hakları 

olmadığından askerlik yönünden sorumluluk kendilerine aittir. 

5-Öğrenciler öğrenimleri esnasında sevk tehirlerini iptal ettirip askere gidebilirler. Sevk tehiri iptal 

işlemi ve askerlik süresi boyunca izin işlemleri için Enstitü Öğrenci İşleri’ne müracaat edilmesi 

gerekmektedir. 

6-Özel öğrenci olarak gelen veya değişim programı kapsamında kayıt olan öğrenciler için erteleme 

işlemi yapılmaz. 

• Yabancı uyruklu öğrenciler için işlem yapılmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin 

işlemleri vatandaşı oldukları ülkelerin mevzuatına göre kendileri tarafından takip edilir. 
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Mezuniyet Sonrası Sevk Tehir 

Öğrencilerin Askerlik Şubesine şahsen müracaatları ile Askerlik Şubesince, yüksek 

lisans programlarından mezun olanların askerlikleri 1 yıl süreyle talep etmeleri halinde (mezuniyet 

belgeleri ile birlikte) ertelenir. Doktora öğrenimini tamamlayanların ise, mezuniyet sonrası sevk tehiri 

yaptırmalarına yasal imkân bulunmamaktadır. 

 

Öğrenim Süreleri 

Erteleme (tecil) işlemleri aşağıda belirtilen azami öğrenim süreleri içinde aşağıdaki yaş sınırını aşmamak 

üzere yapılır. 

 Lisansüstü Programlar 
Normal 

Öğrenim Süresi 

Azami 

Öğrenim Süresi 

Bilimsel Hazırlık Programı 

(Lisansüstü Programların Azami Süresine Dahil Edilmez) 
1 Dönem 2 Dönem (1 Yıl) 

Tezsiz Yüksek Lisans 2 Dönem (1 Yıl) 3 Dönem (1,5 Yıl) 

Tezli Yüksek Lisans 4 Dönem (2 Yıl) 6 Dönem (3 Yıl) 

Yüksek Lisans Sonrası Doktora 8 Dönem (4 Yıl) 12 Dönem (6 Yıl) 

Lisans Sonrası Doktora 10 Dönem (5 Yıl) 14 Dönem (7 Yıl) 

 

Erteleme (Tecil) Süresi ve Sınırı 

Programlar Erteleme (Tecil) Sonu 

Yüksek Lisans Programları 32 yaşını doldurdukları yılın sonu 

Doktora Programları 35 yaşını doldurdukları yılın sonu 
 
 

 

Başvuru Belgeleri ve Başvuru Şekli 

• Askerlik İşlemleri Formu (Enstitümüz Web Sayfası/Formlar/Genel Formlar) 

• Askerlik Durum Belgesi (Askerlik Şubesinden) 

Başvuru belgeleri Enstitümüze şahsen veya e-posta ile ulaştırılabilir. 

 

Sevk Tehir, Uzatma, İptal Sonuçları 

Öğrenciler askerlik durumlarını E-Devlet üzerinden sorgulayabilir veya askerlik şubelerinden/Enstitümüzden 

durumlarını öğrenebilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://sbe.odu.edu.tr/files/other/Formlar/Genel_Formlar/SBE-FRM-51-Askerlik_lemleri_Dilekcesi.docx
https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/

