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İlişiği Kesilen Öğrenciye Ait Bilgiler 
 

Adı Soyadı  

Öğrenci Numarası  T.C. Kimlik Numarası  

Ev Tel.  E-posta   

Cep Tel.    

Öğrencinin Daimi Adresi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bu bölüm Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır: 
 

İlişiği Kesilmeden Önce Kayıtlı Olduğu Bölüm  

İlişiği Kesilmeden Önceki Sınıfı □ Yüksek Lisans □ Doktora 

 

 

İlişiğin Kesilme Nedeni 

□ Kendi İsteği ile Ayrılma   

□ İlişik Kesilme (Başarısızlık)     

□ İlişik Kesilme (Azami Süre)    

□ İlişik Kesilme (Ücret Ödememe)  

□ İlişik Kesilme (Kurul Kararı) 

İlişiğinin Kesildiği Tarih   

 

 
 

 

□  Eğitim ücreti ödemeleri kaydı kontrol edilmiştir 
   Borcu varsa miktarı : 

 

 

 

 

Formu kontrol eden ÖİM görevlisinin; 

Adı Soyadı  : 

İmza     : 

Tarih     : 



 
 
 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'na 6111 Sayılı Kanunla Eklenen  
Geçici 58. Madde  
 
Lisansüstü Programlara İlişkin Ek Uygulama Esasları 
 

 Kanundan yararlanmak için son başvuru tarihi: 25 Temmuz 2011  

 Başvuru sonuçlarının açıklanması: 1 Ağustos 2011  

 2011-2012 Güz yarıyılı eğitim ücretini ödemenin son günü: 22 Ağustos 2011  

 Kesin kayıtlar: 23 – 26 Ağustos 2011  
 

 
Bilkent Üniversitesi 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 6111 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 58. Madde 
kapsamında 
 

1. Burada belirtilen esaslar, 21 Mart 2011 tarihinde Bilkent Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen uygulama 
esaslarına ek olarak hazırlanmış olup, adı geçen esaslarda belirtilen lisansüstü programları içeren tüm hususlar 
yürürlüktedir. 

2. Programlarına başladıktan sonra ilişkisi kesilmiş lisansüstü öğrencilerin müfredat intibakları üniversiteye kayıtlarının 
yenilenmesinden sonra ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Bunun için, öğrencilerin ilişkileri kesilmeden 
önce tamamlamış bulundukları dersler, varsa girdikleri yeterlik sınavları, tez izleme komitesi raporları ve tez savunma 
jüri raporları göz önüne alınır. İlişkisi kesilmeden önce tez çalışmalarına başlamış öğrencilerin bu çalışmalarında 
geldikleri aşama da değerlendirilir. Bu öğrencilerin eğitim  programlarında daha önce geçirmiş oldukları süre, ilgili 
programın azami süresinden düşülür. Azami süre, yüksek lisans programları için üç yıl, doktora programları için, 
yüksek lisans derecesine almış olarak programa başlayan öğrenciler için altı yıl, yüksek lisans derecesi almadan 
(lisans derecesi ile) programa başlayan öğrenciler için ise yedi yıldır. Kayıt yeniledikten sonra, başka bir nedenle 
ilişkisi tekrar kesilmemiş öğrencilerden belirtilen azami sürede programlarını başarı ile tamamlayıp mezun 
olamayanlar "Lisansüstü Uzatmalı Öğrenci" statüsüne alınırlar. Lisansüstü Uzatmalı Öğrenciler dersin kredisine bağlı 
olarak (kredisiz dersler ile tez dersleri dahil) ders başına ücret ödeyerek derslere kayıt olabilirler. 

3. İlişkisi kesilmeden önce tez çalışmasına başlamamış öğrencilere yeni bir danışman atanır. İlişkisi kesilmeden önce 
tez çalışmalarına başlamış öğrencilerin, eski danışmanı ile eski konusunda tez çalışmasına devam edip 
edemeyecekleri, mümkün ise eski danışmanının görüşü de alınarak, incelenir. Eski danışmanı ile tez çalışmalarına 
devam edemeyeceği anlaşılan öğrencilere yeni bir danışman atanır ve yeni bir tez konusu verilir. 

4. Kayıtları yenilenen öğrencilerin ilişkisi kesilmeden önce tamamlamış bulundukları derslerin hangilerinin programlarına 
sayılacakları ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

5. İntibaklar yapıldıktan sonra öğrencilerin almakla yükümlü oldukları kredili derslerin belli sürelerde tamamlanması altı 
kredilik ders için bir yarıyıl, tezsiz yüksek lisans öğrenciler ile doktora öğrencileri için gerekmektedir. Bu süre yüksek 
lisans öğrencileri için kalan her bir kalan her bir dokuz kredilik ders için bir yarıyıl olarak hesaplanır. Alınması gereken 
kredili derslerini bu süre içinde tamamlayamayan öğrencilerin üniversite ile ilişkisi kesilir. 

6. Doktora yeterlik sınavına ilişkisi kesilmeden önce girip de başarısız olmuş öğrenciler, kayıt olduktan sonraki ilk iki 
yarıyıl içinde yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Bu durumda olup da belirtilen sürede sınava girmeyen, ya da 
sınavda başarısız olan öğrencilerin üniversite ile ilişkisi kesilir. 

7. İlişkisi kesilmeden önce tez önerisi reddedilmiş doktora öğrencilerinden, kayıt yeniledikten sonra altı ay içinde yeni bir 
tez önerisi veremeyenler ile, bu süre içinde yeniden verecekleri tez önerileri kabul edilmeyen öğrencilerin üniversite 
ile ilişkisi kesilir. 

8. İlişkisi kesilmeden önce tez önerisi kabul edilmiş ve tez izleme komitesi tarafından iki kez veya daha çok başarısız 
bulunmuş doktora öğrencileri kayıtlarını yeniledikten sonraki ilk tez izleme komitesi raporunda da başarısız 
bulunurlarsa üniversite ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilmeden önce tez önerisi kabul edilmiş ve tez izleme komitesi 
raporlarında bir kez başarısız olmuş öğrenciler, kayıtlarını yeniledikten sonraki tez izleme komitesi raporlarında iki kez 
başarısız bulunurlarsa üniversite ile ilişkisi kesilir. 

9. İlişkisi kesilmeden önce doktora tez savunmasında başarısız bulunmuş doktora öğrencileri, kayıt yeniledikten sonra 
bir yıl içinde tez savunmasına girip başarılı olamazlarsa üniversite ile ilişkileri kesilir. Bu esaslarda belirtilen kurallar , 
geçiş sürecini, ve bu geçiş sürecinin getirdiği özel durumları düzenlemektedir. Kaydını yenileyen öğrencilerin burada 
bahsedilen geçiş sürecinin getirdiği özel durumları dışındaki genel uygulamalar, yürürlükteki ilgili lisansüstü eğitim-
öğretim yönetmeliğine göre yürütülür.  

 

 

Uygulama Esaslarını okudum. Kabul Ediyorum.  

Ad Soyad  : 

İmza    : 

Tarih    : 

 


