
03.04.2017 

 
 
 
Üniversitemizin 2016-2017 öğretim yılına ait yüksek lisans ve doktora programları mezuniyet töreni 22.Haziran.2017 Perşembe günü 
yapılacaktır.   
 
Törene 2016-2017 güz dönemi sonunda mezun olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile 2016-2017 bahar döneminde kayıtlı olduğu dersleri 
başarı ile tamamladığı takdirde tören tarihine kadar mezun olabilecek öğrenciler katılacaktır.  
 
Törene katılacak öğrenciler 19 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar OASIS sistemi üzerinden “Kontrol/Mezuniyet Töreni 
Başvuruları/Başvuru Formu” menüsünden başvuru yapmaları gerekmektedir.   
 
Başvuru Formu doldurarak törene katılacağını bildiren tüm öğrencilerin tören provasına katılması zorunludur.   
 
 
Önemle duyurulur.  
 
  
 

Tören Provası  

 
Mezuniyet Töreni 

Tarihi Yeri Saati Tarihi Saati Yeri 

22 Haziran 2017, 
Perşembe, 

  

İEÜ Konferans 
Salonu 

 
Tüm Lisansüstü Programları 

 
Saat: 13:00 – 15:00 

 

22 Haziran 2017, 
Perşembe 

Tüm Lisansüstü Programları 
 

Saat: 19:30 

İEÜ Konferans 
Salonu 

 
 
 

Not:  Tören giysilerinin öğrencilere teslimatı prova saatinden önce Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet ile yapılacak ve giysilerin iadesi sırasında öğrencilere kimlikleri geri 

verilecektir.  

 

LLİİSSAANNSSÜÜSSTTÜÜ    PPRROOGGRRAAMMLLAARRII    

MMEEZZUUNNİİYYEETT  TTÖÖRREENNİİ  
 



03.04.2017 

GRADUATE PROGRAMS 
GRADUATION CEREMONY 

 

 
 
Graduation Ceremony for Master’s and Ph.D. Programs for 2016-2017 academic year will take place on Thursday, June.22, 2017. 
  
Master’s and Ph.D. Program students, who have already graduated at the end of fall semester, and students, who will graduate until the 
graduation day upon successfully completing the courses in 2016-2017 spring semester, will attend this ceremony.  

 
All students, who will attend the ceremony, need to apply through OASIS system at “Monitor/Graduation Ceremony Applications/ 
Application Form” menu until Monday, June.19, 2017 by 3 pm. 
 

All students, who confirm the ceremony attendance by filling out the application form, are required to attend the rehearsal.  
  
 
Sincerely, 
 

  Ceremony Rehearsal   

 
Graduation Ceremony 

Date   Place Time Date Place  Time 

Thursday, 
June 22, 2017 

 
 IUE Conference Hall 

Graduate Programs Graduates 

 
1-3 pm 

 

Thursday, 
June 22, 2017  

 
IUE Conference Hall 

 

Graduate Program      
 

 7.30 pm 

 

 

 
 *Ceremony Rehearsal Time for ranking students is at 1 - 3 pm. Please note that the cloaks for the ceremony will be delivered to students on the rehearsal 

day with their personal ID cards or driving licenses. The ID cards of the students will be given back when the cloaks are returned in. 

 

 


