
 

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ                                    

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI               

SARAYKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 

TRİMESTER AKADEMİK TAKVİM 

GÜZ DÖNEMİ 

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 

29.08.2022 - 2.09.2022 Derslere ilişkin önkoşul/yan koşulların Bölüm Başkanlıkları tarafından sisteme girilmesi 

22.08.2022 – 26.08.2022 Yeni öğrenciler için üniversiteye kayıt işlemleri 

8.09.2022 Özel öğrenci başvurularının ilgili bölümlere yapılmasının ve değerlendirilmesinin son günü 

8.09.2022 
İşletmede mesleki eğitim yapmak isteyen öğrencilerin sistemden başvuru yapmalarının son 

günü 

11.09.2022 - 28.09.2022 Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeme işlemlerinin 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 

17.09.2022 - 18.09.2022 
Ortak zorunlu dersler kapsamında verilen yabancı dil derslerden 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 

19.09.2022 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 

21.09.2022 
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 

28.09.2022 Eşdeğerlik, muafiyet ve intibak kararlarının sisteme girilmesinin son günü 

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

2.12.2022 -9.12.2022 Devamsızlıkların öğretim elemanları tarafından sisteme girilmesi 

2.12.2022 - 9.12.2022 
Ders Değerlendirme, AKTS İş Yükü, Ders Kazanımları ve Program Yeterlilikleri 
anketlerinin öğrenciler tarafından doldurulması 

9.12.2022 Cuma günü derslerinin yapılması 

9.12.2022 Derslerin son günü 

10.12.2022 - 18.12.2022 
Dönem sonu sınavları ile azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin 1. ek sınav-sınırsız 
sınavlarının yapılması 

21.12.2022 - 25.12.2022 
Bütünleme sınavları ile azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin 2. ek sınav-sınırsız 
sınavlarının yapılması 



 

 

KIŞ DÖNEMİ 

26.12.2022 - 29.12.2022 Şubelerin açılması ve görevlendirme işlemlerinin yapılması 

26.12.2022 - 29.12.2022 Eğitim-öğretim kılavuzlarının onaylanması 

26.12.2022 - 11.01.2022 Haftalık ders programlarının oluşturulması 

26.12.2022 
İşletmede mesleki eğitim yapmak isteyen öğrencilerin sistemden başvuru yapmalarının son 
günü 

28.12.2022 
Özel öğrenci başvurularının ilgili bölümlere yapılmasının ve değerlendirilmesinin son 
günü 

26.12.2022 - 11.01.2023 Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeme işlemlerinin yapılması 

26.12.2022 - 29.12.2022 Kayıt yenileme işlemlerinin sistem üzerinden yapılması 

26.12.2022 - 29.12.2022 Üç ders sınavı başvurularının sistem üzerinden yapılması 

26.12.2022 - 29.12.2022 
Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin sistem üzerinden ek sınav/ek süre/sınırsız 
sınav tercihlerini yapması 

2.01.2023 Derslerin ilk günü 

2.01.2023 - 4.01.2023 Üç ders sınavlarının yapılması 

4.01.2023 
Öğrencilerin eşdeğerlik ve muafiyet intibak başvurularının sistem üzerinden yapılmasının 

son günü 

4.01.2023 
Mazeretli ders kayıt talebi için öğrencilerin sistem üzerinden ilgili birimlere başvurularının 
son günü 

9.01.2023 - 11.01.2023 Ekle-Sil ve Onayla günleri 

9.01.2023 - 11.01.2023 Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerden tercih yapanların ders kayıt işlemleri 

11.01.2023 Eşdeğerlik, muafiyet ve intibak kararlarının sisteme girilmesinin son günü 

17.03.2023 - 24.03.2023 Devamsızlıkların öğretim elemanları tarafından sisteme girilmesi 

17.03.2023 - 24.03.2023 
Ders Değerlendirme, AKTS İş Yükü, Ders Kazanımları ve Program Yeterlilikleri 
anketlerinin öğrenciler tarafından doldurulması 

24.03.2023 Cuma günü derslerinin yapılması 

24.03.2023 Derslerin son günü 

25.03.2023 - 2.04.2023 
Dönem sonu sınavları ile azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin 1. ek sınav-sınırsız 
sınavlarının yapılması 

5.04.2023 - 9.04.2023 
Bütünleme sınavları ile azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin 2. ek sınav-sınırsız 
sınavlarının yapılması 



 

 

BAHAR DÖNEMİ 

10.04.2023 - 14.04.2023 Şubelerin açılması ve görevlendirme işlemlerinin yapılması 

10.04.2023 - 14.04.2023 Eğitim-öğretim kılavuzlarının onaylanması 

10.04.2023 - 14.04.2023 Haftalık ders programlarının oluşturulması 

10.04.2023 
İşletmede mesleki eğitim yapmak isteyen öğrencilerin sistemden başvuru yapmalarının son 
günü 

12.04.2023 
Özel öğrenci başvurularının ilgili bölümlere yapılmasının ve değerlendirilmesinin son 
günü 

10.04.2023 - 04.05.2023 Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeme işlemlerinin yapılması 

10.04.2023 - 14.04.2023 Kayıt yenileme işlemlerinin yapılması 

10.04.2023 - 14.04.2023 Üç ders sınavı başvurularının sistem üzerinden yapılması 

10.04.2023 - 14.04.2023 
Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin sistem üzerinden ek sınav/ek süre/sınırsız 
sınav tercihlerini yapması 

24.04.2023 Derslerin ilk günü 

24.04.2023 - 26.04.2023 Üç ders sınavlarının yapılması 

26. 04. 2023 
Öğrencilerin eşdeğerlik ve muafiyet intibak başvurularının sistem üzerinden yapılmasının 

son günü 

26. 04. 2023 
Mazeretli ders kayıt talebi için öğrencilerin sistem üzerinden ilgili birimlere başvurularının 
son günü  

1.05.2023 Emek ve Dayanışma Günü 

2.05.2023 - 4.05.2023 Ekle-Sil ve Onayla günleri 

2.05.2023 - 4.05.2023 Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerden tercih yapanların ders kayıt işlemleri 

4.05.2023 Eşdeğerlik, muafiyet ve intibak kararlarının sisteme girilmesinin son günü 

19.05.2023 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 

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

15.07.2023 Demokrasi ve Milli Birlik Günü 

17.07.2023 - 21.07.2023 Devamsızlıkların öğretim elemanları tarafından sisteme girilmesi 

17.07.2023 - 21.07.2023 
Ders Değerlendirme, AKTS İş Yükü, Ders Kazanımları ve Program Yeterlilikleri 
anketlerinin öğrenciler tarafından doldurulması 

21.07.2023 Cuma günü derslerinin yapılması 

21.07.2023 Derslerin son günü 

22.07.2023 – 30.07.2023 
Dönem sonu sınavları ile azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin 1. ek sınav-sınırsız 
sınavlarının yapılması 

2.08.2023 - 6.08.2023 
Bütünleme sınavları ile azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin 2. ek sınav-sınırsız 
sınavlarının yapılması 

2023-2024 GÜZ DÖNEMİ 

25.09.2023 Derslerin ilk günü  

 


