T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ ASKERLİK İŞLEMLERİ
1) Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği’ne göre (http://www.asal.msb.gov.tr)
Lisansüstü öğrencilerinin Sevk tehiri (tecil) işlemleri öğrencilerin başvuruları üzerine yapılır.
Başvuruları bulunmayan öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz.
2) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğinde belirtilen azami süreler dahilinde öğrencilerin sevk
tehirleri 35 yaşını doldurdukları senenin sonuna kadar yapılabilmektedir. Öğrenim gördüğü
programın azami süresini aşan öğrencilerin sevk tehirleri yapılamamaktadır.
3) Yüksek Lisans öğrencisinin tecili Tezsiz Öğrenciler için 1,5 yıl, Tezli Öğrenciler için 3 yıl, Doktora
öğrencisinin tecili 6 yıl yapılmaktadır.
4) Ufuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Madde 8-(2) gereği Özel
öğrencilik statüsünde kayıt olanların askerlik sevk tehir işlemi yapılamaz.
5) Ufuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Madde 12-(1) “Yüksek lisans
programlarına kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen
tarihlerde, Üniversite Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemek ve ilgili
enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.
Öğrenim ve kayıt yenileme ücretini ödemeyen ve belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan veya
yenilemeyen öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve tez sınavı dâhil hiçbir öğretim faaliyetlerine
katılamaz. Bu durumdaki öğrenciler ders seçimi yapamaz, kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı,
askerlik belgesi gibi belgeler verilmez. Ayrıca askerlik sevk tehiri yapılmış olanların sevk tehirleri
iptal edilir ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar”. Kayıt yenilemeyen öğrencilerin sevk
tehirleri İPTAL edilir
Öğrenime Yeni Başlayan Öğrencileri Sevk Tehir İşlemleri:
Yeni kayıt yaptıran lisansüstü öğrencilerinin sevk tehiri (tecil) işlemlerinin yapılabilmesi için
öğrencilerin;
1.

Askerlik Durum Belgesi(aslı)

2.

Nüfus Cüzdanı (fotokopisi)

3.

Dilekçe

Belgeleriyle Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekir.

6) Öğrencilerin başvuruları üzerine askere sevklerinin tehir edilmesine ilişkin Askerlik Şubelerinin bağlı
bulunduğu Askerlik Dairesi Başkanlığı’na 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.
7)Yeni kayıt yaptıran öğrenciler kayıt için aldıkları askerlik durum belgelerinde başka kurumdan
yapılmış tecilleri görünüyor ise tecilli göründükleri belge ile kayıt yaptırabilirler. Fakat Enstitü
tarafından tecil yapılabilmesi için eski tecilini iptal edip hemen sonra yeni bir askerlik durum belgesi
temin edip Enstitüyü başvurmaları gerekir. İşlemin bu aşaması kayıtlardan sonraki herhangi bir tarihte
gerçekleştirilebilir.
8)Bakaya öğrencinin sevk tehiri ve kesin kayıt işlemleri yapılamaz. Öğrencilerin bakaya durumunu
kaldırtıp, normal bir askerlik durum belgesi ile Enstitüye müracaat etmeleri gerekir. Bakaya durumunu
kısa sürede kaldıramayan öğrenci konu hakkında Enstitüye bir dilekçe vererek kayıt dondurma talebinde
bulanabilir. Bu durumda öğrenciye, Enstitü Yönetim Kurulu da uygun bulduğu takdirde, bakaya
durumunu düzeltene kadar izin verilir.
9)Lisansüstü eğitimini tamamlayarak mezun olanlardan, aynı veya daha aşağı seviyede ikinci kez
lisansüstü eğitim yapanların sevk tehiri işlemi yapılmaz.
Süreden Sayılmayan İzin Alarak Askere Gitmek
Öğrenciler öğrenimleri esnasında sevk tehirlerini iptal ettirip askere gidebilirler. Enstitü tarafından sevk
tehiri yapılmış olan ve askere gitmek isteyen öğrenci, sevk tehirinin iptal edilmesi talebine ilişkin bir
dilekçeyi Enstitü Müdürlüğüne başvurması gerekir. (Dilekçede öğrencinin öğrencilik bilgileri, adres ve
telefon bilgilerinin yanı sıra elektronik posta adresi mutlaka bulunmalıdır.)
Sevk tehiri iptali konusunda Askerlik Şubelerine www.asal.msb.gov.tr adresinden celp dönemlerinde
belirtilen tarihlere kadar Askerlik Daireleri tarafından haber verilmiş olması gerekmektedir. Aksi
takdirde öğrenci askere gitmek istediği celp dönemini kaçırabilir.
İzin Alma Durumunda Askerlik İşlemleri
Öğrenim sürelerini izin alarak uzatan öğrencilerin sevk tehir sürelerinin bitimine 45 gün kala sevk
tehirlerini uzattırmak için Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne müracaatları gerekir. Bu
konuda başvuru yapmayan öğrencilerin sevk tehirleri otomatik olarak uzatılmaz.
Azami eğitim süreleri kadar sevk tehirleri yapılan yükümlülerin sevk tehirli oldukları süreler içerisinde,
kayıtları dondurulduğundan, izinli sayıldığından veya yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası
aldıklarından lisansüstü öğrenimlerini belirlenen azami süreler içerisinde bitiremeyenler veya
bitiremeyecekleri anlaşılanlar hakkında sevk tehirlerinin uzatılması teklif edilenlerin; kayıtlarının

dondurulduğu, izinli sayıldığı veya yükseköğretim kurumundan uzaklaştırıldığı süre kadar sevk tehirleri
uzatılabilir.
Kayıt Silme ve Mezuniyet Durumunda Askerlik İşlemleri:
Kaydı silinen, mezun olan öğrencilerin sevk tehirleri en geç 1 ay içinde iptal edilmektedir. Bu durumda
öğrenci ilk celp döneminde askere çağrılır.
Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayan yükümlülerin askere sevkleri Askerlik Şubeleri tarafından
mezuniyet tarihlerinden itibaren 1 yıl süreyle ertelenebilmektedir. Bu haktan faydalanmak isteyen
mezunlar, mezuniyet belgeleriyle birlikte Askerlik Şubelerine müracaat etmelidirler.
Doktora öğrenimini tamamlayanların ise, mezuniyet nedeniyle sevk tehiri yaptırmalarına yasal imkân
bulunmamaktadır.
Detaylı Bilgi için www.asal.msb.gov.tr
Önemli Not: Öğrencilerimiz, tüm askerlik işlemleri için Enstitüye dilekçe vermek ve takip etmekle
yükümlüdürler.

