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ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 
 
1. SORU/SORUN: Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler ile ilgili erteleme girilmesi 
gerekiyor mu? Hazırlık okumamış veya kayıt dondurma / ceza almamış ama sürekli ders 
kaydını yenileyerek azami süreyi tamamlamış bir öğrenci için erteleme teklifi girilmesi 
gerekiyor mu? (Normal de bu öğrencinin öğrencilik hakkı yok sadece derslere girebilir.) 
 
Çözüm:  
Azami öğrenim süresini dolduranlardan kaydını yeniletmeyenler veya çeşitli nedenlerle 
öğrencilik hakkı olmayan  öğrenciler (lisans/önlisans) için erteleme teklifinde bulunulmaması 
gerekmektedir.. Yanlışlıkla bulunulmuş ise teklif ret edilecektir. Bu yükümlülerin en yakın 
askerlik şubesine giderek işlemlerini yaptırması gerekmektedir. Ancak azami öğrenim 
süresini dolduran ve öğrencilik hakkı olan(her akademik yıl içinde en az bir dönem kaydını 
yeniletenler) ön lisans/lisans okuyan öğrenciler için 29 yaşının sonuna kadar her yıl erteleme 
teklifinde bulunulabilirsiniz. Bu durumda erteleme teklif nedeni UZATMA ve Azami Süreyi 
Aşan Unsur alanı, AZAMİ ÖĞRENİM SÜRE SONRASI olarak seçilmeli ve Kayıt Yenileme 
Tarihi mutlaka girilmelidir. Bu durumda öğrenci bir yıl ertelenecektir. Bir yıllık ertelemenin 
sonunda okul devam ediyorsa, aynı işlem tekrar edilmelidir.   
 
Çift ana dal da öğrenim görüp, azami öğrenim süre sonunda okulu bitirmeyen öğrenciler için 
de,  erteleme teklifi UZATMA olarak ve Azami Süre Aşma Unsuru; Çift Ana dal olarak 
gönderilmelidir. Bu erteleme teklif nedeninde, İlave süre alanı da doldurulmalıdır.  
 
 
2. SORU/SORUN: Ret nedenlerinden, 502, 507, 513, 514 gibi gelenler için ne yapılması 
gerekiyor? 
 
Çözüm:  
Ret nedeni 502: Okula kayıt tarihi yoklama kaçağı kaldıktan sonra olduğu için en yakın 
askerlik şubesine yönlendirerek işlemlerinin başlatılmasını sağlayınız.  

Ret nedeni 507: Erteleme teklifi göndermeyiniz, gelirse ret edilecektir. Çünkü aynı veya 
daha aşağı seviyede öğrenim görmektedir. Öğrencinin daha önce aynı seviyede veya daha 
üst seviyede bir öğrenimi/mezuniyeti var ise, erteleme hakkı bulunmamaktadır. 

Ret nedeni 513: Erteleme bitim tarihini dikkate alarak teklifte bulununuz. Örneğin 4 yıllık 
lisans okuyan bir öğrencinin Okula kayıt tarihi: 01.01.2010, erteleme bitim tarihi:31.12.2017 
ise ve siz 2019 yılı içerisinde erteleme teklifinde bulunuyorsanız, ret edilecektir. Bu örnekteki 
öğrencinin erteleme uzatma teklifi 2017 yılının sonuna kadar yapılmalıdır. 

Ret nedeni 514: Erteleme teklifinde bulunmayınız, vatandaşı en yakın askerlik şubesine 
yönlendiriniz. 

 

NOT: Ret edilmiş verilerin;  ret gerekçeleri mutlaka incelenmeli, inceleme sonucuna göre 
hareket edilmelidir. Ret gerekçeleri; yapılacak işlem için, belirleyicidir. 

 
3. SORU/SORUN: Bazı öğrencilerin erteleme bitiş tarihi 31.12.2018 olanlar için tekrar 
erteleme giriyoruz ama bu öğrencilerin bir kısmına yoklama kâğıdı gelmiş, bazısına ceza 
gelmiş durumdadır. Bu durumdaki öğrenciler için ne yapacağız? 
 
Çözüm:  
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Erteleme bitiş tarihine göre işlem yapılmaktadır, sizler erteleme bitim tarihini dikkate alarak 
teklifi zamanında gönderiniz. Erteleme hakkı olan yükümlülerin geçmişe dönük ceza kayıtları 
iptal edilmektedir. 
 
4. SORU/SORUN: Öğrenci tüm derslerinde başarı göstermiş sadece yapmadığı stajları var, 
bu öğrencilerde harç yatırmada yok, bu öğrencilerin durumu ne olacak? 
 
Çözüm:  
Vatandaşın öğrencilik hakkı var ise teklifte bulununuz, öğrencilik hakkı yok ise teklifte 
bulunmayınız. Öğrencilik hakkı olmadığı halde, erteleme teklifi gelmesi durumunda, 
öğrencilik hakkının olmadığı tarafımızdan bilinemeyeceği için, gelen teklife göre erteleme 
işlemi yapılacaktır, sorumluluk veriyi gönderen üniversiteye aittir. 
 
5. SORU/SORUN: 9’uncu ve 10’uncu ayda erteleme talebi girilen ama henüz 
sonuçlanmamış birçok öğrencimiz bulunmaktadır. Bu öğrencilerimize yoklama kâğıdı ve ceza 
gelmiş durumdadır.  
 
 
Çözüm:  
Bize ulaşan tüm tekliflere olumlu veya olumsuz dönüş yapılmaktadır. Öğrencinin okula kayıt 
tarihi ve erteleme bitim tarihine göre işlemleri yapıldığından dolayı, üniversitelerin teklifi geç 
göndermesi nedeniyle cezalı durumuna düşen vatandaşların işlemleri, üniversitelerden gelen 
teklife göre yapılmakta, durumu güncellenmektedir. Üniversiteler tarafından öğrencinin son 
durumunu “Askerlik Durum Bilgisi” servisi ile öğrenciler tarafından ise e-Devlet’ten askerlik 
durum belgesi ile güncel durumlarını görülebilir. 
 
6. SORU/SORUN: Özellikle yurt içi yüksek lisanslarda öğrencinin mezuniyet durumu boş 
gelmektedir. 
 
Çözüm:  

 
Mutlaka Okuyor(O) / Terk(T) / Mezun (M) şeklinde gelmesi gerekiyor. İptal kaydı geldiğinde, 
Mezun/Terk tarihinin dolu olması gerekiyor. Bu alanlar boş gönderildiği takdirde teklif ret 
edilecektir. 
 
7. SORU/SORUN: Erteleme kanun maddesine uygun olmayan erteleme nedenleri 
gelmektedir. 
 
Çözüm:  
Erteleme kanun maddesine uygun erteleme teklifleri gönderilmelidir. Lisans ve ön lisans 
öğrencileri için 5….(le başlayan) olan kodlar, yurtiçi lisansüstü öğrenciler için 9…..(la 
başlayan) kodlar kullanılmaktadır. 
 
8. SORU/SORUN: Tezsiz lisansüstü bölümler için Tezli, tezli lisansüstü bölümler için de 
tezsiz erteleme teklif nedeni gelmektedir. Askerlik şubeleri tarafından eksik, uyumsuz diye ret 
edilmektedir. Bu okulların YÖK Birim İd numaraları YÖK ile koordine edilerek kontrol 
edilmelidir. 
 
Çözüm:  
Tezsiz lisansüstü bölümler için Tezsiz, tezli lisansüstü bölümler için de tezli erteleme teklif 
nedeni ile teklif edilmelidir. Tezli ve Tezsiz lisansüstü için erteleme süreleri farklı olduğundan, 
yanlış işleme sebebiyet verilmektedir. 
 
9. SORU/SORUN: Lisans mezunlarından Askerlik yoklaması muayene işlemleri yapılmamış,  
ret uyarısı ile dönen erteleme teklifleri için ne yapılması gerekir? 
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Çözüm:  
Yükümlülerin lisans öğrenimi sonrası yüksek lisans teklifleri gönderilmeden önce mevzuat 
gereği askerlik yoklaması sağlık muayenesi işlemlerinin tamamlanması gerekir. Bu 
durumdaki yükümlülerin askerlik şubelerine yönlendirilmeleri gerekmektedir. 
 
10. SORU/SORUN: Yeni kayıt olan öğrenciler için erteleme neden no olarak hangi kodu 
kullanmak gerekir? 
 
 
Çözüm:  
Lisans öğrenimi öğrencileri için erteleme teklif numaraları ve açıklamaları aşağıdaki şekilde 
olacaktır. 
 
501: Yeni kayıt girişi. Okula kayıt yaptıran azami öğrenim süresi içinde olanlar. (Okula kaydı 
işlem yapılan yıldan önce olsa bile, erteleme teklifi ilk defa yapılıyor ise, YENİ KAYIT olarak 
gönderilmelidir.) 
 
502: Af kanunundan faydalanan öğrenci için teklif 

 
503: Uzatma. Azami öğrenimini bitirip ertelemesinin uzatılması gerekenler (hazırlık vb.) 
 
504: Yatay geçiş sebebiyle okula kayıt. Eşit seviyede başka bir okula geçenler.(Önceki 
okulunda yatay geçiş nedeniyle MSB sisteminde bir iptal kaydı olmalıdır.) Yatay geçişle 
geldiği eski okulundan ilişik kesme bilgileri YÖKSİS’te olduğu tespit edildikten sonra yeni 
teklif gönderilmelidir, YÖKSİS’te yok ise önceki okulu ile irtibata geçilerek öğrenim bilgilerinin 
YÖKSİS’te olmasının sağlanmasını müteakip yeni teklif gönderilmelidir. 
 
505: Dikey geçiş sebebiyle okula kayıt. Ön lisans bitirip lisansa devam edenler (MSB 
Sisteminde, önceki okulundan Ön lisans mezun bilgileri olmalıdır.) Dikey geçişle geldiği eski 
okulundan ilişik kesme bilgileri YÖKSİS’te olduğu tespit edildikten sonra yeni teklif 
gönderilmelidir, YÖKSİS’te yok ise önceki okulu ile irtibata geçilerek mezun bilgilerinin 
YÖKSİS’te olmasının sağlanmasını müteakip yeni teklif gönderilmelidir. 
 
508: Sadece mahkeme kararıyla okula kayıt olanlar için kullanılacak koddur (YÖK kararları 
bu kapsamda değerlendirilemez). 
 
Lisansüstü öğrenimi öğrencileri için erteleme teklif numaraları ve açıklamaları 
aşağıdaki şekilde olacaktır. 
 
901:Yurt içi yüksek lisans(Tezli) 
 
902:Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans 
 
903:Yurt içi doktora(Yüksek lisans derecesi ile). Yüksek lisans bitirdikten sonra doktora 
eğitimine başlayanlar için kullanılacaktır. 
 
904:Yurt içi sanatta yeterlik (Yüksek lisans derecesi ile) 
 
905:Yurt içi dil eğitimi 
 
906:Yurt içi bilimsel hazırlık 
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907:Yurt içi doktora (Lisans derecesi ile).Bütünleşik doktora olarak da ifade edilen lisans 
sonrası doktora eğitimine başlayanlar için kullanılacaktır. 
 
908: Yurt içi sanatta yeterlik (Lisans derecesi ile) 
 
909:Yurt içi yüksek lisans (Tezsiz) 
 Kodları kullanılacaktır. 
 
 
11. SORU/SORUN: Yurt dışı dil eğitimi, yüksek lisans, doktora eğitimleri nedeniyle sevk tehir 
süreleri, yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süreleri dikkate alınmadan,  birer yıllık süreler 
ile teklif ediliyor.  
 
Azami öğrenim süreleri sonunda, mezun olamayan yükümlüler için, hakları olmadığı halde 
uzatma talebinde bulunulmaktadır. 
 
Çözüm: 
 
Y.lisans, doktora eğitimleri nedeniyle erteleme teklifinde bulunulacak olan yükümlülere 
Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süreleri sonuna kadar tek seferde erteleme teklifinde 
bulunulmalı, erteleme süresi içerisinde ilişiğini kesmesi veya mezun olması durumunda 
ertelemesinin iptali istenmelidir. 
 
12. SORU/SORUN : Y.Lisans/doktora eğitimlerinden dolayı mevcutta erteli iken, farklı bir 
üniversite veya farklı bir bölümde yeniden y.lisans/doktora eğitimine başlayanların erteleme 
teklifleri, daha önceki eğitim aldıkları bölümlerden ilişik kestiği/mezun olduğu bildirilmeden 
teklif edilmektedir.   
 
Çözüm: 

 
Yükümlüler hakkında yeniden sevk tehiri teklifinde bulunur iken daha önceki y.lisans/doktora 
eğitimlerinden ilişik kesme/mezuniyetinden dolayı MSB Sistemine erteleme iptal işlemi 
yapılmış olması gerekmektedir. Bu iptal işleminden sonra yeni okulun/bölümün erteleme 
teklifi işleme alınabilmektedir.  
 
13. SORU/SORUN: Yüksek Lisans, doktora kapsamında, yoklama kaçağı veya son 
yoklamaya tabi durumundaki yükümlülerin askerlik yoklaması muayenesi işlemleri 
yapılmadan erteleme teklifinde bulunulmaktadır. (Askerlik Durum Bilgisi servisinde bu bilgi 
sunulmaktadır. Yükümlüler; Öğrenci, Son Yoklamaya Tabi, Yoklama Kaçağı durumundan 
anlaşılabilir.) 
 
Çözüm: 

 
Bu durumdaki yükümlülerin, erteleme tekliflerinden önce, mevzuat gereği yoklamalarını 
yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamalarını yaptırdıktan sonra, erteleme teklifleri 
değerlendirilebilmektedir. 
 
 
14. SORU/SORUN: Yatay geçişle kayıt yaptıranlarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar 
nelerdir? 
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Çözüm: 
 
Yatay geçişle kayıt yaptıranların azami süresinin belirlenebilmesi için, yatay geçişle geldiği 
okulun adının ve bu okula kayıt yaptırdığı tarih ile ayrıldığı tarihin MSB Sisteminde daha 
önceden bulunması gerekmektedir. Yatay geçiş nedeni ile ayrıldığı okul bölümünden ayrılış 
kaydı gelmiş ve bu nedenle öğrenci iptali bilgisi olması gerekmektedir. Bu aşamadan sonra 
yatay geçiş yaptığı yeni okulundan erteleme teklifine işlem yapılabilecektir. Yatay geçişle 
geldiği eski okulundan ilişik kesme bilgileri YÖKSİS’te olduğu tespit edildikten sonra yeni 
teklif gönderilmelidir, YÖKSİS’te yok ise önceki okulu ile irtibata geçilerek öğrenim bilgilerinin 
YÖKSİS’te olmasının sağlanmasını müteakip yeni teklif gönderilmelidir. 
 
15. SORU/SORUN: Mezun ve terk bilgileri girişinde dikkat edilmesi gereken hususlar 
nelerdir? 
 
Çözüm: 

 
Mezuniyet bilgilerinde tahsil seviyesi mutlaka olmalıdır. Fakülte/yüksekokul terk bilgilerinde 
ise gerekli tüm alanlar doldurulmalıdır. 
 
16. SORU/SORUN: Af kanunu ile okula gelen öğrenci bilgileri girişi nasıl olmalıdır? 
 
Çözüm: 

 
Af kanunu ile kayıt yaptıran yükümlülerde kayıt nedeninin, tabi olduğu af kanun maddesinin 
ve verilen öğrenim süresi bilgilerinin girişi yapılmalıdır. 
 
17. SORU/SORUN: Tezsiz yüksek lisans tekliflerinde erteleme süresi ile ilgili bilgi verir 
misiniz? 
 
Çözüm: 

 
Nisan 2016’dan sonraki kayıtlılar için tezsiz yüksek lisans öğrencilerinde erteleme süresi 
olarak 18 aydır. Tezsiz Yüksek Lisans; Tezli Yüksek Lisans ile aynı erteleme süresine tabi 
değildir. Tezli Yüksek Lisans’ta bu süre 40 aydır. Bu okulların YÖK Birim İd numaraları YÖK 
ile koordine edilerek kontrol edilmelidir. 
 
 
18. SORU/SORUN: Hali hazırda öğrenci olanlar için her sene okuyor, okula devam bilgisi 
girilecek midir? 
 
Çözüm: 

 
Öğrenciliği devam eden yükümlüler için durumunda bir değişiklik (Mezuniyet, Terk vs.) 
olmadığı takdirde her sene okula devam ediyor şeklinde erteleme teklifi yapılmayacaktır. 
Yapılan ilk erteleme teklifi sonrasında, yükümlü okulun azami öğrenim süresi sonuna kadar, 
29 yaş sonu sınırına dikkat edilmek koşulu ile ertelenmektedir. 
 
19. SORU/SORUN: Azami süre sonrası erteleme teklifi girişlerinde nelere dikkat edilmelidir? 
 
Çözüm: 

 
Azami süre sonrası tekliflerde teklif nedeni “UZATMA” olmalı ve azami süre aşma nedeni ile 
ilave süre alanı mutlaka dolu gelmelidir. (Azami süre sonrası her akademik yıl en az bir 
dönem kayıt yeniletip öğrencilik hakkı olanların erteleme teklifi yapılmalıdır.) Yükümlüler bir 
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yıl süre ile ertelenecektir. Yükümlülerin ertelemeleri, sistem tarafından, teklif tarihi esas 
alınarak, teklif tarihi yılının sonuna kadar yapılmaktadır. Bu nedenle hangi yılın sonuna kadar 
erteleme isteniyorsa, teklif o yıl içinde gönderilmelidir. (örneğin; 31.12.2019 sonuna kadar 
erteleme teklifi yapılacaksa, teklif tarihi Ocak 2019 ayı içerisinde yapılmalıdır.) 
 

  
 
20. SORU/SORUN: Yatay geçiş veya dikey geçiş ile bir okula kayıt yaptıran öğrencilerin 
erteleme teklif nedeni ne olmalıdır? 
 
Çözüm: 

 
Yeni kayıt kodu kullanılmamalıdır. Aşağıdaki kodlar kullanılmalıdır. 
 
504: Yatay geçiş sebebiyle okula kayıt. Eşit seviyede başka bir okula geçenler.(Önceki 
okulunda yatay geçiş nedeniyle iptal kaydı olmalı) 
 
505: Dikey geçiş sebebiyle okula kayıt. Ön lisans bitirip lisansa devam edenler (Ön lisans 
mezun bilgileri olmalı) 
 
21. SORU/SORUN: Lisans mezunu yükümlülerin aynı veya daha alt seviyede öğrenimleri 
nedeni ile erteleme teklifleri gönderilecek midir?  
 
Çözüm: 

 
Lisans mezunu yükümlülerin aynı veya daha alt seviyede öğrenimleri için erteleme teklifinde 
bulunulmayacaktır.  
 
  
22.SORU/SORUN:  Ret gelen erteleme tekliflerinde ne yapılmalıdır? 
 
Çözüm: 

 
Belirtilen ret gerekçesine ve varsa ret açıklamalarına göre giriş düzeltilerek tekrar 
gönderilmelidir. Anlaşılmayan bir husus var ise, ilgili askerlik şubesi ile irtibata geçilmelidir.  
 
23.SORU/SORUN:  Açık öğretim fakülteleri ön lisans erteleme tekliflerinde öğrenim süresi 
girişi ne olmalıdır? 
 
Çözüm: 
 
Normal Erteleme süresi 2 yıl, Azami Öğrenim Süresi 4 Yıldır. (Lisans için ise; 4 Yıl ve Azami 
Öğrenim Süresi 7 Yıl’dır) 
 
24. SORU/SORUN: Öğrencinin herhangi bir nedenle bir bölümde kaydı siliniyor ve aynı 
zamanda başka bir bölümde öğrenciliği başlıyor ise, erteleme teklifi nasıl yapılacaktır? 
 
Çözüm: 
 
Bu ve benzeri durumlarda, mutlaka sürecin olağan akışına uygun olarak, önce İPTAL işlemi 
için teklif gönderilmeli, bu işlemin sonucu dönüldükten sonra kayıt olunan bölüm için 
ERTELEME teklifi iletilmelidir. Bunun tersi olması durumunda, süreç çakışması nedeniyle 
işlem olumsuz dönmektedir.  
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25. SORU/SORUN: 2547 Sayılı Kanun’un 44.Maddesinin c fıkrası uyarınca kendisine ek 
sınav hakkı (5 veya daha fazla dersten), ek süre hakkı verilenlerin durumu ne olacaktır? 

 
Çözüm: 

 
Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu 
sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.  
 
26. SORU/SORUN: Askerlik şubelerinden, EK-C belge tanzimi için, öğrenci 
yönlendirilmektedir. EK-C öğrenci belgesi neden istenmektedir ve yapılacak işlem nedir? 
 
Çözüm: 

 
       Askerlik şubelerince, yükümlülerin askerlik erteleme işlemleri için öğrenci belgesine 
bir durum hariç ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak; azami öğrenim süresi sonrasında 
öğrenimlerine devam eden öğrencilerin Son dönem kayıt tarihi bilgisine ihtiyaç 
duyulduğundan ve bu bilgi üniversitelerden elektronik ortamda teklif parametreleri 
içerisinde alınamadığından söz konusu bu bilgi için öğrencilerin üniversiteye başvurarak 
EK-C/2 öğrenci belgesi tanzim edilmesi ve ilgili belgenin askerlik şubelerine ulaştırılması 
durumunda işlemleri yapılmaktadır. YÖK ile yapılan görüşmelerden sonra ihtiyaç duyulan 

bu bilgilerin (sonKayitYenilemeDonemi(xsd:string:2018-2019GÜZ ve  

sonKayitYenilemeTarihi(xsd:dateTime(YYYY-MM-DD)) elektronik ortamda teklifin 

içerisinde parametre olarak alınması (ilgili web servisin içerisine eklenmesi) kararı ile bu 
belgenin fiziksel istenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Üniversitelerimiz 
tarafından serviste bu alanın güncellenerek elektronik teklifin gönderilmesi halinde bu 
belgenin fiziksel düzenlenmesi uygulamasına son verilmesi gerekmektedir.  
 
 
27. SORU/SORUN: Azami öğrenim süresi sonrası her iki dönem de kayıt yeniletmeyen 
öğrencilerin, bu iki dönemden sonra kayıt yeniletmeleri durumunda erteleme hakkı 
bulunuyor mu? 
 
Çözüm: 

 
      Bu durumdaki öğrencilerin erteleme hakkı yoktur. Erteleme teklifi gönderilmesi 
halinde RET edilecektir. Ayrıntılı bilgi ve varsa özel durumlarının tespiti için, en yakın 
askerlik şubesine yönlendirilmesi uygun olacaktır. 
 
28. SORU/SORUN : Lisans veya Lisansüstü öğreniminden dolayı halen erteli durumda 
olan öğrenci, ASKERE GİTMEK İSTEĞİ nedeni ile, iptal teklifi tarafımızdan gönderilecek 
mi? 
 
Çözüm: 

 
     Bu durumdaki öğrencilerin en yakın askerlik şubesine müracaat ederek işlemleri 
yapılmalıdır. Üniversiteler tarafından bu kapsamda bir iptal teklifi gönderilmemelidir. 
 
29. SORU/SORUN: Okuldan mezun olmamış ancak, öğrenciliği bitmiş, stajer durumda 
olanlar var, stajları devam ediyor. Askerlik şubelerinde öğrenci erteli olarak görünen bu 
kişilerin erteleme iptali gönderilecek mi? 
 
Çözüm: 
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     Bu durumdakilerin okuldan mezuniyetleri halinde, mezun bilgisi ile iptal talebi 
yapılmalıdır. Stajda iken öğrenci olarak erteli durumda olmalarında bir sakınca yoktur. 
 
      
30. SORU/SORUN:  Lisansüstü öğrenim görenlerden, azami öğrenim süresinde 
öğrenimini tamamlamayanlardan, yasal nedenlerle ertelemeleri devam etmesi gerekenler 
için ne yapılmalıdır? 
 
Çözüm: 

     
Bu durumdaki yükümlüler için, lisansüstü için yeni tanımlanan uzatma teklif nedeni 
seçilerek, azami süre aşma nedeni ve ilave süre alanı (ay olarak) yazılarak 
gönderilmelidir. Bu durumda, MSB sistemi tarafından erteleme bitim tarihine, teklif edilen 
ilave süre ay olarak eklenerek, Erteleme Bitim Tarihi oluşturulacaktır. 
 
 
31. SORU/SORUN:  Mezun ya da terk durumundaki öğrenciler için iptal teklifi 
gönderirken hangi hususlara dikkat edilmelidir? 
 
Çözüm: 

 
Mezun ya da terk durumundaki öğrenciler için iptal teklifinin yapılabilmesinin ön koşulu, 
ilgili yükümlüye ait önceden erteleme teklifinin gönderilmiş ve MSB tarafından kabul 
edilmiş olması gereklidir. Herhangi bir iptal teklifi gönderilmeden önce, yükümlülerin 
askerlik durum bilgisi servisinden son durumlarının incelenmesini müteakip iptal teklifi 
uygun ise bu teklif yapılmalıdır. Aksi takdirde önceden yapılmış ilişkili bir erteleme teklifi 
olmadığı için yapılacak iptal teklifi red edilecektir. 
 
 
İletişim: 
Askerlik Şubesi Başkanlıkları için; https://asal.msb.gov.tr/Askeralma/AsalIletisim 
 
Askeralma Mevzuat Destek için;    Tuğrul KARGALIOĞLU (0 312 410 69 64) 
                                                        Murat ÜNAL                  (0 312 410 67 68) 
 
Askeralma Teknik Destek için;        Alb.Arif TULUK             (0 312 410 67 50) 
                                                        Şenol YAZAREL           (0 312 402 36 85) 
 

https://asal.msb.gov.tr/Askeralma/AsalIletisim

