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Matematik, güçlü soyut fikirler, geniş kapsamlı uygulamalar ve uzun bir geçmişi olan 

zengin bir disiplindir. Hayatımızın her alanında, hem bireysel hem de toplumsal 

anlamda karşılaşılan birçok probleme, çözüm yolları sunmada yapıtaşı olan matematik 

bilimi kişiye çözüm yollarını sunarken analiz yeteneği ve bilimsel teknikler kazandırır. 

Hilbert’in "Gerçekte matematiksel bir problemi alt etmenin ana nedenlerinden biri 

içimizdeki şu sesi dinlememizdendir: problem işte ortada, hadi cevabını bul, onu 

sadece düşünerek bulabilirsin, çünkü matematikte bilinemeyecek diye bir şey yoktur” 

sözlerinden de anlaşılacağı üzere matematik bilimi hedef odaklı bir bilim dalıdır. Bu da 

beraberinde matematiksel analizi hayat felsefesi olarak benimsetir. Günümüzde birçok 

bilimsel yasa modern matematik dilinde ifade edilmektedir. Hava koşullarından 

hastalığın yayılmasına ve evrenin var oluşundan bugüne kadar olan doğal olgular 

matematiksel olarak modellenir ve analiz edilir. Matematik, uçak kanatlarının en uygun 

şeklini belirlemekten internet aramasına ve ulaşım verimliliğini artırmaya kadar tüm 

modern teknolojik ve bilimsel çabalarda kullanılır. Matematiksel nesneler, uygun 

yöntemler yardımıyla sınıflandırılarak pür matematikle analiz edilir. 

Matematik Bölümü 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında lisans ve 2013-2014 Eğitim-

Öğretim yılında lisansüstü öğrenci alımına başladı. Bu tarihlerden günümüze kadar 

lisans-lisansüstü eğitimi vermekte ve bilimsel araştırmaları sürdürmektedir. Matematik 

Bölümü'nde mevcut olan Anabilim dalları; Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve 

Sayılar Teorisi, Topoloji, Geometri ve Uygulamalı Matematik şeklindedir. Matematik 



 

 

                                                                                                     

 

 

Bölümünde on üç Öğretim Üyesi ve üçü Dr. ünvanlı dört Araştırma Görevlisi 

bulunmaktadır. Her anabilim dalı matematiğin uygulama alanlarını çalışma sahalarına 

göre geliştirmeyi hedefleyen ayrıca üniversitemiz başta olmak üzere toplumumuza 

matematik biliminde araştırma yapmayı, bu bilimi yaymayı ve topluma bu bilim dalı 

üzerinden hizmetlerin sağlanmasından sorumlu alt birimlerdir. Lisans Programı bölüm 

öğretim elemanlarının birincil sorumluluğu olsa da, araştırma odaklı yaklaşımı 

benimseyen üniversitemizin bilincinde olan öğretim elemanlarımız Yüksek Lisans ve 

Doktora Programlarında geleceğin matematikçilerini donanımlı bir biçimde 

yetiştirmeye devam etmektedir.    

           

Mathematics is a rich discipline with strong abstract ideas, wide-ranging applications 

and a long history. Mathematical science, which is the building block in providing 

solutions to many problems encountered in every aspect of our lives, both individually 

and socially, gives the person the ability to analyze and scientific techniques while 

providing solutions. As Hilbert says, "one of the main reasons for defeating a 

mathematical problem is that we listen to the voice within us: the problem is there, 

Come On, find the answer, you can find it only by thinking, because there is no 

unknowable in Mathematics,” Mathematics is a goal oriented science. This in turn 

embraces mathematical analysis as a philosophy of life. Today, many scientific laws 

are expressed in the modern mathematical language. Natural phenomena from the 

weather to the spread of disease and from the existence of the universe to the present 

day are mathematically modeled and analyzed. Mathematics is used in all modern 

technological and scientific efforts, from determining the optimal shape of aircraft wings 

to internet search and improving transportation efficiency. Mathematical objects are 

analyzed with pure mathematics by classifying them with the help of appropriate 

methods. 



 

 

                                                                                                     

 

 

 

The Department of mathematics began recruiting undergraduate students in the 2009-

2010 academic year and graduate students in the 2013-2014 academic year. From 

these dates to the present day, it provides undergraduate-graduate education and 

continues scientific research. The branches of mathematics are; Analysis and Theory 

of Functions, Algebra and Number Theory, Topology, Geometry and Applied 

Mathematics. There are thirteen faculty members in the Department of Mathematics 

and there are four research assistants, three of whom have PhD. Each branch aims to 

develop the application areas of mathematics according to their fields of study, and 

also to conduct research in mathematical science to our society, especially our 

university, and to spread this science and provide services to the society. Although the 

undergraduate program is the primary responsibility of the faculty, our faculty 

members, who are aware of the University's research-oriented approach, continue to 

train future mathematicians in their master's and doctoral programs in an equipped 

manner. 
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Analiz, matematiğin diferansiyel, 

integral, ölçü, seriler, analitik 

fonksiyonlar başta olmak üzere limit ve 

ilgili teorileri ile ilgilenen bilim dalıdır. Bu 

teoriler reel sayılar, karmaşık sayılar ve 

fonksiyonlar bağlamında incelenir. 

Fonksiyonlar Teorisi ise, iç çarpım, 

normlu, topolojik vb. uzayları 

belirlemek, bu uzayların yapısını inşa 

etmek ve bu uzayların üzerinde 

doğrusal fonksiyonlar tanımlamak için 

kullanılan bir metodolojidir. Analiz ve 

Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalında 

lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve 

öğretimde okutulan derslerin bazıları 

ise şunlardır: 

 Ölçüm Teorisi                      

 Reel Analiz 

 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 

 Operatör Teorisi  

 Fourier Analizi 

 Harmonik Analiz 

 Wavelet Teorisi 

 Zaman-Frekans Analizi 

 Fonksiyonel Analiz 

 

Analysis is a branch of mathematics 

that deals with differential, integral, 

measure, series, analytic functions, and 

limit and related theories. These 

theories are examined in the context of 

real numbers, complex numbers and 

functions. The Theory of Functions, on 

the other hand, is a methodology to 

determine inner product, normed, and 

topological spaces etc., to construct the 

structure of these spaces and to define 

linear functions over these spaces. 

Some of the courses taught in 

undergraduate and graduate level 

education and training in the branch  

Analysis and Theory of Functions are 

as follows: 

 Measurement Theory  

 Real Analysis 

 Theory of Complex Functions 

 Operator Theory 

 Fourier Analysis 

 Harmonic Analysis 

 Wavelet Theory 

 Time-Frequency Analysis 

 Functional Analysis 

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Analysis and Theory of Functions



 

 

                                                                                                     

 

 

  

Cebir ve Sayılar Teorisi, matematiğin 

merkezinde bulunan matematiğin en 

eski temel dalıdır. Cebir, cebirsel denk-

lemlerin çözüm kümelerinin yapılarının, 

permütasyonların yapısının, kombinas-

yonların ve dönüşümlerin incelenmesini 

içerir. Cebirsel yapının tanımlayıcı 

kuralları değişmeli ise, o zaman konuya 

Değişmeli Cebir denir. Sayılar Teorisi 

esas olarak tamsayıların, özellikle de 

asal sayıların incelenmesidir. Bir veya 

daha fazla bilinmeyenli bir polinom 

denklem sisteminin tamsayı veya 

rasyonel çözümleri, Aritmetik Geometri 

adı verilen sayılar teorisinin bir 

parçasıdır. Aritmetik Geometride de, 

modüler formlar olarak adlandırılan bazı 

güç serileri çok doğal olarak ortaya 

çıkar ve anlaşılmaz gizemleri çözmede 

önemli bir rol oynar. Grup gibi cebirsel 

yapılar ve bir dönüşüm grubu olarak 

temsilleri, ilginç geometrik nesnelerin ve 

şekillerin simetrilerini incelemek için 

önemli bir araçtır. Şifreleme Matematiği 

ve Kodlama Teorisi gibi modern çağın 

araştırma konuları, Cebir ve Sayılar 

Teorisinin yaygın olarak kullanılan 

önemli gerçek yaşam uygulamalarını 

ortaya çıkarır: bilgisayarlar, cep 

telefonları, DVD'ler, internette güvenli 

iletişim, tümü Cebir ve Sayılar Teorisini 

önemli şekillerde kullanır. Burada Cebir 

ve Sayılar Teorisinin güzelliği işe yarar. 

Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim 

Dalında lisans ve lisansüstü düzeyde 

eğitim ve öğretimde okutulan derslerin 

bazıları ise şunlardır: 

 Soyut Matematik 

 Soyut Cebir 

 Lineer Cebir 

 Sayılar Teorisi 

 Değişmeli Cebir 

 Grup Teorisi 

 Halka Teorisi 

 Modül Teorisi 

 Homolojik Cebir 

 Matrisler Teorisi 

 Kodlama Teorisi 

 

Cebir ve Sayılar Teorisi

Algebra and Number Theory 



 

 

                                                                                                     

 

 

                            

Algebra and Number Theory is the 

oldest fundamental branch of 

mathematics, which is at the center 

of mathematics. Algebra involves 

the study of the structure of the 

solution sets of algebraic equations, 

the structure of permutations, 

combinations, and transformations. 

If the defining rules of the algebraic 

structure is commutative, then the 

subject is called Commutative 

Algebra. Number Theory is 

essentially the study of integers, 

especially prime numbers. Integer or 

rational solutions of a system of 

polynomial equations with one or 

more unknowns are part of the 

theory of numbers called Arithmetic 

Geometry. In Arithmetic Geometry, 

some power series, called modular 

forms, occur very naturally and play 

an important role in solving 

incomprehensible mysteries. 

Algebraic structures such as groups 

and their representation as a 

transformation group are an 

important tool for studying the 

symmetries of interesting geometric 

objects and shapes. Modern era 

research topics such as 

Cryptographic Mathematics and 

Coding Theory reveal important 

real-life applications of Algebra and 

Number Theory widely used: 

computers, cell phones, DVDs, 

secure communication on the 

internet, all use Algebra and 

Number Theory in important ways. 

Here the beauty of Algebra and 

Number Theory comes in handy. 

Some of the courses taught in 

undergraduate and graduate level 

education and training in the branch  

Algebra and Number Theory are as 

follows: 

 Abstract Mathematics 

 Abstract Algebra 

 Linear Algebra  

 Number Theory 

 Commutative Algebra 

 Group Theory   

 Ring Theory 

 Module Theory  

 Homological Algebra 

 Theory of Matrices 

 Coding Theory 



 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

Başlangıçta, yaşadığımız fiziksel 

dünyayı anlamak için çalışılmış olan 

günümüzde ise fiziksel uygulamaların 

çok ötesine geçerek geometrik fikirlerin 

ve yöntemlerin matematiğin her alanına 

her zaman nüfuz ettiği Geometri, 

matematiğin özgün bir alanıdır. 

Geometri yıllar boyunca önemli ölçüde 

gelişirken, geometri için temel olan bazı 

genel kavramlar vardır. Bunlar, nokta, 

çizgi, düzlem, uzaklık, açı, yüzey ve eğri 

kavramlarının yanı sıra topoloji ve 

manifoldun daha gelişmiş 

kavramlarıdır. Geometri pek çok 

alanda, sanat, mimari, fiziğin yanı sıra 

matematik diğer dalları gibi uygulamalar 

vardır. Dünya'nın yüzeyi 2 boyutlu bir 

manifolddur. n-boyutlu bir manifold da 

yerel olarak sıradan bir n-boyutlu uzay 

gibi görünür. Reel sayılardan ziyade 

karmaşık sayılar üzerinde modellenen 

n-boyutlu uzaylara yerel olarak 

“benzeyen” manifoldlar Kompleks 

Geometride çalışılmaktadır. Teğet 

vektörler arasındaki eğrilerin ve açıların 

uzunluklarını ölçmek için bir kural olan 

Riemann metriğinin ek yapısı ile 

donatılmış manifoldların incelemesi 

Riemann Geometrisi yardımıyla 

yapılmaktadır. Polinom denklem 

sistemlerinin çözüm kümeleri olan 

cebirsel türler Cebirsel Geometri ile 

incelenmektedir. Geometri Anabilim 

Dalında lisans ve lisansüstü düzeyde 

eğitim ve öğretimde okutulan derslerin 

bazıları ise şunlardır:  

 Analitik Geometri 

 Diferansiyel Geometri 

 Varyasyon Analiz 

 Manifoldlar Teorisi 

 Kompleks Manifoldlar 

 Eğriler Teorisi 

 Riemann Geometri 

Geometri

Geometry 



 

 

                                                                                                     

 

 

 

Geometry is a unique field of 

mathematics, in which geometric ideas 

and methods always penetrate into 

every field of mathematics, going far 

beyond physical applications. While 

geometry has evolved significantly over 

the years, there are some general 

concepts that are fundamental to 

geometry. These are the concepts of 

point, line, plane, distance, angle, 

surface, and curve, as well as the more 

advanced concepts of topology and 

manifold. There are applications in 

many fields of geometry, such as art, 

architecture, physics, as well as other 

branches of mathematics. The surface 

of the Earth is a 2-dimensional mani-

fold. An n-dimensional manifold also 

looks like a locally ordinary n-dimen-

sional space. Manifolds that are locally 

“similar” to n-dimensional spaces 

modeled on complex numbers rather 

than real numbers are studied in 

Complex Geometry. The study of 

manifolds equipped with the additional 

structure of the Riemann metric, a rule 

for measuring the lengths of curves and 

angles between tangent vectors, is 

done with the help of Riemannian 

Geometry. Algebraic types, which are 

solution sets of systems of polynomial 

equations, are studied by Algebraic 

Geometry. Some of the courses taught 

in undergraduate and graduate level 

education and training in the branch 

Geometry are as follows: 

 Analytic Geometry 

 Differential Geometry 

 Analysis of Variance 

 Manifolds Theory 

 Complex Manifolds 

 Theory of Curves 

 Riemannian Geometry



 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

               

Topoloji, matematiksel uzayları, 

özellikle de bir uzayın şeklinden 

kaynaklanan özellikleri tanımlayan bir 

matematik dalıdır. Topoloji, Teorik 

Fizikteki kuantum alan teorisi, sicim 

teorisi ve kuantum mekaniğinden 

robotik bilimine kadar çeşitli çalışma 

alanlarında bir rehber olması açısından 

büyük bir öneme sahiptir. En temel alt     

dalı olan Nokta-Küme Topolojisinde, 

topoloji kümeler teorisi düzeyinde 

incelenir; tıkızlık (kompaktlık), bağlan-

tılılık, ayrılabilirlik, sayılabilirlik gibi 

temel kavramlar araştırılır. Cebirsel 

Topoloji altdalında, homotopi, homoloji 

gibi cebirsel-topolojik kuramlar aracı-

lığıyla topolojik uzaylar incelenmektedir. 

Türevli Topolojide, üzerinde türev 

işleminin tanımlanabildiği uzaylar ince-

lenmektedir. Topoloji Anabilim Dalında 

lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve 

öğretimde okutulan derslerin bazıları 

ise şunlardır:  

 Topoloji 

 Metrik Uzaylar 

 İleri Metrik Uzaylar 

 Sabit Nokta Teorisi 

 Cebirsel Topoloji 

Topology is a branch of mathematics 

that describes mathematical spaces, 

especially properties arising from the 

shape of a space. Topology is of great 

importance in that it is a guide in various 

fields of study in Theoretical Physics, 

from quantum field theory, string theory, 

and quantum mechanics to the science 

of robotics. In the point-set topology, 

which is the most basic subset, 

topology is examined at the level of set 

theory; basic concepts such as com-

pactness, connectedness, separa-bility, 

and countability are investigated. Topo-

logical spaces are studied under 

algebraic topology through algebraic-

topological theories such as homotopy 

and Homology. In derivative topology, 

spaces on which the derivative opera-

tion can be defined are studied. Some 

of the courses taught in undergraduate 

and graduate level education and 

training in the branch Topology are as 

follows: 

 Topology 

 Metric Spaces 

 Advanced Metric Spaces 

 Fixed Point Theory 

 Algebraic Topology

Topoloji

Topology



 

 

                                                                                                     

 

 

 
 

 

Uygulamalı Matematik, bilim, 

mühendislik, işletme ve endüstride 

yaygın olarak kullanılan matematiksel 

yöntemlerle ilgilenen ve mühendislik 

başta olmak üzere matematiğin çeşitli 

alanlarda çıkan problemlerin uygula-

masının yapıldığı, yeni problemlerin 

zorluklarını karşılamak için yeni veya 

geliştirilmiş yöntemlerin geliştirildiği 

matematiğin önemli anabilim dalla-

rından biridir. Yeni veya geliştirilmiş 

yöntemlerle elde edilen çözümler için 

analitik ve sayısal yöntemler kullanarak 

analiz, diferansiyel denklemler gibi 

çeşitli matematik dalları kullanıl-

maktadır. "Uygulamalı Matematik" 

terimi, matematikçilerin pratik problem-

ler üzerinde çalıştığı profesyonel 

uzmanlığı da tanımlar; pratik problem-

lere odaklanan bir meslek olarak, Uygu-

lamalı Matematik matematiksel model-

lerin formülleştirilmesine ve çalışma-

sına odaklanır. Anabilim Dalında lisans 

ve lisansüstü düzeyde eğitim ve 

öğretimde okutulan derslerin bazıları 

ise şunlardır: 

 Diferansiyel Denklemler 

 Uygulamalı Matematik 

 Nümerik Analiz 

 Kısmi Türevli Denklemler 

 İntegral Denklemler 

 İleri Nümerik Analiz 

 Lineer Diferansiyel Operatörler 

 Lineer Diferansiyel Sistemler 

Teorisi 

 Dinamik Sistemler ve 

Çatallanma 

 Isı İletim Denklemi ve Fourier 

Analizi 

 Matematiksel Modelleme 

 

Uygulamalı Matematik

Applied Mathematics



 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

Applied mathematics is one of the 

important branch of mathematics 

dealing with mathematical methods 

used in science, engineering, busi-

ness and in which the implemen-

tation of problems appearing in 

various fields of mathematics espe-

cially in engineering, so as to face 

the difficulties of new problems or in 

which advanced methods are deve-

loped. For solutions obtained by 

new or improved methods, various 

branches of mathematics such as 

analysis using analytical and nume-

rical methods, differential equations 

are used. "Applied mathematics", 

the term defines the professional 

expertise of mathematicians work-

ing on practical problems; as a pro-

fession focused on practical prob-

lems, applied mathematics focuses 

on mathematical models in formu-

lization of work. Some of the courses 

taught in undergraduate and gra-

duate level education and training 

are as follows: 

 Differential Equations 

 Applied Mathematics 

 Numerical Analysis 

 Partial Differential Equations 

 Integral Equations 

 Advanced Numerical 

Analysis 

 Linear Differential Operators 

 Theory of Linear Differential 

Systems 

 Dynamical systems and 

Bifurcation 

 Heat conduction Equation 

and Fourier Analysis 

 Mathematics Modelling 

 



 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

    

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE KALİTE 

GELİŞTİRME 

 

   

 

 

 

EDUCATION-TEACHING AND 

QUALITY DEVELOPMENT 

 

 



 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

Matematik Bölümü öğretim planı, bölümümüz öğretim amaçları doğrultusunda 

Matematik temel alanında yeterli bilgiye sahip, alanında edindiği bilgileri analitik 

düşünme becerisi yardımıyla matematiksel problemlerin yanı sıra sosyal olayların 

analizinde kullanabilen, hayatın her alanında araştırmanın ve öğrenmenin önemine 

inanan, görevlerini zamanında yerine getiren, sorumluluk bilincine sahip ve etik 

değerlere bağlı olan, ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla ortak bir dile sahip olan, 

bilgiye ulaşmada araştırma yöntemlerini ve teknolojiyi etkin kullanabilen araştırmacılar 

yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

 

The Department of mathematics education plan aims to grow up researchers who have 

sufficient knowledge in the basic field of mathematics for the purposes of our 

department educations, can use the knowledge gained in the field in the analysis of 

social events as well as mathematical problems with the help of analytical thinking 

skills, believe in the importance of research and learning in all areas of life, perform his 

/ her duties on time, can use research methods and technology effectively to reach 

knowledge. 

Eğitim-Öğretim

Education-Teaching



 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

Kalite geliştirme ve iyileştirme faaliyetleri, kalite geliştirme ve iyileştirme süreçlerinin 

öğretim elemanından öğrencilere kadar her bir birey için kazanım olduğu görüşüyle, 

karşılaşılan her bir probleme uygun çözüm yöntemleri geliştirerek bölümümüzün 

standartların üzerine taşıma inancıyla bölümümüz tüm öğretim elemanları tarafından 

yürütülmektedir. 

 

 

 

 

Development and quality improvement activities are conducted by all lecturers of our 

department with the view that process of quality improvement and development is a 

gain from the instructors to the students for each individual, and with the belief of 

making our department come over the standarts by developing appropriate solutions 

for every problem encountered. 

Kalite Geliştirme ve İyileştirme Faaliyetleri

Quality Development and Improvement Activities



 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 Akreditasyon Komisyonu 

 Sürekli İyileştirme Komisyonu 

 Ölçme-Değerlendirme Komisyonu 

 Web Komisyonu 

 Ders Muafiyet Komisyonu 

 Mezun Takip Komisyonu 

 Akademik Kariyer Danışmanı 

 Çift Ana dal-Yan dal Koordinatörü 

 Bologna Koordinatörü 

 Erasmus-Farabi Koordinatörü 

 Mevlana Koordinatörü 

 

 

 

MATEMATİK BÖLÜMÜ KALİTE GELİŞTİRME KOMİSYONLARI

DEPARTMENT OF MATHEMATICS QUALITY DEVELOPMENT COMMISSION



 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 Accreditation Commission 

 Continuous Improvement Commission 

 Measurement And Evaluation Commission 

 Web Commission 

 Course Exemption Commission 

 Graduate Follow-Up Commission 

 Academic Career Advisor 

 Double Major-Minor Coordinator 

 Bologna Coordinator 

 Erasmus-Farabi Coordinator 

 Mevlana Coordinator 

 



 

 

                                                                                                     

 

 

 

Matematik Bölümü Akademik Kariyer Danışmanımız tarafından her yıl organize edilen 

panel, seminer programları ile mevcut lisans öğrencilerimizin programdan kazanımları 

ve gelecekte hedeflerini yetenekleri doğrultusunda kendilerini yönetmeleri 

sağlanmaktadır. Özgüvenli, toplumsal değerlerin bilincinde, öğrenme, araştırma yapan 

matematikçiler yetiştiren bölümümüz, öğrendiklerini verimli bir biçimde 

uygulayabilmesi bağlamında bölüm öğrencilerimiz ile birlikte Sosyal Yardım Projeleri 

ve Toplum Hizmetleri Projeleri yapabilmeyi hedeflemektedir. 

 

 

 

 

 

The panel, which is organized annually by our academic career advisor in the 

Department of mathematics, allows our current undergraduate students to manage 

themselves in line with their achievements in the program and their future goals. Our 

department which trains mathematicians that are confident, aware of social values, 

learning and conducting research, aims to do social projects and community service 

projects with our department students in order that the students can apply in an efficient 

way. 

 

 

Kariyer Danışmanlığı

Career Counseling



 

 

                                                                                                     

 

 

 

Erasmus Değişim Programının amacı, Avrupa Birliği tarafından eğitim, iş deneyimi ve 

sportif aktivite gibi alanlarda kişilerin kendilerini geliştirmeleri için hazırlanmış bir 

programdır. Erasmus, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin ve eğitim görevlilerinin 

eğitimlerine yurt dışındaki bir üniversitede devam etmelerini sağlamaları ve yeni iş 

olanakları elde edebilmeleri amacıyla kurulmuş bir sistemdir. 

Matematik Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü, bölümümüz öğrenci ve öğretim elemanı 

hareketlilik kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesine katkıda 

bulunarak, programların bölümde tanıtımının yapılmasına katkıda bulunur. Ayrıca 

bölümümüz öğrenci ve öğretim elemanlarına gerekli bilgi, belge ve doküman 

hizmetlerin sağlanmasında ve hareketlilik faaliyetlerinin düzenli bir biçimde 

ödemelerinin aktarılmasında aktif rol oynar. Kısacası  Matematik Bölümünün Erasmus 

Değişim programı hizmetlerinin en üst düzeyde yürütülmesini sağlamak için gerekli iş 

ve işlemleri yürütmekle sorumludur. 

 

The Erasmus exchange programme is a programme prepared by the European Union 

for people to develop themselves in areas such as education, work experience and 

sporting activities. Erasmus is a system established to enable university and graduate 

students and education officials to continue their education at a university abroad and 

to obtain new job opportunities. 

The Erasmus Coordinator of the Department of mathematics contributes to the rational 

use and development of the mobility capacity of our department's students and faculty 

and contributes to the promotion of the programs in the Department. In addition, our 

department plays an active role in providing necessary information, documents and 

document services to students and lecturers and in transferring payments of mobility 

activities in a regular manner. In short, the Department of Mathematics is responsible 

for carrying out the necessary work and operations to ensure the highest level of 

Erasmus exchange program services. 

 

Erasmus Koordinatörlüğü

Erasmus Coordinator



 

 

                                                                                                     

 

 

Farabi değişim programı Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi 

değişim programı olarak adlandırılır. Bu programla öğrenci ya da öğretim üyeleri 

bulundukları kurum dışında bir yükseköğretim kurumunda bir ya da iki yarıyıl süresince 

eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürebilmektedir. Prosedür kapsamında öğrenci değişimi 

en az bir, en fazla iki yarıyıl sürecini kapsamaktadır. Her bir öğrenci öğrenim gördüğü 

süreçte birer defa Farabi Değişim Programı değişimine katılma şansına sahiptir. 

 

Matematik Bölümü Farabi Koordinatörü, bölümümüz gereksinimlerine uygun yeni 

bağlantıların kurulmasını sağlamak, bölümdeki öğretim elemanlarını anlaşma yapmak 

konusunda teşvik etmek, hareketlilik faaliyetlerinin sağlıklı yürümesine bölümümüz 

adına destek vermek, matematik bölümü programların işleyişini sağlamak, Farabi  

Programı'nı bölüm öğrenci ve öğretim elemanlarına tanıtmak, öğrencileri yönlendirmek 

ve bilgi taleplerine mutlaka karşılık vermek, Farabi değişim programına hak 

kazananları yönlendirmek, gerekli evraklarını hazırlamak ve intibak formlarını 

düzenlemekle görevlidir. Ayrıca bölüm koordinatörümüz hareketlilik faaliyetini 

tamamlayan ve geri dönen öğrencilerin ise akademik tanınma/ders saydırma/not 

dönüşümü işlemlerini yapmak, geribildirim almak ve daha sonraki dönemlerde gidecek 

öğrencilerle bu bilgileri paylaşmakla görevlidir. 

 

The Farabi exchange program is called the student and faculty exchange program 

between Higher Education Institutions. With this program, students or faculty members 

can continue their education activities for one or two semesters at a higher education 

institution other than the institution they are in. Within the scope of the procedure, 

student exchange covers at least one semester and at most two semesters. Each 

student has the opportunity to participate in the Farabi Exchange Program exchange 

once during the course of their education. 

 

The Farabi Coordinator of the Department of mathematics is responsible for 

establishing new connections in accordance with the requirements of the Department, 

encouraging the faculty members to make agreements, supporting the healthy mobility 

activities on behalf of the department, ensuring the functioning of the programs of the 

Department of mathematics, introducing the Farabi program to the department 

students and lecturers, directing the students and in addition, our department 

coordinator is responsible for making academic recognition/course counting/grade 

conversion processes for the students who complete and return to mobility activities, 

receiving feedback and sharing this information with the students who will go later. 

Farabi Koordinatörlüğü

Farabi's Coordinator



 

 

                                                                                                     

 

 

 

Mevlana Değişim Programı, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile 

yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı 

değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları 

ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı 

değişiminin önü açılmıştır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi 

bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki 

yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.  

Matematik Bölümü Mevlana Koordinatörü, bölümümüz uygun yeni bağlantıların 

kurulmasını sağlamak, bölümdeki öğretim elemanlarını anlaşma yapmak konusunda 

teşvik etmek, hareketlilik faaliyetlerinin sağlıklı yürümesine bölümümüz adına destek 

vermek, matematik bölümü programların işleyişini sağlamak, Mevlana  Programı'nı 

bölüm öğrenci ve öğretim elemanlarına tanıtmak, öğrencileri yönlendirmek ve bilgi 

taleplerine mutlaka karşılık vermek, Mevlana değişim programına hak kazananları 

yönlendirmek, gerekli evraklarını hazırlamakla yükümlüdür.  

                                  

Mevlana Exchange Programme is a program that enables students’ and lecturers’ 

exchange between higher education institutions providing education in the country and 

higher education institutions providing education abroad. With the Regulation 

published in the Official Gazette dated 23 August 2011 and numbered 28034, the way 

of student and lecturer exchange between higher education institutions abroad and 

higher education institutions in our country was opened. Unlike other exchange 

programs, there is no geographical distinction between higher education institutions to 

integrate interchangeability.  

Mevlana Coordinator of the Department of Mathematics is obliged to ensure the 

establishment of appropriate new connections, to encourage the faculty members in 

the department to make agreements, to support the mobility activities on behalf of our 

department, to ensure the functioning of the mathematics department programs, to 

introduce the Mevlana Program to the department students and academic staff, to 

guide the students and to absolutely respond to information requests, to direct those 

who are entitled to the Mevlana exchange program, and to prepare the necessary 

documents. 

Mevlana Koordinatörlüğü

Mevlana's  Coordinator



 

 

                                                                                                     

 

 

Yükseköğretim alanı günümüzde uluslararası rekabete açık hale gelmiştir. Tüm bu 

gelişmelere bağlı olarak, yükseköğretim, dünyanın hemen hemen bütün bölgelerinde 

son yirmi yıldır çok önemli bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Ülkeler, kendi 

yükseköğretim sistemlerini karşılaştırmak, benzer sorunlara ortak çözümler üretmek 

üzere bölgesel işbirlikleri oluşturmaya başlamışlardır. Bunlardan en kapsamlı olanı, 

Bologna Süreci'dir. Üye ülkelerde karşılaştırılabilir, rekabetçi ve şeffaf bir 

yükseköğretim alanı oluşturmak hedefiyle ortaya çıkan Bologna Süreci'nde ülkelerin 

uygulamalarına bağlı olarak, belirlenen hedefler de ihtiyaçlar çerçevesinde 

geliştirilmektedir. Bu bağlamda, Bologna Süreci, sürekli geliştirilen ve dinamik bir nitelik 

taşımaktadır.  

Matematik Bölümü Blogna koordinatörü bölümümüz Bologna Bilgi Paketi kullanıcı 

bilgilerinin oluşturulması ve güncellenmesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile işbirliği 

içinde sağlamak, bölümdeki eğitim planlarında değişiklik yapılması aşamasında 

Blogna sürecine uygunluğunun kontrolünü yapmak, eksiklikleri giderilmesine yardımcı 

olmak, bölümde Blogna Sürecinin uygulanmasına yardımcı olmakla görevlidir. 

 

The higher education area has become open to international competition today. Due 

to all these developments, higher education has been going through a very significant 

transformation process in almost all parts of the world over the last two decades. 

Countries have started to form regional collaborations to compare their own higher 

education systems and to produce common solutions to similar problems. The most 

comprehensive of these is the Bologna Process. In the Bologna Process, which aims 

to create a comparable, competitive and transparent area of higher education in the 

member states, the targets determined are also developed within the framework of the 

needs, depending on the application of the countries. In this context, the Bologna 

Process has a continuously developed and dynamic nature. 

The Bologna Coordinator of Department of Mathematics is responsible for creating 

user information of Blogna information package and to update it in cooperation with 

the department of Student Affairs, and for ensuring the Department is in compliance 

with the Bologna Process at the time of making changes to the training plans, for 

helping deficiencies and helping to implement the Bologna Process in the department. 

Bologna Koordinatörlüğü

Bologna Coordinator



 

 

                                                                                                     

 

 

 

Öğrenci Temsilcimiz, kalite geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinde önemli rol oynayan 

bölümümüz öğrencileri ile doğrudan irtibat kurulmasını sağlamakta ve akreditasyon 

kurulunda da aktif rol oynamaktadır. 

Öğrenci temsilcimiz tarafından organize edilen sosyal etkinlikler ile derslerin yanı sıra 

öğrencilerde güven ve sorumluluk duygusu geliştirmek, yeni ilgi alanları oluşturmak ve 

beceriler kazandırmak hedeflenmektedir. Bu etkinlikler ile öğrenci-bölüm öğretim 

elemanı koordinasyonu güçlendirilmektedir. 

 

 

Our Student Representative provides direct contact with the students of our 

department who play an important role in quality improvement and improvement 

activities and plays an active role in the Accreditation Board. 

In addition to the courses, social activities organized by our student representative aim 

to develop a sense of trust and responsibility, create new interests and gain skills in 

the students. Through these activities, student-Department Faculty coordination is 

strengthened. 

Öğrenci Temsilciliği

Student Representative



 

 

                                                                                                     

 

 

 

Bölümümüz kurumsal kalite politikası kapsamında, öğrencilerimizin eğitim-öğretim ve 

diğer alanlarda sunulan hizmetlere ilişkin beklenti ve memnuniyetinin yıllık olarak 

belirlenerek gerekli önlem ve iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi temel hedef olarak 

benimsenmiştir. Bu amaçla öğrencilerimizin memnuniyet düzeyini ölçme amaçlı yeni 

öğrenci anketi, mezun öğrenci anketi, ders değerlendirme anketleri ve devam eden 

öğrenci anketleri yapılmaktadır. Anketlere katılım gönüllülük esasına dayanmakta olup 

tüm öğrencilerimiz katılabilmektedir. Anketler eğitim-öğretim ve diğer alanlarda 

sunulan hizmetlere ilişkin beklenti ve memnuniyeti ölçmek açısından önem arz 

etmektedir.  

 

 

 

Within the scope of the institutional quality policy of our department, the expectations 

and satisfaction of our students regarding the services offered in education and other 

fields are determined annually and the necessary measures and improvement works 

are carried out as the main objective. For this purpose, new student surveys, graduate 

student surveys, course evaluation surveys and ongoing student surveys are 

conducted to measure the satisfaction level of our students. Participation in the surveys 

is voluntary and all our students can participate. Surveys are important for measuring 

expectations and satisfaction with services offered in education and other fields. 

Öğrenci Memnuniyeti

Student Satisfaction



 

 

                                                                                                     

 

 

 

Bölümümüz öğrencileri ile iletişim sağlamak, kalite geliştirme ve iyileştirme hizmetleri 

kapsamında öğrencilerin anketlere katılımını sağlamak amacıyla öğrencilerimizin 

herbirine  SMS bilgilendirmesi yapılmaktadır.  

 

 

                         

       

 

 

 

 

SMS notification is made to each of our students in order to communicate with the 

students of our department and to ensure the participation of the students in the 

surveys within the scope of quality improvement and improvement services.

 

 

SMS Öğrenci Bilgilendirme Sistemi

SMS Student Information System



 

 

                                                                                                     

 

 

 

Fakültemizde lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin eğitimlerinin temel öğeleri olan 

derslik, amfi, bilgisayar ve fizik laboratuvarları, öğrenci kütüphanesi, öğrenci çalışma 

salonu, öğrenci seminer salonu ile bölümümüz öğrencilerinin ders çalışma koşulları 

elverişli hale gelmekte, öğrenimleri bu hizmetler ile desteklenmektedir. 

 

 

 

 

 

The essential elements of the training of our faculty, graduate and undergraduate 

students-classrooms, lecture rooms, computer and physics labs, a student library, 

student lounge, student Seminar Hall of our department with the students course work 

conditions become favourable, these services support their education. 

 

 

Altyapı ve Bazı Hizmetler

Infrastructure and Some Services


