
 

2019-20 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ BURS TAKVİMİ 
2019-20 ACADEMIC YEAR GRADUATE PROGRAMS SCHOLARSHIP CALENDAR 

 

GÜZ DÖNEMİ / FALL SEMESTER 

Ağustos 

August 
14 2019 

Öğrenciler için online başvuru sistemi üzerinden bursa son 

başvuru tarihi 

Last day of scholarship application (via online graduate 

program application system) 

Ağustos 

August 
20 2019 

Bölümlerin,  burs başvurusunda bulunan öğrencileri, 

programa kabul açısından değerlendirmesi için son tarih 

Last day of departmental evaluations of applications 

regarding admission to programs  

Ağustos 

August 
23 2019 

Tüm burs başvurularının, burs açısından değerlendirilmek 

üzere LEÖAE tarafından Fakültelere gönderilmesi 

The list of scholarship applications will be sent to 

departments by IGSR for scholarship assessment.   

Ağustos 

August 
29 2019 

Burs hakkı kazanan asil adayların Fakülteler tarafından 

LEÖAE’ne bildirilmesi 

Last day for Faculties to send the scholarship nominated 

names to IGSR  

Eylül 

September 
4 2019 

Burs hakkı kazanan asil adayların LEÖAE tarafından 

Rektörlüğe iletilmesi 

Submission of shortlisted scholarship candidates’ list for 

Rectorate’s approval. 

Eylül 

September 
6 2019 

Asil adayların Rektörlük onayı ve sonuçların DAÜ web sitesi 

aracılığı ile açıklanması 

Upon approval of the Rectorate’s office, announcement of 

shortlisted list on the EMU web site. 

Eylül 

September 
20 2019 

Asil adaylar için son kayıt tarihi 

Last day of registration of the shortlisted candidates. 

Eylül 

September 
23 2019 

Boş kalan burs imkânlarına ilişkin ikinci listenin oluşması için 

bölümlere duyuru 

The second IGSR announcement to departments to suggest 

new names for any vacant scholarship placement. 

Eylül 

September 
25 2019 

Yeni isimlerin Fakülteler tarafından LEÖA Enstitüsüne 

bildirilmesi 

Last day for Faculties to send new scholarship nominated 

names to IGSR 

Eylül 

September 
27 2019 

İkinci listenin LEÖAE tarafından Rektörlüğe iletilmesi 

Submission of second shortlisted scholarship candidates list 

for Rectorate’s approval. 

Eylül 

September 
30 2019 

İkinci listenin Rektörlük onayı ve DAÜ web sitesi aracılığı ile 

duyurulması 

Upon approval of the Rectorate’s office, announcement of 

the second shortlisted list on the EMU web site. 

Ekim 

October 
7 2019 

Yedek adaylar için son kayıt tarihi 

The last day of registration of the second shortlisted 

candidates. 

 



 

BAHAR DÖNEMİ / SPRING SEMESTER 

Ocak 

January 
12 2020 

Öğrenciler için online başvuru sistemi üzerinden bursa son 

başvuru tarihi 

Last day of scholarship application (via online graduate 

program application system) 

Ocak 

January 
17 2020 

Bölümlerin,  burs başvurusunda bulunan öğrencileri, 

programa kabul açısından değerlendirmesi için son tarih 

Last day of departmental evaluations of applications 

regarding admission to programs 

Ocak 

January 
21 2020 

Tüm burs başvurularının, burs açısından değerlendirilmek 

üzere LEÖAE tarafından Fakültelere gönderilmesi 

The list of scholarship applications will be sent to 

departments by IGSR for scholarship assessment.   

Ocak 

January 
24 2020 

Burs hakkı kazanan asil adayların Fakülteler tarafından 

LEÖAE’ne bildirilmesi 

Last day for Faculties to send the scholarship nominated 

names to IGSR 

Ocak 

January 
29 2020 

Burs hakkı kazanan asil adayların LEÖAE tarafından 

Rektörlüğe iletilmesi 

Submission of shortlisted scholarship candidates’ list for 

Rectorate’s approval. 

Ocak 

January 
31 2020 

Asil adayların Rektörlük onayı ve sonuçların DAÜ web sitesi 

aracılığı ile açıklanması 

Upon approval of the Rectorate’s office, announcement of 

shortlisted list on the EMU web site. 

Şubat 

February 
14 2020 

Asil adaylar için son kayıt tarihi 

Last day of registration of the shortlisted candidates. 

Şubat 

February 
17 2020 

Boş kalan burs imkânlarına ilişkin ikinci listenin oluşması için 

bölümlere duyuru 

The second IGSR announcement to departments to suggest 

new names for any vacant scholarship placement. 

Şubat 

February 
19 2020 

Yeni isimlerin Fakülteler tarafından LEÖA Enstitüsüne 

bildirilmesi 

Last day for Faculties to send new scholarship nominated 

names to IGSR 

Şubat 

February 
21 2020 

İkinci listenin LEÖAE tarafından Rektörlüğe iletilmesi 

Submission of second shortlisted scholarship candidates list 

for Rectorate’s approval. 

Şubat 

February 
25 2020 

İkinci listenin Rektörlük onayı ve DAÜ web sitesi aracılığı ile 

duyurulması 

Upon approval of the Rectorate’s office, announcement of 

the second shortlisted list on the EMU web site. 

Mart 

March 
2 2020 

Yedek adaylar için son kayıt tarihi 

The last day of registration of the second shortlisted 

candidates. 
 


