
7417 Sayılı Kanundan yararlanacak erkek öğrenciler için Milli Savunma Bakanlığı'nın askerlik 
durumlarına ilişkin yazıları doğrultusunda ilgili öğrencilerin aşağıda yer metini incelemeleri 
gerekmektedir. 

Lisans veya ön lisans düzeyindeki programlara Geçici 83'üncü maddesi kapsamında; 
1- Kayıt yaptıracaklardan üniversitemizden alacakları belge ile askerlik şubesine 
müracaat edenlerden; 
a- 28 yaşını tamamlamış olanların askerlik ertelemeleri yapılmayacaktır. 

b- Yoklamaya Tabi olanlara talep etmeleri halinde 31.12.2022 tarihine kadar askerlikle ilişiklerinin 
olmadığına dair belge verilecektir. 

c- Sınıf ve Tertibat Bekliyor ve Sınıflandırılmış Yükümlü durumda olanların askerlikleri MBS'den 
"Geçici Erteleme" nedeni ''Af Kanunu" seçilerek 05.11.2022 tarihine kadar kayıt yaptırabilmeleri için 
geçici olarak ertelenecek, talep etmeleri halinde askerlik durum belgesi verilecektir. 

d- Yoklama Kaçağı durumunda olanlar yoklamalarını tamamlatmalarını müteakip ilk sınıflandırma 
döneminde sevke tabi tutulacak, talep etmeleri halinde yazı verilecektir. 

e- Bakaya durumunda olup derhal birliklerine sevk edilmesi gerekenler birliklerine sevk edilecek, 
talep etmeleri halinde yazı verilecektir. 

2- Kayıt yaptıranlardan 2022-2023 eğitim öğretim döneminde lisans ve Önlisans eğitimine 
başlayanların öğrenci bilgileri Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığından elektronik ortamda alınarak askerlik şubelerinin takip ekranlarına aktarılacaktır.  
3- MBS'de "Erteleme Takip" ekranlarına aktarılan yükümlülerden; 

a- Bitirdiği okulun dengi veya daha alt seviyedeki bir öğretim kurumuna kayıt yaptıranların ertelemeleri 
yapılmayacaktır. 

b- 05 Temmuz 2022 tarihinden önce "Yoklama Kaçağı" veya "Bakaya", "Sınıf ve Tertibat Bekliyor 
Yoklama Kaçağı" durumunda olmayan ve 28 yaşını tamamlamamış olanların askerlikleri 28 
yaş sonuna kadar ertelenecektir. 

Lisansüstü Eğitime Geçici 83'üncü maddesi kapsamında; 
1-Kayıt yaptıracaklardan ilgili yüksek öğretim kurumlarından alacakları belge ile askerlik şubesine 
müracaat edenlerden; 

a-Yüksek lisans eğitimi yapanlarda 32 yaş, ihtisas, sanatta yeterlik ve doktora eğitimi yapanlarda 
35 yaşını tamamlamış olanların ertelemeleri yapılmayacaktır. 

b-"Yoklamaya Tabi" olanlara talep etmeleri halinde 31.12.2022 tarihine kadar askerlikle 
ilişiklerinin olma dair belge verilecektir. 

c-"Sınıf ve Tertibat Bekliyor" ve "Sınıflandırılmış Yükümlü" durumda olanların askerlikleri 
MSB’den Erteleme" nedeni ''Af Kanunu" seçilerek  05.11.2022  tarihine  kadar  kayıt 
yaptırabilmeleri  için geçici  olarak  ertelenecek, talep  etmeleri  halinde  askerlik  durum  belgesi 
verilecektir. 

d-"Yoklama Kaçağı" durumunda olanlar yoklamalarını tamamlatmalarını müteakip ilk 
sınıflandırma döneminde (ilk sınıflandırma döneminin tespitinde kaynağın alınma tarihi dikkate 
alınacaktır.) sevke tabi tutulacak, talep etmeleri halinde yazı verilecektir. 

e-"Bakaya" durumunda olup derhal birliklerine sevk edilmesi gerekenler birliklerine sevk edilecek, talep 
etmeleri halinde Ek-2'deki yazı verilecektir. 

2-Kayıt yaptıranlardan 2022-2023 eğitim öğretim döneminde lisansüstü eğitime başlayanların öğrenci 
bilgileri Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından elektronik 
ortamda alınarak askerlik şubelerinin takip ekranlarına aktarılacaktır. 



"Erteleme Takip" ekranlarına aktarılan veya erteleme teklifinde bulunulan yükümlülerden; 
a-Bitirdiği okulun dengi veya daha alt seviyedeki bir öğretim programına kayıt yaptıranların 
ertelemeleri yapılmayacaktır. 

b- 05 Temmuz 2022 Tarihinden önce "Yoklama Kaçağı", "Bakaya" ve "Sınıf ve Tertibat 
Bekliyor Yoklama Kaçağı" durumunda olmayan ve yüksek lisans eğitiminde 32 yaşını, 
ihtisas, sanatta yeterlik veya doktora eğitimi yapanlar için 35 yaşını tamamlamamış 
olanların askerlikleri azami yaş sınırı dikkate alınarak tabi oldukları kanun ve 
yönetmeliklerinde belirtilen azami süreler kadar ertelenecektir. 

 
 

 


