Değerli Öğrencimiz,
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
yeniden düzenlenmiş ve 20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir.
YÖK yönetmeliği için buraya tıklayınız.
Geçiş hükümlerinde yer alan Geçici Madde 1 – (1)‘de belirtildiği üzere “Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve belirlenmiş süreler yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.” Bu madde uyarınca, yeni yönetmelik
maddeleri 2016-2017 Akademik Yılı Güz yarıyılından başlamak üzere, İstanbul
Bilgi Üniversitesi’nde öğrenimlerine devam etmekte olan tüm lisansüstü
öğrencilerimiz için geçerlidir.
Yeni yönetmelik ile yapılan önemli değişikliklerden biri, lisansüstü programlarda
ilişik kesme uygulamasının getirilmiş ve şartlarının düzenlenmiş olmasıdır.
İlişik kesme ile ilgili süreler ve şartlar, 2016-2017 Akademik Yılı Güz yarıyılından
başlamak üzere tüm lisansüstü öğrencilerimiz için geçerli olacak ve azami
öğrenim süreleri bu tarihten itibaren hesaplanmaya başlanacaktır. Üniversitemiz ’de
yönetmelik uygulama çalışmaları halen devam etmektedir.

Dear Student,
Graduate Education Regulations have been revised by Turkish Council of
Higher Education and came into force by being published in the official
gazette on April 20th, 2016.
The article that regulates the transition from the previous regulation to the
new one for existing students (Geçici Madde 1 – (1)) state that the new
regulation will also be relevant for existing students concerning the new
articles in the regulations as well as maximum duration of education. Based
on this article, the new Graduate Education Regulations will apply to all
existing students at İstanbul Bilgi University starting by Fall semester of
Academic Year 2016-2017.
One of the major changes that have been made in the new regulation is
about the maximum duration of education which establishes a limit for the
period of matriculation. Articles regarding period of education will apply to
existing students starting by Fall semester of Academic Year 2016-2017 and
the period of matriculation will be calculated starting from this date. İstanbul
Bilgi University’s own regulations will be updated to accommodate the new
Click here for YÖK requirements.

