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Topoloji 
Ana Bilim Dalı Başkanı
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OLANAKLAR



• Fiziki Olanaklar

• A, B ve C Blok olmak üzere toplam üç bina

• 5 amfi, 49 sınıf, 1 bilgisayar laboratuvarı

• C Blokta ders çalışma ve internet

kullanımına olanak sağlayan 120 kişilik

çalışma salonu

Fen-Edebiyat Fakültesi



Anabilim Dalı Vizyonu

Uluslararası arenada tanınmış olan Matematik
bölümleri ile aynı düzeyde eğitim verme
çabalarımızı devam ettirmek, çağın gereği olarak
hızla ilerleyen teknolojiyi takip edip bölüm
çalışanlarının ve öğrencilerinin kullanımına sunmak,
günün koşullarına uygun Matematik bilgisini aktif
bir şekilde kullanacak matematikçiler yetiştirmektir.



Anabilim Dalı Misyonu

Adnan Menderes Üniversitesinde yüksek lisans
ve doktora öğretimine olan katkımızı artırmak,
Teorik ve Uygulamalı Matematik alanlarında
bilim dünyasında saygınlığı olan dinamik ve
üretken bir kadro oluşturmak, lisansüstü
programımıza daha nitelikli öğrenci kazanmak
için girişimlerde bulunmak, lisansüstü
programını günün şartlarına uygun hale
getirmek için devamlı güncellemek, araştırıp
sorgulayan, evrensel bilgi üreten öğrenciler
yetiştirmektir.



DERSLER ve 
GENEL 

KURALLAR



Devam Zorunluluğu

• (1) Birim tarafından aksi belirlenmedikçe her öğrenci
kuramsal derslerin en az %70’ine, uygulamaların en
az %80’ine katılmak zorundadır. Farklı derslerde
farklı devam koşulları uygulanabilir, ancak aynı dersin
farklı şubelerinde aynı devam koşulları uygulanır.

• (2) Bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri
etkinliklere kurumu temsilen katılan öğrenciler,
birimin ilgili kurulunun kararı ile devam
zorunluluğunun dışında tutulabilir.

• (3) Devamsızlıktan kalan öğrenciler, devamsızlıktan
kaldığı dersin dönem sonu sınavlarına giremez ve
dersi tekrar eder.



AKADEMİK DANIŞMANLIK NEDİR? 

İlgili bölümlerin öğretim elemanlarının
yürüttüğü, öğrencilere, eğitim-öğretim
konularında karşılaşacakları sorunların
çözümünde yardımcı olmayı içeren bir hizmettir.



DANIŞMANLIKLA İLGİLİ ESASLAR

a) Bir öğrenciye, Üniversiteye kayıt
oluşundan Üniversiteyle ilişiği kesilene
kadar geçen süre içinde kayıt,
eğitim çalışmaları ve öğrencinin
Üniversitedeki akademik yaşamında
rehberlik etmek ve yönlendirmek üzere
bir danışman atanır.



DANIŞMANLIKLA İLGİLİ ESASLAR(...)

b) Öğrenci, her yarıyıl kaydola-
cağı derslerle ilgili danışmanının
görüşünü alır. Ders kayıtlarıyla ilgili
nihai sorumluluk öğrenciye aittir.



Eğitim Öğretim Sistemi

• Anabilim dalı eğitim dili Türkçe’dir.

• Anabilim dalı eğitim süresi 2 yıldır (4 yarıyıl).
Öğrencinin değişim programında geçirdiği
süre, eğitim süresine dâhildir.

• Öğrenciler, derslerin verildiği dönemden
başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadıklarına bakılmaksızın yüksek lisans
programlarını azami 3 yıl içinde tamamlamak
zorundadırlar.



Öğretim Planı ve 
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)

Tezli yüksek lisans programı, 21 ulusal krediden
ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla
en az 7 ders, 1 seminer ile uzmanlık alan dersi
ve tez çalışmasından oluşur.

120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve
seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışması ve
uzmanlık alan derslerinden oluşur



Öğretim Planı ve AKTS

http://akts.adu.edu.tr

http://akts.adu.edu.tr/


Öğretim Planı ve AKTS

http://akts.adu.edu.tr

http://akts.adu.edu.tr/


Kayıt Yenileme ve Ders Yükü

Öğrencinin bir yarıyılda aldığı kredi toplamına
ders yükü denir.

Bir dönemde öğrenciye 30 AKTS’lik ders
sunulur.

Öğ̈renci, varsa başarısız olduğu derslere
öncelik vermek kaydıyla bir yarıyılda 45 AKTS,
mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrenciler
50 AKTS kredisine kadar ders alabilir.



Ders Ekleme-Silme İşlemleri

• Ekle-sil, öğrencilerin kendi insiyatifleriyle,
kaydolmuş oldukları derslerin bir veya daha
fazlasını silip bir veya daha fazla derse
kaydolma işlemidir. Öğrenci belirtilen
tarihlerde ders ekleme, silme ve şube
değiştirme işlemlerini kendisi yapar.

• Yeni kayıt yaptıran öğrencilerden ders kaydı 
yaptıramamış olanlar da 28 Eylül – 12 Ekim 
2020 tarihleri arasında ders kaydını 
yaptırabilir.



Ders Ekleme-Silme İşlemleri (...)

• Ekle-sil döneminde açılan şubeler kapanabilir ya
da şubeye kayıtlı öğrenciler başka şubelere
aktarılabilir. Böyle bir durumda iletişim
bilgilerinizde geçerli olan e-posta adreslerine bilgi
mesajı gönderilir.

• Ekle-sil tarihleri sonuna kadar ders ve şubelerde
değişiklik yapılabileceğinden dolayı belirli
aralıklarla https:\\obisnet.adu.edu.tr adresinden
sisteme giriş yaparak veya stu.adu.edu.tr uzantılı
e-posta adreslerinden ders kayıtlarınızı kontrol
ediniz.



Ders Ekleme-Silme İşlemleri (...)

• Ders kaydı işlemini tamamlayan öğrencilerin bilgisi,
devam cetveli, sınav cetveli vb. listelerde yer
alacaktır.

• Ö̈ğrenci, kaydolmadığı derslere devam edemez ve
bu derslerin sınavlarına giremez. Herhangi bir
nedenle kaydolmadığı dersin sınavına giren
öğrencinin notu iptal edilir.



Ders Ekleme-Silme İşlemleri (...)

• Varsa ders eşdeğerlik (daha önce bir yükseköğretim
kurumunda başarılmış derslerinizin eşdeğer
sayılması) başvurunuzu eğitim-öğretim döneminin
başladığı ilk hafta içinde anabilim dalı başkanlığına
yapınız. Zamanında yapılmayan başvurular o yarıyıl
değerlendirilmez ve bir sonraki yarıyıla kalır.



Ders Ekleme-Silme İşlemleri (...)

• Ayrıca, Üniversitemizde notlandırılan bir ders
için daha sonraki yarıyıllarda eşdeğerlik
talebinde bulunamazsınız. Bu sebeple daha
önceki yarıyıllarda kayıtlandığınız
başarılı/başarısız olduğunuz dersler için takip
eden yarıyıllarda yapacağınız eşdeğerlik
başvuruları geçersiz sayılacaktır.



Devam Zorunluluğu

• Birim tarafından aksi belirlenmedikçe her
öğrenci kuramsal derslerin en az %70’ine,
uygulamaların en az %80’ine katılmak
zorundadır.

• Ancak bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve
benzeri etkinliklere kurumu temsilen
katılan öğrenciler, birimin ilgili kurulunun
kararı ile devam zorunluluğunun dışında
tutulabilir.



Devam Zorunluluğu(...)

• Devamsızlıktan kalan öğrenciler,
devamsızlıktan kaldığı dersin dönem sonu
sınavlarına giremez ve dersi tekrar eder.

• Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller derse 
devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.



Devam Zorunluluğu(...)

• Öğrencinin başaramadığı dersi tekrar etmesi
gerekir. Öğrencinin tekrar ettiği derse kayıt
yaptırması, devam koşulunu yerine
getirmemişse derse devam etmesi, başarısız
olduğu uygulamalara katılması ve açılacak
sınavlara girmesi zorunludur.



Sınav Yönetmeliği

• Dönem içi ve dönem sonu sınavlarının
yapılacağı tarih, saat ve yer en az on beş gün önce
öğrencilere duyurulur.

• Bir öğrencinin bir dersle ilgili başarısının
değerlendirilmesinde, o derse ait dönem
içi çalışma ve sınavlarında sağladığı başarı ile
dönem sonu sınavında sağladığı başarı dikkate
alınır.



Sınav Yönetmeliği (...)

• Birim tarafından aksi belirlenmedikçe
başarının ölçülmesinde dönem içi başarının
ağırlığı %40, dönem sonu sınavının ağırlığı

%60’tır.

• Dönem içi çalışmalarının niteliği ve ağırlıklarının ne
olacağı öğretim elemanı tarafından dönem başında
duyurulur ve OBİS’e bilgi girişi yapılır.
Dersin özelliğine ve öğretim elemanının
uyguladığı ölçme sistemine göre, dönem sonu
sınavı yapılmayabilir.



Sınav Yönetmeliği (...)

• Dönem sonu ve bütünleme sınavları akademik
takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Dönem sonu
sınavı yapılmayan dersler için bütünleme sınavı da
yapılmaz.

• Öğrencilere, katılmadıkları ara sınavlar ile dönem
sonu/bütünleme sınavları için mazeret
sınavı uygulanıp uygulanmayacağı ve uygulama
esasları birimin ilgili kurulunca belirlenir.



Sınav Yönetmeliği (...)

• Birimin ilgili kurulunun kararı ile cumartesi ve
pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

• Dönem içi, dönem sonu ve bütünleme
sınavlarının sonuçları, sınavların
yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde
duyurulur.

• Bir dersin dönem sonu sınavına girebilmek için,
derse kayıtlı olmak, devam etmek ve
uygulamalarını başarı ile tamamlamak gerekir.



Sınav Yönetmeliği (...)
• Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen

tarihlerde dönem sonu sınavına girmek
zorundadır.

• Ancak, kurumu temsilen bilimsel, kültürel,
sanatsal, sportif ve benzeri etkinliklere
katılan öğrenciler ile bu etkinlik sırasında
sakatlanan ve sakatlığı sağlık raporu ile
belgelenen öğrencilere etkinlik ve/veya
rapor süresi içinde giremediği sınavlar için
biriminin ilgili kurulunun kararı ile bir sınav
hakkı verilebilir.



Sınav Yönetmeliği (...)

• Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu
toplamın hem de yarı yıl sonu, yaz okulu sonu
sınavı notunun, yüksek lisans için en az 70
puan, doktora için en az 75 puan olması
gerekir.



Sınav Yönetmeliği (...)

• Sınavda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden
ya da kopyaya yardım edenler ile
sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya
çektiği ya da yardım ettiği anlaşılanlar o
sınavdan sıfır alarak başarısız sayılır ve
haklarında disiplin soruşturması açılır.



Sınav Yönetmeliği (...)

Notlar ve ağırlıklı not ortalaması

•Ders başarı notu olarak, dersi asgari
geçme şartlarını sağlayanlara B3 verilmek üzere,
aşağıdaki tabloda gösterilen ağırlık katsayısına
karşılık gelen harf notları verilir.

• Öğretim elemanı tarafından aksi
belirlenmedikçe, harf ders başarı notu tablodaki
numerik not ağırlıklarına göre belirlenir:







Öğrenci Değişim Programları

• Erasmus

• Mevlana

• Farabi



Erasmus Programı

• Anlaşmalı üniversitelerde bir dönem ya da 

yıllık eğitim ve staj imkanı

Letonya, Polonya, Macaristan, Yunanistan, 

Romanya, Avusturya, Almanya, Hollanda, 

İtalya…

ADÜ > Ülke çapında 11. sırada



BÖLÜM ERASMUS KOORDİNATÖRÜ



Mevlana Programı

• Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim

veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında

eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında

öğrenci ve öğretim elemanı değişimi

• En az 1, en fazla iki yarıyıl eğitim



BÖLÜM MEVLANA KOORDİNATÖRÜ



Farabi Programı

• Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora

düzeyinde eğitim-öğretim yapan

yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve

öğretim üyesi değişim programı

• Bir veya iki yarıyıl



BÖLÜM FARABİ KOORDİNATÖRÜ



AKADEMİK DANIŞMANLARA NE 
DANIŞABİLİRSİNİZ?

• Eğitim-öğretim konularında 

karşılaşacağınız sorunları

• Her yarıyıl/yıl kaydolacağınız dersler

– (Not: Ders kayıtlarıyla ilgili nihai sorumluluk

öğrenciye aittir)



Üniversite yaşantınızı mutlu, başarılı,
sağlıklı ve verimli geçirmeniz dileğiyle...


