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BÖLÜMÜN 
AMAÇLARI



Bölümün Vizyonu

Lisans ve lisansüstü eğitim ve araştırma olanaklarını
dünyanın gelişmiş üniversiteleri ile aynı düzeye
getirmek için alt yapıdaki ve eğitim-araştırma
kadrolarındaki eksikleri gidermek, ulusal ve
uluslararası (SCI kapsamında vb.) bilimsel araştırma
makale sayısını artırmak ve ulusal ve uluslararası
alanda tanınmış saygın bir bölüm olarak matematik
dünyasına gerekli ve yeterli katkıyı sağlamaktır.



Bölümün Misyonu

1. Eğitim-Öğretim Yapmak

• Ulusal ve uluslararası dergilerde araştırma
makalesi yayınlamak,

• Ulusal ve uluslararası konferanslara
katılmak,

• Öğrencilerin eğitimine yönelik projeler
hazırlamak,



Bölümün Misyonu (...)

2. Araştırma Faaliyetlerinde Bulunmak

• Seminerler düzenlemek,
• Bilişim sektörü ile işbirliği yapmak.



Bölümün Misyonu (...)

3. Toplumu Bilgilendirmek

• Toplumun ihtiyacı olan, matematik alanındaki
kaynakların hazırlanmasına yardımcı olmak ve
denetimini sağlamak.

• Matematik ile ilgili bütün bilgileri ve bu
alandaki tüm gelişmeleri topluma aktarmak.



DERSLER ve 
GENEL 

KURALLAR



• DERSLER

• DEVAM-DEVAMSIZLIK

• SINAVLAR VE DERS GEÇME YÖNETMELİĞİ (VİZE-FİNAL-BÜTÜNLEME-

ŞARTLI GEÇME)

• SINAV YÖNETMELİĞİ

• BAŞLICA DERSLİKLER

• DERS PROGRAMI

• AKTS

• SEÇMELİ DERS

• BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS (BDS)

• BÖLÜM ÖĞRETİM PROGRAMI

• DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ



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

• Bölümde eğitim dili Türkçe’dir.

• Bölümde eğitim süresi 4 yıldır (8 yarıyıl).
Öğrencinin değişim programında geçirdiği
süre, eğitim süresine dâhildir.

• Öğrenciler, derslerin verildiği dönemden
başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadıklarına bakılmaksızın lisans
programlarını azami 7 yıl içinde tamamlamak
zorundadırlar.



Öğretim Planı ve 
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)

Öğrenciler mezun olabilmek için 

•Zorunlu dersler 151 AKTS,

•Seçmeli dersler en az 78 AKTS,

•Bölüm dışı seçmeli dersleri 11 AKTS 

•5/i dersleri (Mezuniyette sayılmayan 12 AKTS), 

olmak üzere toplam en az 240 AKTS
tamamlamak zorundadır.



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/


Öğretim Planı ve AKTS

http://akts.adu.edu.tr

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


Birinci Sınıf

Birinci Yarıyıl İkinci Yarıyıl

Genel Fizik I Zorunlu Genel Fizik II Zorunlu

Soyut Matematik I Zorunlu Soyut Matematik 
II

Zorunlu

Analitik Geometri I Zorunlu Analitik Geometri 
II

Zorunlu

Analiz I Zorunlu Analiz II Zorunlu

Matematik 
Yazılımları

Zorunlu

Bölüm Dışı 
Seçmeli Ders

Seçmeli Bölüm Dışı 
Seçmeli Ders

Seçmeli

5i Dersleri Zorunlu 5i Dersleri Zorunlu

http://akts.adu.edu.tr

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


İkinci Sınıf

Üçüncü Yarıyıl Dördüncü Yarıyıl

Analiz III Zorunlu Analiz IV Zorunlu

Doğrusal Cebir I Zorunlu Doğrusal Cebir II Zorunlu

İstatistiğe Giriş Zorunlu Programlamaya Giriş Zorunlu

Diferansiyel 
Denklemler I

Zorunlu Diferansiyel 
Denklemler II

Zorunlu

• Matematik İçin 
Yabancı Dil I

• Önermeler 
Mantığı

• Ayrık Yapılar I

Bölüm Seçmeli 
Derslerinden Bir
Tanesi

• Matematik İçin 
Yabancı Dil II

• Yüklemler Mantığı
• Ayrık Yapılar II

Bölüm Seçmeli 
Derslerinden Bir 
Tanesi

Bölüm Dışı Seçmeli 
Ders

Seçmeli Bölüm Dışı Seçmeli 
Ders

Seçmeli

5i Dersleri Zorunlu 5i Dersleri Zorunlu



Üçüncü Sınıf

Beşinci Yarıyıl Altıncı Yarıyıl

Karmaşık Analiz I Zorunlu Karmaşık Analiz II Zorunlu

Topoloji I Zorunlu Diferansiyel Geometriye 
Giriş

Zorunlu

Soyut Cebir I Zorunlu Soyut Cebir II Zorunlu

• Programlama Dilleri I
• Sayılar Teorisine Giriş
• İleri Analiz
• Özel Fonksiyonlar
• Sayısal Çözümleme I
• Olasılık

Bölüm Seçmeli 
Derslerinden İki 
Tanesi

• Programlama Dilleri II
• Metrik Uzaylar
• Topoloji II
• Kısmi Türevli Diferansiyel 

Denklemler
• Sayısal Çözümleme II
• Matris Analizi

Bölüm Seçmeli 
Derslerinden İki
Tanesi

Bölüm Dışı Seçmeli Ders Seçmeli Bölüm Dışı Seçmeli Ders Seçmeli

http://akts.adu.edu.tr

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


Dördüncü Sınıf

Yedinci Yarıyıl Sekizinci Yarıyıl

Fonksiyonel Analiz I Zorunlu

• Diferansiyel 
Geometri

• Veri Yapıları
• Bilgisayar 

Organizasyon ve 
Mimarisi

• Diferansiyellenebilir 
Manifoldlara Giriş

• Uygulamalı 
Matematik

• Soyut Cebir III
• Sonsuz Serilere Giriş
• Değişmeli Cebir I
• Lisans Semineri I

Bölüm Seçmeli 
Derslerinden Dört 
Tanesi

• Veri Tabanları 
Yönetim Sistemleri

• Ölçü Teorisi
• Nesneye Dayalı 

Programlama
• Matematiğin 

Çevreye 
Uygulanması

• Matematik Tarihi
• Lisans Semineri II
• Geometriler
• Biçimsel Diller ve 

Otomato Teorisi
• Değişmeli Cebir II
• Fonksiyonel Analiz II

Bölüm Seçmeli 
Derslerinden Beş 
Tanesi

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.



Öğrenci, ders yükü sınırını aşmamak kaydıyla kayıt yenilerken 
derslerin yarıyıl/yıl öncelik sıralamasına (alt yarıyıl/yıldan üst 
yarıyıl/yıla) göre olmak kaydıyla, derslere aşağıdaki sıralamaya 
göre kayıtlanır:

a) Önceki yarıyıl/yıllara ait derslerden alıp da başarısız olduğu 
dersler,

b) Önceki yarıyıl/yıllara ait daha önce almadığı dersler.

c) Haftalık ders programlarının çakışması durumunda, tekrar 
edilen dersler öncelikle alınır.

ç) Bir öğrenci, almış olduğu herhangi bir seçmeli dersten 
başarısız olduğunda yerine aynı seçmeli ders grubundan başka 
bir seçmeli 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 bölüm/program 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.



5i Dersleri Kayıt İşlemleri

• Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Yabancı
Dil (İngilizce) derslerinin okutulması hakkındaki
düzenleme, Yüksek Öğrenim Kanununun 5.
Maddesinin (i) bendinde belirtildiği için, Türkiye
genelindeki Üniversitelerde bu derslere 5i dersleri
denilmektedir.

• Bu dersler, tercihe bağlı olarak örgün ya da uzaktan
eğitim olmak üzere iki şekilde de verilmektedir.



5i Dersleri Kayıt İşlemleri (...)

• 5i dersleri için ders kaydı yaptıramamış olan
öğrenciler ders ekleme-silme tarihlerinde ders
kaydını yaptırabilir. Örgün ve uzaktan eğitim şube
değişimi yapmak isteyenler şube değişikliği yapabilir.

• Dersin örgün eğitim şubesi kontenjanının dolmuş
olması durumunda uzaktan eğitim şubesi
seçilmelidir.



5i Dersleri Kayıt İşlemleri (...)
• Uzaktan eğitim ders ücretlerinin T.C. Kimlik Numarası ile

Vakıfbank Şubelerine yatırılması gerekmektedir.

• Ödeme işlemi yapıldıktan sonra Uzaktan eğitim şubesine
kayıtlanan öğrencilerin kaydı kesinleşmiş olacaktır.

• Üniversite e-posta adresi ve şifre ile
www.aduzem.adu.edu.tr adresinden sisteme giriş
yapılabilir.

• Konuyla ilgili olarak https://5i.adu.edu.tr/ adresinden

ayrıntılı bilgi alınabilecektir.

http://www.aduzem.adu.edu.tr/
https://5i.adu.edu.tr/


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 (...)

• 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.

• Bir günde aynı sınıfa ait olan ikiden fazla dersin
sınavı yapılmaz.



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 (...)

• Öğrenci, dönem sonu sınavlarında, 100 tam
not üzerinden en az 50 almak zorundadır.



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 (...)

• Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen
derslerden muafiyet sınavına girebilir. Muaf
tutulmuşlarsa, muafiyet sınavında
almış oldukları not başarı notu olarak
değerlendirilir.

• Ancak, muafiyet sınavında
başarılı olan öğrenci isterse notunu
yükseltmek amacıyla bu derslere kayıt
yaptırabilir. Bu durumda muafiyet sınavında
aldığı not geçersiz sayılır.



Sınav Yönetmeliği (...)

• 5i derslerinin başarı notu geçer/kalır olarak
belirlenir.

• Dönem sonu sınavına girme koşullarını
sağlamış olmaları halinde bütünleme sınavı
uygulanan derslerde, dönem sonu sınavı
sonucuna göre başarı notu D1 olan öğrenciler,
notlarını yükseltmek amacıyla bütünleme
sınavına girebilirler. Bu durumda öğrencinin
son girmiş olduğu sınavdan aldığı not geçerli
sayılır.



Sınav Yönetmeliği (...)

Tek ders sınavı

•Dersin hangi yarıyıldan olduğuna bakılmaksızın,
mezuniyeti için başarması gereken tek dersi
bulunan öğrenciler, dönem sonu sınavına girme
koşullarını sağlamış olmaları halinde, bütünleme
sınavının bitimini takiben biriminin ilgili kurulunca
belirlenen tarihlerde açılacak tek ders sınavına
katılabilir.



Sınav Yönetmeliği (...)
Tek ders sınavı

•Bu sınavdan başarılı olan öğrencilerin
mezuniyetlerine karar verilir. Tek ders sınav
hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin
bütünleme sınavı sonuçlarının ilan edilmesini
takip eden beş iş günü içinde dilekçe ile
başvurmaları gerekir.



Sınav Yönetmeliği (...)

Notlar ve ağırlıklı not ortalaması

•Ders başarı notu olarak, dersi asgari
geçme şartlarını sağlayanlara D1 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:



Puan Başarı Notu Ağırlık Katsayısı Açıklama

95-100 A1 4.00 Pekiyi+

90-94 A2 3.75 Pekiyi

85-89 A3 3.50 Pekiyi-

80-84 B1 3.25 İyi+

75-79 B2 3.00 İyi

70-74 B3 2.75 İyi-

65-69 C1 2.50 Orta+

60-64 C2 2.25 Orta

55-59 C3 2.00 Orta-

50-54 D1 1.75 Şartlı Geçer

0-49 F1 0 Başarısız

F2 Devamsız

M Muaf

G Geçer

K Kalır

E Eksik

S Süren

Ç Çekilme



Sınav Yönetmeliği (...)

• GANO öğrencinin Üniversiteye girişinden
itibaren programı kapsamında almış olduğu
tüm derslerin en son notları,

• DANO ise öğrencinin o dönem almış olduğu
tüm derslerden aldığı notlar dikkate alınarak
hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.



Sınav Yönetmeliği (...)

• Tabloda görülen tüm çift harfli notlar
ortalama hesabına katılır. Mezun olabilmek
için öğrencinin GANO’su en az 2.00
olmalıdır. D1 notu bu şartla geçer nottur.

• GANO’nun 2.00’ın altında olması
durumunda, mezuniyet için, D1 notlu
derslerin bir kısmının tekrar
alınıp GANO’nun en az 2.00’a yükseltilmesi
gerekir.



Sınav Yönetmeliği (...)

•Aşağıda tanımları verilen tek harfli notlar
ortalama hesaplarına katılmaz:



M
M (Muaf) notu, programındaki bir dersten muafiyet sınavına girerek

başarılı olanlara veya daha önce alınmış bir dersin denkliği kabul edilerek
başarmış sayılanlara verilen nottur.

G, K

G (Geçer) notu, başarı notu ilgili bölüm/programca G/K olarak
belirlenmiş bir dersi başarıyla tamamlamış olanlara; K (Kalır) notu ise o dersten
başarısız olanlara verilen nottur. G/K not sistemi, başarı için belli bir oranda
devamın yeterli olduğu ve başarı seviyesini kademelendirmenin zor olduğu
derslere uygulanır. G notu ile geçilen dersler not yükseltmek için tekrar
alınamaz.

E

E (Eksik) notu, öngörülmeyen zorlayıcı bir sebeple, dersin öğretim
elemanının uygun görmesiyle, alınan dersi tamamlayamayan öğrencilere
verilen nottur. Not cetvellerinde, verilen her bir E notu için dersin
tamamlanması için öğrencinin ne yapması gerektiği açıkça yazılır. Takip eden
yarıyılın sonuna kadar tamamlanmayan derslerin E notu otomatik olarak F1
notuna dönüşür. E notu çift harfli bir nota dönünceye kadar ortalama hesabına
katılmaz.

S
S (Süren) notu, birden fazla yarıyıl süren derslere yarıyıl sonunda

verilen nottur ve ortalama hesabına katılmaz.

Ç

Ç (Çekilme) notu, okuldan ayrılmak zorunda kalan ya da fazladan
aldığı seçmeli derslerden vazgeçmek isteyen öğrencilerin başvurusu ve birimin
ilgili kurulunun kararıyla verilen nottur. Ç notu verilen dersler alınmamış sayılır
ve öğrenci transkriptinde yer almaz.



Sınav Yönetmeliği (...)

• Ders başarı notları, sadece harf notu olarak
ilan edilir. Ders eşdeğerliklerinin belirlenmesi
ve intibak işlemlerinde, harf başarı notları esas
alınır. Öğrenci transkripti ve diploma ekinde
harf başarı notlarına yer verilir.

• Ortalama hesaplamalarında, harf notlarının
ağırlık katsayıları kullanılır.



Dereceye Girme ve Onur Ödülleri

Disiplin cezası almamak ve öğrenimlerini en fazla normal
eğitim süresinde, bahar yarıyılı dönem sonu sınavları
sonunda tamamlamak şartı ile;

a) Mezun olan öğrencilerin GANO’ları esas alınarak
sıralama yapılır. Her birim/bölüm/programda ilk üç sırayı
alan öğrenciler birim/bölüm/program birincisi, ikincisi,
üçüncüsü olarak mezun olurlar. Bu sıralama öğrencinin
transkriptinde gösterilir ve öğrencinin istemesi halinde
ayrıca yazılı belge olarak da verilir.

b) GANO’su 3,50-4,00 olan öğrenciler yüksek onur,
3,00-3,49 olanlar ise onur öğrencisi sayılırlar. Bu
değerlendirmeler transkriptte belirtilir.



Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 
Disiplin Yönetmeliği

Disiplin Cezaları şunlardır:

1. Uyarma: Öğrencinin, öğrencilikle ilgili
davranışlarında daha dikkatli olması
gerektiği hususunda yazılı olarak ikaz
edilmesidir.

2. Kınama: Öğrenciye öğrencilikle ilgili kusurlu
davranışlarından dolayı kınandığının yazılı
olarak bildirilmesidir.



Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 
Disiplin Yönetmeliği (...)

3. Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan 
Bir Aya Kadar Uzaklaştırma:

Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir
haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu
süre içerisinde derslere ve sınavlara
katılamayacağının yazı ile bildirilmesidir.



Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 
Disiplin Yönetmeliği (...)

4. Yükseköğretim Kurumundan Bir veya İki Yarı-
yıl İçin Uzaklaştırma:
Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir veya
iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede
öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı
ile bildirilmesidir.

5. Yükseköğretim Kurumundan Çıkarılma:
Öğrenciye, bir daha çıkarıldığı yükseköğretim
kurumuna alınmamak üzere öğrencilikten
çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir.



Uyarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları

1. Yükseköğretim kurumu yetkililerince
sorulan hususları haklı bir sebep olmadan
zamanında cevaplandırmamak,

2. Yükseköğretim kurumu yetkililerince
tesbit edilen yerler dışında ilan asmak,

3. Yükseköğretim kurumunun izniyle asılmış
duyuruları, program ve benzerlerini
koparmak, yırtmak, değiştirmek,
karalamak veya kirletmek.



Kınama Cezasını Gerektiren 
Disiplin Suçları

1. Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen
bilgileri eksik veya yanlış bildirmek,

2. Ders, seminer, uygulama, laboratuvar,
bilimsel toplantı ve konferans gibi
çalışmaların düzenini bozmak,

3. Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak
bildiri dağıtmak, afiş ve pankart asmak,



Kınama Cezasını Gerektiren Disiplin 
Suçları (...)

4. Yükseköğretim kurumunca asılmış duyuruları,
program ve benzerlerini koparmak, yırtmak,
değiştirmek, karalamak veya kirletmek,

5. Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek.



Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma 
Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları 

1. Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici
eylemlerde bulunmak,

2. Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde
yürütülmesini engellemek,

3. Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak
sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak
veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak,



Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma 
Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları (...)

4. Yükseköğretim kurumu personelinin,
kurum içinde ya da dışında, şeref ve
haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı
eylemlerde bulunmak,

5. Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek,

6. Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık
mahallerde yetkililerden izin almadan
toplantılar düzenlemek.



Bir Yarıyıl İçin Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren 
Disiplin Suçları

1. Yükseköğretim kurumu personeli ve
öğrencilerini tehdit etmek,

2. Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri
fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini
engelleyici eylemlerde bulunmak,

3. Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda
bulunmak,

4. Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak,



Bir Yarıyıl İçin Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren 
Disiplin Suçları (...)

5. Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut
bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi
tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar
vermek,

6. Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,

7. Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak.



İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren 
Disiplin Suçları

1. Yükseköğretim kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet
kullanarak görevin yapılmasına engel olmak,

2. Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim
hizmetlerinden yararlanmalarını engellemek,

3. Suç sayılan eylemleri işlemek veya bir kimseyi veya grubu,
cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye
veya böyle bir eyleme katılmaya zorlamak,

4. Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı
madde kullanmak, taşımak, bulundurmak,



İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren 
Disiplin Suçları (...)

5. Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken
öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak,
kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının
yerine sınava girmek,

6. Yükseköğretim kurumlarında cinsel tacizde bulunmak,

7. Yükseköğretim kurumlarında ateşli silahlarla mermilerini ve 
bıçakla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak 
yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak 
ve bulundurmak,

8. Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek 
kendisine veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak.



Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını 
gerektiren disiplin suçları

1. Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç
işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü
yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye
olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak veya
yardım etmek,

2. Yükseköğretim kurumlarında uyuşturucu veya uyarıcı
maddeleri satmak, satın almak, başkalarına vermek ve
ticaretini yapmak,

3. Ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçakla saldırı ve
savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış diğer
aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak,

4. Kişilerin cinsel dokunulmazlıklarını ihlal etmek.



Kurallar

Sınavlara cep telefonu ile 
girmek kesinlikle 

yasaktır.



Kurallar (...)

Öğrencilerin sınavlara girişte 
öğrenci kartlarını yanlarında 
bulundurmaları zorunludur.



Öğrenci Değişim Programları

• Erasmus+ (Avrupa ülkeleri arası değişim programı)

• Mevlana (Türkiye ve tüm dünya ülkeleri arasındaki değişim 

programı)

• Farabi (Yurtiçi üniversiteler arası değişim programı)



Erasmus Programı

• Anlaşmalı üniversitelerde bir dönem ya da 

yıllık eğitim ve staj imkanı

Letonya, Polonya, Macaristan, Yunanistan, 

Romanya, Avusturya, Almanya, Hollanda, 

İtalya…



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)



NOTLAR



NOT-1

Tüm üniversite öğreniminiz boyunca akademik ve
diğer konularda ilk başvuracağınız kişi akademik
danışmanınızdır.



NOT-2

Üniversite öğreniminiz boyunca yaşadığınız psikolojik,
başarısızlık, kişisel gelişim, arkadaşlık ve uyum
sorunları yaşadığınızda ADÜ-GENÇ’ ten ücretsiz olarak
yardım alabilirsiniz.



NOT-3

Bölümünüzle ilgili tüm duyuruları web sayfamızdan
ve bölümümüzün bulunduğu kattaki bölüm
panolarımızdan takip edebilirsiniz.
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Slack Duyuru ve Mesajlaşma 
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Slack Duyuru ve Mesajlaşma 
Uygulaması

adumat.slack.com



Slack Duyuru ve Mesajlaşma 
Uygulaması

1825040..@stu.adu.edu.tr

Üniversite tarafından verilen e-posta adresiniz:



Slack Duyuru ve Mesajlaşma 
Uygulaması

1825040..@stu.adu.edu.tr

www.gmail.com adresine giriniz.

http://www.gmail.com/


Slack Duyuru ve Mesajlaşma 
Uygulaması

Şifre giriniz.



Slack Duyuru ve Mesajlaşma 
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Slack Duyuru ve Mesajlaşma 
Uygulaması

Ad Soyad

Kullanıcı Adı

Şifre
(siz  belirleyeceksiniz)



Slack Duyuru ve Mesajlaşma 
Uygulaması



Slack Duyuru ve Mesajlaşma 
Uygulaması

Telefonunuzun ayarlar kısmından Slack uygulamasının bildirimlerine izin 
vermeyi unutmayınız



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


