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HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS-ÖNLİSANS PROGRAMLARI 

AKADEMİK TAKVİMİ) 

(Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesi hariç) 

01.08.2018-15.08.2018 
Ek Madde-1 ve Ek Madde-2 kapsamında yapılacak güz dönemi yatay geçiş başvuru 
tarihleri (Tüm programlar için) 

01.08.2018-31.08.2018 
Güz dönemi kurum içi-kurumlararası yatay geçiş başvuru tarihleri 
(Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç) 

01.09.2018-06.09.2018 Güz dönemi yatay geçiş başvurularını değerlendirme 

07.09.2018 Güz dönemi yatay geçiş başvuruları sonuçlarının ilanı 

10.09.2018-11.09.2018 Güz dönemi yatay geçiş kesin kayıt tarihleri 

12.09.2018 Güz dönemi yatay geçiş yedekten kayıt yaptıracakların ilanı 

13.09.2018-14.09.2018 Güz dönemi yatay geçiş yedek kayıt tarihleri 

13.08.2018-17.08.2018 
Meslek Yüksekokullarından azami öğretim süresinde mezun olamayan öğrencilere 
verilen birinci ek sınav tarihleri 

27.08.2018 Birinci ek sınav sonuçlarının son ilan tarihi 

28.08.2018-02.09.2018 
Meslek Yüksekokullarından azami öğretim süresinde mezun olamayan öğrencilere 

verilen ikinci ek sınav tarihleri 

10.09.2018 İkinci ek sınav sonuçlarının son ilan tarihi 

11.09.2018-14.09.2018 
Azami öğretim süresinde mezun olamayan öğrencilerin ek sınav sonuçlarına göre ders 
kayıt tarihleri 

17.09.2018-21.09.2018 Güz dönemi ders kayıtları 

27.09.2018 İngilizce Ders muafiyet sınavı 

28.09.2018 Hazırlık sınıfı İngilizce Yeterlilik Sınavı 

28.09.2018 Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ders muafiyetleri için son başvuru tarihi 

05.10.2018 Güz dönemi ders ekleme çıkarma ve danışman onayları için son gün 

05.10.2018 
Güz dönemi ders kaydını mazeretleri nedeniyle yaptıramayan öğrenciler için Yönetim 

Kurulu kararı ile son kayıt tarihi 

24.09.2018-31.12.2018  GÜZ DÖNEMİ 

31.12.2018 Güz dönemi ara sınav sonuçlarının son ilan tarihi 

02.01.2019-11.01.2019 Güz dönemi yarıyıl sonu sınavları 

18.01.2019 Güz dönemi yarıyıl sonu sınav sonuçları son ilan tarihi 

21.01.2019-25.01.2019 Güz dönemi bütünleme sınavları 

01.02.2019 Güz dönemi bütünleme sınav sonuçları son ilan tarihi 

08.02.2019 Tek Ders Sınavı 

02.01.2019-18.01.2019 
Bahar dönemi yatay geçiş başvuruları (Ek madde-1’e göre ve ön lisans programları 
için) 

21.01.2019-24.01.2019 Bahar dönemi yatay geçiş başvurularını değerlendirme 

25.01.2019 Bahar dönemi yatay geçiş başvuruları sonuçlarının ilanı 

28.01.2019-29.01.2019 Bahar dönemi yatay geçiş kesin kayıt tarihleri 

30.01.2019 Bahar dönemi yatay geçiş yedekten kayıt yaptıracakların ilanı 

31.01.2019-01.02.2019 Bahar dönemi yatay geçiş yedek kayıt tarihleri 

28.01.2019-01.02.2019 Bahar dönemi ders kayıtları 

04.02.2019-10.05.2019  BAHAR DÖNEMİ 

15.02.2019 Bahar dönemi ders ekleme çıkarma ve danışman onayları için son gün 

15.02.2019 
Bahar dönemi ders kaydını mazeretleri nedeniyle yaptıramayan öğrenciler için 
Yönetim Kurulu kararı ile son kayıt tarihi 

10.05.2019 Bahar dönemi ara sınav sonuçlarının son ilan tarihi 

13.05.2019-24.05.2019 Bahar dönemi yarıyıl sonu sınavları 

31.05.2019 Bahar dönemi yarıyıl sonu sınav sonuçları son ilan tarihi 

10.06.2019-14.06.2019 Bahar dönemi bütünleme sınavları 

21.06.2019 Bahar dönemi bütünleme sınav sonuçları son ilan tarihi 

28.06.2019 Tek Ders Sınavı 

YAZ OKULU (2018-2019) 

24.06.2019-27.06.2019 Yaz okulu Başvuru ve Kayıt ve Danışman Onay Tarihleri 

28.06.2019 Yaz Okulu Açılan Derslerin açıklanması 

01.07.2019-23.08.2019 Yaz okulu Dönemi (11-14 Ağustos 2019 Kurban Bayramı) 



23.08.2019 Yaz okulu ara sınav sonuçlarının son ilan tarihi 

26.08.2019-29.08.2019 Yaz okulu yarıyıl sonu sınavları 

06.09.2019 Yaz okulu yarıyıl sonu sınav sonuçları son ilan tarihi 

 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME TAKVİMİ(2018-2019) 

13.05.2019-31.05.2019 Ön Lisans ve Lisans Programlarına yerleştirme için başvuru ve Tercih Tarihleri 

21.06.2019 Yerleştirme Sonuçlarının açıklanması 

01.07.2019-02.07.2019 Kesin kayıt tarihleri 

03.07.2019 Boş Kontenjanların açıklanması 

04.07.2019-05.07.2019 Yedek Aday Kesin Kayıt Tarihleri 

08.07.2019 Boş kontenjanların açıklanması 

09.07.2019-12.07.2019 Boş kalan Programlara ek yerleştirme için başvuru ve Tercih Tarihleri 

22.07.2019 1.Ek yerleştirme sonuçlarının ilanı 

05.08.2019-06.08.2019 1.Ek yerleştirme kesin kayıt tarihleri 

07.08.2019 Boş kontenjanların açıklanması 

08.08.2019-09.08.2019 1.Ek yerleştirme yedek aday kesin kayıt tarihleri 

23.08.2019 
1.Ek yerleştirme yedek aday kesin kayıtlarından sonra mevcut başvurular arasından boş 
kalan kontenjanlar için 2.yerleştirme sonuçlarının ilanı 

02.09.2019-03.09.2019 2.Ek yerleştirme kesin kayıt tarihleri 

04.09.2019 2.Ek yerleştirme kesin kayıt sonrası boş kalan kontenjanların ilanı 

05.09.2019-06.09.2019 2.Ek yerleştirme yedek aday kesin kayıt tarihleri 

10.09.2019 Türkçe Yeterlilik Sınav Tarihi 
 

*Ara sınav günleri akademik takvimin dışında sayılacaktır. 

*Yarım veya tam gün olan dini ve milli resmi tatil günlerinde sınav yapılamaz. 
*Sınavlar ve dersler, haftalık ders programında olması koşuluyla hafta sonu da yapılabilir. 

 

 

 

Üniversitemiz Senatosunun 18.04.2018 tarih ve 10/01 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 
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