2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM TASLAĞI
Hazırlık

Önlisans/Lisans

04.06.2018 - 10.09.2018
Pazartesi - Pazartesi
20.08.2018-24.08.2018
Pazartesi öğleden sonra Cuma

Lisansüstü
2017-2018 Eğitim - öğretim yılı için alınacak
lisansüstü öğrencilerin Enstitü Müdürlüklerine
başvuru, kayıt, kabul ve mali yükümlülüklerin yerine
getirilmesi dönemi

KURBAN BAYRAMI (Resmi Tatil)

15.08.2018 Cuma

ÇAP,YAP ve özel öğrenci başvuruları için son gün

15.08.2018 Cuma

Meslek Yüksekokullarına ve Fakültelere kurum içi ve
kurumlar arası yatay geçiş başvuruları için son gün

15.08.2018 Cuma

Merkezi yerleştirme puanı ile (Ek madde-1) yatay
geçiş başvuruları için son gün

17.08.2019 Cuma

Meslek Yüksekokullarının ve Fakültelerin ÇAP,YAP,
yatay geçiş ve özel öğrenci kabul işlemleriyle ilgili
kararlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na
bildirmeleri için son gün

17.08.2019 Cuma

Yatay geçiş kabulü gerçekleşen öğrencilerin intibak
kararlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na
bildirilmesi için son gün

27.08.2018-29.08.2018
Pazartesi - Çarşamba

Önlisans ve lisans programlarına kurumdışından
yatay geçiş başvurusu yapan ve kabulü gerçekleşen
öğrencilerin kayıtları
ZAFER BAYRAMI (Resmi Tatil)

30.08.2018 Perşembe

Burs Komisyonu tarafından başarı bursu kazanan
öğrencilerin Rektörlük Makamı'na bildirilmesi

31.08.2018 Cuma
03.09.2018-21.09.2018
Pazartesi - Cuma

Lisansüstü öğrencilerin güz yarıyılı ders kayıtları

04.09.2018 Salı

2018 - 2019 Eğitim - öğretim yılı güz yarıyılı haftalık ders programının web sayfasında öğrencilere
duyurulması

07.09.2018 Cuma

Danışman değişikliklerinin ve kota yöneticilerinin
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilmesi için son
gün

07.09.2018 Cuma

Yabancı Uyruklu öğrencilerin kabul işlemleri ile ilgili
kararların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na
bildirilmesi için son gün

10.09.2018 Pazartesi

İngilizce Seviye Tespit sınavı

12.09.2018 Çarşamba

İngilizce Yeterlilik Sınavı

12.09.2018-21.09.2018
Çarşamba-Cuma

Yabancı Uyruklu öğrencilerin kayıtları
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Hazırlık
13.09.2018 Perşembe

Önlisans/Lisans
Güz yarıyılı için mali yükümlülüklerin yerine getirilmesinde son gün
Güz yarıyılı ders kayıt dönemi öncesinde Fakülte ve
Meslek Yüksekokullarının danışmanlarla toplantı
yapması için son gün
Bölümlerin paket programlarını Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı'na bildirmesi için son gün

14.09.2018 Cuma
14.09.2018 Cuma

Bölümler/Anabilim Dalları tarafından kota girişlerinin yapılması için son gün

14.09.2018 Cuma

Paket programların sisteme işlenmesi için son gün

17.09.2018 Pazartesi

Online kayıt sisteminin saat 00.00'da açılması

18.09.2018 Salı
18.09.2018 Salı
19.09.2018 Çarşamba
20.09.2018 Perşembe
21.09.2018 Cuma
21.09.2018 Cuma
21.09.2018 Cuma

Lisansüstü

Hazırlık programı öğrencilerinin campus online
sisteminde yarıyıl kayıtlarını yenilemeleri
Hazırlık programı öğrencilerinin campus online
sisteminde yarıyıl kayıtlarını yenilemeleri
Hazırlık programı öğrencilerinin campus online
sisteminde yarıyıl kayıtlarını yenilemeleri
Hazırlık programı öğrencilerinin campus online
sisteminde yarıyıl kayıtlarını yenilemeleri

4. sınıf lisans öğrencilerinin güz yarıyılı ders kayıtları
3. sınıf lisans öğrencilerinin güz yarıyılı ders kayıtları
2. sınıf lisans ve 2. sınıf önlisans öğrencilerinin güz
yarıyılı ders kayıtları
1. sınıf lisans ve 1. sınıf önlisans öğrencilerinin güz
yarıyılı ders kayıtları
ÖSYS yoluyla yeni kayıt olan öğrencilerin Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı'na çalışma bursu başvuruları
için son gün
Online kayıt sisteminin saat 17.00'da öğrencilere kapatılması

22.09.2018 Cumartesi

Online kayıt sisteminin saat 17.00'da danışmanlara kapatılması

24.09.2018 Pazartesi

AKADEMİK AÇILIŞ ve "İLK DERS" (09.30-12.00)

24.09.2018 Pazartesi

2018-2019 Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı derslerinin başlaması

24.09.2018 Pazartesi
24.09.2018 Pazartesi
24.09.2018- 05.10.2018
Pazartesi - Cuma

Hazırlık, önlisans ve lisans programlarına yeni başlayacak öğrenciler için oryantasyon programı
Online kayıt sisteminin ders ekleme - bırakma ve geç kayıt için saat 09.00'da açılması
Online ders ekleme-bırakma ve geç kayıt dönemi

01.10.2018 Pazartesi

Öğrenci sayılarına göre kapatılma durumunda olan derslerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
Rektörlük Makamı'na bildirilmesi

05.10.2018 Cuma

Online kayıt sisteminin ders ekleme - bırakma ve geç kayıt için saat 17.00'da öğrencilere kapatılması

05.10.2018 Cuma

05.10.2018 Cuma

06.10.2018 Cumartesi

Meslek Yüksekokulu, Fakülte ve Enstitülere yarıyıl izni başvuruları için son gün
Burs Komisyonunun ÖSYS yoluyla yeni kayıt olan
öğrencilerin çalışma bursu değerlendirmelerini
Rektörlük Makamı'na sunması
Online kayıt sisteminin saat 17.00'da danışmanlara kapatılması

08.10.2018-29.11.2018
Pazartesi - Perşembe

Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda, not çizelgesine 'W' ile işlenerek dersten çekilme dönemi

22.10.2018 Pazartesi

Güz yarıyılında bölümlerde1.sınıf öğrencileri ile
toplantı yapılması için son gün

29.10.2018 Pazartesi

CUMHURİYET BAYRAMI (Resmi Tatil)
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Hazırlık

Önlisans/Lisans

Lisansüstü

ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ (9.00 - 10.30)

10.11.2018 Cumartesi

2018-2019 Eğitim - öğretim yılı bahar yarıyılında
alınacak lisansüstü öğrencilerin Enstitü
Müdürlüklerine başvuru, kayıt, kabul ve mali
yükümlülüklerin yerine getirilmesi dönemi

17.11.2018-18.01.2019
Çarşamba - Cuma

29.11.2018 Perşembe

Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda, not çizelgesine 'W' ile işlenerek dersten çekilme için son gün

03.12.2018 Pazartesi

2018-2019 Eğitim - öğretim yılı bahar yarıyılında verilecek derslerin sisteme girilmesi için son gün

10.12.2018 Pazartesi

Sisteme girilmiş olan 2018-2019 eğitim - öğretim yılı bahar yarıyılı derslerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
tarafından Rektörlük Makamı'na sunulması

14.12.2018 Cuma

2018-2019 Eğitim - öğretim yılı güz yarıyılı final sınav programının web sayfasında öğrencilere duyurulması

25.12.2018 Salı

Noel Tatili
2018-2019 Eğitim - öğretim yılı güz yarıyılı derslerinin sona ermesi

28.12.2018 Cuma

YILBAŞI TATİLİ (Resmi Tatil)

01.01.2019 Salı

Online sistemin saat 09.00'da not verme işlemine açılması

02.01.2019 Çarşamba
02.01.2019-17.01.2019
Çarşamba - Perşembe

2018-2019 Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı final sınavları
2018-2019 Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kesinleşen haftalık ders programlarının son kontrol için Meslek
Yüksekokullarına/ Fakültelere/ Enstitülere gönderilmesi

09.01.2019 Çarşamba
10.01.2019 Perşembe

Hazırlık Programı güz yarıyılı derslerinin sona ermesi

11.01.2019 Cuma

Hazırlık Programı final sınavları

14.01.2019-01.02.2019
Pazartesi - Cuma
15.01.2019 Salı

Lisansüstü öğrencilerin bahar yarıyılı mali
yükümlülüklerini yerine getirmesi ve ders kayıtları
Hazırlık Programı erken çıkış sınavları

2018-2019 Eğitim - öğretim yılı bahar yarıyılı haftalık ders programlarının web sayfasında öğrencilere
duyurulması

18.01.2019 Cuma

Mazeret sınavları için son başvuru tarihi

20.01.2019 Pazar

Online sistemin saat 17.00'da not verme işlemine kapatılması

21.01.2019 Pazartesi

Fakültelere kurum içi, Meslek Yüksekokullarına
kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvuruları
için son gün

21.01.2019 Pazartesi

ÇAP,YAP ve özel öğrenci başvuruları için son gün

21.01.2019 Pazartesi

Merkezi yerleştirme puanı ile (Ek madde-1) yatay
geçiş başvuruları için son günü

22.01.2019-24.01.2019 SalıPerşembe

Mazeret sınavları

22.01.2019 Salı

Danışman değişikliklerinin ve kota yöneticilerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilmesi için son gün

22.01.2019 Salı

Bölümler/Anabilim Dalları tarafından kota girişlerinin yapılması için son gün
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Hazırlık

Önlisans/Lisans

Lisansüstü

23.01.2019 Çarşamba

Bölümlerin paket programlarını Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı'na bildirmesi için son gün

23.01.2019 Çarşamba

Meslek Yüksekokullarının ve Fakültelerin ÇAP,YAP,
yatay geçiş ve özel öğrenci kabul işlemleriyle ilgili
kararlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na
bildirmeleri için son gün

23.01.2019 Çarşamba

Yatay geçiş kabulü gerçekleşen öğrencilerin intibak
kararlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na
bildirilmesi için son gün

24.01.2019-25.01.2019
Perşembe-Cuma

Önlisans ve lisans programlarına kurumdışından
yatay geçiş başvurusu yapan ve kabulü gerçekleşen
öğrencilerin kayıtları

25.01.2019 Cuma

Bahar yarıyılı için mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi için son gün
Proje ve tez için verilen eksik notların (I) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilmesi için son gün

25.01.2019 Cuma
29.01.2019-01.02.2019 SalıCuma

Online kayıt sisteminin saat 00.00'da açılması

29.01.2019 Salı
29.01.2019 Salı
30.01.2019 Çarşamba
31.01.2019 Perşembe
01.02.2019 Cuma
01.02.2019 Cuma

Hazırlık programı öğrencilerinin campus online
sisteminde yarıyıl kayıtlarını yenilemeleri
Hazırlık programı öğrencilerinin campus online
sisteminde yarıyıl kayıtlarını yenilemeleri
Hazırlık programı öğrencilerinin campus online
sisteminde yarıyıl kayıtlarını yenilemeleri
Hazırlık programı öğrencilerinin campus online
sisteminde yarıyıl kayıtlarını yenilemeleri

4. sınıf lisans öğrencilerinin bahar yarıyılı ders
kayıtları
3. sınıf lisans öğrencilerinin bahar yarıyılı ders
kayıtları
2. sınıf lisans ve 2. sınıf önlisans öğrencilerinin bahar
yarıyılı ders kayıtları
1. sınıf lisans ve 1. sınıf önlisans öğrencilerinin bahar
yarıyılı ders kayıtları
Online kayıt sisteminin saat 17.00'da öğrencilere kapatılması

02.02.2019 Cumartesi

Online kayıt sisteminin saat 17.00'da danışmanlara kapatılması

04.02.2019 Pazartesi

2018-2019 Eğitim - öğretim yılı bahar yarıyılı derslerinin başlaması

04.02.2019-15.02.2019
Pazartesi - Cuma

Online ders ekleme-bırakma ve geç kayıt dönemi

04.02.2019 Pazartesi

Online kayıt sisteminin ders ekleme - bırakma ve geç kayıt için saat 09.00'da açılması

04.02.2019 Pazartesi

Burs Komisyonu tarafından başarı bursu kazanan
öğrencilerin Rektörlük Makamı'na bildirilmesi

11.02.2019 Pazartesi

Öğrenci sayılarına göre kapatılma durumunda olan derslerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
Rektörlük Makamı'na bildirilmesi

15.02.2019 Cuma

Online kayıt sisteminin ders ekleme - bırakma ve geç kayıt için saat 17.00'da öğrencilere kapatılması

15.02.2019 Cuma

Meslek Yüksekokulu,Fakülte ve Enstitülere yarıyıl izni başvuruları için son gün

16.02.2019 Cumartesi

Online kayıt sisteminin saat 17.00'da danışmanlara kapatılması

18.02.2019-11.04.2019
Pazartesi - Perşembe

Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda, not çizelgesine 'W' ile işlenerek dersten çekilme dönemi

22.02.2019 Cuma

Bahar yarıyılında bölümlerde 1.sınıf öğrencileri ile
toplantı yapılması için son gün
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Hazırlık

Lisansüstü

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

08.03.2019 Cuma
01.04.2019-05.04.2019
Pazartesi - Cuma

Önlisans/Lisans

Yabancı Diller Okulu bahar tatili

11.04.2019 Perşembe

Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda, not çizelgesine 'W' ile işlenerek dersten çekilme için son gün

23.04.2019 Salı

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI (Resmi Tatil)

25.04.2019 Perşembe

2018-2019 Eğitim - öğretim yılı yaz öğretiminde verilecek derslerin sisteme girilmesi için son gün

26.04.2019-27.04.2019
Cuma öğleden sonraCumartesi

BAHAR FESTİVALİ

29.04.2019 Pazartesi

Sisteme girilmiş olan 2018-2019 eğitim-öğretim yılı yaz öğretimi derslerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
tarafından Rektörlük Makamı'na sunulması

30.04.2019 Salı

2018-2019 Eğitim - öğretim yılı bahar yarıyılı final sınav programının web sayfasında öğrencilere
duyurulması
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ (Resmi Tatil)

01.05.2019 Çarşamba

2018-2019 Eğitim - öğretim yılı yaz öğretiminde açılacak derslerin, haftalık ders programı önerilerinin
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilmesinde son gün
2018-2019 Eğitim - öğretim yılı yaz öğretimi
kesinleşen haftalık ders programının son kontrol için
Fakültelere gönderilmesi

03.05.2019 Cuma
08.05.2019 Çarşamba

2018-2019 Eğitim - öğretim yılı bahar yarıyılı derslerinin sona ermesi

10.05.2019 Cuma
13.05.2018 Pazartesi

2018-2019 Eğitim - öğretim yılı yaz öğretimi haftalık ders programının web sayfasında ilan edilmesi

14.05.2019-30.05.2019 Salı Perşembe

2018-2019 Eğitim - öğretim yılı bahar yarıyılı final sınavları

14.05.2019 Salı

Online sistemin saat 09.00'da not verme işlemine açılması
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI (Resmi Tatil)

19.05.2019 Pazar
22.05.2019 Çarşamba

İngilizce Hazırlık Programı bahar yarıyılı derslerinin
sona ermesi
2018-2019 Eğitim-öğretim yılı ücret tahsilatının başlaması

23.05.2019 Perşembe
23.05.2019 Perşembe

İngilizce Hazırlık Programı final sınavları

27.05.2019-29.08.2019
Pazartesi - Cuma

2019-2020 Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında verilecek derslerin sisteme girilmesi için son gün
2019-2020 Eğitim-öğretim yılı yurtdışından öğrenci
başvuru dönemi

27.05.2019-10.09.2019
Pazartesi - Salı

Lisansüstü programlara erken kabul için Enstitü
Müdürlüklerine başvuru dönemi

27.05.2019-01.08.2019
Pazartesi - Perşembe

Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk
kesin kayıtları

28.05.2019 Salı
31.05.2019 Cuma

İngilizce Hazırlık Programı çıkış sınavları
Mazeret sınavları için son başvuru tarihi
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Hazırlık

Önlisans/Lisans

04.06.2019-07.06.2019 Salı
öğleden sonra - Cuma

Lisansüstü

RAMAZAN BAYRAMI(Resmi Tatil)
Online sistemin saat 17.00'da not verme işlemine kapatılması

05.06.2019 Çarşamba
11.06.2019-13.06.2019 SalıPerşembe

Mazeret sınavları
Yaz öğretimi için mali yükümlülüklerin yerine
getirilmesinde son gün

12.06.2019 Çarşamba
13.06.2019-14.06.2019
Perşembe - Cuma
14.06.2019 Cuma

2018-2019 Eğitim - öğretim yılı yaz öğretimi kayıtları
Yaz öğretimi için mali yükümlülüklerin yerine
getirilmesinde son gün

Mezuniyet kararları için Meslek Yüksekokulu/ Fakülte/ Enstitü Yönetim Kurullarının toplanması için son gün

14.06.2019 Cuma
17.06.2019 Pazartesi

Proje ve tez için verilen eksik notların (I) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilmesi için son gün

2018-2019 Yaz öğretimi derslerinin başlaması

17.06.2019-21.06.2019
Pazartesi - Cuma

Online ders ekleme-bırakma ve geç kayıt dönemi

18.06.2019 Salı

Öğrenci sayılarına göre kapatılma durumunda olan
derslerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
Rektörlük Makamı'na bildirilmesi

21.06.2019 Cuma

2019-2020 Eğitim-öğretim yılı çalışma bursu
başvurularının son günü

21.06.2019 Cuma

Online kayıt sisteminin ders ekleme - bırakma ve geç
kayıt için saat 17.00'da öğrencilere kapatılması

22.06.2019 Cumartesi

Online kayıt sisteminin saat 17.00'da danışmanlara
kapatılması
Mezuniyet Töreni (lisans ve lisansüstü)

22.06.2019 Cumartesi

Mezuniyet Töreni (önlisans)

23.06.2019 Pazar
24.06.2019-18.07.2019
Pazartesi - Perşembe

Yaz öğretiminde, not çizelgesine 'W' ile işlenerek
dersten çekilme dönemi
Demokrasi Bayramı (Resmi Tatil)

15.07.2019 Pazartesi

Yaz öğretiminde, not çizelgesine 'W' ile işlenerek
dersten çekilme için son gün

18.07.2019 Perşembe
01.08.2019 Perşembe

Yaz öğretimi derslerinin sona ermesi ve Hazırlık
Programı bütünleme sınavı

02.08.2019 Cuma

Yaz öğretimi derslerinin sona ermesi

05.08.2019-07.08.2019
Pazartesi-Çarşamba

Yaz öğretimi final sınavları

06.08.2019 Pazartesi

Online sistemin saat 09.00'da not verme işlemine
açılması

07.08.2019 Çarşamba

Lisans programları ÇAP ve YAP kontenjanlarının
fakülteler tarafında ilan edilmesi

09.08.2019 Cuma

Online sistemin saat 17.00'da not verme işlemine
kapatılması
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Hazırlık
10.08.2019-14.08.2019
Cumartesi öğleden sonra Çarşamba
30.08.2019 Cuma
01.09.2019-20.09.2019
Pazar - Cuma

Önlisans/Lisans

Lisansüstü

KURBAN BAYRAMI (Resmi Tatil)
ZAFER BAYRAMI (Resmi Tatil)
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin
ikinci kesin kayıtları
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