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ÖĞRENCĠ BĠLGĠ SĠSTEMĠ ASKERLĠK ĠġLEMLERĠ UYGULAMA KILAVUZU 

Hazırlayan: ġube Müdürü Bayram KÖSE 

Bu kılavuz YÖKSĠS ASAL Askerlik ĠĢlemleri Programının kullanımını anlatmak üzere hazırlanmıştır. 

Üniversitemize kayıtlı öğrencilerin Askerlik Erteleme ve Erteleme Ġptal işlemleri 7179 sayılı Askeralma Kanunu ve Askeralma Yönetmeliği 

hükümleri uyarınca ve Öğrenci Bilgi Sisteminde yer alan YÖKSĠS ASAL Askerlik ĠĢlemleri üzerinden elektronik ortamda yürütülmektedir. 

Askerlik ĠĢlemleri ile ilgili mevzuat ve uygulamaya yönelik genel açıklamalar Daire Başkanlığımız internet sitesindeki Askerlik ĠĢlemleri 

sayfasındaki “Üniversitemiz Öğrencilerinin Askerlik ĠĢlemleri” duyurusunda yayınlanmıştır. (https://oidb.ksu.edu.tr/Default.aspx?DId=63417) 

Askerlik İşlemlerine, Öğrenci Bilgi Sisteminde soldaki menüde yer alan “YÖKSİS ve ÖSYM İşlemleri” altında bulunan “YÖKSİS ASAL Askerlik 

İşlemleri” kısmından giriş yapılmaktadır. (https://obs.ksu.edu.tr/oibs/login.aspx)  

Askerlik işlemlerinde öğrencilere yeni kayıt olduklarında erteleme, ayrıldıklarında ise erteleme iptal iĢlemi yapılmakta olup; öğrenime devam 

edenlerden tecil süresi dolanlar içinse tekrar erteleme (uzatma) işlemi yapılmaktadır. Söz konusu işlemler birim bazında filtreleme özellikleri 

kullanılarak listeleme yoluyla toplu olarak yapılmaktadır. İşlemlerin iki aylık periyotlar şeklinde takip edilmesi tavsiye edilmektedir. 

Askerlik ĠĢlemleri uygulama yönünden ikiye ayrılmaktadır.  

- Birincisi Askerlik Erteleme ĠĢlemleri’dir.  

Askerlik Erteleme ĠĢlemleri, aktif öğrencilerden 2022 yılı için 2003 doğumlu ve öncesi (19 yaşına gelmiş veya daha büyük olan) ve 

Önlisans/Lisans öğrencileri için 28, Yüksek Lisans için 32, Doktora için 35 yaşından küçük, erkek öğrencilerden 

Erteleme (Tecil) Durumuna göre; 

- Tecil Tarihi Tanımlı Olmayanlar (Yeni Kayıt Olan Öğrenciler) için Erteleme 

- Tecil Süresi Dolanlar veya Tecil Süresinin Bitimine Az Kalanlar için Erteleme Uzatma yapılmaktadır.  

-  Ġkincisi Erteleme Ġptal ĠĢlemleri’dir. 

Erteleme Ġptal ĠĢlemleri, sistemde arĢivdeki öğrencilerden daha önce askerlik erteleme iĢlemi yapılmıĢ olan ve mezun olma, ilişik 

kesme, yatay geçiş yapma gibi herhangi bir sebeple üniversitemizden ayrılan öğrencilerin askerlik ertelemesinin iptali için yapılmaktadır. 

Birim Bazında Toplu Olarak Askerlik ĠĢlemleri Yapılmasına Yönelik Uygulama Bilgileri AĢağıda Yer Almaktadır. 

https://oidb.ksu.edu.tr/Default.aspx?DId=63417
https://obs.ksu.edu.tr/oibs/login.aspx


Uygulama sayfasına giriĢ, aĢağıdaki ekran görüntüsünde gösterilmektedir. 

 

Uygulama sayfası açıldığında öncelikle Fakülte filtresinden iĢlem yapılacak birimin seçilmesi gerekmektedir.  

ArĢiv Durumu filtresinde Aktif Öğrenciler seçili olarak gelmektedir.  

Tecil Durumu filtresinde Tecil Süresi Dolanlar seçili olarak gelmektedir. Tecil süresi dolanların takip edileceği düşülerek tasarlanmıştır. 

Diğer filtresinde Borçlu Öğrencileri Gizle seçeneği seçili gelmektedir. Uygulamada seçili olup olmamasının bir etkisi görülmemektedir. 

Diğer filtresinde Erteleme Talebi Kabul Edilenleri Gizle seçeneği seçili gelmektedir. Bu öğrencileri listelememek için dolayısıyla bu 

öğrencilere tekrar işlem yapılmaması düşünülerek program firmasınca bu şekilde seçili gelmesi sağlanmıştır. Kullanıcı dilerse işaretleri kaldırabilir.  



 

1- Askerlik Erteleme ĠĢlemleri 

Yeni kayıt olmuĢ ve üniversitemizce henüz askerlik erteleme iĢlemi yapılmamıĢ öğrencileri listelemek için Birimi seçildikten sonra Tecil 

Durumu filtresinde Tecil Süresi Tanımlı Olmayanlar seçilir ve ardından butonuna basılarak öğrenciler listelenir. 

 

Listelenen öğrenciler aşağıda gösterilmektedir. 



 

Asal Durumu Uygun Değil yazılı olan öğrenciler için ASAL (Askeralma Genel Müdürlüğü) tarafından işlem yapılmasına izin verilmemektedir. Bu öğrenciler 

için erteleme işlemi yapılamayacaktır. Bu öğrenciler neden erteleme yapılamadığı hakkında bilgi talep etmeleri halinde kayıtlı oldukları askerlik şubesine 

yönlendirilirler.  

Asal Durumu uygun olmayan öğrencilerin listede yer almamaları için Diğer filtresinde  

seçeneği seçilmelidir. 

Uygun 



Aşağıdaki liste bu şekilde oluşturulmuştur. Asal Durumu Uygun Olmayan öğrenciler çıktıktan sonra öğrenci sayısının 49’tan 32’ye düştüğü görülmektedir. 

 

Yukarıda görüldüğü gibi Tecil tarihi tanımlı olmayan ve ASAL Durumu Uygun veya BoĢ olan öğrenciler için erteleme talebinde bulunulabilir. Ancak 

öğrenciler listelendikten sonra işlem yapılmadan önce listedeki öğrencilerin YÖKSİS ve ASAL kayıtlarının güncellenmesi böylece varsa tecil tarihi belli olan 

öğrencilerin listeden çıkması sağlanmalıdır. Listedeki öğrencilerin bilgilerinin güncellenmesi iĢlemi ekranın sağ üst köşesinde bulunan 



butonuna basılarak yapılmaktadır. Aşağıda güncelleme yapılarak tecil tarihi tanımlı olan öğrencilerin listeden çıktıktan 

sonraki hali görülmektedir. Öğrenci sayısının 32’den 29’a düştüğü görülmektedir. 

 
 



Şimdi Tecil Durumu Tecil Tarihi Tanımlı Olmayan ve Asal Durumu Uygun veya BoĢ olan ve YÖKSĠS / ASAL kayıtları güncel olan yukarıdaki öğrenciler için 

erteleme talebinde bulunulması gerekmektedir. (Burada erteleme talebinde bulunulup, erteleme talebimiz reddedilen öğrencilerde listelenmektedir. Bu 

öğrenciler için durumunda değişiklik olmadığı halde tekrar erteleme talebinde bulunulduğunda genellikle erteleme talebimiz yine reddedilecektir.) 

*Sunum hazırlanırken talebimiz üzerine programda Diğer filtresine Ert. Talebi Ret Edilenleri Gizle seçeneği eklendi. Bu seçeneğin kullanımı ve erteleme 

işlemlerinin anlatımı aşağıda devam etmektedir. 

Yeni eklenen bu filtreye uygun bir örnek göstermek amacıyla aşağıda Ziraat Fakültesi üzerinden anlatıma devam edilmektedir.  

 

Yukarıda Erteleme Talebi Ret Edilenleri Gizle seçilmeden önceki liste görülmektedir. Listede 13 öğrenci bulunmaktadır. Aşağıda bu filtreyi seçerek tekrar 

listeleme yapalım. 

 



 

Yukarıda görüldüğü üzere erteleme talebi ret edilenler listeden çıkarılmıştır. Listelenen öğrenci sayısı 7 ye düşmüştür. Öğrenciler listelendikten sonra işlem 

yapmadan önce listedeki öğrencilerin YÖKSİS ve ASAL kayıtlarının güncellenmesi böylece varsa tecil tarihi belli olan öğrencilerin listeden çıkması 

sağlanmalıdır. Listedeki öğrencilerin bilgilerinin güncellenmesi iĢlemi için ekranın sağ üst köşesinde bulunan 

butonuna basıyoruz. Güncelleme yapıldıktan sonra tecil tarihi tanımlı olan öğrencilerin listeden çıktıktan sonraki hali aşağıda görülmektedir. Öğrenci sayısının 

7’den 5’e düştüğü ve Asal Durumunun UYGUN olarak belirtildiği görülmektedir. Asal Durumu Uygun Olmayanlar listelenmemiştir ve onlar için işlem 

yapılmayacaktır. 



 

  

İşlem yapacağımız öğrencileri listeleme işlemini yaptıktan sonra şimdi bu öğrenciler için ekranın sol alt kısmında bulunan  butonuna 

basılır ve program tarafından listedeki öğrenciler için Erteleme Talep Dosyası oluşturulur. Erteleme Talep Dosyası oluĢturulduktan sonra öğrencilerin 

isimlerinin bulunduğu satırlarda Asal Teklif Türü ve Asal Teklif Nedeni alanlarındaki bilgiler ile satırların en sağında  

butonlarının oluştuğu aşağıdaki ekran görüntüsünde görülmektedir.  butonuna basmadan önce Teklif Nedeni filtresinde istenilen 

bir tür seçilebilir, biz Tümü seçilmesini tavsiye ediyoruz. Bu şekilde program öğrencilerin kayıt türüne ve durumuna göre otomatik olarak kendisi bir teklif 

nedeni ataması yapmaktadır.  Eğer kişi bazında erteleme işlemi yapılıyorsa durumuna uygun olarak bir erteleme teklif türü seçilebilir. 



 

 

 

Talep dosyası oluşturulan öğrencilerin erteleme başvurularını ASAL a göndermek için ekranın yine alt tarafında bulunan  

butonuna basılır ve dosyalar ASAL’a gönderilir. Ekran görüntüsü aşağıda gösterilmektedir. 

*Dikkat edilmesi gereken bir durum da şudur ki, talep gönderimi yani ASAL sistemine bilgi gönderme veya onay durumları çekilmesi yani ASAL sisteminden 

bilgi çekilirken aynı dakika içerisinde en fazla 60 kayıt için işlem yapılabilmektedir. Bu bilgi ekranın sol alt tarafından sabitlenmiş olarak görülmektedir. 



 

Talep dosyalarının gönderimi için  butonuna bastığımızda bu 5 erteleme talep dosyasını başarılı bir şekilde ASAL’a 

gönderdiğimiz yukarıdaki ekranda görülmektedir. 

Talep dosyası gönderimi sağlandıktan sonra öğrencilerin isimlerinin bulunduğu satırlarda Teklif Tarihi ve Gönderim Sonucu ve Askerlik Durumu alanlarında 

bilgilerin oluştuğu görülmektedir. Ekran görüntüsü aşağıda görülmektedir. Aynı zamanda sağ tarafta  butonu görünmeye devam 

etmektedir. Ancak talep gönderimi yapıldıktan sonra talep dosyası silme iĢlemi yapılamamaktadır.  



 

 

Erteleme Talep Dosyasını ASAL’a gönderdikten sonra erteleme taleplerimiz ASAL tarafından değerlendirmeye alınacak sonrasında olumlu veya olumsuz 

cevap verilecektir. ASAL’a gönderilen talepler için ASAL tarafından ortalama 3 iş gününde cevap yüklemesi yapılmaktadır. Gönderdiğimiz taleplerin cevabını 

ekranın sağ alt köşesinde bulunan  butonuna basarak gerçekleştirmekteyiz. Ekran görüntüsü aşağıda görülmektedir  

* ASAL’a daha önce erteleme talebi reddedilen öğrenciler için de tekrar erteleme talebinde bulunulabilir ve ASAL daha önce defalarca reddedilmiş bir işlem için 

dahi talep gönderilse işleme almaktadır, bütün erteleme talepleri için cevap göndermektedir.  

Talep Dosyası Artık Silinemez 



  

 



 

Gönderilen 5 erteleme talebinin Onay Durumları çekildiğinde listede bir kişi görülmektedir. Bu 1 kişinin erteleme talebine henüz cevap verilmediği 

Değerlendirme Açıklama kısmındaki açıklamada görülmektedir. Diğer 4 kişi Tecil Durumu filtresinde “Tecil Tarihi Tanımlı Olmayanlar” ve Diğer filtresinde 

Erteleme Talebi Reddedilenleri Gizle işaretli olduğundan listede görülmemektedir. Bunların durumunu görmek için öncelikle Diğer filtresinde “Erteleme 

Talebi Reddedilenleri Gizle” işaretini kaldırıp Ara/Bul’a tıklayarak tekrar listeleme yaparız, işlem yaptığımız öğrencilerden bu listede görünen varsa bunların 

erteleme taleplerinin reddedildiğini görürüz. Bu şekilde listelemeyi yaptığımızda oluşan listede 7 öğrenci olduğunu ve işlem yaptığımız öğrencilerin bu listede 

olmadığını görmekteyiz. Liste aşağıda görülmektedir. (Reddedilen öğrencilerle ilgili reddedilme gerekçesi Değerlendirme Açıklama kısmında görülecektir.)  

 



 

Öğrencilerimiz yukarıdaki listede görünmediği için bu 4 öğrenciye tecil tarihi atandığını anlarız ve bu öğrencileri görüntülemek için Tecil Durumu filtresinde 

Tümü seçip, Askerlik Durumu filtresinde Tecilli seçip Ara/Bul’a tıklayarak listeleme yaparız. Listede öğrenci sayısı fazla olacağından aradığımız öğrencinin 

adını soyadını girerek arama yapabiliriz. İşlem yaptığımız 4 öğrenci listede bulunarak aşağıda ekran görüntüleri yer almaktadır. 

 

 

 

 

   



 

Aşağıda başka bir örnekten alınmış olan Erteleme Talebi reddedilenleri gösterir ekran görüntüsü yer almaktadır. 

 

Erteleme talebi reddedilen öğrenciler için ASAL Durumu Uygun olduğu sürece tekrar talep gönderilmesi mümkündür. Ancak yukarıdaki ekranda görüldüğü 

üzere– Aynı veya daha aĢağı seviyede mezun kaydı olduğundan veya – Okula kayıt tarihi Yoklama kaçağı olduğu tarihten sonra olanlar için Askeralma 

Kanunu ve Yönetmeliği uyarınca erteleme yapılamayacağından bunlar için tekrar erteleme talebi göndermenin bir faydası olmayacak ve eğer talepte 

bulunulursa ASAL tarafından aynı gerekçeyle talep reddedilecektir. 



 

 

Not: Üniversitemiz açısından zorunlu olan işlem öğrencilerin erteleme talep dosyalarının ASAL’a gönderiminin yapılmasıdır. Yani ASAL kayıtlarında (Askeralma 

Genel Müdürlüğünde) bu kişinin Üniversitemizde öğrenci olduğu bilgisini iletmek, kaydını oluşturmaktır ve böylece öğrencinin ASAL’daki işlemlerinin buna göre 

yapılmasını sağlamaktır. ASAL’ın verdiği cevabı (onay durumunu) çekmek zorunluluğumuz yoktur, ancak öğrencinin sistemde güncel durumunun görülmesi 

açısından onay durumunu çekme işlemini yapmaktayız bu yönüyle de onay durumlarını çekmek gerekmektedir. 

Erteleme Talebi Kabul Edilen öğrenciler için ASAL tarafından atanan tecil tarihi genellikle mevzuat gereği erteleme yaĢ sınırına kadar yapılmaktadır. Bu da 

önlisans ve lisans öğrencileri için 28 yaĢını, yüksek lisans için 32 yaĢını, doktora öğrencileri için 35 yaĢını doldurdukları yılın sonuna kadar yapılmaktadır. 

Bu da genellikle öğrenimlerini tamamlayabilmelerini sağlayacak süreyi kendilerine sağlamaktadır. Bu öğrenciler için öğrenciliği boyunca tekrar askerlik 

erteleme (uzatma) iĢlemi yapılmasına gerek olmayacaktır.  

 

 

Yukarıdaki Tecil Durumu filtresinde Tecil Tarihi Tanımlı Olmayanlar için örnek gösterim yapıldı. Şimdi ise daha önce askerlik ertelemesi yapılmıĢ olan 

tecilli öğrencilerden tecil süresi bitimine yaklaĢılan veya tecil süresi dolan öğrenciler için erteleme uzatma işleminin yapılışının örnek uygulamasını 

göreceğiz. 

Erteleme uzatma işlemleri için öncelikle Tecil Durumu filtresinde Tecil Süresi Dolanlar seçilerek öğrencilerin listelenmesi sağlanmaktadır.  



 

Yukarıdaki Eğitim Fakültesi örneğinde Tecil Süresi Dolan öğrenciler içerisinde ASAL Durumu Uygun olan öğrenci bulunmadığı görülmektedir. Dolayısıyla bu 

birimdeki Tecil Süresi Dolan öğrenciler için işlem yapılması mümkün değildir. Öğrencilerin Durum Açıklamaları bulundukları satırın karşılarında yer 

almaktadır. 

Şimdi farklı bir birime bakalım. Aşağıda İlahiyat Fakültesindeki Tecil Süresi dolan Öğrenciler listelenmektedir. 



 

Yukarıdaki ekran görüntüsünde ASAL Durumunda Uygun Değil yazılı öğrenciler için işlem yapılamayacaktır. ASAL Durumu Uygun olup Erteleme Uzatma 

talebi Reddedilenler için Reddedilme Açıklamasına göre tekrar Erteleme Uzatma talebinde bulunulması değerlendirilebilir ama genellikle reddedilen 

öğrenciler için tekrar talepte bulunulmasına gerek yoktur. Listenin en üst sırasında bulunan ASAL Durumu Uygun olan ve daha önceki Değerlendirme Sonucu 

Kabul Edilen fakat Tecil Tarihi 31.12.2019 yılında sona eren BAŞARAN soyisimli öğrenci için erteleme uzatma talebinde bulunulmasının uygun olacağı 

görülmektedir.  



İşlemlere başlamadan önce  butonuna basarak öğrencilerin durum bilgileri güncellenir. Eğer listedeki bilgilerde 

değişiklik olmazsa soyismi BAŞARAN’da değişiklik olmamıştır. Bu öğrenci için işlem yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Sadece bir öğrenci için işlem 

yapılacağından soldaki filtrede yer alan Adı - Soyadı filtreleri kullanılarak sadece iĢlem yapacağımız öğrencinin listelenmesi sağlanır. Ardından  

 butonu ile Erteleme Uzatma talep dosyası oluşturulur (Teklif Nedeni Tümü seçili olduğundan ve öğrencinin daha önce 

ertelemesi olduğundan sistem Erteleme Teklif Nedenini otomatik olarak Uzatma olarak seçmektedir.) Ardından  butonu ile 

Talep ASAL’a gönderilir ve   butonu ile ASAL dan Onay durumu bilgisi çekilir. Aşağıda görüleceği üzere, üzerinde işlem 

yaptığımız öğrenci için Erteleme Uzatma talebimizin kabul edildiği ve öğrencinin askerlik ertelemesinin 31.12.2019 dan (28 yaşını doldurma tarihi olan) 

31.12.2022 olarak atandığı görülmektedir.  

 

Not: Öğrencinin Erteleme Uzatma (Tecil) Tarihi önlisans/lisans öğrencileri askerlik ertelemesi yapılabilecek azami süre olan 28 yaşını doldurduğu yılın sonuna 

kadar yani 31.12.2022 tarihine kadar yapıldığından öğrenci bu süreye kadar öğrenimi tamamlayamazsa (biz tekrar uzatma talebinde bulunsak dahi 

reddedilecektir) bu öğrenci öğrenimine kayıt dondurarak ara verip askerliğini yaptıktan sonra öğrenimine devam etmelidir aksi durumda öğrenci, 

askerlik yönünden yoklama kaçağı sayılacak ve sorumluluk tamamen öğrenciye ait olacaktır.   

Bir önceki örnekte tecil süresi dolan öğrenci için erteleme işlemi yaptık şimdi de daha önce askerlik ertelemesi yapılmış ancak tecil süresinin bitimine 30-60-

90 veya 120 gün kalan öğrencilerin erteleme uzatma işlemlerinin yapılmasına yönelik örnek uygulama yapalım. Aşağıdaki ekran görüntüsünde Tecil Durumu 

filtresinde farklı seçenekler görülmektedir. 



 

Kısa zaman aralıklarında işlem yapmamak için Tecil Süresine 120 Günden Az Kalanların seçilmesini tavsiye etmekteyiz. Böylece önümüzdeki 4 ay boyunca 

Tecil Süresinin Bitimine yaklaĢan öğrenciler için tekrar işlem yapmaya gerek kalmayacaktır. Arada yatay geçiş, dikey geçiş vb. yeni kayıt olan öğrenci olursa 

anca k o zaman bu aralığa öğrenci girecektir. 

 



Yapılan filtreleme sonrasında yukarıdaki listede ASAL Durumu Uygun olan sadece 1 öğrenci için (soyismi Çitil olan) erteleme uzatma teklifinde bulunulması 

gerektiği görülmektedir. Diğer öğrencilerin durumu Uygun Değil veya Reddedildi olarak görülmektedir.  

 

Bu öğrencinin talep dosyaları oluşturulup gönderildikten sonraki ekran görüntüsü aşağıda gösterilmektedir.  

Program Teklif Türü filtresinde Tümü seçildiğinden öğrencinin durumuna uygun olarak Teklif Nedenini - Dikey GeçiĢ olarak otomatik belirlemiştir. 

 

Şimdi bu öğrenci gönderilen erteleme talep sonucunu çekelim. 



 

 

Aşağıda bu öğrenci için yapmış olduğumuz erteleme uzatma teklifinin ASAL tarafından Reddedildiğini görmekteyiz. Değerlendirme Sonucu olarak Aynı veya 

Daha AĢağı Seviyede Mezun Kaydı Olduğundan Erteleme Yapılamaz açıklamasına yer verildiği görülmektedir. Bu durumdaki öğrenciler için ASAL erteleme 

taleplerini reddetmektedir. 



 

 

İlahiyat Fakültesinde Tecil Süresinin Bitimine 120 Günden Az Kalanlar listesindeki öğrencilerin listesinin son hali aşağıda görülmekte olup, son durumda 

listelenen 14 öğrenciden işlem yapılabilecek öğrenci olmadığı görülmektedir. 



 

Buraya kadar olan bölümde Askerlik Erteleme ĠĢlemlerinden  

- Tecil Tarihi Tanımlı Olmayanlar (Yeni Kayıt Olan Öğrenciler) için Erteleme 

- Tecil Süresi Dolanlar veya Tecil Süresinin Bitimine Az Kalanlar için Erteleme Uzatma işlemleri anlatılmıştır.  

ġimdi ise Erteleme Ġptal ĠĢlemleri için uygulamalı örnek anlatımı aĢağıda yer almaktadır. 

Önemli Not !!! : Askere gitmek için kayıt donduran öğrencilerin ertelemeleri iptal edilir, bunun dışında kayıt donduran veya uzaklaĢtırma 

cezası alan öğrencilerin ertelemeleri iptal edilmez. 

 



Erteleme Ġptal işlemleri için öncelikle ArĢiv Durumu filtresinde ArĢivdeki Öğrenciler seçilir. Arşivdeki Öğrenciler seçildiğinde Tecil Durumu 

filtresi ve Ġptal Nedeni filtresi otomatik olarak Tümü olmaktadır. 

 

 

Eğitim Fakültesindeki Arşivdeki öğrencileri sorguladığımızda 468 öğrenci olduğu görülmektedir. Erteleme İptal İşlemleri yapılırken Diğer filtresinde ASAL 

Durumu Uygun Olmayanları Gizle ve Erteleme Talebi Reddedilenleri Gizle sekmeleri aktif edilmelerek bu öğrencilerin listelenmesi engellenmelidir. 

Birimlerimizde Askerlik Erteleme İptal İşlemleri uzun zamandır yapılmadığından listedeki öğrenci sayısı oldukça fazla çıkmaktadır bu sebeple işlem yapılırken 

Öğrenci no kısmına 11 - 12 - 13 ... 20 - 21 vb. yazarak yıl bazında listeleme yapılması uygulamada kolaylık sağlayacaktır.    

Aşağıdaki örnek uygulamada listede 60’tan fazla öğrenci olması sebebiyle önceki uygulamalardan farklı bir durum gösterilmektedir. Sistem aynı dakika 

içerisinde en fazla 60 öğrenci için işlem yapılmasına imkân verdiğinden ve listelenen öğrenci sayısı 60’tan fazla olduğundan tüm öğrenciler için tek seferde işlem 



yapmak mümkün olmayacaktır. Bu sebeple listelenen öğrenci sayısı 60’tan fazla olduğunda tekrarlanan bir şekilde işlem yapılması gerekecektir. Uygulamaya 

yönelik aşağıda örnek anlatım yer almaktadır.  

 

Aşağıdaki listede Asal Durumu Uygun Olmayanlar GizlenmiĢ ve öğrenci sayısı 468’ten 415’e inmiştir.  

 



415 öğrenci listeli haldeyken öncelikle  butonu ile öğrencilerin güncel bilgileri çekilmelidir. Butona tıkladığımızda 

öğrencilerin bir kısmı için sorgulama yapıldığını bir kısmı için hata oluştuğunu gösteren bir uyarı çıkmaktadır. 

 

Yukarıda görüldüğü üzere ekranın sol alt kısmında yer alan butonuna basıldığında Hata oluşanların hata sebebi 

görüntülenebilmektedir. Hata listesi aşağıda görülmektedir. 

 

Yukarıdaki Hata Listesi detayında görüldüğü üzere aynı dakika içerisinde belirlenenden fazla istek yapıldığı için program fazla kişiler için bilgi güncelleme 

işlemi yapmamış ve hata bilgisi vermiştir. 2. kez sorgulama yapıldığında Program kalan diğer kiĢiler için değil de listenin üst kısmındaki aynı kiĢiler için 

sorgulama yaptığından ya kalan kişiler için sorgulama işlemini yapmayacağız ya da örneğin giriş yılına göre öğrenci numarasının ilk iki hanesini kullanarak 

öğrenci listesini kısaltarak oluĢan listeler için ayrı ayrı sorgulama yapacağız.  



Güncelleme işleminden sonra butonu ile Erteleme Ġptal Talep dosyaları oluşturulur. Erteleme Ġptal Talep Dosyalarını 

oluşturulurken Program bilgi güncelleme işleminden farklı olarak çalıĢmaktadır. Burada program Erteleme Ġptal Talep Dosyası oluştur yapıldığında listenin 

üst kısmındaki öğrencilerden program tarafından belirlenen öğrenci kadar için işlem yapıyor.  

 

Yukarıda görüldüğü üzere öğrenci sayısı belirlenenden fazla olduğundan, program tarafından ilk etapta 73 adet öğrencinin erteleme iptal talep dosyası 

oluşturulmuş, 87 öğrencinin ise işlemi sonraya bırakılmıştır. 1 dakika bekledikten sonra aynı liste ekranda iken tekrar butonu ile 

Erteleme Ġptal Talep Dosyaları oluştur dediğimizde bir önceki iĢlemden kalan 87 öğrenciden 59’u için erteleme iptal talep dosyası oluşturulmuş ve 28 

öğrencinin işlemi sonraya bırakılmıştır.  

 

Yine bir dakika bekledikten sonra  butonuna bastığımızda kalan öğrenciler için erteleme iptal talep dosyası oluşturulmuştur. Şu 

durumda listedeki tüm öğrenciler için erteleme iptal talep dosyası oluşturulmuş olup, bir sonraki adım olan    butonu ile tüm 

talep dosyaları ASAL’a gönderilir. Gönderim ekran görüntüsü aşağıdadır. 



 

163 öğrencinin dosyasının gönderildiği 4’ünde hata verdiği görülmektedir. Gönderiminde hata oluşan öğrenciler öğrenci listesindeki öğrencinin bulunduğu 

satırdaki Gönderim Sonucu kısmında görülmektedir veya en altındaki sol tarafta yer alan  butonu tıklanarak toplu liste 

halinde talep dosyası gönderilmeyen öğrenciler ve sebepleri görüntülenebilir. Hata Listesi görüntüsü aşağıdadır. 

 

 



Hata listesinde öğrenci numarası üzerinde öğrencilerin hangi nedenlerle gönderilemediği görülerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanır. Örneğin 1. Sıradaki 

öğrencinin ayrılma türü “Erasmus/Farabi/Özel Öğr. Bitirdi” olduğundan Erteleme İptal Talebi gönderilememektedir. Bu öğrenci için yapılacak bir işlem 

bulunmamaktadır. 

Diğer bir öğrenciyi ele alalım. Öğrenci numarası 14220061003 olan öğrenci için program askerlik erteleme iptal dosyası değil de askerlik erteleme talep 

dosyası oluşturduğu görülmektedir. Bu öğrenci için tek kişi olarak Ġptal Nedeni filtresinde manuel olarak “mezun olduğundan” seçilerek erteleme iptal 

dosyası oluşturmak istediğimizde talep dosyası oluĢmuĢ ve ASAL a sorunsuz bir Ģekilde gönderiminin sağlandığı görülmüştür. 

 

Askerlik Erteleme İptal Talepleri gönderilen öğrencilerin  butonu ile ASAL dan Onay durumu bilgisi çekilir. Aşağıda talep 

gönderildikten hemen sonra çekilen Onay durumu bilgisine ait ekran görüntüsü yer almaktadır.  



 

 



 

Aşağıdaki listede ise 4 gün sonra çekilen onay durum bilgisine ait ekran görüntüsü yer almaktadır. 

 

- Fidan soyisimli öğrenci için 2 inci satırda 22.10.2019 tarihinde iptal talebinde bulunulduğu ve bu talebin olumlu sonuçlandığı görülmektedir. 1 inci satırda ise 

mükerrer iptal talebinde bulunulduğu ve Reddedildiği görülmektedir. Kabul edilen bir kayıt olduğu için Reddedilen başvuru için işlem yapmaya gerek yoktur.   

- Karabacak soyisimli öğrenci için erteleme iptalinin kabul edildiği görülmektedir. 

- Avcı soyisimli öğrencinin başvurusunun reddedildiği, açıklamada ertelemesi olmadığından iptal başvurusunun reddedildiği belirtilmiştir. Yapılacak bir işlem 

bulunmamaktadır. 

-Sağır soyisimli öğrenci için henüz talebe cevap verilmediği görülmektedir, daha sonra onay durumu tekrar çekilmelidir. 

Ve birime ait listedeki sonuçlar bu şekilde kontrol edilerek işlemlerin takibi gerçekleştirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 



Buraya kadar Toplu İşlem Menüsü anlatılmıştır. 

Öğrencilerin askerlik erteleme ve erteleme iptal işlemleri kiĢi bazlı tekil olarak da yapılabilmektedir. İlgili menüye erişim aşağıdaki ekran görüntüsünde yer 

almaktadır. 

  

 

 

İşlem yaptığımız öğrenciler güncel durum bilgilerini E-Devlet üzerinden Askerlik Belgesi alarak görebilmektedirler.  Örnek Belge Gösterimi Aşağıdadır. 



 



Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının askerlik iĢlemleri ile ilgili göndermiĢ olduğu yazı aĢağıda görülmektedir. 

 



Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığının internet sayfası üzerinde Askerlik ĠĢlemleri Ġçin Ayrı Bir Sayfa HazırlanmıĢtır.  

Sayfaya EriĢim AĢağıda Ekran Görüntüsünde Yer Almaktadır. 
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