
1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK 
SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL ESASLAR 
1-AMAÇ : 

 
Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri 

Memurlar Kanununa göre askerlik hizmetini yerine getirecek yükümlülerden, yürürlükteki mevzuata göre sevk tehiri 
hakkı olanların sevklerinin tehir edilmelerine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. 
 
2- KAPSAM : 
 
Bu Yönerge, 
 
a)  Aktif spor hayatları devam eden sporculardan; 
 
1- Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye giren sporcular ile bu dereceleri alan 
takımların kadrolarında yer alan sporcuların, 
 
2- A/Büyükler Milli Takım kadrolarında yer alan sporcuların, 
 
3- Türkiye Profesyonel 1’inci ve 2’ nci Futbol Liginde yer alan takımların kadrolarında bulunan sporcuların, 
 
4- Üç ve daha fazla ligi bulunan spor dallarında, en üst iki ligde yer alan takımlar ile en az iki ligi bulunan spor 
dallarında en üst ligde yer alan takımların Uluslararası kuralların öngördüğü sayıdaki sporcularının,sevk tehiri 
işlemlerini kapsar. 
 
3- TANIMLAR : 
 

a-) Yükümlü : 
 
 Askerlik Kanunu ve/veya Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre, askerlik hizmetini 
yerine getirecek olan, her erkek Türk vatandaşıdır. 
 

b-)  Yoklama Kaçağı : 
 
 Yoklamaları için bulundukları yerdeki Askerlik Şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine, kanuni süresi içinde 
kabul edilebilir bir özrü olmaksızın gelmeyenler ile özürlerini bildirmeyenlerdir. 
 
 c-)  Bakaya :  
 
 Askere sevk için çağrıldığı halde, sevkin son gününe kadar gelmeyenler ile sevk edildikleri halde, kendilerine 
tanınan yol süresi sonuna kadar birliklerine özürsüz katılmayanlardır. 
 
 d-) Sevk Tehiri : 
 

Askerliğine karar alınan yükümlülerin, yasada yazılı sebeplerden dolayı sevklerinin ileri bir tarihe 
ertelenmesidir. 
 

 
 
 
 



e-) Federasyon :  
 

Spor Faaliyetlerini, ilgili Bakanlığın onayı ile milli ve milletler arası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak 
ve geliştirmek amacıyla; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde veya özerk olarak oluşan kuruluşlardır. 
 

f-)  Sporcu : 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan federasyonlar ile özerk federasyonlarda; kulüpler 

adına veya ferdi olarak tescil yaptırmak suretiyle aktif spor hayatlarını sürdürenlerdir. 
 
g-) Kadro : 
 
Uluslararası kurallara göre müsabakalarda fiilen yer alanlar ile yedek olan sporcuların toplam sayısını ifade 

eder. 
 
 h-) Tescil/Lisans : 
 
 Sporcunun federasyon faaliyetlerine katılabilmesi için bir kulüp adına veya ferdi olarak federasyona 
yaptıracağı kayıt ve lisans işlemleridir. 
 
 ı-)  Transfer :  
 
 Sporcunun kulüp değiştirmesidir. 
 
 i-) Geçici Transfer : 
 
 Sporcunun, müsabakalara belirli bir süre için tescilli bulunduğu kulüpten başka bir kulüpte katılmasıdır. 
 
 k-) Lig : 
 
 Federasyonlara bağlı spor kulüplerinin oluşturduğu, bunların birbirleri ile belli yöntem ve kurallara göre 
karşılıklı ve deplasmanlı olarak karşılaşmalarını sağlayan, en az 8 takımdan oluşan düzenlemedir. 
 
 l-)  Sevk Tehiri Dönemi : 
 
 Sevk tehirinin başladığı tarih ve bittiği tarih arasındaki dönemdir. 
 
4- GENEL PRENSİP : 
 Her türlü sevk tehir işlemlerinin yapılmasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kaynak ihtiyacı ve celp dönemleri 
arasındaki dengenin korunması genel prensiptir. Kaynağın azalması veya celp dönemleri arasındaki dengenin 
bozulması durumunda, sevk tehir teklifleri dikkate alınmaz. 
 
5- SEVK TEHİRİNE ESAS KANUN MADDELERİ : 
 
1111 sayılı Askerlik Kanununun 35/E maddesi 3’üncü bendine göre; 
 
1- Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye giren sporcular ile bu dereceleri alan 
takımların kadrolarında yer alan sporcuların, 
 
2-  A/Büyükler Milli Takım kadrolarında yer alan sporcuların, 
 
3- Türkiye Profesyonel 1’inci ve 2’nci Futbol liginde yer alan takımların kadrolarında bulunan sporcuların, 
4- Üç ve daha fazla Ligi bulunan spor dallarında, en üst iki ligde yer alan takımlar ile en az iki ligi bulunan spor 
dallarında en üst ligde yer alan takımların Uluslararası kuralların öngördüğü sayıdaki sporcularının, sevk tehirleri 
yapılır. 
 



6-  İŞLEMLERDE UYULMASI GEREKEN ESAS VE USULLER : 
 

a-) Sevk Tehiri teklif edilen yükümlünün, askerliğine karar alınmış olmalıdır. 
b-) Sevk tehiri teklifi yapılacak yükümlü sevk tehirinin yapılacağı tarihte, Askerlik Kanununun 86’ncı maddesi       

gereğince yoklama kaçağından ceza almamış olmalı ve/veya 89’uncu maddesi gereğince bakaya olmamalıdır.  
Askerlik Kanununun 86’ncı maddesi gereğince askerliğine karar alınanlardan sevk tehiri teklifi edilenlerin askere 
sevkleri tehir edilir. Ancak, bu suçtan ceza alanların bu durumları askerlik şubesince sevk tehirini yapan makama 
bildirilir ve sevk tehirini yapan makam tarafından da sevk tehirleri iptal edilir. 
 

c-) Haklarında, yoklama kaçağı ve/veya bakaya kalmak suçlarından dolayı dava açılmış olanların, bu 
davaları, beraat veya kovuşturmaya yer olmadığı (takipsizlik) kararı ile sonuçlanmalıdır. 
 

ç-) Bakaya olarak arananlar ile bakaya kalmak suçundan mahkemeleri devam edenlerin veya mahkemeleri 
sonunda ceza alanların, sevk tehirleri yapılmaz. Ancak bakaya olarak arananların, bakaya kalmak suçundan 
mahkemeleri devam edenlerin ve bakaya kalmak suçundan ceza alan yükümlülerden, öğrenime başlangıç tarihleri      
(yurt dışında lisansüstü öğrenim yapacaklar için akseptans belgesindeki tarih) bakaya kaldıkları tarihten veya ceza 
aldıkları celp döneminin sevk tarihinden önce olduğu anlaşılanların, sevk tehir işlemleri yapılır. 
 

d-) Sevk tehiri yapılan yükümlülerden, bakaya kalmak suçundan mahkemeleri sonuçlanmadan, sevk tehir 
yazıları askerlik şubelerine ulaşanların suç dosyaları ilgili mahkemelerden istenmez ancak, sevk tehirinin yapıldığı ilgili 
mahkemeye bildirilir. 
 

e-) İlgili makamlarca, yükümlülerin planlanan celp dönemlerinden en az iki ay önce, ayrı, ayrı sevk tehiri 
teklifi yapılır ve bu teklifler incelenerek en geç iki ay içinde sonuçlandırılır. 
 

f-) Sevk tehiri teklif edilecek yükümlülerden, daha önce herhangi bir nedenden dolayı sevk tehirli olduğu ve 
bu sevk tehirini gerektiren çalışmalarını bıraktıkları veya ilişiklerinin kesildiği tespit edilenlerin, sevk tehirleri iptal 
edilmeden yeniden sevk tehiri teklifi yapılmaz. Bu durum sevk tehir teklifi yapılacak yükümlüye tebliğ edilerek, daha 
önce yapılan sevk tehirinin iptal edilmesi sağlanır ve askerlik şubelerinden alacakları yeni tarihli askerlik durum 
belgesi ile sevk tehiri teklifi yapılır. 
 

g-) Sevk tehiri uzatma teklifleri, yükümlülerin ilgili bulundukları kurumları tarafından, önceden yapılan sevk 
tehir teklif yazısının ilgisi yazılmak suretiyle, yükümlünün sevk tehir bitim süresinden iki ay önce, sevk tehirini yapan 
makama (Askeralma Dairesi Başkanlığı veya Askerlik Dairesi Başkanlıkları ) gönderilir. 
 

ğ-) Sevk tehiri yapılanların, sevk tehir bitim süresinden önce, sevk tehirini gerektiren görevlerinden 
ayrılmaları halinde, bu durumları teklif yapan makamlar tarafından, en geç iki ay içinde sevk tehirini yapan makama 
bildirilir. Bu gibilerin sevk tehir işlemleri, sevk tehirini yapan makam (Askeralma Dairesi Başkanlığı veya Askerlik 
Dairesi Başkanlıkları ) tarafından iptal edilir. 
 

h-) Sevk tehir şartlarını taşıyan sporcuların aktif spor hayatları devam ettiği sürece, yasal yaş sınırını 
geçmemek şartıyla, sevk tehir teklif yazısı tarihinden itibaren, birer yıllık sürelerle sevk tehirleri yapılabilir. Ancak; 
 
1- Bir defada üç aydan fazla hak mahrumiyeti alan sporcuların sevk tehirleri iptal edilir ve bunlar hakkında bir daha 
sevk tehiri teklifi yapılamaz. 
 
2- Sezon içerisinde veya sonunda, yurt içindeki veya yurtdışındaki bir başka takıma transfer olanlar ile geçici 
transfer nedeniyle bir başka takıma gidenlerden, bir sefere mahsus olmak üzere bir önceki sevk tehiri döneminde lig 
müsabakalarının 1’inci ve 2’nci futbol liginde 1/3, diğer branşlarda ½’de takım kadrosunda bulunma şartı aranmaz. 
 
3- Üç ve daha fazla ligi olan spor dallarında en üst iki ligde yer alan takımlar ile en az iki ligi bulunan spor dallarında 
en üst ligde yer alan takımların kadrolarında bulunan sporcuların sevklerinin tehir edilebilmesi için, 1’inci ve 2’nci ligin 
en az sekiz takımdan oluşması gerekmektedir. 
 



4- Uzun süreli sakatlık geçiren (en az üç ay) sporcuların durumlarını belgelendirmeleri halinde, sevk tehirleri 
erteleme süresi sonuna kadar devam eder. Bunlardan müteakip sene yeniden sevk tehiri teklif edileceklerden İkinci 
Bölüm Birinci Kısım 4’üncü Madde c  bendinde belirtilen şartlar aranmaz. 
 

ı-) Sevk tehiri yapılanlardan; haklarında yapılan ihbar sonucu yapılan incelemede bu Yönergeye uygun 
olmayarak sevk tehiri yapıldığı anlaşılanların, sevk tehirleri iptal edilerek en yakın celp döneminde silah altına 
alınmaları sağlanır. 
 

i-) İlgili kurumların veya bizzat yükümlülerin neden oldukları gecikmelerden kaynaklanan sevk tehiri 
tekliflerine ve bu yönergede açıklanan makamların dışındaki makamlar tarafından yapılan sevk tehir tekliflerine, işlem 
yapılmaz. 
 

j-) Kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatlarında sevk tehiri işlemleri ile ilgili değişiklik veya ilaveler 
yapıldığında bu durum, zaman geçmeksizin MSB Askeralma Dairesi Başkanlığına bildirilmelidir. 

 
k-) sevk tehiri süresi içerisinde sözleşmesi bitenler,ilk transfer döneminin sonuna kadar yeni sözleşme 

yapmamaları halinde teklif makamınca sevk tehirlerinin iptali için MSB  Asker Alma Dairesi Başkanlığı’na bildirilir. 
 
SEVK TEHİR SÜRELERİ 

 Aktif spor hayatları devam eden sporcuların, sevk tehir teklif yazılarının tarihinden itibaren 33 yaşını 
doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere, birer yıllık süreler ile askere sevkleri tehir edilebilir. 

  
 

İKİNCİ BÖLÜM 
        BİRİNCİ KISIM 

 

      SEVK TEHİRİ ŞARTLARI 
 
 Aktif Spor Hayatları Devam Eden Sporcuların Sevklerinin Tehirine İlişkin Şartlar ; 
 
 Aktif spor hayatları devam eden sporcuların, aşağıdaki şartları taşımaya devam ettikleri sürece teklif yazısı 
tarihinden itibaren birer yıllık sürelerle sevkleri tehir edilebilir. 
 
 a-) Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye giren sporcular ile bu 
dereceleri alan takımların kadrolarında yer alan sporcular; 
 
1- İlk defa sevk tehirinde; en son yapılan Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye 
girmek veya bu dereceleri alan takımların kadrosunda bulunmak, 
 
2- Müteakip sevk tehirlerinde; bir sonraki şampiyonaya kadar geçen süredeki her sevk tehiri döneminde yapılan 
Uluslararası resmi müsabakaların en az birinde takım kadrosunda bulunmak veya bir sonraki aynı şampiyonada da ilk 
üç dereceye girmek/giren takımların kadrosunda bulunmak şartıyla sevk tehiri hakkından yararlanabilirler. Ancak, 
sevk tehiri süresi içinde Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmamış ise bir defaya mahsus bu şart 
aranmaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b-) A/Büyükler Milli Takım kadrolarında yer alan sporcular; 
 
1- İlk defa sevk tehirinde; son bir yıl içerisinde en az bir kez A/Büyükler Milli Takım kadrosunda yer almak, 
 
2- Müteakip sevk tehirinde; bir önceki sevk tehiri döneminde yapılan Uluslararası müsabakaların en az birinde Milli 
Takım kadrosunda bulunmak şartıyla sevk tehiri hakkından yararlanabilirler. Ancak, sevk tehiri süresi içinde Milli 
Takım düzeyinde müsabaka yapılmamış ise bir defaya mahsus bu şart aranmaz. 
  
 c-) Üç ve daha fazla ligi bulunan diğer spor dallarında en üst ligde yer alan takımlar ile en az iki ligi 
bulunan spor dallarında en üst ligde yer alan takımların Uluslararası kuralların öngördüğü sayıdaki sporcular; 
 
1- İlk defa sevk tehirinde; üç ve daha fazla ligi bulunan spor dallarında en üst iki ligde yer alan takımlar ile en az iki ligi 
bulunan spor dallarında en üst ligde yer alan takımlardan birisi ile profesyonel sözleşmesi bulunmak veya o takımın 
kadrosunda yer almak, 
 
2- Müteakip sevk tehirinde; halen kadrosunda bulunduğu takımın, bir önceki sevk tehiri dönemindeki resmi 
müsabakaların en az yarısında, takım kadrosunda bulunmak şartıyla sevk tehiri hakkından yararlanabilirler. 

Erteleme dönemi içinde erteleme kapsamında olmayan bir alt  ligteki takımlara  veya geçici transfer yapan 
sporcuların sezon sonunda tekrar erteleme kapsamındaki üst lig takımlarına transfer olması halinde    bir defaya 
mahsus olmak üzere 1/2 şartı aranmaz. 
 
 ç-) Yoklama kaçağı veya bakaya iken sevklerinin tehiri teklif edilen er statüsündeki sporculardan, yoklama 
kaçağı ve bakaya durumuna düşmeden önce kulüpleri ile sözleşme imzalamış olan ve sözleşme tarihinden teklif 
tarihine kadar geçen süre içinde gerekli diğer şartları da taşıdıkları anlaşılanların sevkleri tehir edilebilir. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
İKİNCİ KISIM 

 
SEVK TEHİRİ YAPMAYA YETKİLİ MAKAMLAR 

 
 Sporcular İçin Yetkili Makamlar : 
 
 a-) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı Federasyonlarda bizzat Gençlik ve Spor Genel Müdürü, 
 
 b-) Özerk Federasyonlarda bizzat başkan veya genel sekreter. 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

 
SEVK TEHİRİ TEKLİFİNDE KULLANILACAK FORMATLAR VE FORMATLARA EKLENECEK BELGELER 

 
Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında İlk Üç Dereceye Giren Sporcuların Sevk 

Tehiri Teklifinde Kullanılacak Formatlar ve Formatlara Eklenecek Belgeler: 
 
 a-) İlk sevk tehiri tekliflerinde EK-N format kullanılacak ve bu formata, sporcunun en son askerlik durumunu 
gösterir askerlik durum belgesinin aslı veya onaylı sureti, vizeli lisansını onaylı fotokopisi ile sporcunun katıldığı 
müsabaka ve bireysel/takım halinde aldığı dereceyi belirtir belge (EK-N, LAHİKA-1), 

 
 b) Müteakip sevk tehiri tekliflerinde EK-O format kullanılacak ve bu formata, sporcunun en son askerlik 
durumunu gösterir askerlik durum belgesinin aslı veya onaylı sureti, vizeli lisansının onaylı fotokopisi ile sporcunun bir 
önceki sevk tehiri döneminde yapılan Uluslararası resmi müsabakaların en az birinde kadrosunda bulunduğu takımın 
veya bireysel olarak aldığı dereceyi gösterir belge ( EK-O, LAHİKA-1) eklenecektir. 
 
 



 
A/Büyükler Milli Takım Kadrolarında Yer Alan Sporcuların Sevk Tehiri Teklifinde Kullanılacak Formatlar ve 
Formatlara Eklenecek Belgeler : 
 

a-) İlk sevk tehiri tekliflerinde EK-Ö format kullanılacak ve bu formata, sporcunun en son askerlik durumunu 
gösterir askerlik durum belgesinin aslı veya onaylı sureti, vizeli lisansının onaylı fotokopisi ile sporcunun kadrosunda 
bulunduğu en son resmi milli müsabakayı belirtir belge (EK-Ö, LAHİKA-1) 
 

b-) Müteakip sevk tehiri teklifinde ise EK-P format kullanılacak ve bu formata, sporcunun en son askerlik 
durumunu gösterir askerlik durum belgesinin aslı veya onaylı sureti, vizeli lisansının onaylı fotokopisi ile sporcunun bir 
önceki sevk tehiri döneminde yapılan Uluslar arası resmi müsabakaların en az birinde A/Büyükler Milli Takım 
kadrosunda bulunduğuna dair belge(EK-P,LAHİKA-1) eklenecektir. 
 
Üç ve Daha Fazla Ligi Bulunan Spor Dallarında En Üst İki Ligde Yer Alan Takımlar ile En Az İki Ligi Bulunan 
Spor Dallarında En Üst Ligde Yer Alan Takımların Kadrolarında Bulunan Sporcuların Sevk Tehiri Teklifinde 
Kullanılacak Formatlar ve Formatlara Eklenecek Belgeler : 
 

a-) İlk sevk tehiri tekliflerinde EK-Ş format kullanılacak ve bu formata, sporcunun en son askerlik durumunu 
gösterir askerlik durum belgesinin aslı veya onaylı sureti, vizeli lisansının onaylı fotokopisi, kulübü ile yaptığı 
sözleşmenin onaylı fotokopisi, 
 

b-) Müteakip sevk tehiri tekliflerinde ise EK-T format kullanılacak ve bu formata, sporcunun en son askerlik 
durumunu gösterir askerlik durum belgesinin aslı veya onaylı sureti, vizeli lisansının onaylı fotokopisi ile sporcunun bir 
önceki sevk tehiri döneminde kulübünün yaptığı resmi müsabakaların en az yarısında, takım kadrosunda 
bulunduğuna dair belge (EK-T, LAHİKA-1) eklenecektir. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























 























 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


