
22.08.2022 - 5.09.2022
İsteğe bağlı hazırlık sınıfından lisans programına geçmek isteyen öğrencilerin talepte 

bulunmaları

15.08.2022 - 8.09.2022 Şubelerin açılması ve görevlendirme işlemlerinin yapılması 

15.08.2022 - 8.09.2022 Eğitim-öğretim kılavuzlarının onaylanması

15.08.2022 - 8.09.2022 Haftalık ders programlarının oluşturulması

22.08.2022 - 26.08.2022 Yeni öğrenciler için üniversiteye kayıt işlemleri

29.08.2022 - 2.09.2022 Derslere ilişkin önkoşul/yan koşulların bölüm başkanlıkları tarafından sisteme girilmesi

5.09.2022 - 8.09.2022 Çift anadal/yandal programları için ilgili bölümlere başvurulması

Özel öğrenci başvurularının ilgili bölümlere yapılmasının ve değerlendirilmesinin son 

günü

İşletmede mesleki eğitim yapmak isteyen öğrencilerin sistemden başvuru yapmasının son 

günü

11.09.2022 - 28.09.2022 Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeme işlemlerinin yapılması

12.09.2022 - 13.09.2022 Yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlar için yabancı dil yeterlik sınavının yapılması

12.09.2022 - 15.09.2022 Kayıt yenileme işlemlerinin sistem üzerinden yapılması

12.09.2022 - 15.09.2022 Üç ders sınavı başvurularının sistem üzerinden yapılması

12.09.2022 - 15.09.2022
Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin sistem üzerinden ek sınav/ek süre/sınırsız 

sınav tercihlerini yapması

13.09.2022 - 15.09.2022
Zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin Türkçe programlara geçme talebinde 

bulunmaları

17.09.2022 - 18.09.2022
Ortak zorunlu ders kapsamında verilen yabancı dil derslerinden muaf olmak isteyen 

öğrencilerin muafiyet sınavlarının yapılması

17.09.2022 - 18.09.2022
Ortak zorunlu dersler kapsamında verilen derslerden muaf olmak isteyen öğrencilerin 

muafiyet sınavlarının yapılması

Derslerin ilk günü

19.09.2022 - 21.09.2022 Üç ders sınavlarının yapılması 

19.09.2022 - 21.09.2022 Öğrencilerin eşdeğerlik, muafiyet ve intibak başvurularının sistem üzerinden yapılması

19.09.2022 - 23.09.2022 Yeni kayıt olan öğrenciler için oryantasyon programının düzenlenmesi

Mazeretli ders kayıt talebi için öğrencilerin sistem üzerinden ilgili birimlere 

başvurularının son günü

26.09.2022 - 28.09.2022 Ekle-Sil ve Onayla günleri

26.09.2022 - 28.09.2022 Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerden tercih yapanların ders kayıt işlemleri 

Eşdeğerlik, muafiyet ve intibak kararlarının sisteme girilmesinin son günü

28.10.2022 - 29.10.2022 Cumhuriyet Bayramı nedeniyle eğitim-öğretime iki gün ara verilmesi

19.12.2022 - 27.12.2022 Devamsızlıkların öğretim elemanları tarafından sisteme girilmesi

19.12.2022 - 1.01.2023
Ders Değerlendirme, AKTS İş Yükü, Ders Kazanımları ve Program Yeterlilikleri 

anketlerinin öğrenciler tarafından doldurulması

Cuma günü derslerinin yapılması

Derslerin son günü

Yılbaşı tatili

2.01.2023 - 11.01.2023
Dönem sonu sınavları ile azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin 1. ek sınav-

sınırsız sınavlarının yapılması

16.01.2023 - 25.01.2023
Bütünleme sınavları ile azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin 2. ek sınav-sınırsız 

sınavlarının yapılması

% 10 listelerinin ÖİDB’ye gönderilmesinin son günü
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9.01.2023 - 2.02.2023 Şubelerin açılması ve görevlendirme işlemlerinin yapılması 

9.01.2023 - 2.02.2023 Eğitim-öğretim kılavuzlarının onaylanması

9.01.2023 - 2.02.2023 Haftalık ders programlarının oluşturulması

İşletmede mesleki eğitim yapmak isteyen öğrencilerin sistemden başvuru yapmasının son 

günü

Özel öğrenci başvurularının ilgili bölümlere yapılmasının ve değerlendirilmesinin son 

günü

5.02.2023 - 22.02.2023 Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeme işlemlerinin yapılması

6.02.2023 - 9.02.2023 Kayıt yenileme işlemlerinin sistem üzerinden yapılması

6.02.2023 - 9.02.2023 Üç ders sınavı başvurularının sistem üzerinden yapılması

6.02.2023 - 9.02.2023
Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin sistem üzerinden ek sınav/ek süre/sınırsız 

sınav tercihlerini yapması

Derslerin ilk günü

13.02.2023 - 15.02.2023 Üç ders sınavlarının yapılması 

13.02.2023 - 15.02.2023 Öğrencilerin eşdeğerlik, muafiyet ve intibak başvurularının sistem üzerinden yapılması

Mazeretli ders kayıt talebi için öğrencilerin sistem üzerinden ilgili birimlere 

başvurularının son günü

20.02.2023 - 22.02.2023 Ekle-Sil ve Onayla günleri

20.02.2023 - 22.02.2023 Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerden tercih yapanların ders kayıt işlemleri 

Eşdeğerlik, muafiyet ve intibak kararlarının sisteme girilmesinin son günü

17.04.2023 - 23.04.2023
Ramazan Bayramı,Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle eğitim-öğretime bir 

hafta ara verilmesi

Emek ve Dayanışma Günü

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 

22.05.2023 - 31.05.2023 Devamsızlıkların öğretim elemanları tarafından sisteme girilmesi

22.05.2023 - 4.06.2023
Ders Değerlendirme, AKTS İş Yükü, Ders Kazanımları ve Program Yeterlilikleri 

anketlerinin öğrenciler tarafından doldurulması

Cuma günü derslerinin yapılması

Derslerin son günü

5.06.2023 - 14.06.2023
Dönem sonu sınavları ile azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin 1. ek sınav-

sınırsız sınavlarının yapılması

26.06.2023 - 2.07.2023 Kurban Bayramı nedeniyle eğitim-öğretime bir hafta ara verilmesi

3.07.2023 - 12.07.2023
Bütünleme sınavları ile azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin 2. ek sınav-sınırsız 

sınavlarının yapılması

Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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5.06.2023 - 13.06.2023 Açılacak derslerin belirlenip ilan edilmesi

15.06.2023 - 23.06.2023 Şubelerin açılması ve görevlendirme işlemlerinin yapılması 

15.06.2023 - 23.06.2023 Eğitim-öğretim kılavuzlarının onaylanması

15.06.2023 - 23.06.2023 Haftalık ders programlarının oluşturulması

17.07.2023 - 22.07.2023 Yaz Dönemi ücretlerinin ödenmesi

17.07.2023 - 19.07.2023 Ders kayıt işlemlerinin yapılması

17.07.2023 - 19.07.2023 Üç ders sınavı başvurularının sistem üzerinden yapılması

Açılma yeterliliğini sağlamayan derslerin şubelerinin kapatılması

21.07.2023 - 22.07.2023
Açılma yeterliliğini sağlamayan derslerin yerine açılan derslere kayıt işlemleri (Ekle-Sil 

ve Onayla günleri)

Derslerin ilk günü

24.07.2023 - 26.07.2023 Üç ders sınavlarının yapılması 

21.08.2023 - 25.08.2023 Devamsızlıkların öğretim elemanları tarafından sisteme girilmesi

Derslerin son günü

28.08.2023 - 2.09.2023
Dönem sonu sınavları  ve açılan dersler için azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin 

sınırsız sınavlarının yapılması

Zafer Bayramı

1:Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Enstitüler ve Yabancı 

Diller Yüksekokulu bu akademik takvime bağlı değildir.  

2: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesinde “FZR 407-Klinik Uygulama I” ve “FZR 

408-Klinik Uygulama II” dersleri, güz ve bahar dönemlerinde bir hafta önce başlar.

3: Pusula Bilgi Sistemi üzerinden yapılan tüm işlemlerin başlangıç saati 08:00, bitiş 

saati:17:00'dir.

4:Yaz döneminde başka üniversitelerden ders alacak öğrencilerimizin, üniversitemizin 

yaz dönemi akademik takvimini dikkate almaları gerekmektedir.

Derslerin ilk günü

2023-2024 GÜZ  DÖNEMİ
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Notlar:

YAZ DÖNEMİ

24.07.2023

25.08.2023


