BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BÖLÜM I
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü (MFBE)
tarafından yürütülen lisansüstü eğitimi düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönetmelik Mühendislik ve Fen Fakültelerinin tüm programlarında yürütülen yüksek
lisans ve doktora öğretimi ile bunların gerektirdiği eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama
faaliyetlerinden oluşan lisansüstü eğitimi kapsar.
Kontenjanlar
Madde 3- Lisansüstü eğitim yapılacak programlarla ilgili kontenjanlar Mütevelli Heyet tarafından tespit
edilir.
Programlara Başvuru
Madde 4 – (a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip
olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve
Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) sayısal puan türünde, 55 puandan düşük olmamak
kaydıyla ilan edilecek asgari puanın üzerinde bir puan almış olmaları gerekir. ALES sınavı yerine
Graduate Record Examination (GRE) sınavı sayılabilir. GRE sınavının "verbal" ve "quantative"
bölümlerinden toplam puanın en az 950 olması gerekir.
MFBE’ye bağlı bölümler gerekli gördükleri takdirde, Test of English as a Foreign Language (TOEFL),
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), International English Language
Testing System (IELTS) veya Bilkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı
(COPE)’dan belli bir asgari puanın alınması koşulunu koyabilirler.
(b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip
olmaları ve ALES Sınavı'ndan sayısal puan türünde 55 puandan (lisans diploması ile başvuranlar
sayısal puan türünde 70 puandan) düşük olmamak kaydıyla ilan edilecek asgari puanın üzerinde bir
puan almış olmaları gerekir. ALES sınavı yerine Graduate Record Examination (GRE) sınavı
sayılabilir. GRE sınavının "verbal" ve "quantitative" bölümlerinden toplam puanın en az 1100 olması
gerekir.
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil İngilizce Sınavından (ÜDS) nin en az 87 veya Kamu Personeli
Yabancı Dil İngilizce Sınavından (KPDS) en az 87 veya TOEFL sınavından en az 213 (CBT), 550
(PBT), 82 (IBT) veya IELTS’den en az 6.5 puan veya Bilkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı
Seviye Tespit Sınavı COPE’dan en az C almış olmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler
Üniversitelerarası Kurulca bilim dili olarak kabul edilen İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu
ülkelerdeki bir yüksek öğretim kurumunda lisans veya yüksek lisans öğrenimi görmüşler ve bu
öğrenimin denkliği Türkiye’de kabul edilmiş ise yabancı dil sınavına girmezler. Bu durumda
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bulunmayan yabancı uyruklu öğrencilerin doktoraya kabul için yukarıda belirtilen yabancı dil
sınavlarına katılmaları ve gerekli görülen başarıyı sağlamaları zorunludur.
Öğrenci Kabulü
Madde 5- Adaylar başvurularını istenilen belgelerle ve ilan edilen süre içinde Enstitü'ye yaparlar.
Enstitü Yönetim Kurulu (EYK), başvuruları incelemek ve değerlendirmek üzere ilgili eğitim
programlarından en az üç öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurar. Komisyonun daha önceki
eğitim ve başarıları da gözönünde tutarak ALES sınavı ve mülakat sonucu adayın kabul edilip
edilmeyeceğine dair önerisi, ilgili Bölüm Başkanlığı'nın görüşü de dikkate alınarak Enstitü
Müdürlüğü'nün kararı ile kesinleşir. Lisansüstü öğretime başvuran adayların mülakatı İngilizce olarak
yapılır. Yüksek lisans programını Bilkent Üniversitesi'nde üstün başarıyla bitiren öğrenciler doktora
programına bölümlerinin görüşü alınarak doğrudan kabul edilebilirler. EYK'nun öğrenci kabulünde
kullandığı değerlendirme kriterleri ve bu kriterlere göre müracaat eden öğrencilerin başarı dereceleri
Enstitü Müdürlüğü tarafından Rektörlüğe sunulur.
Doktora programına kabul edilmiş fakat Graduate Record Examination (GRE) sınavı “analytic writing”
bölümünden en az 3.5 puan veya Bilkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı
(COPE) “writing” bölümünden en az B notu almayı başaramamış öğrencilerin, kabul edildikleri bölüm
gerekli gördüğü takdirde Bilkent Üniversitesi Fakülte Akademik İngilizce Geliştirme Birimi tarafından
verilen “Advanced Writing” dersini almaları ve dersin başarı kriterlerini sağlamaları gerekir.
Yüksek lisans programına kabul edilmiş öğrenciler isterlerse en geç 3. yarıyıl sonunda doktora
programına geçebilirler. Doktora programına geçebilmek için not ortalamalarının en az 3.00 olması
gerekir. Yüksek lisans programında alınmış olan dersler ve geçirilmiş olan süreler doktora programına
sayılır. Geçiş için kesin kararı öğrencinin danışmanının ve bölümünün görüşlerini de alarak EYK
verir.
Doktora programındaki öğrenciler en geç 4. yarıyıl sonuna kadar Yüksek Lisans programına
geçebilirler. Doktora programında alınmış olan dersler ve geçirilmiş olan süreler Yüksek Lisans
programına sayılır. Geçiş için kesin kararı öğrencinin danışmanının ve bölümünün görüşlerini de
alarak EYK verir.
Yabancı uyruklu ve Lisans/Yüksek Lisans derecelerini yabancı üniversitelerden almış olan adaylar,
yazılı sınav veya GRE notları değerlendirilerek kabul edilirler.
Bu yönetmelik hükümlerine göre Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenciler, aynı enstitünün aynı programına
tekrar başvuramaz.
Enstitüde lisansüstü öğretim ücretlidir.
Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulu
Madde 6- Komisyon gerekli görürse, lisans derecesi başvurduğu programdan farklı olan adaylar için
adayın hazırlayıcı dersler alması koşulu ile kabul kararı verebilir. Hazırlayıcı programlarda geçen
süreler, lisansüstü program süresi içinde sayılmaz ve iki yarıyılı geçemez. Adayın lisansüstü
programa başlayabilmesi için hiç bir dersten 'F' notu almaması ve süre sonunda genel not
ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Hazırlık programı süresince alınan dersler lisansüstü
programa sayılmaz. Ancak aday hazırlayıcı program süresince danışmanının onayı ve EYK kararı ile
ek lisansüstü dersler de alabilir. Bu derslerin lisansüstü programa sayılması EYK kararı ile olur.
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Yatay Geçiş Yoluyla Kabul
Madde 7- Başka bir lisansüstü programdan yatay geçiş yoluyla kabul için başvuran öğrencilerin,
programlarında en az bir yıl süreyle ders almış olmaları ve not ortalamalarının yüksek lisans programı
için en az 3.00/4.00, doktora programı için en az 3.25/4.00 olması gerekir. Bu öğrencilerin almış
oldukları derslerden hangilerinin lisansüstü programlarına sayılacağı ilgili bölümün görüşü alınarak
EYK kararı ile belirlenir. Doktora programına yatay geçiş yapan öğrencinin yeterlik sınavına Bilkent’te
girmesi ve başarılı olması şarttır.

Özel Öğrencilik ve Misafir Öğrencilik
Madde 8- Başvuru şartlarına sahip öğrenciler, lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul
edilebilirler. Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez. Ancak kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları
notları gösteren bir belge verilir. Bir üniversitede lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin Bilkent
Üniversitesi’nde ders alma talepleri, ilgili bölümün, öğrencinin lisans ve lisansüstü transkriptleri ile
referans mektuplarının değerlendirilmesi sonucundaki görüşüne göre EYK’ca karara bağlanır.
Yabancı ülkelerde lisansüstü düzeyde eğitimlerine devam eden öğrenciler, Bilkent Üniversitesi’nde en
fazla iki yıl misafir öğrenci statüsünde lisansüstü dersler alabilirler. Misafir öğrencilerin başvuruları,
öğrenimlerine devam etmekte oldukları yükseköğrenim kurumunun düzeyi ve bu öğrencinin bu
kurumdaki başarı durumu dikkate alınarak, ilgili bölüm başkanının görüşü alınmak suretiyle
Rektörlükçe saptanan kontenjan dahilinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
Özel öğrenciler ve misafir öğrencilerden alınacak ücretler Ana Yönetmelik hükümlerine göre ayrıca
tespit edilir.
Danışman
Madde 9- Lisansüstü öğrenim yapacak her öğrenci için ilgili bölüm başkanının önerisiyle EYK
tarafından bir danışman görevlendirilir. Danışman öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesinde
yardımcı olur ve tez çalışmalarını yönetir. Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez
çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.
Derslerin Belirlenmesi
Madde 10- Öğrencilerin her dönemde izleyecekleri ders programları EYK kararı ile belirlenir.
Danışman bu dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri tespit eder ve Bölüm Başkanlığı aracılığı
ile Enstitü'ye bildirir. Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri alması
öğrenci danışmanının gerekçeli önerisi ve bölüm başkanının görüşü alınarak EYK' ca karara bağlanır.
Değerlendirme ve Notlar
Madde 11- Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları yarıyıl içi sınav ve çalışmalar ile yarıyıl sonu
sınav sonuçlarına göre ilgili öğretim üyeleri tarafından belirlenir. Öğrencilere aldıkları her ders için
aşağıdaki notlardan biri verilir. Yarıyıl notları öğrenci işleri müdürlüğüne verilince kesinleşir.
Not
A
A-

Katsayı
4.0
3.7
3

B+
B
BC+
C
CD+
D

3.3
3.0
2.7
2.3
2.0
1.7
1.3
1.0

F
0
I- EKSİK
S- YETERLİ
U- YETERSİZ
T- TRANSFER
P- DEVAM EDİYOR
Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans
programından en az 'C', doktora programından en az 'B' alması gereklidir. Öğrenci başarısız olduğu
dersleri tekrarlamak zorundadır.
"I" notu, yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren üç iş gününde Enstitü Müdürlüğü'ne verilecek belgelere
dayanılarak, hastalık veya bir başka sebeple, başarılı olduğu halde ders için gerekli çalışmaları
tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bir öğrenci "I" notu aldığı dersten, o dersin yarıyıl sonu sınavı
tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde "I"
notu "F" notuna dönüşür. Ancak öğrencinin mazeretinin uzaması durumunda, EYK süreyi ertesi yarıyıl
başına kadar uzatabilir.
"S" notu kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. "U" notu kredisiz derslerde ve tez
çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. "T" notu üniversite dışından geçiş yapan öğrencilere,
daha önce almış oldukları ve eşdeğerliği Enstitü tarafından kabul edilmiş dersler için verilir. "P" notu
tez çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir. "S", "U", "T" ve "P" notları, not ortalama
hesaplarına katılmaz.
Lisansüstü öğrencilerin derslere devam etmeleri zorunludur
Başarılı ve Sınamalı Öğrenciler
Madde 12- Bir yarıyılda o yarıyıla ait not ortalaması en az 2.50 olan yüksek lisans öğrencileri başarılı,
not ortalaması 2.50'nin altında olan öğrenciler ise sınamalı öğrenci sayılır.
Bir yarıyılda o yarıyıla ait not ortalaması en az 3.00 olan doktora öğrencileri başarılı, not ortalaması
3.00'ın altında olan öğrenciler ise sınamalı öğrenci sayılır.
İki yarıyıl arka arkaya sınamalı duruma düşen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Öğretim Aşamaları
Madde 13 - Yüksek lisans öğretimi ders, tez çalışmaları ve tez savunması aşamalarından, doktora
öğretimi ise ders, yeterlik sınavı, tez önerisi savunması, tez çalışmaları ve tez savunması
aşamalarından oluşur.

BÖLÜM II
Yüksek Lisans
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Dersler ve Krediler
Madde 14- Yüksek lisans öğrencilerinin programı tamamlamak için 24 krediden az olmamak üzere
bölümlerince uygun görülen 8 lisansüstü ders ile bir seminer dersi almaları ve bir yüksek lisans tezi
hazırlamaları gerekir. Ders programında bulunan seminer ve tez dersleri kredisizdir.
Yüksek Lisans Tezi
Madde 15- Yüksek Lisans tezleri, üyelerinden biri öğrencinin danışmanı, biri de başka bir bölümden
veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, bölüm başkanınca EYK'na önerilen ve
EYK'nca görevlendirilen üç veya beş kişilik bir jüri tarafından değerlendirilir. Tez savunması,
hazırlanan tezin jüri üyelerinin her birine ve Enstitü Müdürlüğü'ne tesliminden sonra en geç bir ay
içinde yapılır. Jüri teze ilişkin kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Tezi reddedilen öğrencinin
programla ilişkisi kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini
yaparak tezini aynı jüri önünde savunur.
Tezi kabul edilen öğrenci, tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavı tarihinden sonra en geç iki
hafta içinde Enstitü Müdürlüğü'ne teslim eder.
Programın Tamamlanması
Madde 16- Yüksek Lisans, 11. Madde'de belirtilen gerekleri karşılamak koşulu ile, en çok dört
yarıyılda ve en az 3.00 genel not ortalaması ile tamamlanması zorunludur. Bu süre, tez çalışmalarını
tamamlayamamış öğrenciler için danışmanlarının önerisi ile ve EYK kararı ile en çok iki yarıyıl
uzatılabilir. Yukardaki koşulları sağlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Yüksek Lisans Diploması verilir. Yüksek
Lisans derecesi alabilmek için öğrencinin en az iki yarıyılını Bilkent Üniversitesi'nde tam zamanlı
öğrenci olarak geçirmesi gereklidir.

BÖLÜM III
Doktora
Dersler ve Krediler
Madde 17- Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en az 24 kredilik 8
lisansüstü ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi savunması, tez çalışması ve tez
savunmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 48 kredilik 16
lisansüstü ders, iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi savunması, tez çalışması ve tez
savunmasından oluşur.

Süre
MADDE 18. a) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için
en çok sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en çok on yarıyıldır. Bu yönetmelik
uyarınca başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.
b) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans
derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu
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süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar veya en az 3.00 genel not ortalamasını
tutturamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
c) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen,
ancak tez çalışmasını Madde 18-a’da belirtildiği üzere sekiz yarıyıl sonuna (lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrenci için on yarıyıl sonuna) kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir
öğrenciye, ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde
savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Doktora Yeterlik Sınavı
Madde 19- Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç ilk üç yarıyıl
içinde lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise ilk beş yarıyıl içinde doktora yeterlik sınavını
geçmek zorundadırlar.
Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yeterlik yazılı sınavını ilgili
bölüm başkanının teklifi, EYK kararı ile seçilen beş öğretim üyesinden oluşan jüri yapar. Yazılı sınav
öğrencinin ilgili bilim alanındaki temel bilgisini ölçer. Sınav jürisinin önerisi üzerine yazılı sınavda
başarılı olamayan öğrencilere ikinci kez sınava girme hakkı tanınabilir. Sınav hakkı tanınmayan veya
ikinci sınavda da başarısız olan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.
Yazılı sınavda başarılı olan öğrenciler, yazılı sınavdan sonra en fazla altı hafta içinde sözlü sınava
alınırlar. Sözlü sınav tarihinden en az iki hafta önce ilgili bölüm başkanı sınav jürisinin üyelerini Enstitü
Müdürlüğü'ne önerir. Jüri üyelerinden birisi ilgili bölümün dışından ve adayın konusuna yakın
olabilecek bilim dallarından seçilir. Sınav jürisi, sözlü sınavda başarılı olamayan öğrenciye en fazla bir
sınav hakkı daha tanıyabilir. Sınav hakkı tanınmayan veya ikinci sınavda da başarısız olan öğrencinin
üniversite ile ilişiği kesilir. Üçüncü yarıyıl sonunda yeterlik sınavının sözlü aşamasında başarılı
olamayan öğrencilere ilgili bölümün önerisi ve EYK kararı ile bir yarı yıl ek süre verilebilir.
EYK, yeterlik jürisinin önerisi üzerine, adayın alması gereken bir ya da birkaç dersi belirleyebilir; aday
derslerini tamamlamışsa, fazladan ders(ler) almasını isteyebilir. Fazladan alınması gereken dersler
için öğrenciye en çok iki yarıyıl süre tanınır.
Tez İzleme Komitesi
Madde 20- a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve EYK
onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur.
b) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komite tez danışmanından başka ilgili bölüm
içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı
dilerse komite toplantılarına katılabilir.
c) Tez İzleme Komitesi'nin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve
EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez Önerisi Savunması
Madde 21- a) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı
araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi
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önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, Tez Önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az
onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.
b) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla
karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili
enstitüye tutanakla bildirilir.
c) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir
durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir
öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi
savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.
d) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları
arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce
komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl
sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından
"başarılı" veya "başarısız" olarak belirlenir. Komite tarafından üstüste iki kez veya aralıklı olarak üç
kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
Doktora Tez Savunması
Madde 22- Doktora tez önerisi savunmasında başarılı olan öğrenciler en az bir yarıyıl sonra doktora
tez savunmasına girerler. Doktora tez savunmasına girebilmek için adayın ilgili bilim dalında yalnız
veya başka araştırmacılarla birlikte yapılmış en az bir yayınının Akademik işler Rektör Yardımcılığı
tarafından oluşturulmuş dergiler listesinde (ISI Science Citation Index) bulunan bir dergide basıma
kabul edilmiş olması gereklidir.
Doktora tez jürileri, ilgili bölüm başkanlarının görüşleri de alınarak, EYK kararı ile üçü öğrencinin Tez
İzleme Komitesi'nden olmak üzere beş asil, iki yedek üyeden oluşur. Bu üyelerden bir asil ve bir
yedek üye başka üniversiteden, bir asil üye ise o bölümün dışından olmalıdır.
Tez savunması, hazırlanan tezin jüriye tesliminden en az üç hafta sonra yapılır. Tez savunma tarihi ve
yeri enstitü tarafından tez savunma tarihinden en az iki hafta önce ilan edilir ve tez enstitüde öğretim
elemanları tarafından incelemeye açık tutulur. Tez savunması tez çalışmalarının takdimi ve bunu
izleyen soru-cevap kısmından oluşup dinleyicilere açıktır.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya
"düzeltme" kararı verir. Bu karar, ilgili bölüm başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye
tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. tezi hakkında
düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

BÖLÜM IV
Diğer Hükümler
İzinler
Madde 23- Lisansüstü öğrencilere bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere toplam dört yarıyıl izin
verilebilir. İzin istekleri gerekçeli olarak ve belgeleri ile birlikte, mücbir sebepler dışında ders bırakma
süresinin sonuna kadar ilgili bölüm başkanlığına yapılır. EYK'nun uygun görüşü üzerine öğrenci izinli
sayılır.
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Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı ile doktora programında tez savunma aşamasındaki ögrencilere
dört yarıyıldan daha fazla izin verilebilir. İzin istekleri gerekçeli olarak ve belgeleri ile birlikte, zorunlu
nedenler dışında ders bırakma süresinin sonuna kadar ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine
Enstitü Müdürlügü tarafından Üniversite Yönetim Kurulu’na arz edilir.
İzinli geçen dönemler ögrenim sürelerine katılmaz.
Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
Madde 24- Bu yönetmelikte yer almayan hususlarla ilgili olarak Bilkent Üniversitesi Lisans
Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumları Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri
uygulanır.
Yürütme
Madde 25- Bu Yönetmelik Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından yürütülür.
Yürürlük
Madde 26- Bu Yönetmelik Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet'inin kabul ettiği tarihte yürürlüğe girer.
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