
3-‐5	  Eylül	  2014 Kesin	  kayıtlar
8	  Eylül	  2014 İngilizce	  Yerleştirme	  Sınavı
11	  Eylül	  2014 İngilizce	  Yeterlik	  Sınavı	  (Sadece	  yerleştirme	  sınavında	  başarılı	  olan	  öğrenciler	  katılacaktır.)
15-‐17	  Eylül	  	  2014 Ders	  kayıtları	  (İnternet	  üzerinden	  yapılacaktır.)
22	  Eylül	  2014 Üniversiteye	  uyum	  programı
23	  Eylül	  2014 Derslerin	  başlaması
29	  Eylül	  2014 Ders	  ekleme/bırakma	  için	  son	  gün
3	  Ekim	  2014 Dersler	  yapılmayacaktır
4-‐7	  Ekim	  2014 Kurban	  Bayramı	  tatili
29	  Ekim	  2014 Cumhuriyet	  Bayramı	  tatili
10	  Kasım	  2014 Atatürk'ü	  Anma	  Günü	  
25-‐26	  Aralık	  2014 Dersler	  yapılmayacaktır
1	  Ocak	  2015 Yılbaşı	  tatili
9	  Ocak	  2015 Derslerin	  son	  günü
14-‐18	  Ocak	  2015 Yarıyıl	  sonu	  sınavları
20	  Ocak	  2015 Yarıyıl	  sonu	  notlarının	  ilanı
21	  Ocak	  2015 Bütünleme	  sınavı	  başvuruları	  
22-‐24	  Ocak	  2015 Bütünleme	  sınavları

26-‐28	  Ocak	  2015 Ders	  kayıtları
2	  Şubat	  2015 Derslerin	  başlaması
6	  Şubat	  2015 Eğitim	  ücretini	  ödemek	  için	  son	  gün
9	  Şubat	  2015 Ders	  ekleme	  /	  bırakma	  için	  son	  gün
23	  Nisan	  2015 Ulusal	  Egemenlik	  ve	  Çocuk	  Bayramı	  tatili
1	  Mayıs	  2015	   Emek	  ve	  Dayanışma	  Günü	  tatili
8	  Mayıs	  2015 Derslerin	  son	  günü
11-‐12-‐13	  Mayıs	  2015 Ek	  ders	  günleri	  (23	  Nisan,	  1	  Mayıs)
18-‐29	  Mayıs	  2015 Yarıyıl	  sonu	  sınavları
19	  Mayıs	  2015	   Atatürk'ü	  Anma	  Gençlik	  ve	  Spor	  Bayramı
2	  Haziran	  2015 Yarıyıl	  sonu	  sınavı	  notlarının	  ilanı	  
4-‐10	  Haziran	  2015 Bütünleme	  sınavları

15-‐16	  Haziran	  2015 Ders	  kayıtları
18	  Haziran	  2015 Derslerin	  başlaması
24	  Haziran	  2015 Eğitim	  ücretini	  ödemek	  için	  son	  gün
24	  Haziran	  2015 Ders	  ekleme	  /	  bırakma	  için	  son	  gün
16-‐19	  Temmuz,	  2015 Ramazan	  Bayramı
7	  Ağustos	  2015 Derslerin	  son	  günü
10-‐14	  Ağustos	  2015 Yarıyıl	  sonu	  sınavları
18	  Ağustos	  2015 Yarıyıl	  sonu	  sınavı	  notlarının	  ilanı

2014-‐2015	  LİSANS	  AKADEMİK	  TAKVİMİ
GÜZ	  YARIYILI

BAHAR	  YARIYILI

YAZ	  OKULU



22	  Eylül	  2014 Üniversiteye	  uyum	  programı
23	  Eylül	  2014 Module	  1'in	  başlangıcı
3	  Ekim	  2014 Dersler	  yapılmayacaktır.
4-‐7	  Ekim	  2014 Kurban	  bayramı
29	  Ekim	  2014 Cumhuriyet	  bayramı
10	  Kasım	  2014 Atatürk'ü	  Anma	  Günü
19	  Kasım	  2014 Module	  1'in	  son	  günü
24	  Kasım	  2014 Module	  2'nin	  başlangıcı
25-‐26	  Aralık	  2014 Dersler	  yapılmayacaktır.
1	  Ocak	  2015 Yılbaşı	  tatili
14	  Ocak	  2015 Module	  2'nin	  son	  günü
16	  Ocak	  2015 İngilizce	  Yeterlilik	  Sınavı

2	  Şubat	  2015 Module	  3'ün	  başlangıcı
6	  Şubat	  2015 Eğitim	  ücretini	  ödemek	  için	  son	  gün
23	  Mart	  2015 Module	  3'ün	  son	  günü
30	  Mart	  2015 Module	  4'ün	  başlangıcı
23	  Nisan	  2015 Ulusal	  Egemenlik	  ve	  Çocuk	  Bayramı
1	  Mayıs	  2015 İşçi	  Bayramı
19	  Mayıs	  2015 Atatürk'ü	  Anma,	  Gençlik	  ve	  Spor	  Bayramı
21	  Mayıs	  2015 Module	  4'ün	  son	  günü
YAZ	  OKULU
29	  Mayıs	  2015 Eğitim	  ücretini	  yatırmak	  için	  son	  gün
1	  Haziran	  2015 Yaz	  okulunun	  başlangıcı
9	  Temmuz	  2015 Yaz	  okulunun	  son	  günü

BAHAR	  YARIYILI

GÜZ	  YARIYILI
2014-‐2015	  İNGİLİZCE	  HAZIRLIK	  PROGRAMI	  AKADEMİK	  TAKVİMİ


