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Savunma Bakanllğı Sevk Tehiri lşlemleri Yönetmeliği.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01 Temmuz 1996 tarihli, 22683 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06 Şubat 2013 tarihli, 28551 sayılı ResmT
Gazetede yayımlanan Lişansüstü Eğitim ve Öğretirn Yönetme|iği.

1'

Lisansüstü eğitim yapan yükümlülerin askere sevkleri, ilgi (a} Yönetmelikgereği, tabi oldukları
karıun ve yönetmeliklerinde belirtilen azami süreler kadar tehir edilebilmektedir. Yurt içinde
lisansüstü eğitim yapan yükümlülerin sevk tehiri işlernlerinde esas a[ınan ilgi (b) Yönetmelikte
belirtilen öğrenim süreıerinde değişiklik yapılmış, yapılan bu değişiklik}er 06 Şubat 2013 tarih ve
28551 sayılı Reşmi Gazetede yayımlanarak yürürIüğe giren ilgi (c) Yönetmelikte yeniden
düzenlenmiştir.

2'

Bu Yönetmelik gereği; lisansüstü öğrenim gören yükürnlülerin aşkere sevklerinin tehirinde
uygulanacak işlemler aşağıdadır'

a.

Lisansüstü eğitim önçesi bilimse] hazırlık eğitim şüresi, llgi (c) Yönetmeliğin üçüncü madde
e fıkrasında "Bilimşel Hazlrlık Programı'nda geçirilecek süre en çok bir takvim yıİıdır. Bu süre
dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek
lisans ve doktora programl sürelerine dahil edilmez." şeklinde belirtildiğinden, bilimse| hazırlık
eğitİmi yapan yükümlülerin sevk tehiri işleminde, azami bir yıl süre verilecektir, Bu işlem eıteleme
işlemleri ekranından-erteleme nedenİ yurtiçi lisansüstüteklif nedeni Bilimsel Hazırİık seçilerek
yapılacaktır

b. Tezli/tezsiz yüksek ]isans öğrenimi gören yükümlülerin öğrenimini tamamlama süresi
ilgi (c) Yönetmelik gereği üç yıldır' Ancak tezli yüksek lisans programındaki öğrencilere tez

çalışmaları için, bu Yönetmeliğin 1O'uncu madde ç ve d fıkraları gereğince dört ay daha ek süre
verileçektir, Bu işlem erteleme işlemleri ekranından-erteleme nedeni yurtiçi lisansüstü-teklif nedeni
Yurtiçi YükŞek Lisans seçilerek yapılacaktır.

c. Doktora öğrenimine yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerin azami eğitim süresi
ilgi (c) Yönetmeİik gereği altı yıldır. Altl yılın sonuna kadar tez sınavına giremeyen öğrencİlere
İezini jüri önünde savunmaları için her seferinde altı ay olmak üzere yeni süreler verilecektir. Bu
işlem erteleme işIemleri ekranından_erteleme nedeni yuıtiçi lisansüstüteklif nedeni Yurtiçi Doktora
(Yüksek Lişans Derecesi lle) seçilerek yapılacaktır.

ç.

Doktora öğrenimine lişans derecesi ile kabul edilenlerin azami eğitim süresi ilgi (c)
Yönetmelik gereği dokuz yıldlr' Dokuz yılın sonuna kadar tez sınavına giremeyen öğrencilere tezini
jüri önünde savunmaları için her seferinde altı ay olmak üzere yeni süreler verilecektir. Bu işlem
erteleme işlemleri ekranından-erteIeme nedeni yurtiçi lişanşüstüteklif nedeni Yurtiçi Doktora
(Lisans Derecesi lle) seçilerek yapılacaktır.
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d. Sanatta Yeterlik öğrenimine yüksek lişans derecesi ile kabul edilenlerin azami eğitim süresi
ilgi (c} Yönetmelik gereği altı yıldır. Altı yılın sonuna kadar tez sınavına giremeyen öğrencilere
tezini jüri önünde savunmaları için her seferinde altı ay olmak üzşre yeni süreler verilecektir' Bu
işlem erteleme işlemleri ekranından_erteleme nedeni yurtiçi lisansüstu-teklif nedeni Yurtiçi Sanatta
Yeterlik (Yüksek Lisans Derecesi lle) seçilerek yapılacaktır.

e. Sanatta Yeterlik öğrenimine lişans derecesi ile kabul edilenlerin azarni eğitim süresi ilgi (c)
Yönetmelik gereği dokuz yıldır. Dokuz yılın sonuna kadar tez sınavına girşmeyen öğrencilere tezini
jüri önünde savunmaları için her seferinde altı ay olmak üzere yeni süreler verilecektir. Bu işlem
erteleme işlemleri ekranından-eıteleme nedeni yurtlçi lisansüstü-tek]if nedeni Yurtiçi Sanatta
Yeterlik (Lisans Derecesi lIe) seçilerek yapılacaktır.

f.

orta Öğretim AIan Öğretmenliği öğrenimine lisanş derecesi ile kabul edilenlerİn azami
eğitim süresi ilgi (c) Yönetmelik gereği üç yarı yll verilecektir. Bu işlem eüeleme işlemleri
ekranından erteteme nedeni yurtiçi lisansüstü_teklif nedeni ortaöğretim Alan Öğretmenliği seçilerek
sevk tehirleri yapı lacaktır.

3. Doktora ye şanatta yeterlik eğİtimi yapanlardan azami süreleri kadar, sevk tehirleri yapılan
yükümlülerden tez çalışmalarlnda başarısız olanlar için altı aylık sürelerle sevk tehiri taiebinde
bu[unu}ması halinde erteleme işlemleri ekranından-erteleme nedeniyurtiçi lisansüstü- teklif nedeni
alanında mevcut olan azamİ süreyi artıran unsur seçim kutusundan "Tez Ça|ışmaları" seçilerek
ilave istenen süre yazılarak sevk tehirleri yapılacaktlr.

4.

fıgi (c) Yönetmeliğin 10 Ve t6'ncı maddeİerinde tezli/tezsiz yüksek lisans programlnl
tamamlama süresinin azami üç yıl, yine bu Yönetmeliğin 19'uncu ve 27'nci maddelerinde doktora
ve sanatta yeterlik eğitimini tamamlama şüresinin, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde altı
yıl, lisans derecesi ile kabul edilenlerde ise dokuz yıl olduğu belirtilmiştir. Bu süreter sonunda
eğitimlerini başarı ile tamamtayamayan|ar, 2547 sayılı Kanun'un 46'ncı maddesinde belirtilen
koşuIlara göre -ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile
öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir, Bu durumda, ders ve sınav|ara katılma ile tez
hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder.'' hükmünü arnirdir.

5, Bu nedenle, lisansüstü eğitimi yapan yükümlülerin 35 yaştnl lamamladıkları yılın sonunu
geçmemek şartıyla sev}< tehiri işlemlerinde, ilgi (c) Yönetmelikle yeniden düzenlenen azami süreler
dikkate alınacaktır. İıgi 1c; Yönetmelikte belirtilen azami süreler kadar sevki tehir edilenlerden (tez
çalışmaları için istenen ilave süreler hariç) eğitimlerini tamamlayamadıklarından dolayı sevk tehiri
uzatma teklifinde bulunulanlar hakkında sevk tehiri işlemi yapılmayarak, azami eğitim süresini
tamamladıkları teklif makamına bildirilecektir.
Arz ederim.
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