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Akademik 

Takvim





NE ZAMAN?

Kayıtlar ne zaman 
başlıyor?

Vizeler ne zaman?
En son ne zaman ders 

seçebilirim?
Finaller ne zaman?

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Yönetmelik
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Danışman

3



Fakülte web sayfasından ve OBIS üzerinden 
görebilirsiniz

DANIŞMANIM 
KİM?



Danışmanlık faaliyetleri akademik personel 
tarafından yürütülmektedir.

DANIŞMAN 
DA HOCA 
MI?



Ders seçimi, ders kaydı, alttan kalan dersler 
ile ilgili durumlar, üstten ders alma, seçmeli 

ders içerikleri vb.

NELER 
DANIŞABİLİRİM

?



Mail adresleri ve ofis telefon numaraları 
fakülte web sayfasında

Oda numaraları  fakülte web sayfası

DANIŞMANIMA 
NASIL 

ULAŞIRIM
?







Danışmanınıza kişisel telefonundan veya sosyal 
medyadan ulaşmaya çalışıyorsunuzdur. İletişim 
kurmada tercihiniz fakülte ofis telefonu veya 

mail olmalıdır. 

Danışmanım 
görüldü 
atıyor; 
cevap 

vermiyor



Kamu kurumlarında çalışma düzeni 08:00-
17:00’dir. 

Öğrenci
İşlerine 
Ulaşamıyorum



Danışmanınızla görüşmeye gelmeden önce mail veya 
ofis telefonu aracılığıyla randevulaşmanız zaman 

kaybınızı engelleyecektir.

Danışmanıma
ulaşamıyorum



Her bölümün ve sınıfın müfredatı farklılık 
gösterdiği gibi her öğrencinin de ders durumu 

farklılık göstermektedir. 
Bütün danışmanlar yönetmeliğe göre kayıt 

sürecini yürütmektedir. 
Kafanızdaki soru işaretlerini danışmanınızla 

istişare edebilirsiniz.

Danışmanım 
ders 

vermiyor 
ama başka 
danışmanlar 

veriyor



Ders ekleme bırakma, mazeretli ders kaydı vb. 
dilekçe örnekleri fakülte web sayfasında

Danışmanım 
dilekçe 
yazmamı 
istedi





Akademik takvim güncellemeleri, üniversite web 
sitesi ve fakülte web sitesinde yer alan 

duyuruları takip etmek öğrenci 
sorumluluğundadır. 

… AMA BANA 
KİMSE 

SÖYLEMEDİ



Öğrenci işleri
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Eğitim ve öğretim 
süreçlerinin planlı ve 

düzenli şekilde 
yürütülmesi



NELER YAPAR ?

iLK KAYIT

Fakülteye ilk kayıt 
işlemleri

BAŞVURULAR

Yan dal, Yatay Geçiş, 
Dikey Geçiş, Muafiyet 
işlemleri vb.

BELGE SAĞLANMASI

Onaylı öğrenci 
belgesi, transkript, 

diploma eki vb.

MEZUNiYET

İlişik kesme ve 
mezuniyet 
belgelerinin 
sağlanması



Üniversite 

Yapılanması
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REKTÖRLÜK

FAKÜLTE DEKANLIKLARI

BÖLÜM BAŞKANLIKLARI





GEÇiŞLER
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YATAY

● Üniversitelerarası aynı 
programda geçiş

● Üniversitelerarası farklı 
programlar arası geçiş

● Kurum içi geçiş

● 2 yıllık programlardan 4 
yıllık programlara DGS ile 
geçiş

DİKEY



YAN DAL ÇiFT

ANADAL
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Diploma programı değildir, 
sertifika programıdır

Lisans müfredatının tamamı 
alınmaz

DiPLOMA PROGRAMIDIR

Programda yer alan bütün 
derslerin başarı ile 

tamamlanması neticesinde 
çift anadal diplomasına hak 

kazanılır

Uzmanlaşma Sağlar

Belli bir alandaki akademik 
bilgi birikimini 
arttırmayı sağlar

NE LAZIM?

Bölüm anlaşması; en erken 3 
en geç 5. dönem 

olma;genel not ortalaması 
>2,75; başarısız ders 

bulunmaması

YAN DAL ÇiFT ANADAL

NE LAZIM?

En erken 3, en geç 6. dönem olma; 
genel not ortalaması >2,5



STAJ
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GÖNÜLLÜ 

STAJ
-3. sınıfın yaz dönemi
-Tarihler esnek değil

-Kurumu kendiniz 
bulmalısınız



ERASMUS VE 

FARABi

PROGRAMLARI
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ERASMUS

• Öğrenimin bir bölümünü 
kurumlararası anlaşma ile 
ortak olunan yurtdışı 
yükseköğretim kurumunda 
gerçekleşmesi

• 1, 2 veya 3 dönem 
olabilir

• 1. sınıflar ve mezunlar 
faydalanamaz



● Kendi kurumunuz dışında 
bir yükseköğretim 
kurumunda eğitim ve 
öğretim faaliyetlerine 
devam etme

● 1 veya 2 dönem (yarıyıl) 
olabilir

FARABi


