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Sevgili Öğrenciler,

Eğitim, sadece var olan bilginin aktarımını değil, bilgiyi 
severek öğrenme isteğini harekete geçirmeyi ve sürükleyici 
bir canlılıkta tutmayı, hakikatin bilgisine ulaştıracak 
yöntemlerin kullanımında yetkinlik kazanmayı ve üretilen 
bilgiyi yazılı ve sözlü iletişime konu ederek yayma ve 
faydaya dönüştürmenin yollarını öğrenmeyi gerektirir. 
Bunların olabilmesi de büyük ölçüde teşvik edici bir 
öğrenme ortamının ve hakikat arayışı içerisinde olan özgür 
bireylerin olmasına bağlıdır. ASBÜ, “araştırma için eğitim” 
anlayışını benimseyerek sizlerin öğrenme yolculuğunuzda 
pasif (sadece bilgi edinen) ve dikey (öğretici odaklı) değil, 
aktif (bilgi üreten) ve yatay (öğrenici odaklı) düzlemde 
yanınızda olmayı, birlikte öğrenerek ilerlemeyi, destekleyici 
ve teşvik edici ortam ve imkân oluşturmayı ve zor 
dönemeçlerde sizlere rehberlik etmeyi kurumsal stratejisi 
olarak benimsemiştir. 

Elinizdeki kitapçık, bizimle çıkacağınız eğitim 
yolculuğunuzda karşılaşabileceğiniz çeşitli hususları göz 
önüne alarak sizlere rehberlik edecek bazı pratik bilgiler 
içermektedir:

• Sosyal bilimler alanında eğitim anlayışımız, 
yaklaşımımız ve önceliklerimizin ne olduğunu,

• öğrenci olarak hak ve yükümlülüklerinizin sınırlarının 
nerede başlayıp nerede bittiğini,

• hangi bilgi ve desteğe nasıl ulaşabileceğinizi,

• hangi belgeleri nereden ve nasıl temin 
edebileceğinizi,

• sosyal ortam, imkân ve faaliyetlere ilişkin genel 
açıklamaları vs. bulabileceksiniz.

Bu rehber niteliğindeki kitapçık ile bilgi ve desteğe nasıl 
kolay ulaşabileceğinizin haritalamasını en yalın şekilde 
yapmaya çalıştık. Hedefimiz yoğun bir tempoda eğitim ve 
araştırma faaliyetlerine odaklanabilmeniz için zaman ve 
enerjinizi kaybettirecek bilgi, iletişim ve erişim gibi işlem 
maliyetlerini en aza indirgemektir.  

Son olarak kitapçıkta cevabını bulamadığınız her 
durumda, akademik ve idari personelden oluşan ekibimizin 
sizlere hizmet sunmaya hazır olduğunu belirtmek isterim. 
Uyguladığımız açık kapı politikasının bir gereği olarak her 
zaman yanınızda, yakınınızda ve erişilebilir olmaya devam 
edeceğiz.

Rektörden



2018 yılı itibariyle 

ASBÜ bünyesinde 

7 Fakülte, 
5 Enstitü ve 

14 Araştırma 
Merkezi 
yer almaktadır. 

Tarihçesi ve Binaları
ASBÜ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), 22.01.2013 
tarihinde kabul edilen ve 31.01.2013 tarihli Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 6410 sayılı Kanun ile kurulmuştur. 
ASBÜ’nün mevcut rektörlük binası Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
Başbakanlık binasıdır. Mimar Yahya Ahmet Bey tarafından 1925 
yılında inşa edilmiş, 1937’ye kadar ‘Başvekâlet’ olarak hizmet 
vermiştir. 1950’li yıllardan sonra Maliye Bakanlığına ev sahipliği 
yapan bina, 2001 yılından itibaren Gümrük Müsteşarlığı 
tarafından kullanılmıştır. 2013 yılı Nisan ayında ASBÜ’ye tahsis 
edilen tarihî yapı, rektörlük binası olarak kullanılmaktadır.
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Fakülteler;

◆ Siyasal Bilgiler Fakültesi

◆ Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi

◆ Hukuk Fakültesi

◆ Yabancı Diller Fakültesi

◆ Dinî İlimler Fakültesi 

◆ İletişim Fakültesi

◆ Sanat Fakültesi

Enstitüler;
◆ Batı Araştırmaları Enstitüsü◆ Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü◆ Hacı Bayram Veli İslami Araştırmalar     Enstitüsü
◆ Sosyal Bilimler Enstitüsü
◆ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Araştırma Merkezleri;
◆ Deneysel İktisat Uygulama ve Araştırma Merkezi◆ Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi◆ Kültür ve Medeniyet Araştırmaları Merkezi◆ Rekabet ve Regülasyon Çalışmaları Merkezi◆ Saha Araştırmaları Merkezi
◆ Yöntem Eğitimi Merkezi 
◆ Yükseköğretim Araştırmaları Merkezi◆ Sosyal İnovasyon Merkezi
◆ Ahmet Özsoy Demokrasi Araştırmaları Merkezi◆ Kudüs Çalışmaları Merkezi
◆ Küresel Göç Merkezi
◆ Sözlü Tarih Merkezi
◆ Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finans Merkezi◆ İnsan Kaynakları ve Stratejisi Merkezi
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Rektörlük binası olarak kullanılan tarihî yapı içinde “Hazine Kasa Dairesi” bölümü 
bulunmaktadır. Bu bölüm, dönemin kıymetli evraklarının ve hazinesinin saklandığı odadır. 
Hazine Odası’nın anahtarı ve içindekilerin sorumluluğu Hazine Müsteşarlığı’ndan ASBÜ’ye 
devredilmiştir. Odanın tarihî özelliğinin korunması, içinde sakladığı belge ve objelerle bir sergi 
odası veya müzeye dönüştürülmesi düşünülmektedir.

ASBÜ’nün Ulus Hükûmet Meydanı ekseninde tahsis edilen başka tarî binaları da vardır. 
Bunlardan bir tanesi eski vergi defterdarlık binasıdır. Diğer bir bina ise eski Sümerbank 
binasıdır. Erken Cumhuriyet Dönemi’ne ait bu iki bina da restore edilerek ASBÜ’nün hizmetine 
sunulacaktır. Bu binalarda, Türkiye’nin erken tarihine ilişkin sergi alanları da hazırlanacaktır.  
Bu yönüyle, Ankara’nın kültür merkezi Ulus’ta bulunan ASBÜ’nün öncü ve dönüştürücü bir 
katkıya sahip olduğu söylenebilir. 

ASBÜ

AS
BÜ
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Üniversite, çağlar boyunca anlamını yenilemiş ve geliştirmiş bir kavram 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversite eğitimi diğer düzeylerdeki 
eğitimden araştırma atmosferinden elde ettiği sofistike bulgularını 
öğrenci ve araştırmacılarına sunmasıyla da ayrılmaktadır. 

Üniversitelerin iki temel fonksiyonundan bahsedilebilir: entelektüel 
öneme sahip hususlarda öğretim sağlamak ve yine bu konularda 
araştırmalar yürütmek. Bu iki fonksiyon birbirlerini desteklemektedir. 
Ancak araştırma üniversitelerinde özellikle araştırma kısmı kendi ayrı ve 
özerk sahasına sahiptir. 

ASBÜ bir araştırma üniversitesi olarak bir iş/meslek kazandırmaktan 
çok, öğrencilerini belli disiplinlerde bir araştırmacı olmaya yönelik 
pratiklerle eğitir. ASBÜ öğrencileri bu eğitim sürecinde, çevreleri ile 
sosyokültürel ve entelektüel faaliyetler aracılığıyla sürekli bir etkileşim 
halindedirler. Bu vasıtayla sadece kendilerinin değil, kendi toplumsal 
hinterlantlarının da entelektüel düzeyinin gelişmesine katkıda bulunurlar. 

ASBÜ ön plana koyduğu disiplinlerinin sadece ana akım yaklaşımları 
ve literatürlerine değil, esasen niş alan olarak kabul edilen kısımlarına 
ilgi ve merak oluşturarak kendi ismi ile hatırlanacak literatür unsurları 
yaratma gayretindedir. 

ASBÜ, araştırmalarında pro-aktif bir yaklaşım ile yurt içi ve yurt dışı 
çeşitli eğitim ve araştırma kurumları ile ilişki geliştirip güncelleme 
çabasındadır. Bünyesinde devamlı bir araştırmacı ve öğrenci sirkülasyonu 
olmasına gayret gösterir. Bunu sağlayacak kütüphane ve araştırma iklimi 
üretmeye çalışır.

BİR ARAŞTIRMA
ÜNİVERSİTESİ
OLARAK

ASBÜ
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ASBÜ kendi kimliğiyle, kendisine 
özgü alanlarda yoğunlaşmış bir 
araştırma ve öğretim stratejisine 
sahiptir. Bu stratejide kendisine özgü 
tanımladığı ve odaklandığı alanlarda 
ana akım yaklaşımlar ile eleştirel 
yaklaşımları birleştiren eklektik bir 
öğretim anlayışına sahiptir.

Tematik üniversite olarak ASBÜ 
araştırma iş birliklerine yoğunlaşarak 
kendi görünürlüğünü uluslararası 
sahada geliştirme sürecindedir. 
Araştırma iş birliklerini sadece 
araştırma çıktıları olarak değil, öğretim 
süreçlerine katkı şeklinde de öğretim 
planına entegre etmiştir. Ürettiği bilgiyi 
öğrencileri ile olduğu kadar toplumun 
farklı kesimleriyle de paylaşma 
amacındadır.

TEMATİK 
BİR ÜNİVERSİTE 
OLARAK 

ASBÜ
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           ’DE 
ARAŞTIRMA 
TEMELLİ EĞİTİM 

ASBÜ
ASBÜ’nün araştırma temelli eğitim stratejisinin amacı 

merak, problem/sorun arama merakı, eleştirel düşünce, 
özerk ve yaratıcı çalışma ve bunların uygulamaya dönük 
yönleri odaklı bir akademik yaklaşım geliştirmektir. Bu 
şekilde araştırma ve öğretimin bütünlüğünü sağlamaya 
çalışır, bilim yoluyla eğitim temasını işler. 

Öğretim elemanları öğretim sürecinde bu bütünlüğü 
danışmanlık ve yönlendirme ile gerçekleştirir. Bu şekilde 
özerk ve yaratıcı bir çalışmayı benimsemesi sağlanır. Aynı 
yaklaşım ile çalışma ve araştırma sonuçlarının pratiğe nasıl 
geçirilebileceği tartışılır. 
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ASBÜ’nün 
araştırma 
temelli eğitim ile hedeflediği amaçlar şöyle sıralanabilir: 

Öğrenciyi 
araştırma 
ile erkenden 
tanıştırma

Bilginin nasıl elde edildiği 

ile ilgili temel yaklaşımlara 

aşinalık sağlama 

Pasif ve metne 
dayalı öğrenme 
yerine, aktif ve 
teori ve pratiği 

birleştirmeye dayalı 
bir öğretim sağlama

Öğrenciye araştırma 
tecrübesi kazandırma

ASBÜ, ders kitapları temelli bir eğitimden ziyade akademisyenlerin 
“ellerini ve zihinlerini” sınıf ile beraber yormalarını gerektiren ve literatür 
taramalarına ağırlık veren bir yaklaşım geliştirmiştir. 

Sınıflar küçük gruplara bölünüp bu gruplara bazen aynı, bazen farklı 
araştırma konuları verilerek her bir grup ayrı ayrı yönlendirilir.

Eğitim sürecinde öğrencilerin projelere dâhil olmalarına ve proje 
üretmelerine özen gösterilir. Bu çerçevede ASBÜ sınıflarında proje 
fikirlerinin ortaya çıkmasını sağlayacak katılımcı bir sınıf ortamı yaratılır. 
Katılım ödüllendirilir ve ödül üzerinden rekabetçi bir iklim oluşturulur.

Öğrenciyi araştırma yöntemleri dersi yardımıyla hâlihazırda devam eden 
araştırma projelerine bağlayıp bir 
danışmanın yönlendirmesi ile sadece ders kitabına bağlı olmaksızın bağımsız çalışabilme disiplini verebilme
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ÖĞRENCİ 
TOPLULUKLARI

Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları tüm öğrencilerimizin boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerini; eğitim-öğretim dışında kalan zamanlarını mesleki, bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemelerini ve bu faaliyetlere katılmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Amacımız öğrencilerini sadece akademik olarak değil sosyal anlamda ekip ruhunu ve temsil yeteneklerini geliştirip öz güvenle hayata hazırlamaktır. Topluluklar öğrencilerin ortak ilgi alanlarının buluşma yeri ve yaratıcı projeler ile yeni dostlukların çıkış noktasıdır. Üniversitemizde kurulacak öğrenci toplulukları ile ilgili hazırlanmış olan topluluklar yönergesi kapsamında öğrencilerimiz topluluk kurabilirler.

Üniversitenin lisans veya lisansüstü öğrencisinin, 

topluluk kuruluşu için dilekçe ile Topluluklar Üst 

Kuruluna sunulmak üzere Sağlık Kültür ve Spor 

(SKS) Daire Başkanlığına başvurması gerekir. 

Öğrencilerimiz, öğrenci toplulukları yönergesinde 

belirtilen gerekli koşulları sağladıkları takdirde 

değişik alanlarda yeni öğrenci topluluğu kurabilir, 

istediği sayıda topluluğa üye olabilir. Öğrenci 

toplulukları yönergesi için bk.: https://sksdb.asbu.

edu.tr/tr/yonergeler 
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ASBÜ Öğrenci Toplulukları
➤ ASBÜ Müzik Topluluğu

➤ Uluslararası Sosyal Bilimler          Topluluğu

➤ İTOPYA iletişim Topluluğu

➤ Genç Kızılay Topluluğu

➤ Gezi ve Doğa Topluluğu

Öğrenci Konsey Başkanlığı

Öğrenci temsilcilerimiz ASBÜ 

Senatosuna öğrencilerin sorunlarını 

ve beklentilerini iletmek üzere 

üniversitemiz senatosunda temsil 

edilmektedir. Öğrenci Konseyi ve Öğrenci 

Temsilcilikleri Seçim Yönergesi için bk.: 

https://sksdb. asbu.edu.tr/tr/yonergeler
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BESLENME
Üniversitemiz öğrencilerine verilen yemek hizmeti, tarihî taş binada ve diğer binalarımızda bulunan yemekhanelerde servis edilmektedir. Öğrencilerimizin sağlıklı, hijyenik ve bütçelerine uygun fiyatlarla beslenmelerine katkıda bulunmak üzere, öğle yemeği hizmeti verilmektedir. Üniversite Yönetim Kurulu tarafından öğrenciler için belirlenen yemek ücreti 2 TL’dir. ASBÜ başarılı öğrencilere yemek bursu imkânı sağlamaktadır. Yemek ücretleri öğrencilere verilen kimliklere yüklenecektir. Yemeklerimiz üniversitemiz bünyesinde bulunan mutfaklarda hazırlanmaktadır. Hijyen başta olmak üzere mevsime uygun, kalori ve besin değerleri yüksek menüler sunulmaktadır. Yemek listeleri önceden hazırlanarak web sayfamızdan duyurulmaktadır. Ayrıca İktisadi İşletme Müdürlüğümüze ait kantin ve kafeterya alanlarımızla öğrencilerimize gün boyu sıcak ve taze yiyecek ve içecek hizmeti sunulmaktadır.
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SAĞLIK

Tüm öğrencilerimiz Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında Devlet ve Özel Sağlık kuruluşlarından yaralanabilirler. Ayrıca üniversitemiz bazı özel sağlık kuruluşlarıyla ikili protokoller imzalayarak öğrencilerimizin ve personelimiz indirimli olarak sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlamaktadır. Kurum adına anlaşma sağlanan sağlık kuruluşları arasında;
• Lokman Hekim Hastaneleri, 
• Ortadoğu Hastaneleri, 
• Madalyon Psikiyatri Merkezi, 
• Özkaya Tıp Merkezi,
• Miadent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

yer almaktadır. T.C. uyruğu bulunan tüm öğrenciler yükseköğrenimleri süresince ve 25 yaşını aşmadıkları müddetçe, bakmakla yükümlü olan kişilerin (anne, baba, vb.) sigortasından yararlanabilir. Bu uygulamaya üniversitede kısmi zamanlı çalışan öğrenciler, zorunlu staj yapan öğrenciler ve yabancı uyruklu öğrenciler dâhildir. Öğrencilerin her akademik yıl başında öğrenci belgeleri ile birlikte Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine giderek durumlarını güncellemeleri önerilir.

Üniversitemize Yakın Sağlık Kuruluşları: 
Üniversitemiz bulunduğu merkezi       konumuyla birçok sağlık kuruluşuna       yaklaşık 3 km mesafededir.
◆  Ankara Ulus Devlet Hastanesi   (üniversitemize yaklaşık 700 metre uzaklıktadır)   (Doğanbey Mh., Kültür Bakanlığı Eski Eserler   Genel Müdürlüğü (Gayret Sk.) No:6.

◆  Hacettepe Üniversitesi Hastanesi   (Hacettepe, A.Adnan Saygun Cd, Altındağ/Ankara)
◆  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi   İbni Sina Hastanesi   (Hacettepe, Talatpaşa Blv No:82, Altındağ/Ankara) 
◆  Ankara Numune Eğitim ve   Araştırma Hastanesi   (Hacettepe, Talatpaşa Blv No:44, Altındağ/Ankara)
◆  Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve   Araştırma Hastanesi   (Hacettepe, Kızılay Sk. No:4, 06230 Altındağ/Ankara)
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ASBÜ Üniversite Sporları Federasyonu üyesidir. Tüm üniversitelerle takım ve bireysel turnuvalara katılabilmektedir. Gerek kamu gerekse özel spor tesisleriyle protokoller imzalanarak öğrenci ve personelimizin yararlanması sağlanmaktadır. Öğrencilerimizden milli veya lisanslı sporcuların Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi (SKS) Başkanlığı ile iletişime geçmesi durumunda kendilerinin sportif faaliyetlerine destek sağlanmaktadır. Bu amaçla yurt içi ve dışı kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu alandaki çalışmaları yaygınlaştırıp, üniversiteyi temsilen öğrencilerin müsabakalara katılmaları sağlanmaktadır.

Öğrencilerimizin Faydalanabileceği Spor Tesisleri:
* Ankara Büyük Şehir Belediyesi Spor Tesisleri * Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri* Keçiören Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu* Keçiören belediyesi Etlik Halı Sahaları

SPOR
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Üniversitemize 
Yakın Kız Yurtları 

◆ Halide Edip Adıvar Kız Öğrenci Yurdu  
(Üniversitemize 2.7 km. mesafede)

◆ Şerife Bacı Kız Öğrenci Yurdu 
(Üniversitemize 2.3 km. mesafede)

◆ Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu 
(Üniversitemize 600 m. mesafede)

ASBÜ’nün Ulus’ta bulunmasının en büyük 

avantajlarından biri yurt çeşitliliği ve alternatifidir. 

Öğrencilerimiz Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 

yurtlarından veya özel yurtlardan faydalanabilirler. 

Üniversitemize Yakın Erkek Yurtları 
◆ Hacı Bayram Veli Erkek Öğrenci Yurdu  (Üniversitemize 300 m. mesafede)
◆ Yunus Emre Erkek Öğrenci Yurdu 

(Üniversitemize 320 m. mesafede) 
◆ İlim Yayma Cemiyeti Erkek Öğrenci Yurdu (Üniversitemize 250 m. mesafede)
◆ Başkent Öğrenci Yurdu 

(Üniversitemize 600 m. mesafede) 
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SOSYAL YAŞAM 
VE KÜLTÜREL 

FAALİYET 
ALANLARI

Tarihî kent merkezinde bulunan 

ASBÜ aşağıdaki merkezlere yürüme 

mesafesindedir.

➤ Etnografya Müzesi

➤ Roma Hamamı

➤ PTT Pul Müzesi

➤ Ankara Kalesi

➤ Tarihî Hacı Bayramı  

 Veli Camii ve çevresi

➤ İlk Meclis (Kurtuluş Savaşı  

 Müzesi)

➤ Cumhuriyet Müzesi  

 (II. Meclis)

➤ Anadolu Medeniyetler  

 Müzesi

➤ Ulucanlar Müzesi

➤ Devlet Resim ve Heykel  

 Müzesi

➤ Millî Mücadele ve Atatürk  

 Konutu Vagonu TCDD Gar

➤ T.C. Ziraat Bankası Müzesi

➤ TCDD Müzesi ve Sanat  

 Galerisi

➤ Suluhan 

➤ Gençlik Parkı Gençlik  

 Merkezi

➤ Gençlik Parkı

➤ Devlet Tiyatrosu

➤ Devlet Opera ve Balesi

➤ Tarihî Tiyatrolar (Küçük  

 Tiyatro, Büyük Tiyatro) 

ASBÜ bünyesinde kurulması 
planlanan müzeler de şu 
şekilde sıralanabilir; 

➤ Kamu İşletmeleri Müzesi

➤ Demokrasi ve Adnan Menderes Müzesi

➤ İstiklal Mahkemesi Müzesi

➤ İskilipli Atıf Hoca Müzesi

➤ Genç Cumhuriyet Resim Müzesi

➤ Hacı Bayram Veli Müzesi 

➤ Hazine Kasa Dairesi Müzesi➤ Eski Ankara Fotoğrafları Müzesi ➤ Eşya Müzesi
➤ Ankara Evi 
➤ Ankara İdari Müzesi  
➤ Medeniyet Seviyeleri Müzesi  
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Üniversitemiz tarafından ihtiyacı olan öğrencilere Özel Vakıflar tarafından burs verilecektir.Başarı Bursu: ASBÜ ÖSYM’nin sonuçlarına göre öğrencilerine (Dil ve TM-1) ilk 5 bine giren ve 
üniversitemizi ilk 5 tercihi arasına yazan öğrencilerimize 1250 ₺ başarı bursu imkânı 
sağlamaktadır.

Yemek Bursu: Maddi imkanları yeterli olmayan ve başarılı öğrencilerin öğle yemeği 
ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin SKS Daire Başkanlığı tarafından burs verilmektedir. SKS 
Daire Başkanlığı tarafından her eğitim-öğretim yılı başında Üniversitenin web sitesinde 
ücretsiz yemek bursu başvuruları için ilan yayınlanır. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 
15 gündür. Ücretsiz Yemek Bursu Verilmesine Dair Yönerge için bkz: https://www.asbu.edu.tr/
tr-TR/sksdb-yonergeler 

Burs Başvurusu Yapılabilecek Diğer Bazı Kuruluşlar: Türk Eğitim Vakfı: TEV, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan mesleki orta öğretim, 
üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs vermektedir. Burslardan yararlanmak 
isteyen öğrencilerin 5-30 Eylül tarihleri arasında TEV web sitesinden form doldurması, çıktısını 
alıp imzalayarak, istenilen belgeleri hazırlaması ve ilgili duyuruda belirtilen başvuru sürecini 
tamamlaması gerekmektedir.

Toplum Gönüllüleri Vakfı: TOG’un koşulları arasında diğer vakıflardan farklı olarak haftada 
en az 4 saat herhangi bir toplumsal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer almak var. 
Türkiye’deki 60 üniversitede ağ kuran TOG’un diğer kriteri akademik başarı. Bursun devamlılığı 
için öğrencinin başarı devamlılığı esas alınıyor. Ortalama 130 milyon lira burs veriliyor. Geri 
ödemesi yok. Tel: (0216) 321 89 88

Hacı Ömer Sabancı Vakfı: 31 yıldır 24 bini aşkın öğrenciye burs veren vakıf, her yıl bir taban 
puan belirliyor. Burs başvuruları 15 Eylül ile 15 Ekim arasında yapılıyor. Kasım ayı sonunda 
kazananların isimleri açıklanıyor. Vakıf, bursu, yükseköğrenim süresince her yıl 9 aylık bir 
süre için ve geri ödeme yükümlülüğü ile veriyor. Geri ödeme ise okulunu bitirip, bir işe giren 
öğrenciden tam bir yıl sonra 24 ay taksitli olarak alınıyor. Sabancı Vakfı Telefon: 0212 385 88 00. 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV): Amacı ülke çocuklarının, gençlerinin ve tüm 
insanlarımızın eğitsel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak olan YEKÜV, başarılı 
fakat eğitimlerini sürdürürken zorlanan ve her yıl belirlenen şartları taşıyan öğrencilere burs 
imkânı sunuyor.

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı : Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı  burs başvuruları okulların burs 
ofislerine yapılmalıdır. ALEV doğrudan burs başvurusu kabul etmemektedir. Okulların burs 
ofisleri bildirilen kontenjan kadar öğrenciyi seçer ve ALEV yönetimine iletir. ALEV, eğitim 
çağındaki başarılı ve kabiliyetli gençlerin yetişmesi için her yıl karşılıksız burslar vermektedir. Kibar Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı: İlk, orta, yüksek ve lisansüstü eğitim düzeylerinde 
okuyan, araştırma ve inceleme yapan, yetenekli, maddi olanaktan yoksun çocuklara ve gençlere 
burs veriyor. Vakıf toplamda 60 öğrenciye burs veriyor. Burs başvuruları eylül ayında yapılıyor. 
Vakfın verdiği burslarla ilgili detaylı bilgiye www.kibarholding.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.Yumlu Eğitim Kültür ve Bilim Araştırma Vakfı: Yumlu Vakfı, maddi imkanları nedeniyle 
yüksek öğrenimlerine devam etmekte zorluk çeken başarılı öğrenciler için burslar sağlamakta 
ve sağlanan imkânı desteklemek amacıyla sosyal gelişim konuları da dahil olmak üzere 
bursiyerlerine özel imkânlar yaratmaya gayret göstermektedir.TÜBİTAK 2211-Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı BİDEB Yüksek Lisans ve Doktora Bursları: 
TÜBTAK; Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler 
ve Beşerî Bilimler alanlarından birinde tezli yüksek lisans/lisans sonrası bütünleşik doktora/tezli 
yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi görmekte olan T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda 
geçen Mavi Kart sahibi öğrencilere burs/teşvik bursu/ek destek vermektedir. Ayrıntılı bilgi için;  
http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik-2211-yurt-ici-
lisansustu-burs-programi 
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KAMPÜS 
GÜVENLİĞİ

ASBÜ 
KÜTÜPHANESİ

ASBÜ bir şehir üniversitesi olarak Ankara’nın tarihi Ulus 

semtinde konumlanmaktadır. Bu konumu neticesinde 

güvenlik tedbirleri merkezi olarak sağlanmakta ve gerekli 

koruyucu önlemler kampüs çevresinde bulunmaktadır. Gerek 

üniversite çalışanlarımız gerekse öğrencilerimiz ASBÜ’nün 

açık kampüse sahip olduğu bilinciyle hareket ederler. Görevli 

akademik ve idari personel ile öğrencilerden kampüse sürekli 

kendi araçlarıyla giriş yapanlara sticker (araç tanıtım pulu) 

verilmektedir. 

Sosyal Bilimler alanındaki araştırmacıların ve akademisyenlerin hizmetine sunmak üzere kapsamlı bir koleksiyon geliştirme politikası uygulamaktır. Bu kapsamda bilgi kaynaklarının kullanımı ve paylaşımında en yeni teknolojilerin kullanılması yer almaktadır.

Sosyal bilimler alanında güncel ve çok dilli bir koleksiyon oluşturarak araştırmacıların erişmekte zorlandığı kaynaklara erişim sağlamak, teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlayarak en iyi araştırma ortamını ve imkânlarını oluşturmak hedeflerimiz arasında öncelikli olarak yer almaktadır. Hâlihazırda kütüphanemizde yaklaşık 50.000 basılı kitap ve 10.255 elektronik kitap bulunmaktadır. 

Akademik ve idari personelinin yanı sıra üniversitemiz öğrencileri kütüphanemizin doğal üyeleridir. Üniversitemiz ile protokol imzalayan üniversitelerin personeli ve lisansüstü öğrencileri, bağlı bulundukları kurumun kütüphanesinden alacakları belge ile kütüphanemize başvuruda bulunarak üyelik hakkı elde edebilirler. Protokol ile kütüphanemizden yararlanmak isteyen kullanıcılarımızın aynı zamanda kütüphane üyelik formunu doldurmaları gerekmektedir.
ASBÜ kütüphanesi’nden yararlanmak isteyen kurum içi ve kurum dışı kullanıcılar için ASBÜ Kütüphane Yönetmeliği’nde belirlenen kurallar geçerlidir.
Kurum içi ve kurum dışı kullanıcılarımız için belirlenen ödünç verme kurallarımız için lütfen https://www.asbu.edu.tr/library adresine bakınız.
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ASBÜ 
ULUSLARARASI
OFİS (DIŞ 
İLİŞKİLER 
BİRİMİ)

Uluslararası Ofis, ASBÜ’nün bilimsel ve kültürel konularda uluslararası ilişkilerini artırmak, geliştirmek, uluslararası platformlarda yer almasını sağlamak, akademik ve idari personel ile öğrencilerin ulusal ve uluslararası bilimsel ve kültürel deneyimlerinin gelişmesi ve zenginleşmesine yardımcı olmak için faaliyetlerde bulunur.  
Uluslararası Ofis, ASBÜ’nün uluslararasılaşma yolundaki hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlar. Ofis, ASBÜ mensubu tüm öğrenci, akademik ve idari personelin katılacağı uluslararası faaliyetleri destekleyerek üniversitenin küreselleşmesine katkıda bulunur; bu doğrultuda uluslararası stratejileri ve politikaları saptar ve uygular.

ASBÜ Uluslararası Ofisi, Erasmus Koordinatörlüğü, Mevlâna Koordinatörlüğü, İkili Anlaşmalar Birimi, Bologna Süreci Koordinatörlüğü ve Uluslararası Öğrenciler Birimi’nden oluşmaktadır. 

Erasmus Koordinatörlüğü, ASBÜ’nün Erasmus+ programı aracılığı ile uluslararası düzeyde iş birliği yapmasını sağlar ve program bünyesindeki ülke üniversiteleri ile öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel hareketliliği imkânı sunar. 

Koordinatörlük, yükseköğretim kurumlarının birbirileri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa/uzun süreli öğrenci ve personel değişimi yapmaları için gerekli bütün işlemleri yürütür. 2017 yılında Erasmus+ başvurusu kabul edilen ASBÜ, öğrencileri ve personeli için uluslararası alanda önde gelen üniversitelerde öğrenim görme, araştırma yapma, ders verme ve staj yapma olanakları sağlamak için çalışmaktadır.
Mevlâna Değişim Programı Koordinatörlüğü, ASBÜ ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında akademik personel ve öğrenci değişimini koordine etmektedir. Mevlâna Değişim Programı protokolünün yapılması için faaliyetlerine devam eden üniversitemiz uluslararası alanda önemli değişim programlarını etkin hâle getirmek için çalışmaktadır.   

İkili Anlaşmalar Birimi, öğrencilerin ve personelin farklı 

ülkelerde tecrübelerini geliştirebilmeleri için dünyanın önde 

gelen üniversiteleri ile ikili ortaklık antlaşmaları yaparak 

ASBÜ’nün uluslararasılaşmasına katkıda bulunmaktadır. 

İkili anlaşmalar için faaliyetlerine devam eden ASBÜ, 

öğrencilerinin ve personelinin uluslararası projelerde, 

konferanslarda ve seminerlerde yer alması için de çalışmalar 

yürütmektedir.  

Uluslararası Öğrenciler Birimi, üniversitemizde öğrenim 

görmek isteyen uluslararası öğrencilerin başvuru ve seçim 

süreçlerini koordine etmektedir. Birim, üniversitemizdeki 

Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler arasındaki kültürel 

etkileşimi geliştirmek ve yabancı uyruklu öğrencilere vize, 

barınma vb. ihtiyaç duyabilecekleri konularda yardımcı 

olmak için çalışır. Birim, uluslararasılaşma stratejisine uygun 

olarak yurt dışı eğitim fuarlarında ve tanıtım çalışmalarında 

ASBÜ’nün uluslararası tanıtımını yapar. 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

37ASBÜ • 2018ASBÜ • 201836



Bologna Süreci Koordinatörlüğü, ulusal özellikleri koruyarak uluslararası standartlara uygun, kolay ve anlaşılabilir bir öğretim sistemi oluşturmak için faaliyet gösterir. Öğrenim hareketliliği sonunda alınan derslerin tanınırlığını kolaylaştırmak için Avrupa Kredi Transfer Sistemini (AKTS) kullanan üniversitemiz, öğrencilere açıklayıcı bir ders bilgi paketi sunmaktadır. Ders bilgi paketleri sayesinde öğrencilerimiz eğitim programlarının amaçları, yeterlilikleri, öğrenim kazanımları, ölçme değerlendirme yöntemleri vd. bilgilere kolayca ulaşabilmektedir.  

   Uluslararası Ofis yukarıdaki faaliyetlerinin yanı sıra akademik amaçlı projelerin yürütülmesine destek ve danışmanlık yapmaktadır; uluslararası ortak diploma programlarını organize etmektedir; öğrencilere ve personele çeşitli seminer, oryantasyon ve çalıştaylar düzenleyerek katılabilecekleri uluslararası ve ulusal değişim programları hakkında bilgi vermektedir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi iletişim bilgileri;Koordinatör: Doç. Dr. Gürol BabaUluslararası Ofis Web: https://www.asbu.edu.tr/en-US/international-office  
Bologna Süreci Web: https://www.asbu.edu.tr/en-US/bologna  
E-posta: international@asbu.edu.tr  E-posta: erasmus@asbu.edu.tr  Adres: Hükûmet Meydanı No: 2 PK: 06050 Ulus/Ankara/Türkiye

Telefon: 0312 596 44 45
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ASBÜ 
KAMPÜSÜNDE 
YAŞAM 

ASBÜ tarihî kent merkezi Ulus’ta yer alan kampüsü ile bir şehir üniversitesi durumundadır. ASBÜ, kampüsündeki tarihsel binalar ve kurduğu müzeler avlusuyla öğrencilerin şehir içi çevresindeki kültürel miras ile diyaloğunu sağlar.
Toplumsal sorumluluk ile bağımsız entelektüel düşünceyi birlikte destekleyen üniversite, öğrencilerin Ulus’un dönüşümü vizyonu çerçevesinde eski çağlardan günümüze yansıyan tarihsel, kültürel, ve sosyo-ekonomik zenginlikleri değerlendirmelerini, tanımalarını ve hakkında görüş geliştirmeleri konusunda aktif rol oynar.  
Üniversite kampüsünde öğrenciler, akademik ve idari personel arasında farklılıklara saygı temelli bir ilişki vardır. ASBÜ kampüsünde hiç kimse farklı dil, din, ırk, cinsiyet ve diğer kimliklerinden dolayı ayrımcılığa uğramaz. Bu yönüyle kampüs herkesi kucaklayan bir yapıya sahiptir.  

ASBÜ kampüsünde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi benimsenmiştir. Bu bağlamda ASBÜ, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temel bir problem olarak mevcut olduğundan hareket ederek bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin derslere yer verir, bilgilendirme toplantıları yapar; bu konunun genel kabul görmesini sağlamaya çalışır; yöneticiler, idari ve akademik personel ve öğrencilere toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışını kazandıracak faaliyetlerde ve düzenlemelerde bulunur ve güvenli bir yaşam çevresi yaratılmasına ilişkin çalışmalar yapar.  

ASBÜ kampüsü çevre dostudur. Çevre bilinci geliştirme konusunda uygulamalar ve yeşil kampüs yaratma konusunda çalışmalar yapar. Öğrencileri, idari ve akademik personeli bulundukları çevreyi korur, temiz tutar ve bu konulara önem verir. Üniversite kampüsünde yakın aralıklarla çöp kutuları, geri dönüşüm kutuları bulunmaktadır. Öğrenciler ve tüm çalışanlar bunları ekin şekilde kullanır. 

ASBÜ kampüsünde kısmi zamanlı çalışan 

öğrenci uygulaması vardır. Amaç öğrencilerin 

yetenekleri doğrultusunda çalışarak hem 

maddi kazanç hem de iş hayatında gerekli 

olan sorumluluk, uygulama becerisi, iş disiplini 

edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine 

katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda öğrencilerimiz 

kütüphane, hazırlık self-access, sağlık kültür ve 

spor (SKS), basın-yayın ve bilgi işlem birimlerinde 

çalışmaktadırlar. Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ) 

Çalıştırma Yönergesi ve Ekleri için bk: https://www.

asbu.edu.tr/tr-TR/sksdb-yonergeler 

ASBÜ dumansız kampüse sahip olmak için 

gerekli adımları atar, gerek öğrenciler gerekse 

çalışanlar arasında farkındalık oluşturur. 

ASBÜ kampüsü hayvan dostudur. Bünyesindeki çalışanların ve öğrencilerinin gönüllü destekleriyle sokak hayvanlarına sahip çıkan, onların ihtiyaçlarına bir ölçüde katkıda bulunan bir üniversitedir. 

ASBÜ kampüsünde sanatsal ve kültürel girişimler desteklenir. Kampüsün kolektif yönetimi için idari, akademik personel ve öğrencilerin ortak platformlarda buluşturulması yönünde girişimlerde bulunulur.
ASBÜ bünyesinde yer alan araştırma merkezleri öğrencilerin deneyim kazanmalarına olanak verecek şekilde onların katkılarına her zaman açıktır. Örneğin ASBÜ SİM ve ASBÜ Saha Araştırmaları merkezlerimiz öğrencilerin bizzat dâhil olabilecekleri projelere yer vermektedirler.  
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Üniversitemiz, erişilebilir bir kampüs oluşturmanın gayreti içerisinde olup, engelli öğrencilerimizin üniversite içinde düzenlenen akademik ve akademik olmayan tüm etkinliklere katılmalarını, böylece bilimsel ve kültürel başarılarını en üst düzeyde arttırabilmelerini amaçlamaktadır. Engelli öğrencilerimizin karşılaşılabilecekleri her türlü zorluğun belirlenmesi, onlara destekleyici ve iyi kaynaklarla donatılmış bir ortam sağlayarak, akademik başarı ve eğitimleri önündeki kısıtlamaların kaldırılması temel hedeflerimizdendir. 
Bu hedef çerçevesinde Üniversitemizde, engelli öğrencilerimizin sorunlarının çözümü için çalışmalar yapılmakta, ilgili birimler oluşturulmaktadır. Engelli birey sayısına göre, danışmanlık ve destek hizmetlerini yürütmek üzere özel eğitimci görevlendirilebilmekte, gerekli destek hizmetleri, fakültelerde engelli öğrencilerimiz ile işbirliği içerisinde belirlenmekte ve gerekli destekler Üniversite tarafından sağlanmaktadır.  

ENGELSİZ 
ASBÜ ÇEVRE 

DOSTU 
ASBÜ

Üniversitemizin hedeflerinden biri de sahip olduğu tarihî dokusuyla uyum içerisinde, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, çevre dostu, yeşil bir kampüs oluşturmaktır. Üniversitemiz, çevre dostu, iklim dostudur; yeşil bir kampüs oluşturma konusundaki yatırımlarını hızla artırmakta, bulunduğu bölgenin çevresel gelişimine çok önemli katkılar sunmaktadır. 
Üniversitemizde, ısıtma ve aydınlatma sistemlerinde güneş enerjisinden olabildiğince yararlanabilmek için çalışmalar yapılmakta, sahip olunan yeşil dokunun korunması ve artırılması faaliyetleri, artan bir ivme ile devam ettirilmektedir. Geri dönüşüm konusunda son derece duyarlı olan üniversitemizde, kampüs içerisinde oluşan atıklar ayrıştırılarak toplanmakta ve maksimum geri dönüşüm sağlanmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerimizin, çöp kutularındaki “kâğıt, plastik, cam, evsel atık, pil” ayırımına dikkat etmeleri büyük önem taşımaktadır.
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Ulus semti Cumhuriyet Dönemi öncesine dayanan zengin bir tarihsel, kültürel, manevi bir mirası içinde barındırmaktadır. Bu miras, Antik ve Osmanlı Dönemlerinin derin izlerini taşımaktadır. Bunlara örnek olarak Roma Caddesi, Julien sütünü, Augustus Tapınağı, Bizans Dönemi kalıntılar; Hacı Bayramı Veli Camisi, Hacı Bayram Veli Türbesi ve pek çok tarihî hanları verilebilir. Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren Ulus, Ankara’nın politik, bürokratik, finansal, kültürel ve ticari merkezi olmuştur. Günümüzde önemli bir kültürel ve ticari merkez olma konumunu korumaktadır. Cumhuriyet’in erken dönemlerinde Ulus, özellikle politikacıların, sanatçıların ve toplumun entelektüel kesiminin yoğun olarak kullandıkları bir merkezdir. Özellikle 1950 yılı sonrasında Ulus politik ve bürokratik merkez olma özelliğini yitirmeye başlamış, mekânda ciddi bir dönüşüm meydana gelmiş, yoğun trafiği ve ucuz eğlence merkezleri ile anılır olmuştur. 
Ulus toprak üstünde olduğu kadar toprak altında da çok zengin kültürel katmanları içinde barındırmaktadır. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarihî Ulus semtinin yeniden yapılanması ve manevi, kültürel ve entelektüel görünümüne tekrar kavuşması ve semtin sosyal yaşamının toplumun tüm kesimleri için tekrar canlanması için önemli bir rol üstlenmektedir.

TARİHİ
ULUS
SEMTİ
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Akademik Takvim
Akademik takvimde kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere 

ilişkin süre ve tarihler belirtilir. Tüm ilgililer, bu takvime uymakla 
yükümlüdür. Akademik takvim, üniversitemiz web sitesinde 
yer almaktadır.

Eğitim-Öğretim Yılı ve Öğrenim Süresi
Eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik 

yıl, her biri on dört hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl sonu 
sınavları bu sürelere dâhil değildir. Lisans programında normal 
öğrenim süresi sekiz yarıyıldır. Bu sürelere İngilizce Hazırlık 
Programı ve yaz dönemleri dâhil değildir.

Ders Kayıtları
Öğrencilerimiz ders kayıtlarını akademik takvimde belirtilen 

süreler içinde üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) 
aracılığıyla akademik danışmanları onayıyla yapabilecektir. 

İngilizce hazırlık programına ders kayıtları Yabancı Diller 
Yüksekokulu tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. 
Lisans programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler için ÖBS 
aktif hâle getirilir ve kayıt olduğu programdan seçebileceği 
dersleri görüntüleyebilirler. 

Öğrencilerimizin öğrencilik haklarının devam edebilmesi 
için her dönem/yarıyıl başında belirtilen tarihlerde gerekli 
şartları yerinde getirerek kayıtlarını yenilemeleri gerekmektedir.

Ders kayıtları için öğrencilerimiz, Öğrenci Bilgi Sistemimize, 
üniversite web sitemizin https://www.asbu.edu.tr/  “Öğrenciler 
için” linkinden ulaşabilirler. https://obs.asbu.edu.tr/ sayfası 
öğrenci girişinde, öğrenci numarası ve şifreleriyle giriş yapan 

öğrencilerimiz, sol menüde yer alan “Ders ve Dönem İşlemleri” 
kısmından, akademik takvimde belirtilen tarihler içerisinde, 
ders kayıtlanmalarını gerçekleştireceklerdir. Ders kayıt 
haftasında, ders müfredatında belirlenen dersler ve seçimlik 
dersler, obs sistemi öğrenci sayfasına yansıtılmaktadır. 
Öğrencilerimiz, belirlenen kredi/akts’ye uygun biçimde,   
tuşunu kullanarak derslerini seçecek, “Kontrol et” bölümünden, 
seçecekleri dersleri kontrol ettikten sonra ders kayıtlarını 
kesinleştireceklerdir.

 
 Öğrencilerimizin ders kayıtlanmalarını müteakiben ders 

kayıtları, danışman onayına düşmektedir. Danışmanlar, 
akademik takvimde belirtilen tarih aralığında ders kaydı onayı 
vereceklerdir. Danışmanı tarafından onaylanan ders kaydı 
kesinlik kazanacaktır. Öğrencilerimiz bu basamakları obs 
sisteminden takip edebileceklerdir.

Ekle-Sil ve Muafiyet
Öğrencilerimiz akademik takvimde belirlenen ekle-sil 

tarihlerinde de danışman onayı ile yeni dersler alabilir, 
tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç 
diğer dersleri bırakabilir. Ekle-sil tarihlerinden sonra ders 
yüklenmesive silinmesi yapılamaz. Öğrenci bir defaya mahsus 
olmak üzere kesin kayıt yaptırdığı programın ilk döneminde 
ekle-sil tarihinin sonuna kadar, daha önce öğrenim gördüğü 
ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim 
kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu müfredatındaki 
derslerden muafiyet isteğinde bulunulabilir. 

Başvurular ders muafiyet dilekçesi ve diğer belgelerle 
birlikte ilgili fakültelere yapılır. İntibak ve Muafiyet işlemleri 
ASBÜ Muafiyet ve İntibak Yönergesine göre yapılır.

 
Akademik Danışman
Her öğrenciye kayıt olduğu andan itibaren eğitim-öğretim, 

ders alma işlemleri ve benzeri akademik konularda yardımcı 
olması için bölüm başkanlığınca öğretim elemanları arasından 
akademik danışman görevlendirilir.

Öğrenci Kimliği
ASBÜ’de kayıt yaptıran her öğrenciye, resmî olarak 

üniversiteye kayıtlı olduğunu gösteren öğrenci kimlik kartı 
verilir. Öğrenci yemek, kütüphane hizmetleri gibi konularda bu 
kartların manyetik özelliğini kullanır.

Öğrenci Belgesi ve Not Dökümü
ASBÜ’de kayıtlı her öğrenci e-devlet ve EBYS üzerinden 

öğrenci belgesi alabilir. Bunun dışında bizzat Öğrenci İşleri’nden 
Öğrenci Belgesi ve Not Dökümü Belgesi temin edilebilir.

Devam Zorunluluğu
Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Mazeretler de 

dâhil olmak üzere kuramsal (teorik) saatlerin %30’undan, 
uygulama saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan 
öğrenci o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkına sahip 
olmaz. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır. 

AKADEMİK HAYATA 
İLİŞKİN BİLGİLER
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bu derslerden başarısız olmuş sayılır. Ara sınav notunun genel 
başarı notuna etkisi en fazla %50 olabilir. Bu oran, ilgili öğretim 
elemanı tarafından dönem başında duyurulur.

Akademik Ortalama
YANO, o yarıyılda kayıt olunan derslerin ortalamasıdır. Alınan 

her bir dersin kredi değeriyle o dersten alınan başarı notunun 
ağırlık katsayısının çarpımıyla elde edilen toplamın, o yarıyılda 
alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle 
elde edilir.

AGNO, tüm yarıyıllarda kayıt alınan derslerin ortalamasıdır. 
Alınan her bir dersin kredi değeriyle alınan başarı notunun 
ağırlık katsayısının çarpımıyla elde edilen toplamın, alınan tüm 
derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle elde edilir.

Ders Yükü
Dönemlik ders yükü; 30 AKTS’den oluşur. Programın toplam 

ders yükü; dört yıllık programlarda 240 AKTS’dir. Öğrenci 
öncelikle başarısız olduğu dersleri ve önceki dönem veya 
yıllara ait almadığı dersleri almakla yükümlüdür. Daha önce bir 
dersi alıp başarısız olan öğrenciler, dönemlik programlarda 38 
AKTS’ye kadar ders alabilirler.

Üçüncü yarıyılın başından itibaren, Akademik Genel Başarı 
Not Ortalaması (AGNO) 3,00 ve üzerinde olan, almak zorunda 
olduğu derslerin ders saatleri bir başka dersin ders saati ile 
çakışmayan öğrenciler danışmanının uygun görmesi kaydıyla 
yarıyıllık derslerde en fazla 42 ders alabilir. GANO’su 3,50 ve 
üzerinde olanlarda kredi sınırlandırılması yoktur.

Disiplin
Öğrencilerin disiplinle ilgili iş ve işlemleri, “Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre 
yürütülür.

Çift Ana Dal Programları (ÇAP) ve Yan Dal 
Programları

ÇAP ve Yan Dal Programları, ASBÜ Çift Anadal ve Yandal 
Yönergesi ve Senato kararları çerçevesinde yürütülür.

Mezuniyet
Kayıtlı olduğu programın zorunlu ve seçmeli dersler için ayrı 

ayrı öngördüğü toplam AKTS miktarlarını tamamlayan ve varsa 
diğer mezuniyet koşullarını yerine getiren, en az 2,00 genel 
akademik ortalamayı sağlayan öğrenciler “Lisans Diploması” 
almaya hak kazanırlar.

İzin
Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerden dolayı 

ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yıla kadar izin verilebilir. 
Öğrenci eğitim-öğretim süresi içinde bu olanaktan bir kez 
yararlanabilir. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için yarıyıl 
başlangıcından önce dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne 
başvurması gerekir.

Sınavlar 
En az bir yarıyıl ara sınavı ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. 

Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve yıl sonu 
sınavlarına katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama 
ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı 
dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl 
başında öğrencilere ders izlencesinde açıklanır. Ara sınav 
notunun genel başarı notuna etkisi en fazla %50 olabilir. 

İlgili yönetim kurulunca kabul edilen geçerli mazeretleri 
nedeniyle ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giremeyen 
öğrencilere, mazeretlerini belgelemek ve sınavların sona erdiği 
tarihten itibaren beş gün içerisinde yazılı olarak başvurmak 
kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı 

verilebilir. Öğrenci, mazeret olarak sağlık nedenlerini gösterdiği 
ve bu durumu sağlık raporu ile belgelediği takdirde, sağlık 
raporunun öngördüğü süre içinde girdiği sınavlar geçerlidir.

Değerlendirme
Performans puanları, ders başarı notları ve öğrencinin 

akademik genel not ortalamasına katkıları aşağıdaki gibidir.
  Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan 

öğrenci, o dersi başarmış sayılır. DC ve DD başarı notu, ilgili 
derslerin şartlı olarak başarıldığını gösterir. Yarıyıl/yıl içinde 
derslere devam etmeyen öğrencilere DZ notu verilir ve öğretim 
elemanınca yarıyıl/yıl sonu sınavından önce ilan edilir. Bu 
öğrencilerin, yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı yoktur. Yarıyıl/
yıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına 
bakılmadan GR notu verilir. DZ ve GR notları, ZR gibi işlem 
görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

Şartlı başarılı olarak değerlendirilen derslerden öğrencinin 
başarılı sayılabilmesi için dönemlik programlarda dönem sonu 
ağırlıklı not ortalamasının, yıllık programlarda yıl sonu ağırlıklı 
not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Dönem sonu veya 
yıl sonu ağırlıklı not ortalaması 2,00’nın altında olan öğrenciler 
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ÖĞRENCİLERİMİZDEN
BEKLENTİLERİMİZ ASBÜ İLETİŞİM

ASBÜ öğrenci ve araştırma odaklı bir üniversitedir. Kendini 
birden fazla dilde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen, 
akademik iletişim becerilerinde yetkin, birlikte çalışma 
kültürünü içselleştirmiş, bilimsel etik ilkelerini eğitim ve meslek 
yaşamının vazgeçilmez bir parçası hâline getirmiş, disiplinlerin 
dar görüşlülüğünden uzak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası 
çalışmalara yatkın, eğitim gördüğü alan(lar)a dışarıdan bakabilen, 
kavram ve kurumların tarihselliğinin bilincinde, diyaloğa açık, 
eleştiriye tahammülü yüksek, sorgulayıcı, yenilikçi mezunlar 
yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, öğrenci 
ve öğretim üyelerinden; ikili ilişkilerde saygılı olmalarını, ayrımcılık 
yapmamalarını ve akademik dürüstlük konusunda hassasiyet 
göstermelerini bekler. 

Aşağıdaki durumlar, bir öğrenci için akademik dürüstlük 
ilkelerinin ihlali anlamına gelmektedir:

◆  Okumadığınız bir metni okumuş gibi davranmak
◆  Başkalarının malzemeleri üzerinden ödev/makale/tez 

hazırlamak 
◆  Ödevinizi/makalenizi/tezinizi başkasına yazdırmak ya da 

bir başkası için ödev/makale/tez yazmak 

◆  Bir ders için yazdığınız bir ödevi/makaleyi, izin almadan, 
başka bir ders için kullanmak

◆  Kaynağını belirtmeden alıntı yapmak, bir fikri kullanmak
◆  Bir ödev/makale/tez için veri uydurmak ya da mevcut 

verileri çarpıtmak

Burada önemli olan, akademik bir çalışmadaki temel 
beklentiyi yani kendi fikirlerinizle başkalarınınki arasındaki çizgiyi 
bariz bir biçimde çekerek fikirlerin aidiyeti meselesine özen 
göstermektir. Bu kuralların ihlâli “akademik aşırma”ya (intihal, 
plagiarism) ve “akademik dürüstlük ilkeleri”nin dışına çıkılmasına 
yol açacaktır. 

Akademik dürüstlük ilkelerinin ihlali durumlarında, ASBÜ’nün 
“Akademik Dürüstlük İlkelerinin İhlali ve Bunlara İlişkin 
Yaptırımlar” konulu yönetmelik ve yönergesine uygun olarak 
davranılacaktır.

Öğrenci ve öğretim üyeleri arasındaki temel iletişim kanalı 
e-posta olup görüşmeleriniz için önceden randevu almanız ya da 
ofis saatlerini değerlendirmeniz beklenir.

Sosyal Medya:
Üniversitemiz Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal 

medya araçlarından takip edilebilmektedir. Üniversitemizle 
alakalı haber, etkinlik, duyuru vb. bildirimlere buralardan 
ulaşabilirsiniz.

     

  

Ulaşım:
Başkentin belli başlı merkezlerinden biri olan
Ulus’ta yer alan Ünversitemize;

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali:
Terminalden Ankaray ile Kızılay’a,  

     Kızılay’dan tetroya aktarma yapılarak  
  Ulus’a gelinerek, Ulus’taki metrodan Ulus heykel  
  yönüne 700 m mesafe yürüyerek,

Ankara Garı:
Cumhuriyet Caddesi’nden, 312, 320, 321, 322,  

    334, 336, 355, 357, 359, 361, 365, 367, 381   
    numaralı otobüsler ile,  

 
Esenboğa Havaalanı’ndan: 
487-1 numaralı otobüs ile

Ankara Şehir İçinden:
Ulus’ta geçen tüm otobüsler ile Ulus Heykel ya 
da ASBÜ durağında inmek suretiyle veya metro 
ile Ulus Durağında inilerek, Anıt yönüne 700 m 
mesafe yürüyerek ulaşılabilir.

Adres:
Hükûmet Meydanı No: 2  PK: 06030
Ulus, Altındağ, ANKARA
Tel: +90 312 596 44 44 - 45
Fax: +90 312 596 48 63

    Web: www.asbu.edu.tr
    E-posta: bilgi@asbu.edu.tr 

ASBUedu

ASBUedu

ASBUedu
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Geleceğinize 
Yön Veren Üniversite
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