
MATEMATİK BÖLÜMÜ 
TANITIM SUNUSU



EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek,
 Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine 

devam etmek,
 Devam sağlamayan öğrenci, o yarıyılda/yılda o dersin 

yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına giremez ve NA verilir.
Genel not ortalaması (GNO) 1.80 ve üzerinde olan 

öğrencilerin ders yükleri, bulundukları yarıyılın ders yükünün 
2/3’ünü aşmayacak şekilde artırılabilir. (30+20 KREDİ)

 Bir öğrenci önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve 
genel not ortalamasının 2.50 ve üzerinde olması halinde üst 
yarıyıldan ders alabilir.



SINAV DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 Vizenin(Ara sınavın) başarı 

notuna katkısı %40, yarıyıl/yılsonu 
veya bütünleme sınavından 
alınan notun başarı notuna katkısı 
% 60’tır.

 Vize ve final ortalaması 35’in 
altında kalan öğrencilere 
doğrudan FD verilir.

 Vize notuna bakılmaksızın, final 
notu 35’in altında ise öğrenci 
dersten kalır.

Tablo II Harf notu, katsayısı ve 100 puan üzerinden değer 
aralığı

Harf Notu Katsayı 100 Puan Üzerinden Değeri

AA 4.00 88-100
BA 3.50 81-87
BB 3.00 74-80
CB 2.50 67-73
CC 2.00 60-66
DC 1.50 53-59
DD 1.00 46-52
FD 0.50 39-45
FF 0.00 0-38

 Bütünleme sınavı, final sınavı yerine geçer.
 Bütünleme sınavına girmek isteyen DD ve üstü harf 

notu alan öğrencilerin, öğrenci bilgi sistemi 
üzerinden talepte bulunmaları gerekir.



MAZERETLİ SAYILMA, MAZERET SINAVLARI VE İZİNLERİ
 Öğrencinin mazeretli sayılması, yarıyıl içi sınavlarına girememesi durumunda olabilir.
 Öğrencinin mazeretinin kabulü “Yönetim Kurulu Kararı” ile kesinleşir.
 Mazeretin kabulü, haklı ve geçerli nedenlerin, kanıtlayıcı belgelerle sunmasıyla sağlanır.
 Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

MAZERET DURUMLARI
 Hastalık durumu, sağlık kurumlarından alacağı sağlık raporu ile belgelendirmesi,
 Doğa olaylarının olması, il ya da ilçe yöneticisinden alacağı belge ile belgelendirmesi,
 Öğrencinin birinci derece yakınlarının ağır hastalığı veya ölümü, belgelendirmesi,
 Tutukluluk durumu,
 Çift anadal/ yandal programındaki sınavların çakışması,
 Ülkemizi ulusal ve uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil durumu,
 İlgili yönetim kurulunun geçerli kabul edeceği diğer nedenlerle öğrenci mazeretli

sayılır.

İlgili yönetim kurulu kararı ile belirlenen tarihte ara sınavların mazeret sınavları 
yapılır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.



MEZUNİYET

 Bir öğrencinin izlemekte 
olduğu programdan 
mezun olabilmesi için, 
kanuni süre içinde 
eğitim-öğretim ders 
planında yer alan sayıda 
zorunlu/seçmeli ders 
almak ve bu derslerden 
başarılı olmak koşulu ile 
devam etmekte olduğu 
programı en az 2.00 GNO
ile tamamlaması 
zorunludur. GNO aynı 
zamanda mezuniyet not 
ortalamasıdır.



ÇİFT ANADAL
 Öğrenci, en erken 3 üncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda 5 inci 

yarıyılın başında başvurabilir ve en fazla 2 tercih yapabilir.

 Başvuru için genel not ortalaması en az 2.70 olan ve başarı sıralaması sınıfın %20 sinde 
bulunan, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlayan
öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

 Öğrenci ilan edilen yandal programına, en erken 3. ve en geç 6. yarıyıl başında
başvurabilir ve en fazla 2 tercih yapabilir.

 Yandal programına başvuran öğrencinin, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans
programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış ve anadal programındaki
genel not ortalamasının en az 2.35 olması gerekir.

YANDAL



ERASMUS
Erasmus Koordinatörü
 Zeynep Hande TOYGANÖZÜ
İkili Anlaşmalar
 İtalya-Mevlüde YAKIT ONGUN
 Polonya-Erasmus ofisi
 Romanya-Erasmus Ofisi
 Finlandiya-Gülşah AYDIN 

ŞEKERCİ
 Portekiz-Gülşah AYDIN ŞEKERCİ

MEVLANA
Mevlana Koordinatörü
 Ramazan UYHAN
İkili Anlaşmalar
 Bosna Hersek-Saraybosna Üniversitesi
 Endonezya-Syiah Kuala Üniversitesi
 Endonezya-Sepuluh Nopember Teknoloji 

Enstitüsü
 Filistin-Al Quds Üniversitesi
 Kazakistan-Ahmet Yesevi Üniversitesi
 Kazakistan-L.N. Gumilyov Avrasya Milli 

Üniversitesi
 Kırgızistan-Manas Üniversitesi
 Malezya-Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi
 Malezya-Selangor Üniversitesi
 Ukrayna-Nizhyn Devlet Üniversitesi

FARABİ
Farabi Koordinatörü 
Mevlüde YAKIT ONGUN

İkili Anlaşmalar
 Türkiye’deki Üniversiteler



MATEMATİK TOPLULUĞU
 Yıl içerisinde bilimsel, kültürel ve sosyal 

etkinlikler düzenlenir.

 SDÜ Otomasyon üzerinden ücretsiz 
olarak üye kaydı yapabilirsiniz.

 Düzenlenen etkinliklerde rol alabilmek 
için üye olmak gerekir. 

 Topluluk başkanı her sene seçimle 
belirlenir.
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