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Lisans Üstü Başvuru Dönemi Tamamlandı
2019/2020 Gü z Dö nemi için Tezli/Tezsiz Yü ksek Lisans ve Doktora başvuru dö nemlerimiz Haziran ayı içerisinde başlayıp, sona erdi.
Sü reç içerisinde yer alan enstitü personelimize ve program koordinatö rlerine
emekleri için teşekkü r eder ve yeni eğ itim–ö ğ retim dö neminin okulumuza hayırlı olmasını dileriz.

Şekil 1. 2019/2020 Güz Dönemi başvuru istatistikleri

2019/2020 Gü z Dö nemi başvuru istatistikleri ile alakalı bilgiler Şekil 1’de verilmiştir.
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Sayfa 3

Bahar Dönemi Son Mezuniyet Başvuruları
Tamamlandı

2018-2019 Bahar Dö neminin son mezuniyet dö nemi Bahar-3 ile bir dö nemin ve
bazı ö ğ rencilerimiz için de bir eğ itim-ö ğ retim sü recinin sonuna geldik. Bu dö nemde Fen Bilimleri Enstitü sü tarihindeki en yü ksek başvuru sayısına ulaşılmış
olup, 623 başvuru ö ğ rencilerimizin tarafından gerçekleştirilmiştir. Oğ rencilerimizi tebrik ediyor ve kendilerine başarılı ve mutlu bir hayat diliyoruz.
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Sayfa 4

Lisans Üstü Kayıt Dönemi için Araştırma Görevlileri
Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

2019-2020 Güz Dönem l sansüstü kayıt dönem önces nde l sansüstü programlara
kayıt yaptıracak öğrenc ler m z n kayıt olacakları tar hler süres nce görevl olacak
araştırma görevl ler ne enst tü bünyes nde çalışan araştırma görevl ler m zce Şevket
Erk Konferans Salonunda kayıt sürec b lg lend rme toplantısı yapıldı.
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Sayfa 5

Enstitü Kurul Toplantımız Yapıldı

Enst tü kurulumuz toplanarak, toplantıda enst tü çalışmalarımız, l sansüstü
başvuru koşulları, mezun yet gereks n mler le b lg lend rme yapıldı ve anab l m dallarının talepler le 2019-2020 Güz Yarı Yılı l sansüstü başvuru kontenjanları ve açılacak l sansüstü dersler değerlend r ld .
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Lisans Üstü Kayıtlarımız Alındı
Temmuz ayı içerisinde Tezli Yü ksek Lisans, Doktora, Bü tü nleşik Doktora ve
Tezsiz Yü ksek Lisans programlarımıza kayıt yaptırmaya hak kazanan ö ğ rencilerimizin kayıt işlemleri tamamlandı. Şekil 2’de program bazlı kayıt yaptıran
ö ğ renci sayıları verilmiştir. Detaylı kayıt bilgisine ulaşmak için tıklayınız.
Yeni kayıt yaptıran ö ğ rencilerimizi kutluyoruz ve başarılı bir eğ itim-ö ğ retim
sü reci geçirmelerini temenni ediyoruz.

Şekil 1. 2019/2020 Güz Dönemi kayıt istatistikleri

Sayfa 7
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2019/2020 Akademik Yılı Mezuniyet Takvimimiz
Belirlendi
2019/2020 Akademik Yılı mezuniyet takvimimiz belirlendi. Yeni takvimde Eylü l, Kasım, Ocak, Nisan ve Mayıs dö nemleri olmak ü zere toplamda 5 mezuniyet başvuru dö nemi olacak. Oğ rencilerimiz ilgili dö nemlerde başvurularını yaparak gereksinimleri karşıladıkları takdirde mezuniyet haklarına sahip olacaklar. 2019/2020 Gü z eğ itim-ö ğ retim dö nemimizin okulumuz için hayırlı olmasını diliyoruz.

Enstitümüzle ilgili haber ve duyuruları
www.fbe.yildiz.edu.tr
internet adresimizden,

sosyal medya adreslerimizden takip edebilir;
bültenimizle ilgili görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz:
akarasan@yildiz.edu.tr

