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YÖNETMELİK

M�llî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; askerl�k h�zmet�n� yer�ne get�recek yükümlülerden, sevk teh�r� hakkı
olanların sevkler�n�n teh�r ed�lmeler�ne �l�şk�n esas ve usuller� düzenlemekt�r.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, askerl�k yükümlüler�n�n sevk teh�r� �şlemler�ne ve sevk teh�r� �şlemler� �le �lg�l�
kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarına �l�şk�n hüküm ve esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 21/6/1927 tar�hl� ve 1111 sayılı Askerl�k Kanununun 35 �nc� maddes�ne dayanılarak
hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

             a) Bakaya: Askere sevk �ç�n çağrıldığı halde, sevk�n son gününe kadar gelmeyenler �le sevk ed�ld�kler� halde,
kend�ler�ne tanınan yol süres� sonuna kadar b�rl�kler�ne özürsüz katılmayanları,

             b) Doktora: L�sansa dayalı en az altı yarıyıllık veya yüksek l�sansa veya eczacılık veya fen fakültes� mezunlarınca
Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre b�r laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarıyıllık
programı kapsayan ve or�j�nal b�r araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan b�r yükseköğret�m�,

             c) Enst�tü: Ün�vers�telerde ve fakültelerde b�rden fazla benzer ve �lg�l� b�l�m dallarında l�sansüstü, eğ�t�m/öğret�m,
b�l�msel araştırma ve uygulama yapan b�r yükseköğret�m kurumunu,

             ç) Er statüsü: Dört yıllık l�sans düzey�ndek� b�r yükseköğren�mden daha aşağı sev�yede öğren�m gören veya h�çb�r
öğren�m görmem�ş yükümlüler�,

             d) Fakülte: Yüksek düzeyde eğ�t�m/öğret�m, b�l�msel araştırma ve yayın yapan; kend�s�ne b�r�mler bağlanab�len b�r
yükseköğret�m kurumunu,

             e) Federasyon: Spor faal�yetler�n�, �lg�l� bakanlığın onayı �le m�llî ve m�lletlerarası kurallara göre yürütmek,
teşk�latlandırmak ve gel�şt�rmek amacıyla; Gençl�k ve Spor Genel Müdürlüğü bünyes�nde veya özerk olarak oluşan
kuruluşları,

             f) Geç�c� transfer: Sporcunun, bel�rl� b�r süre �ç�n tesc�ll� bulunduğu kulüpten başka b�r kulüpte müsabakalara
katılmasını,

             g) İht�sas (Tıpta uzmanlık): Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına bel�rl�
alanlarda özel yetenek ve yetk� sağlamayı amaçlayan doktora düzey�ndek� b�r yükseköğret�m�,

             ğ) Kadro: Uluslararası kurallara göre müsabakalarda f��len yer alanlar �le yedek olan sporculardan oluşan ek�b�,

             h) Kamu personel�: 8/6/1984 tar�hl� ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevler� Hakkında Kanun
Hükmündek� Kararname kapsamına g�ren, devlete a�t kuruluş, müessese ve tes�slerde çalışan k�ş�ler�,

             ı) Kurum: 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmündek� Kararname
kapsamına g�ren, devlete a�t kuruluş, müessese ve tes�sler�,
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             �) L�g: Federasyonlara bağlı spor kulüpler�n�n oluşturduğu, bunların b�rb�rler� �le bell� yöntem ve kurallara göre
karşılıklı ve deplasmanlı olarak karşılaşmalarını sağlayan, en az sek�z takımdan oluşan düzenlemey�,

             j) L�sans: Orta öğret�me dayalı, en az sek�z yarıyıllık b�r programı kapsayan b�r yükseköğret�m�,

             k) L�sansüstü: Yüksek l�sans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterl�k eğ�t�m�n�,

             l) Mecbur� h�zmet (Devlet h�zmet� yükümlülüğü): 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya özel
kanunlar gereğ�nce kamu kurum ve kuruluşlarında yapılması zorunlu olan devlet h�zmet� yükümlülüğünü,

             m) Sanatta yeterl�k: L�sansa dayalı en az altı yarıyıl veya yüksek l�sansa dayalı en az dört yarıyıllık programı
kapsayan ve or�j�nal b�r sanat eser�n�n ortaya konulmasını, müz�k ve sahne sanatlarında �se üstün b�r uygulama ve yaratıcılığı
amaçlayan doktora düzey�nde l�sansüstü b�r yükseköğret�m�,

             n) Sevk teh�r�: Askerl�ğ�ne karar alınan yükümlüler�n, yasada yazılı sebeplerden dolayı sevkler�n�n �ler� b�r tar�he
ertelenmes�n�,

             o)  Sevk teh�r� dönem�: Sevk teh�r�n�n başladığı tar�h �le b�tt�ğ� tar�h arasındak� sürey�,

             ö) Sevk teh�r� �şlem makamları: Yükümlüler�n askerl�k h�zmet�ne sevkler�n� teh�r etmeye, sevk teh�r� süreler�n�
uzatmaya ve sevk teh�rler�n� �ptal etmeye yetk�l� makamları,

             p) Sevk teh�r� tekl�f makamları: Yükümlüler�n sevk teh�r� tekl�f�, sevk teh�r� uzatma tekl�f� ve sevk teh�r� �ptal tekl�f�n�
yapmaya yetk�l� makamları,

             r) Sporcu: Gençl�k ve Spor Genel Müdürlüğü bünyes�nde bulunan federasyonlar �le özerk federasyonlarda; kulüpler
adına veya ferdî olarak tesc�l yaptırmak suret�yle akt�f spor hayatını sürdürenler�,

             s) Staj: Herhang� b�r meslek ed�nmek veya b�r mesleğ�n �crası �ç�n, b�r dal veya konuda meslek� b�lg� ve becer�
artırılması amacıyla yapılan, teor�k ve uygulamalı eğ�t�m/öğret�m faal�yet�n�,

             ş) Tesc�l/l�sans: Sporcunun, federasyon faal�yetler�ne katılab�lmes� �ç�n b�r kulüp adına veya ferdî olarak federasyona
yaptıracağı kayıt ve l�sans �şlemler�n�,

             t)  Transfer: Sporcunun kulüp değ�şt�rmes�n�,

             u) Ün�vers�te: B�l�msel özerkl�ğe ve kamu tüzel k�ş�l�ğ�ne sah�p yüksek düzeyde eğ�t�m/öğret�m, b�l�msel araştırma,
yayın ve danışmanlık yapan, fakülte, enst�tü, yüksekokul ve benzer� kuruluş ve b�r�mlerden oluşan b�r yükseköğret�m
kurumunu,

             ü) Yan dal uzmanlık: Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve yan dalın bağlı olduğu ana
dal uzmanlarının göreb�leceğ� uzmanlık eğ�t�m�n�,

             v) Yedek subay aday adayı statüsü: Dört yıl ve daha fazla sürel� fakülte, akadem�, yüksekokul ve enst�tüler �le
Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığınca bunların deng� olduğu kabul ed�len yurt dışı öğren�m kurumu mezunu yükümlüler�,

             y) Yoklama kaçağı: Yoklamaları �ç�n bulundukları yerdek� askerl�k şubeler�ne veya yurt dışı tems�lc�l�klere, kanun�
süres� �ç�nde kabul ed�leb�l�r b�r özrü olmaksızın gelmeyenler �le özürler�n� b�ld�rmeyenler�,

             z) Yüksek l�sans: B�r l�sans öğret�m�ne dayalı, eğ�t�m/öğret�m ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan;
b�l�m uzmanlığı, yüksek mühend�sl�k, yüksek m�marlık, master g�b� yükseköğret�m�,

             aa) Yüksekokul: Bel�rl� b�r mesleğe yönel�k eğ�t�m/öğret�me ağırlık veren b�r yükseköğret�m kurumunu,

             bb) Yükümlü: 1111 sayılı Askerl�k Kanunu ve/veya 16/6/1927 tar�hl� ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî
Memurlar Kanununa göre, askerl�k h�zmet�n� yer�ne get�rmes� gereken her erkek Türk vatandaşını,

             �fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Prens�p, Sevk Teh�r� Yapılab�lecek Yaş Sınırları,

Sevk Teh�r� İşlemler�nde Uyulması Gereken Esas ve Usuller
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             Genel prens�p

             MADDE 5 – (1) Her türlü sevk teh�r� �şlemler�nde, Türk S�lahlı Kuvvetler�n�n kaynak �ht�yacı ve celp dönemler�
arasındak� dengen�n korunması genel prens�pt�r. Kaynağın azalması veya celp dönemler� arasındak� dengen�n bozulması
durumunda, sevk teh�r� tekl�fler� d�kkate alınmaz.

             Sevk teh�r� yapılab�lecek yaş sınırları

             MADDE 6 – (1) 1111 sayılı Askerl�k Kanununun 35 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (E) bend�n�n (1) numaralı alt
bend�ne göre; 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına
g�ren kamu kurum ve kuruluşlarında görevl� olup, h�zmet�n�n özell�ğ� sebeb�yle sevk�n�n teh�r�ne �ht�yaç duyulan kamu
personel�n�n, kamu kurum ve kuruluşlarında mecbur� h�zmete tab� yükümlüler�n askere celp ve sevkler�, bu Yönetmel�kte
bel�rt�len esaslar çerçeves�nde, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere teh�r ed�leb�l�r.

             (2) 1111 sayılı Askerl�k Kanununun 35 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (E) bend�n�n (2) numaralı alt bend�ne göre;
devlet veya kend� hesaplarına yurt �ç�nde veya yurt dışında staj, d�l öğren�m�, yüksek l�sans, �ht�sas, sanatta yeterl�k, doktora
eğ�t�m� yapanların, aday memurların, sözleşmel� ve dış kaynaktan tem�n ed�lecek muvazzaf subay/astsubay adaylarının askere
celp ve sevkler�, bu Yönetmel�kte bel�rt�len esaslar çerçeves�nde, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere teh�r
ed�leb�l�r.

             (3) 1111 sayılı Askerl�k Kanununun 35 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (E) bend�n�n (3) numaralı alt bend�ne göre;

             a) Ol�mp�yat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şamp�yonaları �le uluslararası müsabakalarda �lk üç dereceye g�ren
sporcular �le bu dereceler� alan takımların kadrolarında yer alan sporcuların,

             b) A/Büyükler M�llî Takım kadrolarında yer alan sporcuların,

             c) Türk�ye profesyonel 1 �nc� ve 2 nc� futbol l�g�nde yer alan takımların kadrolarında bulunan sporcuların,

             ç) Üç ve daha fazla l�g� bulunan spor dallarında, en üst �k� l�gde yer alan takımlar �le en az �k� l�g� bulunan spor
dallarında, en üst l�gde yer alan takımların uluslararası kuralların öngördüğü sayıdak� sporcularının askere celp ve sevkler�, bu
Yönetmel�kte bel�rt�len esaslar çerçeves�nde, 38 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere teh�r ed�leb�l�r.

             (4) 1111 sayılı Askerl�k Kanununun 35 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (F) bend�ne göre; l�sansüstü eğ�t�m�n�
tamamlayarak mezun olan yükümlülerden, meslekler�ne a�t staj ve �ht�saslarını tamamladıktan sonra, yurt �ç�nde veya yurt
dışında çalıştıkları b�l�m dallarına, dünya ölçüsünde b�r yen�l�k veya �lerleme get�ren or�j�nal araştırmalarda bulunanların
askere celp ve sevkler�, bu Yönetmel�kte bel�rt�len esaslar çerçeves�nde, 36 yaşını dolduruncaya kadar teh�r ed�leb�l�r.

             Sevk teh�r� �şlemler�nde uyulması gereken genel esas ve usuller

             MADDE 7 – (1) Sevk teh�r� tekl�f ed�lecek yükümlüler�n askerl�ğ�ne karar alınmış olmalıdır. Askerl�ğ�ne karar
alınmayanların sevk teh�r� �şlem� yapılmaz.

             (2) Sevk teh�r� tekl�f ed�lecek yükümlülerden; sevk teh�r�ne esas olan görev, staj, aday memurluk, d�l öğren�m�,
yüksek l�sans, �ht�sas, sanatta yeterl�k veya doktora öğren�m� başlangıç tar�h�nden önce; sporcuların erteleme kapsamındak�
kulüpler�yle sözleşme başlangıç tar�h�nden önce; Ol�mp�yat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şamp�yonaları �le uluslararası
müsabakalarda müsabaka tar�h�nden önce; çalıştıkları b�l�m dallarına dünya ölçüsünde b�r yen�l�k veya �lerleme get�ren
or�j�nal araştırma yapanların araştırmalarına başladıkları tar�hten önce; 1111 sayılı Askerl�k Kanununun 86 ncı maddes� gereğ�
yoklama kaçağı veya 89 uncu maddes� gereğ� bakaya durumunda olanların, bu suçlardan kovuşturması devam edenler�n veya
kovuşturma sonucunda mahkûm�yet kararı ver�lenler�n sevk teh�rler� yapılmaz. Ancak, yurt dışına l�sansüstü eğ�t�m amaçlı
g�denler �ç�n kayıt kabul tar�h�; b�lg� ve görgüsünü artırmak, araştırma yapmak �ç�n yurt dışına görevlend�r�lenlerde �se
görevlend�rme onay tar�h�, yoklama kaçağı veya bakaya kaldığı tar�hten önce olanların sevk teh�r� yapılab�l�r. 

             (3) Sevk teh�r� tekl�f ed�lecek yükümlülerden; sevk teh�r�ne esas olan görev, staj, aday memurluk, d�l öğren�m�,
yüksek l�sans, �ht�sas, sanatta yeterl�k veya doktora öğren�m� başlangıç tar�h�nden önce; sporcuların erteleme kapsamındak�
kulüpler�yle sözleşme başlangıç tar�h�nden önce; Ol�mp�yat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şamp�yonaları �le uluslararası
müsabakalarda müsabaka tar�h�nden önce; çalıştıkları b�l�m dallarına dünya ölçüsünde b�r yen�l�k veya �lerleme get�ren
or�j�nal araştırma yapanların araştırmalarına başladıkları tar�hten önce; 1111 sayılı Askerl�k Kanununun 86 ncı maddes� gereğ�
yoklama kaçağı veya 89 uncu maddes� gereğ� bakaya kalmak suçundan haklarında yapılan soruşturma sonucunda
“kovuşturmaya yer olmadığı” ve kovuşturma sonucunda, “beraat” veya “hükmün açıklanmasının ger� bırakılması” kararı
ver�lenler�n sevk teh�r� �şlem� yapılab�l�r.

             (4) Sevk teh�r� tekl�f ed�lecek yükümlülerden; sevk teh�r�ne esas olan görev, staj, aday memurluk, d�l öğren�m�,
yüksek l�sans, �ht�sas, sanatta yeterl�k veya doktora öğren�m� başlangıç tar�h�nden sonra; sporcuların erteleme kapsamındak�
kulüpler�yle sözleşme başlangıç tar�h�nden sonra; Ol�mp�yat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şamp�yonaları �le uluslararası
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müsabakalarda müsabaka tar�h�nden sonra; çalıştıkları b�l�m dallarına dünya ölçüsünde b�r yen�l�k veya �lerleme get�ren
or�j�nal araştırma yapanların araştırmalarına başladıkları tar�hten sonra; sevke tab� tutuldukları celp dönemler�nden bakaya
kalanların, haklarında bakaya �şlem� yapılmadan sevk teh�r� �şlem� yapılab�l�r.

             (5) Sevk teh�r� tekl�f yazıları, an� gel�şen durumlar har�ç olmak üzere, yükümlüler�n sevke tab� oldukları celp
dönemler�nden en az b�r ay önce sevk teh�r� �şlem makamında bulundurulur. Sevk teh�r� tekl�fler�, �şlem makamınca
�ncelenerek en geç �k� ay �ç�nde sonuçlandırılır.

             (6) Sevk teh�r� uzatma tekl�fler�, an� gel�şen durumlar har�ç olmak üzere, sevk teh�r� tekl�f makamları tarafından,
önceden yapılan sevk teh�r� tekl�f yazısının �lg�s� yazılmak suret�yle, yükümlünün sevk teh�r� b�t�m süres�nden en az b�r ay
önce sevk teh�r� �şlem makamına gönder�l�r.

             (7) Sevk teh�r� tekl�f ed�lecek yükümlülerden; daha önce herhang� b�r nedenle sevk teh�rl� olduğu ve bu sevk teh�r�n�
gerekt�ren çalışmalarını bıraktıkları veya �l�ş�kler�n�n kes�ld�ğ� tesp�t ed�lenler�n, sevk teh�rler� �ptal ed�lmeden yen�den sevk
teh�r� tekl�f� yapılmaz. Bu durum, sevk teh�r� tekl�f� yapılacak yükümlüye tebl�ğ ed�lerek, daha önce yapılan sevk teh�r�n�n
�ptal ed�lmes� sağlandıktan sonra sevk teh�r� tekl�f� yapılır.

             (8) Askere celp ve sevk� teh�r ed�lenler, teh�r müddet�n�n b�t�m�nden önce sevk teh�r�ne sebep olan çalışmalarını veya
öğren�mler�n� bıraktıklarında veya sözleşmes� feshed�len, hak mahrum�yet� cezası ver�len, erteleme kapsamında bulunmayan
l�glerdek� takımların kadrolarına geçen sporcuların durumu, sevk teh�r� tekl�f makamları tarafından, �k� ay �ç�nde sevk teh�r�
�şlem makamına b�ld�r�l�r. Bu yükümlüler�n sevk teh�rler�, sevk teh�r� �şlem makamınca �ptal ed�l�r ve celp emr� esaslarına
göre askerl�k h�zmet�ne sevkler� yapılır.

             (9) Sevk teh�r�n�n �ptal�n� gerekt�ren durumun zamanında sevk teh�r� �şlem makamına b�ld�r�lmemes�, tekl�f yapan
makamların ve hakkında sevk teh�r� tekl�f�nde bulunulanların sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Sevk teh�r�n�n �ptal�n�
gerekt�ren durumun zamanında sevk teh�r� �şlem makamına b�ld�r�lmemes�ne sebeb�yet verenler ve askerl�k �şlemler�n�n
yürütülmes�ne �l�şk�n görevler�n� veya sorumluluklarını zamanında yer�ne get�rmed�ğ� tesp�t ed�lenler hakkında, sevk teh�r�
tekl�f makamı ve sevk teh�r� �şlem makamınca gerekl� tahk�kat yapılır.

             (10) Sevk teh�r�n� gerekt�ren durumun ortadan kalktığı ve bu durumun tekl�f makamınca �k� ay �ç�nde sevk teh�r�
�şlem makamına b�ld�r�lmed�ğ� tesp�t ed�lenler�n askerl�k �şlemler�, sevk teh�r�ne esas durumun ortadan kalktığı tar�htek�
durumları d�kkate alınarak yürütülür.

             (11) Sevk teh�r� �şlemler�, sevk teh�r� tekl�f makamlarının beyanı esas alınarak bu Yönetmel�kte bel�rt�len
düzenlemeler çerçeves�nde yapılır. Sevk teh�r� şartlarını taşımadığı, b�lg� veya belgeler� gerçeğ� yansıtmadığı tesp�t ed�lenler�n
sevk teh�r� �ptal ed�l�r. Bu durumda olanların askerl�k �şlemler�, sevk teh�r� �şlem� yapılmadan öncek� durumları d�kkate
alınarak yürütülür.

             (12) Hakkı olmadığı halde sevk teh�r� �şlem�nden yararlanmak maksadıyla sahte belge düzenleyenler, gerçeğ�
yansıtmayan b�lg� veya belgey� �braz edenler, bunların gerçek olmadığını b�ld�ğ� halde �şleme koyanlar, sahte belgeler� kabul
edenler ve herhang� b�r surette sahtec�l�ğ� b�lmes�ne rağmen haksız yere sevk teh�r�ne sebeb�yet verenler hakkında, suçu tesp�t
eden kurum tarafından, sevk teh�r�n� tekl�f eden makamın bulunduğu yerdek� Cumhur�yet başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur.

             (13) Kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatında, sevk teh�r� �şlemler� �le �lg�l� değ�ş�kl�k meydana geld�ğ�nde, bu
durum �lg�l� kamu kurum ve kuruluşu tarafından �ved�l�kle sevk teh�r� �şlem makamlarına b�ld�r�l�r.

             (14) Sevk teh�r� �şlem makamları �le sevk teh�r� tekl�f makamları arasında 15/1/2004 tar�hl� ve 5070 sayılı Elektron�k
İmza Kanunu kapsamında düzenlenecek protokolle, yazışmalar elektron�k ortamda ve elektron�k �mzalı olarak yapılab�l�r.

             (15) Bu Yönetmel�kte açıklananların dışındak� makamlar tarafından yapılan sevk teh�r� tekl�fler�ne, sevk teh�r�
tekl�f�n� �mzalamaya yetk�l� personel�n dışında yapılan sevk teh�r� tekl�fler�ne ve resmen vekâlet ed�lmemes�ne rağmen
“yer�ne (Y)” �mzalanan sevk teh�r� tekl�fler�ne �şlem yapılmaz ve tekl�f yazısı �ade ed�l�r. Yetk�l� makam “adına” �mzalanan
tekl�f yazılarının geçerl� olması �ç�n, yetk� ver�len personel�n k�ml�ğ� �le �mza örneğ�, b�r defaya mahsus sevk teh�r� �şlem
makamına gönder�l�r.

             (16) Sevk teh�r� �le �lg�l� tüm yazışmalar, ıslak �mza �le yapılır. Kaşe �mzalı veya b�lg�sayar çıktısı �mzalı evraka �şlem
yapılmaz ve �ade ed�l�r.

             (17) Sevk teh�r� tekl�f ed�len yükümlünün s�lah altına alınacağı tar�h, tekl�f ed�len sevk teh�r� süres�nden sonrak� b�r
tar�h �se, sevk teh�r� tekl�f�nde bulunulmaz. Bu durumdak�ler �ç�n sevk teh�r� tekl�f�nde bulunulsa dah�, yapılan tekl�fe �şlem
yapılmaz.

             (18) Yedek subay aday adayı statüsünde �ken sevk teh�r� yapılan yükümlünün, herhang� b�r nedenle karar tad�l�
yapılarak statüsünün ere çevr�lmes�, sevk teh�r�n�n �ptal�n� gerekt�rmez. Sevk teh�r�n�n �ptal�nde veya b�t�m�nde statü
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değ�ş�kl�ğ�ne göre yükümlü askerl�k h�zmet�ne sevk ed�l�r.

             (19) Sevk teh�r� süreler�n�, sevk teh�r� tekl�f makamlarını ve sevk teh�r� �şlem makamlarını gösteren ç�zelge EK-
1’ded�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

H�zmet�ne İht�yaç Duyulan Kamu Personel�n�n Sevk Teh�r� İşlemler�

             Sevk teh�r� esasları ve süreler�

             MADDE 8 – (1) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
kapsamına g�ren kamu kurum ve kuruluşlarında görevl� olup, h�zmet�n�n özell�ğ� sebeb�yle sevk�n�n teh�r�ne �ht�yaç duyulan
kamu personel�n�n sevkler�, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere, aşağıdak� bentlerde bel�rt�len süreler kadar
teh�r ed�leb�l�r:

             a) Devlet Planlama Teşk�latı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan, �l ve �lçeler�n sosyo-ekonom�k gel�şm�şl�k
sıralamasında 5 �nc� bölgeye g�ren �ller �le 5 ve 6 ncı bölgelere g�ren �lçelerde görev yapan;

             1) Ün�vers�te, fakülte ve yüksekokulların öğret�m üyeler�n�n, h�zmet�ne �ht�yaç duyulduğu tar�hten �t�baren b�r defaya
mahsus ve azam� �k� yıla kadar,

             2) Hâk�m ve savcılar �le başkom�ser, kom�ser ve kom�ser yardımcılarının, bölge h�zmetler�ne başladıkları tar�hten
�t�baren b�r defaya mahsus ve azam� üç yıla kadar,

             3) H�zmet�ne �ht�yaç duyulan d�ğer kamu personel�n�n �se, h�zmet�ne �ht�yaç duyulduğu tar�hten �t�baren, azam� b�r
yıla kadar,

             sevkler� teh�r ed�leb�l�r.

             b) Val� yardımcısı veya kaymakamlardan; 16/7/1986 tar�hl� ve 19166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mülk� İdare
Am�rler� Atama, Değerlend�rme ve Yerdeğ�şt�rme Yönetmel�ğ�nde yer alan 5 �nc� coğraf� bölge �l merkezler� ve bağlı �lçeler�
�le Devlet Planlama Teşk�latı Müsteşarlığı ver�ler�ne göre sosyo-ekonom�k gel�şm�şl�k sıralamasında �llerde 5 �nc�, �lçelerde 5
ve 6 ncı derecede bulunan bölgelere ataması yapılanların sevkler�, bölge h�zmet�ne başladıkları tar�hten �t�baren, anılan
bölgelerdek� görevler� süres�nce toplam 5 yıla kadar teh�r ed�leb�l�r. Ancak; tekraren sevk teh�r� kapsamındak� bölgelere
atanma, 5 yıllık zaman d�l�m� �çer�s�nde sevk teh�r� kapsamı dışındak� bölgelerde görev yapma veya kaymakam �ken val�
yardımcısı olarak atanma g�b� nedenlerden, sevk teh�r�n�n yapılab�leceğ� 5 yıllık zaman d�l�m� yen�den başlatılmaz. Tekraren
sevk teh�r� kapsamındak� bölgelere atananlar �ç�n; sevk teh�r� kapsamı dışında bulunan bölgelerdek� h�zmet süreler� 5 yıllık
süreye dâh�l ed�lmez.

             c) Kamu kurum ve kuruluşlarında mecbur� h�zmete tab� olan yükümlüler�n sevkler�, mecbur� h�zmete başladığı
tar�hten �t�baren tab� oldukları kanun ve yönetmel�kler�nde bel�rlenen azam� süreler kadar teh�r ed�leb�l�r. Türk S�lahlı
Kuvvetler�n�n tıp doktoruna olan �ht�yacı neden�yle, devlet h�zmet� yükümlülüğüne tab� tab�plerden, Devlet Planlama Teşk�latı
Müsteşarlığının sosyo-ekonom�k gel�şm�şl�k sıralamasında �llerde 5 �nc�; �lçelerde 4, 5 ve 6 ncı derecede bulunan bölgelere
Sağlık Bakanlığınca ataması yapılan tab�pler�n, devlet h�zmet� yükümlülüğü görevler� süres�nce sevkler� teh�r ed�leb�l�r.

             ç) Kuruluş tar�h� �t�bar�yle beş yılını doldurmamış ün�vers�te, fakülte ve yüksekokullarda görevl� öğret�m üyeler�n�n
(b�l�m doktoru, yardımcı doçent, doçent, profesör) sevkler�, bu öğren�m kurumlarının kuruluş tar�h�nden �t�baren beş yıl
�ç�nde, h�zmet�ne �ht�yaç duyulduğu tar�hten �t�baren  b�r defaya mahsus ve azam� �k� yıla kadar teh�r ed�leb�l�r.

             d) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevl� olan ve kamu h�zmetler�n�n yürütülmes�ne �l�şk�n projelerde çok öneml�
görev� bulunan, görev�nden ayrılması durumunda yürütülen projede öneml� aksaklıklar meydana geleb�lecek derecede dalında
uzmanlaşmış personel�n sevkler�, h�zmet�ne �ht�yaç duyulduğu tar�hten �t�baren b�r defaya mahsus ve azam� b�r yıla kadar
teh�r ed�leb�l�r.

             e) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevl� olan ve h�zmet�ne �ht�yaç duyulan kamu personel�nden, görev�n�n özell�ğ�
sebeb�yle yurt dışına görevlend�r�len yükümlüler�n sevkler�, görevlend�r�ld�kler� tar�hten �t�baren ve yurt dışı görev süres�
kadar teh�r ed�leb�l�r.

             f) Meslekler�ne a�t h�zmetlerde yet�şt�r�lmek, eğ�t�lmek, b�lg� ve görgüler�n� artırmak veya araştırma yapmak
amacıyla, 04/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 39 uncu maddes� gereğ�, ün�vers�te rektörlükler�nce
yurt dışına görevlend�r�len, l�sansüstü eğ�t�m�n� tamamlamış öğret�m elemanlarının sevkler�, görevlend�r�ld�kler� tar�hten
�t�baren b�r defaya mahsus ve azam� b�r buçuk yıla kadar teh�r ed�leb�l�r.
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             (2) Daha önce, 1111 sayılı Askerl�k Kanununun 35 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (E) bend�n�n (1) numaralı alt
bend�ne göre azam� süre kadar herhang� b�r nedenle sevk� teh�r ed�lenlerden, �k�nc� kez aynı nedenle h�zmet�ne �ht�yaç
duyulması sebeb�yle sevk teh�r� tekl�f ed�lenler�n sevk teh�r� �şlem� yapılmaz. Personel�n yedeğ�, �lg�l� kurumların alacakları
tedb�rlerle tem�n ed�l�r.

             Sevk teh�r� tekl�f makamları

             MADDE 9 – (1) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmündek�
Kararname kapsamına g�ren kamu kurum ve kuruluşlarında görevl� olup, h�zmet�n�n özell�ğ� sebeb�yle sevk�n�n teh�r�ne
�ht�yaç duyulan personel hakkında, sevk teh�r� tekl�f�n� yapmaya yetk�l� makamlar aşağıdak� bentlerde açıklanmıştır:

             a) Kamu personel� �ç�n, bağlı bulundukları bakanlıkların b�zzat bakanları, müsteşarları veya müsteşar yardımcıları,

             b) Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s�, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterl�ğ� g�b� b�r bakanlığa bağlı olmayan kamu
kurumlarındak� personel �ç�n, söz konusu kamu kurumlarının en üst düzeydek� kurum am�rler�,

             c) Tüzel k�ş�l�ğe sah�p genel müdürlük veya başkanlıklarda görevl� kamu personel� �ç�n, �lg�l� genel müdür veya
başkanlar,

             ç) Ün�vers�te, fakülte ve yüksekokullarda görevl� öğret�m elemanları �ç�n, ün�vers�teler�n rektörler�,

             d) Meslekler�ne a�t h�zmetlerde yet�şt�r�lmek, eğ�t�lmek, b�lg� ve görgüler�n� artırmak veya araştırma yapmak
amacıyla, 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 39 uncu maddes� gereğ�nce, ün�vers�te rektörlükler�nce yurt dışına
görevlend�r�len öğret�m elemanları �ç�n, ün�vers�teler�n rektörler�.  

             Sevk teh�r� �şlem makamları

             MADDE 10 – (1) Aşağıdak� bentlerde bel�rt�len yükümlüler�n sevk teh�r� �şlemler�n� yapmaya yetk�l� makam, M�llî
Savunma Bakanlığı Askeralma Da�res� Başkanlığıdır.

             a) Ün�vers�te, fakülte ve yüksekokulların öğret�m elemanları,

             b) Hâk�m ve savcılar �le başkom�ser, kom�ser ve kom�ser yardımcıları,

             c) H�zmet�ne �ht�yaç duyulan d�ğer kamu personel�,

             ç) Val� yardımcısı ve kaymakamlar,

             d) Kamu kurum ve kuruluşlarında mecbur� h�zmete tab� olan yükümlüler,

             e) Kuruluş tar�h� �t�bar�yle beş yılını doldurmamış ün�vers�te, fakülte ve yüksekokullarda görevl� öğret�m üyeler�
(b�l�m doktoru, yardımcı doçent, doçent, profesör),

             f) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevl� olan ve kamu h�zmetler�n�n yürütülmes�ne �l�şk�n projelerde çok öneml�
görev� bulunan, görev�nden ayrılması durumunda yürütülen projede öneml� aksaklıklar meydana geleb�lecek derecede dalında
uzmanlaşmış personel,

             g) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevl� olan ve h�zmet�ne �ht�yaç duyulan kamu personel�nden, görev�n�n özell�ğ�
sebeb�yle yurt dışına görevlend�r�len yükümlüler,

             ğ) Meslekler�ne a�t h�zmetlerde yet�şt�r�lmek, eğ�t�lmek, b�lg� ve görgüler�n� artırmak veya araştırma yapmak
amacıyla, 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 39 uncu maddes� gereğ�nce, ün�vers�te rektörlükler�nce yurt dışına
görevlend�r�len öğret�m elemanları.

             Sevk teh�r� tekl�f�nde kullanılacak form

             MADDE 11 – (1) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname kapsamına g�ren kamu kurum ve kuruluşlarında görevl� olup, h�zmet�n�n özell�ğ� sebeb�yle sevk�n�n teh�r�ne
�ht�yaç duyulan kamu personel�n�n sevk teh�r� tekl�f�, sevk teh�r� uzatma tekl�f� ve sevk teh�r� �ptal tekl�f�nde EK-2 Tekl�f
Formu kullanılır. Öneml� projede çalıştığından ertelemes� tekl�f ed�lenler �ç�n düzenlenen EK-2 Tekl�f Formuna, yükümlünün
görevl� olduğu projeyle �lg�l� b�lg�ler� �çeren EK-2 LAHİKA-1 Form tanz�m ed�lerek eklen�r. Doldurulmuş tekl�f formu örneğ�
EK-3’ted�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
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Staj, Aday Memurluk, D�l Öğren�m�, Yüksek L�sans, İht�sas (Tıpta Uzmanlık), Sanatta           Yeterl�k, Doktora Eğ�t�m� ve
Sözleşmel�/Dış Kaynaktan Tem�n Ed�lecek

Muvazzaf Subay/Astsubay Aday Adaylarının Sevk Teh�r� İşlemler�

             Sevk teh�r� esasları ve süreler�

             MADDE 12 – (1) Devlet veya kend� hesaplarına, yurt �ç�nde veya yurt dışında staj, aday memurluk, d�l öğren�m�,
yüksek l�sans, �ht�sas (tıpta uzmanlık), sanatta yeterl�k, doktora eğ�t�m� ve sözleşmel�/dış kaynaktan tem�n ed�lecek muvazzaf
subay/astsubay aday adaylarının sevkler�, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere, aşağıdak� bentlerde bel�rt�len
süreler kadar teh�r ed�leb�l�r:

             a) Herhang� b�r kamu kurumuna aday memur olarak atanacağını belgelend�renler�n askerl�k h�zmet�ne sevkler�, b�r
celp dönem� teh�r ed�leb�l�r. Staj veya aday memur olarak görev yapanların sevkler� �se, bağlı bulundukları kurumlarının
kanun ve yönetmel�kler�ne göre, M�llî Savunma Bakanlığınca tesp�t ed�lecek süreler kadar teh�r ed�leb�l�r.

             b) Staj yapan yükümlüler�n sevk teh�rler�, yeterl�k sınavına g�reb�lmeler�ne �mkân tanımak maksadıyla, staj eğ�t�mler�
neden�yle yapılan azam� sevk teh�r� süres� b�t�m�ne göre, tab� oldukları celp dönem�nden b�r sonrak� celp dönem�ne kadar
uzatılab�l�r.

             c) Yüksek l�sans, doktora, sanatta yeterl�k ve orta öğret�m alan öğretmenl�ğ� eğ�t�m� yapanların sevkler�, tab� oldukları
kanun ve yönetmel�kler�nde bel�rlenen azam� süreler kadar teh�r ed�leb�l�r. L�sansüstü eğ�t�me kayıt hakkını kazandığını
belgeleyenler�n askerl�k h�zmet�ne sevkler�, b�r celp dönem� teh�r ed�leb�l�r.

             ç) Yurt �ç� veya yurt dışında l�sansüstü öğren�m �ç�n b�l�msel hazırlık veya yabancı d�l eğ�t�m� alması �lg�l� ün�vers�te
yönetmel�ğ�nde zorunlu olan yükümlüler�n sevkler�, tab� oldukları kanun ve yönetmel�kler�nde bel�rt�len süreler kadar teh�r
ed�leb�l�r. B�r l�sansüstü eğ�t�m amacına yönel�k olmayan, tamamen yükümlünün kend� �steğ�ne bağlı olarak yurt �ç�nde veya
yurt dışında yapılan özel d�l eğ�t�mler�nden dolayı, sevk teh�r� �şlem� yapılmaz.

             d) Tıpta uzmanlık sınavını (TUS) kazanan yükümlüler�n sevkler�, �ht�sas eğ�t�mler�ne başlayab�lmeler� �ç�n altı ay;
�ht�sas eğ�t�m�ne başlayanların �se, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde anadallara göre bel�rlenen azam� �ht�sas süreler� kadar teh�r
ed�leb�l�r.

             e) İht�sas eğ�t�m�n� tamamlayan tıp doktorlarından; yan dal uzmanlık sınavını (YUS) kazanan yükümlüler�n sevkler�,
yan dal uzmanlık eğ�t�mler�ne başlayab�lmeler� �ç�n �k� celp dönem�, bu eğ�t�me başlayanların �se Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde
bel�rlenen azam� yan dal uzmanlık süreler� kadar teh�r ed�leb�l�r.

             f) Askerl�k h�zmet�n� yapmamış yükümlülerden, sözleşmel� subay/astsubay veya dış kaynaktan tem�n ed�lecek
muvazzaf subay/astsubaylığı kazananlar �le temel eğ�t�me tab� tutulanların askere sevkler�, nasped�lecekler� tar�he kadar teh�r
ed�leb�l�r.

             (2) Sözleşmel� veya dış kaynaktan tem�n ed�len muvazzaf subay/astsubaylığa nasped�lenler�n nasıp tar�hler�, �lg�l�
b�rl�k komutanlıkları tarafından, yükümlüler�n kayıtlı oldukları askerl�k şubeler�ne b�ld�r�l�r.

             (3) L�sansüstü eğ�t�m�n� tamamlayarak mezun olanlardan, aynı veya daha aşağı sev�yede �k�nc� kez l�sansüstü eğ�t�m
yapanların sevk teh�r� �şlem� yapılmaz.

             (4) Dört yıldan fazla öğren�m sürel� yükseköğret�m kurumu mezunlarının aldıkları eğ�t�m yüksek l�sans sev�yes�nde
olduğundan, bu yükümlüler hakkında yüksek l�sans eğ�t�mler�nden dolayı sevk teh�r� tekl�f�nde bulunulmaz. Bulunulsa dah�,
sevk teh�rler� yapılmaz.

             (5) Staj neden�yle sevk teh�r� tekl�f ed�len personel, staj yapılmasının zorunlu olduğu b�r meslek grubuna mensup
olmalıdır. Ancak; avukat, serbest muhasebec� mal� müşav�r g�b� özel kanunları gereğ�nce, o mesleğ� �cra edeb�lmes� �ç�n
meslek� staj yapması zorunlu olanlarda devlet memuru olma şartı aranmaz.

             (6) Kayıtları dondurulan, �z�nl� sayılan veya yükseköğret�m kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenc�ler�n sevk
teh�r� �şlemler�, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere, aşağıdak� esaslar dâh�l�nde yapılır:

             a) Azam� eğ�t�m süreler� kadar sevk teh�rler� yapılan yükümlüler�n sevk teh�rl� oldukları süreler �çer�s�nde, kayıtları
dondurulduğundan, �z�nl� sayıldığından veya yükseköğret�m kurumundan uzaklaştırma cezası aldıklarından l�sansüstü
öğren�mler�n� bel�rlenen azam� süreler �çer�s�nde b�t�remeyenler veya b�t�remeyecekler� anlaşılanlar hakkında sevk teh�rler�n�n
uzatılması tekl�f ed�lenler�n; kayıtlarının dondurulduğu, �z�nl� sayıldığı veya yükseköğret�m kurumundan uzaklaştırıldığı süre
kadar sevk teh�rler� uzatılab�l�r.
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             b) Kaydı dondurulan, �z�nl� sayılan veya yükseköğret�m kurumundan uzaklaştırma cezası alan yükümlüler�n bu
durumları, öğren�m gördüğü kurum tarafından sevk teh�r� �şlem makamına b�ld�r�lmez. B�ld�r�lse b�le, bu durumdak�ler�n sevk
teh�r� �ptal ed�lmez. Ancak, bunlardan askerl�k h�zmet�ne sevkler�n� �sted�kler�nden dolayı kaydının dondurulduğu, �z�nl�
sayıldığı b�ld�r�lerek sevk teh�rler�n�n �ptal� �stenenler�n, sevk teh�rler� �ptal ed�l�r.

             c) Kaydının dondurulduğu, �z�nl� sayıldığı veya yükseköğret�m kurumundan uzaklaştırma cezası aldığı
b�ld�r�ld�ğ�nden sevk teh�rler� �ptal ed�len ve bu nedenle bakaya durumunda olan yükümlüler�n, kayıtlarının dondurulduğu,
�z�nl� sayıldığı veya yükseköğret�m kurumundan uzaklaştırma cezası aldığı tar�h �le tekrar öğren�me başladığı tar�h arasındak�
celp dönemler�nden bakaya kalanlardan sevk teh�r� tekl�f� gelenler hakkında, bu aradak� celp dönemler� �ç�n bakaya �şlem�
yapılmayacağı g�b�, söz konusu celp dönemler� �ç�n bakaya kalma sebeb�yle �şlem yapılsa, bakaya kalma suçundan
kovuşturma devam etse veya kovuşturma sonucunda mahkum�yet kararı ver�lse b�le, bu durum d�kkate alınmadan askere
sevkler� teh�r ed�l�r.

             Sevk teh�r� tekl�f makamları

             MADDE 13 – (1) Devlet veya kend� hesaplarına, yurt �ç�nde veya yurt dışında staj, aday memurluk, d�l öğren�m�,
yüksek l�sans, �ht�sas (tıpta uzmanlık), sanatta yeterl�k, doktora eğ�t�m� ve sözleşmel�/dış kaynaktan tem�n ed�lecek muvazzaf
subay/astsubay aday adayları hakkında, sevk teh�r� tekl�f�n� yapmaya yetk�l� makamlar aşağıdak� bentlerde açıklanmıştır:    

             a) İht�sas ve yan dal uzmanlık eğ�t�m�ne başlayanlar �ç�n, bağlı bulundukları bakanlığın müsteşarları veya müsteşar
yardımcıları; ün�vers�teler�n �se rektörler�, fakülte dekanları veya enst�tü müdürler�,

             b) Yurt �ç�nde veya yurt dışında l�sansüstü öğren�m görenler �ç�n, bağlı bulundukları ün�vers�teler�n rektörler�, fakülte
dekanları veya enst�tü müdürler�,

             c) Yurt dışında devlet veya kend� hesabına l�sansüstü öğren�m görenler �ç�n, M�llî Eğ�t�m Bakanlığı Yükseköğret�m
Genel Müdürlüğü,

             ç) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet�nde l�sansüstü öğren�m görenler �ç�n, Türk�ye Cumhur�yet� Lefkoşa Konsolosluğu,

             d) Herhang� b�r kamu kurumu adına yurt dışında l�sansüstü öğren�m görenler �ç�n, bağlı  bulundukları bakanlığın
müsteşarları veya müsteşar yardımcıları �le herhang� b�r bakanlığa bağlı olmayan kamu kurumlarının en üst düzeydek� kurum
am�rler�,

             e) Yurt �ç�nde veya yurt dışında l�sansüstü öğren�me başlayab�lmek �ç�n, bell� süre d�l veya b�l�msel hazırlık öğren�m�
görmek zorunda olanlar �ç�n, bağlı bulundukları ün�vers�teler�n rektörler� �le fakülte dekanları veya enst�tü müdürler�, M�llî
Eğ�t�m Bakanlığı Yükseköğret�m Genel Müdürlüğü, bağlı bulundukları bakanlığın müsteşarları veya müsteşar yardımcıları,
herhang� b�r bakanlığa bağlı olmayan kamu kurumlarının en üst düzeydek� kurum am�rler�,

             f) Herhang� b�r mesleğ�n �crası �ç�n staj yapma zorunluluğunda olanlar �le aday memurlardan;

             1) Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında görevl� olanlar �ç�n, müsteşar veya müsteşar yardımcıları,

             2) Herhang� b�r bakanlığa bağlı olmayan kamu kurum ve kuruluşlarında görevl� olanlar �ç�n, en üst düzeydek� kurum
am�rler�,

             3) Avukatlık stajı yapanlar �ç�n, yükümlünün kayıtlı bulunduğu baro başkanları,

             4) Serbest muhasebe mal� müşav�rl�k stajı yapanlar �ç�n, yükümlünün kayıtlı bulunduğu oda başkanları,

             5) Pol�s meslek memurluğu eğ�t�m� yapanlar �ç�n, �lg�l� pol�s meslek eğ�t�m merkez� müdürü,

             6) Sözleşmel� subay/astsubay veya dış kaynaktan tem�n ed�lecek muvazzaf subay/astsubaylığı kazananlar veya temel
eğ�t�me tab� tutulanlar �ç�n, �lg�l� Kuvvet Komutanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı/Sah�l Güvenl�k Komutanlığı.

             (2) Herhang� b�r kamu kurumuna aday memur olarak atanma hakkını veya l�sansüstü eğ�t�me kayıt hakkını kazanan
yükümlüler b�zzat, bu durumlarını kanıtlayıcı belgeler�n� ekleyerek b�r dönem sevk teh�r� talepler�n� bel�rten d�lekçeyle en
yakın askerl�k şubes�ne müracaat ederler. Sevk teh�r� hakkı olan yükümlüler�n askere sevkler� b�r celp dönem� teh�r ed�lerek,
kend�ler�ne askerl�k durum belges� ver�l�r.

             Sevk teh�r� �şlem makamları

             MADDE 14 – (1) Aşağıdak� bentlerde bel�rt�len yükümlüler�n sevk teh�r� �şlemler�n� yapmaya yetk�l� makam, M�llî
Savunma Bakanlığı Askeralma Da�res� Başkanlığıdır.
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             a) Devlet veya kend� hesaplarına yurt dışında staj, yüksek l�sans, �ht�sas, doktora, sanatta yeterl�k, d�l ve b�l�msel
hazırlık eğ�t�m� yapanlar,

             b) Tıp Doktorlarından yurt �ç�nde �ht�sas veya doktora yapanlar,

             c) Kamu kurum ve kuruluşlarında meslek� staj yapanlar,

             ç) Kaymakamlık, hâk�ml�k veya savcılık stajı yapanlar,

             d) Sözleşmel� subay/astsubay veya dış kaynaktan tem�n ed�lecek muvazzaf subay/astsubaylığı kazananlar ve temel
eğ�t�me tab� tutulanlar,

             e) Tıpta uzmanlık sınavı ve yan dal uzmanlık sınavını kazananlar.

             (2) Aşağıdak� bentlerde bel�rt�len yükümlüler�n sevk teh�r� �şlemler�n� yapmaya yetk�l� makam, hakkında sevk teh�r�
tekl�f�nde bulunulan yükümlüler�n kayıtlı bulunduğu askerl�k şubes�n�n bağlı olduğu askeralma bölge başkanlığıdır.

             a) Devlet veya kend� hesaplarına yurt �ç�nde d�l, b�l�msel hazırlık, yüksek l�sans, doktora veya sanatta yeterl�k
öğren�m� görenler,

             b) Orta öğret�m alan öğretmenl�ğ� tezs�z yüksek l�sans eğ�t�m� görenler,

             c) İk�nc� öğret�m yüksek l�sans eğ�t�m� görenler,

             ç) M�llî Eğ�t�m Bakanlığına bağlı okullarda ve özel öğret�m kurumlarında öğretmenl�k stajı yapanlar,

             d) Avukatlık ve serbest muhasebec� mal� müşav�rl�k stajı yapanlar,

             e) Kamu kurum ve kuruluşlarında aday memur olarak göreve başlayanlar,

             f) Pol�s meslek eğ�t�m merkezler�nde pol�s meslek memurluğu eğ�t�m� görenler,

             g) Uzman erbaşlık eğ�t�m� görenler.

             (3) Aşağıdak� bentlerde bel�rt�len yükümlüler�n sevk teh�r� �şlemler�n� yapmaya yetk�l� makam, yükümlüler�n
müracaat ett�kler� en yakın askerl�k şubes� başkanlıklarıdır.

             a) Yurt �ç�nde veya yurt dışında devlet veya kend� hesaplarına l�sansüstü eğ�t�m göreceklerden, l�sansüstü eğ�t�me
kayıt hakkı kazandığını belgeleyenler,

             b) Herhang� b�r kamu kurumuna aday memur olarak atanacağını belgeleyenler.

             Sevk teh�r� tekl�f�nde kullanılacak formlar

             MADDE 15 – (1) B�r mesleğ�n �cra ed�leb�lmes� �ç�n yapılması zorunlu olan staj veya kamu kurum ve kuruluşlarında
bulunan aday memurların, sözleşmel�/dış kaynaktan tem�n ed�lecek muvazzaf subay/astsubay aday adaylarının sevk teh�r�
tekl�f�, sevk teh�r� uzatma tekl�f� ve sevk teh�r� �ptal tekl�f�nde EK-4 Tekl�f Formu (doldurulmuş Tekl�f Formu örneğ� EK-5),

             (2) Devlet veya kend� hesaplarına yurt �ç�nde veya yurt dışında d�l öğren�m�, yüksek l�sans, �ht�sas, doktora veya
sanatta yeterl�k eğ�t�m� yapanların sevk teh�r� tekl�f�, sevk teh�r� uzatma tekl�f� ve sevk teh�r� �ptal tekl�f�nde EK-6 Tekl�f
Formu (doldurulmuş Tekl�f Formu örneğ� EK-7),

             kullanılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Akt�f Spor Hayatı Devam Eden Sporcuların Sevk Teh�r� İşlemler�

             Sevk teh�r� süreler� ve şartları

             MADDE 16 – (1) Akt�f spor hayatı devam eden sporcuların sevkler�, aşağıdak� şartları taşımaya devam ett�kler�
sürece, sevk teh�r� tekl�f yazılarının tar�h�nden �t�baren b�rer yıllık sürelerle, 38 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek
üzere, teh�r ed�leb�l�r.
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             a) Ol�mp�yat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şamp�yonaları �le uluslararası müsabakalarda �lk üç dereceye g�ren
sporcular �le bu dereceler� alan takımların kadrolarında yer alan sporcular;

             1) İlk defa yapılacak sevk teh�r� �şlem�nde; son b�r yıl �çer�s�nde yapılan Ol�mp�yat Oyunları, Dünya ve Avrupa
Şamp�yonaları �le uluslararası müsabakalarda �lk üç dereceye g�rmek veya bu dereceler� alan takımların kadrosunda
bulunmak,

             2) Müteak�p sevk teh�rler�nde; b�r öncek� sevk teh�r� dönem� �çer�s�nde yapılan Ol�mp�yat Oyunları, Dünya ve Avrupa
Şamp�yonaları �le uluslararası müsabakalarda �lk üç dereceye g�rmek veya bu dereceler� alan takımların kadrosunda bulunmak
şartıyla sevk teh�r� hakkından yararlanab�l�rler. Ancak, sevk teh�r� süres� �ç�nde Ol�mp�yat Oyunları, Dünya ve Avrupa
Şamp�yonası �le uluslararası müsabaka yapılmamış �se b�r defaya mahsus bu şart aranmaz.

             b) A/Büyükler M�llî Takım kadrolarında yer alan sporcular;

             1) İlk defa yapılacak sevk teh�r� �şlem�nde; son b�r yıl �çer�s�nde en az b�r kez A/Büyükler M�llî Takım kadrosunda yer
almak,

             2) Müteak�p sevk teh�rler�nde; b�r öncek� sevk teh�r� dönem� �çer�s�nde yapılan uluslararası müsabakaların en az
b�r�nde M�llî Takım kadrosunda bulunmak şartıyla sevk teh�r� hakkından yararlanab�l�rler. Ancak, sevk teh�r� süres� �ç�nde
M�llî Takım düzey�nde müsabaka yapılmamış �se b�r defaya mahsus bu şart aranmaz.

             c) Türk�ye Profesyonel 1 �nc� ve 2 nc� futbol l�gler�nde yer alan takımların kadrolarında bulunan profesyonel
futbolcular;

             1) İlk defa yapılacak sevk teh�r� �şlem�nde; Türk�ye Profesyonel 1 �nc� ve 2 nc� futbol l�g�nde yer alan takımlardan
b�r�s� �le sözleşmes� bulunmak,

             2) Müteak�p sevk teh�rler�nde; halen kadrosunda bulunulan takımın b�r öncek� sevk teh�r� dönem�ndek� 1 �nc� ve 2 nc�
futbol l�g� müsabakalarının en az 1/3 ünde takım kadrosunda bulunma şartı aranır.

             3) Sezon başında, Futbol Federasyonunca �s�mler� b�ld�r�lecek olan üçüncü kalec�ler�n müteak�p sevk teh�r�
tekl�fler�nde 2 nc� bentte bel�rt�len şart aranmaz.

             ç) Üç ve daha fazla l�g� bulunan d�ğer spor dallarında, en üst �k� l�gde yer alan takımlar �le en az �k� l�g� bulunan spor
dallarında, en üst l�gde yer alan takımların uluslararası kuralların ön gördüğü sayıdak� sporcular,

             1) İlk defa yapılacak sevk teh�r� �şlem�nde; üç ve daha fazla l�g� bulunan spor dallarında en üst �k� l�gde yer alan
takımlar �le en az �k� l�g� bulunan spor dallarında en üst l�gde yer alan takımlardan b�r�s� �le profesyonel sözleşmes� bulunma
veya o takımın kadrosunda yer almak,

             2) Müteak�p sevk teh�rler�nde; halen kadrosunda bulunulan takımın, b�r öncek� sevk teh�r� dönem�ndek� resmî
müsabakaların en az yarısında, takım kadrosunda bulunmak şartıyla sevk teh�r� hakkından yararlanab�l�rler.

             (2) B�r defada üç aydan fazla hak mahrum�yet� alan sporcuların sevk teh�rler� �ptal ed�l�r ve bunlar hakkında b�r daha
sevk teh�r� tekl�f� yapılmaz.

             (3) Sezon �çer�s�nde veya sonunda, yurt �ç�nde erteleme kapsamındak� veya yurt dışındak� b�r başka takıma transfer
veya geç�c� transfer neden�yle g�denlerden, b�r sefere mahsus olmak üzere b�r öncek� sevk teh�r� dönem�ndek� 1 �nc� ve 2 nc�
futbol l�g� müsabakalarının en az 1/3, d�ğer spor dalları resmî müsabakalarının en az yarısında takım kadrosunda bulunma
şartı aranmaz.

             (4) Üç ve daha fazla l�g� olan spor dallarında en üst �k� l�gde yer alan takımlar �le en az �k� l�g� bulunan spor dallarında
en üst l�gde yer alan takımların kadrolarında bulunan sporcuların sevkler�n�n teh�r ed�leb�lmes� �ç�n, 1 �nc� ve 2 nc� l�g�n en az
sek�z takımdan oluşması gerekmekted�r.

             (5) Üç ay veya daha fazla sürel� sakatlık geç�ren sporcuların durumlarını heyet raporuyla belgelend�rmeler� hal�nde,
sevk teh�rler� erteleme süres� sonuna kadar devam eder. Bunlardan müteak�p sene yen�den sevk teh�r� tekl�f ed�leceklerden
spor dalına göre 1/3 veya 1/2 oranında takım kadrosunda bulunma şartı aranmaz.

             (6) Sevk teh�r� süres� �çer�s�nde sözleşmes� sona eren ve �lk transfer dönem�n�n sonuna kadar yen� sözleşme yapmayan
sporcuların sevk teh�rler�n�n �ptal� �ç�n, tekl�f makamınca M�llî Savunma Bakanlığı Askeralma Da�res� Başkanlığına sevk
teh�r� �ptal tekl�f�nde bulunulur.

             (7) Yoklama kaçağı veya bakaya durumunda �ken sevkler�n�n teh�r� tekl�f ed�len sporculardan, yoklama kaçağı ve
bakaya durumuna düşmeden önce kulüpler� �le sözleşme �mzalamış olan ve sözleşme tar�h�nden tekl�f tar�h�ne kadar geçen
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süre �ç�nde gerekl� d�ğer şartları da taşıdıkları anlaşılanların sevkler� teh�r ed�leb�l�r.

             Sevk teh�r� tekl�f makamları

             MADDE 17 – (1) Akt�f spor hayatı devam eden sporcular hakkında, sevk teh�r� tekl�f�n� yapmaya yetk�l� makamlar
aşağıdak� bentlerde açıklanmıştır:

             a) Gençl�k ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı federasyonlarda Gençl�k ve Spor Genel Müdürü,

             b) Özerk federasyonlarda federasyon başkanı veya genel sekreter.

             Sevk teh�r� �şlem makamları

             MADDE 18 – (1) Akt�f spor hayatı devam eden sporcuların sevk teh�r� �şlemler�n� yapmaya yetk�l� makam, M�llî
Savunma Bakanlığı Askeralma Da�res� Başkanlığıdır.

             Sevk teh�r� tekl�f�nde kullanılacak form

             MADDE 19 – (1) Akt�f spor hayatı devam eden sporcuların sevk teh�r� tekl�f�, sevk teh�r� uzatma tekl�f� ve sevk teh�r�
�ptal tekl�f�nde EK-8 Tekl�f Formu kullanılır. Doldurulmuş tekl�f formu örneğ� EK-9’dadır.

ALTINCI BÖLÜM

Çalıştıkları B�l�m Dallarına Dünya Ölçüsünde B�r Yen�l�k veya İlerleme Get�ren

Or�j�nal Araştırmalarda Bulunan Yükümlüler�n Sevk Teh�r� İşlemler�

             MADDE 20 – (1) L�sansüstü eğ�t�m�n� tamamlayarak mezun olan yükümlülerden, meslekler�ne a�t staj ve �ht�saslarını
tamamladıktan sonra, yurt �ç�nde veya yurt dışında çalıştıkları b�l�m dallarına, dünya ölçüsünde b�r yen�l�k veya �lerleme
get�ren or�j�nal araştırmalarda bulunan yükümlüler�n sevk teh�rler�, 1111 sayılı Askerl�k Kanununun 35 �nc� maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (F) bend�ne göre, çalışmalarını devam ett�rd�kler� sürece, 36 yaşını dolduruncaya kadar yapılab�l�r.

             (2) Çalıştıkları b�l�m dallarına dünya ölçüsünde b�r yen�l�k veya �lerleme get�ren or�j�nal araştırmalarda bulunanların;

             a) Sevk teh�r� tekl�fler�n� yapmaya yetk�l� makamlar; yükümlüler�n bağlı bulundukları bakanlıkların bakanları,
ün�vers�teler�n rektörler�, herhang� b�r bakanlığa bağlı olmayan kamu kurumlarının en üst düzeydek� kurum am�rler�,

             b) Sevk teh�r� �şlemler�n� yapmaya yetk�l� makam, M�llî Savunma Bakanlığı Askeralma Da�res� Başkanlığıdır.

             (3) 1111 sayılı Askerl�k Kanununun 35 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (F) bend� kapsamında sevk teh�r� tekl�f
ed�lenler�n çalışmalarının, b�l�m dalına dünya ölçüsünde b�r yen�l�k veya �lerleme get�ren or�j�nal b�r araştırma olup
olmadığına, �lg�l� �l�m müesses�n�n de görüşü alınarak M�llî Savunma Bakanlığınca karar ver�l�r.

             (4) Bu yükümlüler�n; sevk teh�r� tekl�f�, sevk teh�r� uzatma tekl�f� ve sevk teh�r� �ptal tekl�f�nde EK-10 Tekl�f Formu
kullanılır. Doldurulmuş tekl�f formu örneğ� EK-11’ded�r.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 21 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

             Yürütme

             MADDE 22 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� M�llî Savunma Bakanı yürütür.

 
E K L E R
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