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Rektörden
Sevgili Öğrenciler,
Eğitim, sadece var olan bilginin aktarımını değil, bilgiyi
severek öğrenme isteğini harekete geçirmeyi ve sürükleyici

•

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.

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:

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.
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ASBÜ

Tarihçesi ve Binaları
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.

2018 yılı itibariyle
ASBÜ bünyesinde
7 Fakülte,
5 Enstitü ve
14 Araştırma
Merkezi
yer almaktadır.
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Enstitüler
;

◆ Batı Araştırm
aları Enstitüsü
◆ Doğu ve Afr
ika Araştırmal
arı Enstitüsü
◆ Hacı Bayram
Veli İslami Ara
ştırmalar
Enstitüsü

◆ Sosyal Bilim
ler Enstitüsü
◆ Türk Dünyası
Araştırmaları En
stitüsü

Araştırma M
erkezleri;

◆ Deneysel İktisat
Uygulama ve Araş
tırma Merkezi
◆ Dil Eğitimi Uygu
lama ve Araştırm
a
Merkezi
◆ Kültür ve Meden
iyet Araştırmaları
M
erkezi
◆ Rekabet ve Regü
lasyon Çalışmalar
ı Merkezi
◆ Saha Araştırmal
arı Merkezi
◆ Yöntem Eğitim
i Merkezi
◆ Yükseköğretim
Araştırmaları Mer
kezi
◆ Sosyal İnovasyo
n Merkezi
◆ Ahmet Özsoy De
mokrasi Araştırm
aları Merkezi
◆ Kudüs Çalışmal
arı Merkezi
◆ Küresel Göç Mer
kezi
◆ Sözlü Tarih Mer
kezi
◆ Uluslararası İslam
Ekonomisi ve Fina
ns Merkezi
◆ İnsan Kaynakla
rı ve Stratejisi Mer
kezi
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ASBÜ
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.
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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.

BİR ARAŞTIRMA
ÜNİVERSİTESİ
OLARAK

ASBÜ

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.
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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.
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ASBÜ
				
’DE
ARAŞTIRMA
TEMELLİ EĞİTİM
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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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Öğrenciyi
araştırma
ile erkenden
tanıştırma

Öğrenciye araştır
ma
tecrübesi kazandır
ma

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.
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Pasif ve metne
dayalı öğrenme
yerine, aktif ve
teori ve pratiği
birleştirmeye dayalı
bir öğretim sağlama

Öğrenciyi araştırma yönt
emleri dersi
yardımıyla hâlihazırda de
vam eden
araştırma projelerine ba
ğlayıp bir
danışmanın yönlendirmes
i ile sadece
ders kitabına bağlı olmak
sızın bağımsız
çalışabilme disiplini vere
bilme
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ÖĞRENCİ
TOPLULUKLARI

Üniversitemizde faaliye
t gösteren öğrenci toplul
ukları tüm
öğrencilerimizin boş zam
anlarını verimli bir şekild
e değerlendirmelerini;
eğitim-öğretim dışında
kalan zamanlarını mesle
ki,
bilimsel, sosyal,
sanatsal, kültürel ve sport
if etkinlikler düzenlemele
rini ve bu faaliyetlere
katılmalarını sağlamayı
hedeflemektedir. Amac
ım
ız
öğrencilerini
sadece akademik olarak
değil sosyal anlamda ek
ip ruhunu ve temsil
yeteneklerini geliştirip öz
güvenle hayata hazırlam
aktır. Topluluklar
öğrencilerin ortak ilgi ala
nlarının buluşma yeri ve
yaratıcı projeler ile
yeni dostlukların çıkış no
ktasıdır. Üniversitemizd
e
kurulacak öğrenci
toplulukları ile ilgili hazır
lanmış olan topluluklar
yönergesi kapsamında
öğrencilerimiz topluluk
kurabilirler.
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öğrencisinin,
Üniversitenin lisans veya lisansüstü
Topluluklar Üst
topluluk kuruluşu için dilekçe ile
Kültür ve Spor
Kuruluna sunulmak üzere Sağlık
ası gerekir.
(SKS) Daire Başkanlığına başvurm
ı yönergesinde
Öğrencilerimiz, öğrenci topluluklar
kları takdirde
belirtilen gerekli koşulları sağladı
luluğu kurabilir,
değişik alanlarda yeni öğrenci top
ilir. Öğrenci
istediği sayıda topluluğa üye olab
s://sksdb.asbu.
toplulukları yönergesi için bk.: http
edu.tr/tr/yonergeler

ASBÜ • 2018
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ASBÜ Öğ renci To
pl ul ukla rı
➤ ASBÜ Müzik Topluluğ

u

➤ Uluslararası Sosyal Bil
imler
Topluluğu
➤ İTOPYA iletişim Toplul
uğu
➤ Genç Kızılay Topluluğ

u

➤ Gezi ve Doğa Topluluğ
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Başkanlığı
Öğren ci Ko nsey

z ASBÜ
Öğrenci temsilcilerimi
n sorunlarını
Senatosuna öğrencileri
ek üzere
ve beklentilerini iletm
unda temsil
üniversitemiz senatos
Konseyi ve Öğrenci
edilmektedir. Öğrenci
Yönergesi için bk.:
Temsilcilikleri Seçim
u.tr/tr/yonergeler
https://sksdb. asbu.ed

u
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BESLENME
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Üniversitemiz öğrencilerine veri
len yemek hizmeti, tarihî taş
binada ve diğer binalarımızda
bulunan yemekhanelerde serv
is
edilmektedir. Öğrencilerimizin
sağlıklı, hijyenik ve bütçelerine
uygun fiyatlarla beslenmeleri
ne katkıda bulunmak üze
re,
öğle yemeği hizmeti verilme
ktedir. Üniversite Yönetim Kur
ulu
tarafından öğrenciler için belirle
nen yemek ücreti 2 TL’dir. ASB
Ü
başarılı öğrencilere yemek bur
su imkânı sağlamaktadır. Yem
ek
ücretleri öğrencilere verilen kim
liklere yüklenecektir. Yemeklerim
iz
üniversitemiz bünyesinde buluna
n mutfaklarda hazırlanmaktadır.
Hijyen başta olmak üzere me
vsime uygun, kalori ve bes
in
değerleri yüksek menüler sunulm
aktadır. Yemek listeleri öncede
n
hazırlanarak web sayfamızda
n duyurulmaktadır. Ayrıca İkti
sad
i
İşletme Müdürlüğümüze ait
kantin ve kafeterya alanlarım
ızla
öğrencilerimize gün boyu sıca
k ve taze yiyecek ve içecek hizm
eti
sunulmaktadır.
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Üniversitemize
Ya kı n Sağlık
Kuruluşları:

SAĞLIK

Tüm öğrencilerimiz
Genel Sağlık Sigort
ası (GSS)
kapsamında Devlet
ve Özel Sağlık ku
ruluşlarından
yaralanabilirler. Ayrıc
a üniversitemiz bazı
özel sağlık
kuruluşlarıyla ikili proto
koller imzalayarak öğren
cilerimizin
ve personelimiz indirim
li olarak sağlık hizme
tlerinden
faydalanmasını sağla
maktadır. Kurum ad
ına anlaşma
sağlanan sağlık kuruluş
ları arasında;
• Lokman Hekim Hasta
neleri,
• Ortadoğu Hastaneler
i,
• Madalyon Psikiyatri
Merkezi,
• Özkaya Tıp Merkezi,

• Miadent Ağız ve Diş

Sağlığı Merkezi

yer almaktadır. T.C.
uyruğu bulunan tüm
öğrenciler
yükseköğrenimleri sü
resince ve 25 yaşın
ı aşmadıkları
müddetçe, bakmakla
yükümlü olan kişile
rin (anne,
baba, vb.) sigortasınd
an yararlanabilir. Bu
uygulamaya
üniversitede kısmi za
manlı çalışan öğrencil
er, zorunlu
staj yapan öğrenciler
ve yabancı uyruklu
öğrenciler
dâhildir. Öğrencilerin
her akademik yıl başın
da
öğrenci
belgeleri ile birlikte
Sosyal Güvenlik İl Mü
dü
rlü
klerine
veya Sosyal Güvenlik
Merkezlerine giderek
du
rum
larını
güncellemeleri önerilir.
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Üniversitemiz bulundu
ğu merkezi
konumuyla birçok sağ
lık kuruluşuna
yaklaşık 3 km mesafed
edir.
◆

Ankara Ulus Devlet Ha
stane

(üniversitemize yaklaş

si

ık 700 metre uzaklıktad
ır)
(Doğanbey Mh., Kültür
Bakanlığı Eski Eserler
Genel Müdürlüğü (Gayre
t Sk.) No:6.

◆

Hacettepe Üniversites
i Hastanesi

(Hacettepe, A.Adnan Say

◆

Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi
İbni Sina Hastanesi

(Hacettepe, Talatpaşa

◆

Blv No:82 , Altındağ/An

Ankara Numune Eğitim
ve
Araştırma Hastanesi

(Hacettepe, Talatpaşa

◆

gun Cd, Altındağ/Ankar

Blv No:44, Altındağ/An

Türkiye Yüksek İhtisas
Eğitim ve
Araştırma Hastanesi

(Hacettepe, Kızılay Sk.

a)

kara)

kara)

No:4, 06230 Altındağ/
Ankara)
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SPOR
ASBÜ Üniversite Sporl
arı Federasyonu üyes
idir. Tüm
üniversitelerle
takım
ve
bireysel
turnuvalara
katılabilmektedir. Gerek
kamu gerekse özel spor
tesisleriyle
protokoller imzalan
arak öğrenci ve
pe
rsonelimizin
yararlanması sağlanm
aktadır. Öğrencilerimi
zden milli
veya lisanslı sporcuların
Sağlık, Kültür ve Spor
Dairesi (SKS)
Başkanlığı ile iletişim
e geçmesi durumunda
kendilerinin
sportif faaliyetlerine
destek sağlanmaktad
ır. Bu amaçla
yurt içi ve dışı kuruluş
larla işbirliği yaparak
, bu alandaki
çalışmaları yaygınlaştır
ıp, üniversiteyi temsile
n öğrencilerin
müsabakalara katılmala
rı sağlanmaktadır.
Öğrencilerimizin Fayd
alanabileceği Spor Te
sisleri:
* Ankara Büyük Şehir
Belediyesi Spor Tesisler
i
* Gençlik ve Spor Baka
nlığı Gençlik Merkezle
ri
* Keçiören Belediyesi
Kapalı Yüzme Havuzu
* Keçiören belediyesi
Etlik Halı Sahaları
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üyük
asının en b
m
n
lu
u
b
ta
lus’
tifidir.
ASBÜ’nün U
i ve alterna
iğ
il
tl
şi
e
ç
rt
)
dan biri yu
avantajların
urumu (KYK
di Yurtlar K
re
K
iz
abilirler.
m
n
ri
la
e
an fayda
Öğrencil
rd
la
rt
u
y
l
n veya öze
yurtlarında

Üniversitemize Ya kın
Erkek Yurtları

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)

◆ Hacı Bayram Veli Erkek Öğ
renci Yurdu
(Üniversitemize 300 m. mesaf
ede)
◆ Yunus Emre Erkek Öğrenci
Yurdu
(Üniversitemize 320 m. mesaf
ede)
◆ İlim Yayma Cemiyeti Erkek
Öğrenci Yurdu
(Üniversitemize 250 m. mesaf
ede)
◆ Başkent Öğrenci Yurdu
(Üniversitemize 600 m. mesaf
ede)

28

ASBÜ • 2018

ASBÜ • 2018

29

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL YAŞAM
VE KÜLTÜREL
FAALİYET

ALANLARI
Hazine Kasa
Dairesi Müze
si
➤ Eski An
kara Fotoğra
fları Müzesi
➤ Eşya Mü
zesi
➤ Ankara
Evi
➤ Ankara
İdari Müzesi
➤ Medeniy
et Seviyeleri
Müzesi
➤

Tarihî kent merkezinde bulunan
ASBÜ aşağıdaki merkezlere yürüme
mesafesindedir.
➤

Etnograf ya Müzesi

➤

Roma Hamamı

➤

PTT Pul Müzesi

➤

Ankara Kalesi

➤
➤
➤

30

ASBÜ • 2018

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

ı
ASBÜ bünyesinde kurulmas
pla nla na n müzeler de şu
şekilde sırala nabilir;

➤

T.C. Ziraat Bankası Müzesi
TCDD Müzesi ve Sanat
Galerisi

➤

➤

Suluhan

➤

➤

➤
➤
➤
➤
➤

Gençlik Parkı Gençlik
Merkezi
Gençlik Parkı
Devlet Tiyatrosu
Devlet Opera ve Balesi

➤

➤
➤
➤

Kamu İşletmeleri Müzesi
Demokrasi ve Adnan Menderes Müzesi
İstiklal Mahkemesi Müzesi
İskilipli Atıf Hoca Müzesi

Genç Cumhuriyet Resim Müzesi
Hacı Bayram Veli Müzesi

Tarihî Tiyatrolar (Küçük
Tiyatro, Büyük Tiyatro)

ASBÜ • 2018
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BURS
Üniversitemiz tarafınd
an ihtiyacı olan öğren
cilere Özel Vakıflar tar
afından burs verilecekti
Başarı Bursu: ASBÜ ÖS
r.
YM’nin sonuçlarına gö
re öğrencilerine (Dil ve
üniversitemizi ilk 5
TM-1) ilk 5 bine giren ve
tercihi arasına yazan
öğrencilerimize 1250
sağlamaktadır.
₺ başarı bursu imkâ
nı
Yemek Bursu: Madd
i imkanları yeterli olm
ayan ve başarılı öğren
ihtiyaçlarının karşılan
cilerin öğle yemeği
masına ilişkin SKS Da
ire Başkanlığı tarafınd
Daire Başkanlığı tarafı
an
bu
rs verilmektedir. SKS
ndan her eğitim-öğret
im yılı başında Ünive
ücretsiz yemek bursu
rsitenin web sitesind
başvuruları için ilan ya
e
yınlanır. Başvuru süres
15 gündür. Ücretsiz Ye
i ilan tarihinden itibare
mek Bursu Verilmesine
n
Dair Yönerge için bkz:
tr-TR/sksdb-yonergele
https://ww w.asbu.edu.t
r
r/

Burs Başvurusu Yapılab
ilecek Diğer Bazı Kuru
luşlar:
Türk Eğitim

Vakfı: TEV, başarılı fak
at maddi desteğe iht
üniversite, yüksek lisan
iyacı olan mesleki ort
s ve doktora öğrencil
a öğretim,
erine burs vermekted
isteyen öğrencilerin 5-3
ir. Burslardan yararlan
0 Eylül tarihleri arasın
mak
da TEV web sitesinden
alıp imzalayarak, isten
form doldurması, çıktıs
ilen belgeleri hazırlam
ını
ası ve ilgili duyuruda
tamamlaması gerekme
belirtilen başvuru sürec
ktedir.
ini
Toplum Gönüllüleri Va
kfı: TOG’un koşulları ara
sında diğer vakıflardan
en az 4 saat herhan
farklı olarak haftada
gi bir toplumsal sorum
lul
uk projesinde gönüllü
Türkiye’deki 60 üniversi
olarak yer almak var.
tede ağ kuran TOG’un
diğer kriteri akademik
için öğrencinin başarı
başarı. Bursun devaml
devamlılığı esas alınıy
ılığı
or. Ortalama 130 milyo
ödemesi yok. Tel: (0216
n lira burs veriliyor. Ge
) 321 89 88
ri
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Hacı Ömer Sabancı Va
kfı: 31 yıldır 24 bini aş
kın öğrenciye burs ve
puan belirliyor. Burs
ren vakıf, her yıl bir tab
başvuruları 15 Eylül
an
ile 15 Ekim arasında
kazananların isimleri
ya
pıl
ıyor. Kasım ayı sonund
açıklanıyor. Vakıf, bu
a
rsu, yükseköğrenim
süre için ve geri ödem
süresince her yıl 9 ay
e yükümlülüğü ile ve
lık
bir
riy
or.
Geri ödeme ise okulu
öğrenciden tam bir yıl
nu bitirip, bir işe giren
sonra 24 ay taksitli ola
rak alınıyor. Sabancı Va
kfı Telefon: 0212 385 88
21. Yüzyıl Eğitim ve
00.
Kültür Vakfı (YEKÜV):
Amacı ülke çocukların
insanlarımızın eğitsel,
ın, gençlerinin ve tüm
sosyal ve kültürel gelişi
mlerine katkıda bulun
fakat eğitimlerini sürd
mak olan YEKÜV, başa
ürürken zorlanan ve
rılı
he
r yıl belirlenen şartları
imkânı sunuyor.
taşıyan öğrencilere bu
rs
Alarko Eğitim ve Kültü
r Vakfı : Alarko Eğitim
ve Kültür Vakfı burs ba
ofislerine yapılmalıdır.
şvuruları okulların bu
ALEV doğrudan burs
rs
ba
şvurusu kabul etmem
ofisleri bildirilen kont
ektedir. Okulların burs
enjan kadar öğrenciy
i seçer ve ALEV yöne
çağındaki başarılı ve ka
timine iletir. ALEV, eğ
biliyetli gençlerin yetiş
itim
mesi için her yıl karşılık
sız burslar vermekted
Kibar Eğitim ve Sosya
ir.
l Yardım Vakfı: İlk, ort
a, yüksek ve lisansüstü
okuyan, araştırma ve inc
eğitim düzeylerinde
eleme yapan, yetenek
li, maddi olanaktan yo
burs veriyor. Vakıf top
ksun çocuklara ve genç
lamda 60 öğrenciye bu
lere
rs
veriyor. Burs başvurul
Vakfın verdiği burslarl
arı eylül ayında yapılıyo
a ilgili detaylı bilgiye ww
r.
w.kibarholding.com.tr
adresinden ulaşabilirs
Yumlu Eğitim Kültür
iniz.
ve Bilim Araştırma Va
kfı: Yumlu Vakfı, ma
yüksek öğrenimlerine
ddi imkanları nedeniy
devam etmekte zorlu
le
k çeken başarılı öğren
ve sağlanan imkânı
cil
er
için burslar sağlamakta
desteklemek amacıyl
a sosyal gelişim konu
bursiyerlerine özel im
ları da dahil olmak
kânlar yaratmaya gayre
üzere
t göstermektedir.
TÜBİTAK 2211-Yurt İçi
Lisansüstü Burs Prog
ramı BİDEB Yüksek Lis
TÜBTAK; Doğa Bilimler
ans ve Doktora Bursl
i, Mühendislik ve Tekn
arı:
olo
ji, Tıbbi Bilimler, Tarım
ve Beşerî Bilimler alanla
sal Bilimler, Sosyal Bilim
rından birinde tezli yü
ler
ksek lisans/lisans sonr
yüksek lisans sonrası
ası bütünleşik doktora/
doktora öğrenimi görm
tez
li
ekte olan T.C. vatanda
geçen Mavi Kart sahib
şı veya 5901 sayılı kanu
i öğrencilere burs/teş
nd
a
vik
bu
rsu
/ek destek vermekted
ht tp ://w ww.tubitak .go
ir. Ayrıntılı bilgi için;
v.tr/tr/b ur slar/lisansus
tu/egitim-b ur s-pro gr
lisansustu-burs-program
amlari/icerik-2211-y ur
i
t-ici-
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Sosyal Bilimler alanındaki ara
ştırmacıların ve akademisye
nlerin
hizmetine sunmak üzere
kapsamlı bir koleksiyon gel
işti
rme
politikası uygulamaktır.
Bu kapsamda bilgi kay
nak
larının
kullanımı ve paylaşımında en
yeni teknolojilerin kullanılm
ası yer
almaktadır.

KAMPÜS

GÜVENLİĞİ

Ulus
olarak Ankara’nın tarihi
ASBÜ bir şehir üniversitesi
sinde
dır. Bu konumu netice
semtinde konumlanmakta
gerekli
zi olarak sağlanmakta ve
güvenlik tedbirleri merke
. Gerek
s çevresinde bulunmaktadır
koruyucu önlemler kampü
BÜ’nün
gerekse öğrencilerimiz AS
üniversite çalışanlarımız
Görevli
u bilinciyle hareket ederler.
açık kampüse sahip olduğ
sürekli
ile öğrencilerden kampüse
akademik ve idari personel
pulu)
anlara sticker (araç tanıtım
kendi araçlarıyla giriş yap
verilmektedir.
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Sosyal bilimler alanında gün
cel ve çok dilli bir koleks
iyon
oluşturarak araştırmacıların
erişmekte zorlandığı kaynak
lara
erişim sağlamak, teknolojik
gelişmelere hızla uyum sağ
layarak
en iyi araştırma ortamını ve
imkânlarını oluşturmak hed
eflerimiz
arasında
öncelikli
olarak
yer
almaktadır.
Hâ
lihazırda
kütüphanemizde yaklaşık 50.
000 basılı kitap ve 10.255 ele
ktronik
kitap bulunmaktadır.

ASBÜ

KÜTÜPHANESİ

Akademik ve idari person
elinin yanı sıra üniversite
miz
öğrencileri kütüphanemiz
in doğal üyeleridir. Ünive
rsit
emiz
ile protokol imzalayan üni
versitelerin personeli ve lisa
nsüstü
öğrencileri, bağlı bulund
ukları kurumun kütüphane
sinden
alacakları belge ile küt
üphanemize başvuruda
bul
una
rak
üyelik hakkı elde edebilirler
. Protokol ile kütüphanemiz
den
yararlanmak isteyen kullan
ıcılarımızın aynı zamanda küt
üphane
üyelik formunu doldurmaları
gerekmektedir.
ASBÜ kütüphanesi’nden yar
arlanmak isteyen kurum içi
ve
kurum dışı kullanıcılar için
ASBÜ Kütüphane Yönetm
eliği’nde
belirlenen kurallar geçerlidir.
Kurum içi ve kurum dışı kul
lanıcılarımız için belirlenen
ödünç
verme kurallarımız için lüt
fen https://w ww.asbu.edu.
tr/l
ibrary
adresine bakınız.
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ASBÜ

ULUSLARARASI
OFİS (DIŞ

İLİŞKİLER
BİRİMİ)
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Uluslararası Ofis, ASBÜ’nün
bilimsel ve kültürel konularda
uluslararası ilişkilerini artırm
ak, geliştirmek, uluslararası
platformlarda yer almasını
sağlamak, akademik ve ida
ri personel
ile öğrencilerin ulusal ve ulu
slararası bilimsel ve kültürel
deneyimlerinin gelişmesi ve
zenginleşmesine yardımcı olm
ak
için faaliyetlerde bulunur.
Uluslararası Ofis, ASBÜ’nün
uluslararasılaşma yolundaki
hedeflerini gerçekleştirmeyi
amaçlar. Ofis, ASBÜ mensu
bu tüm
öğrenci, akademik ve idari
personelin katılacağı ulusla
rar
ası
faaliyetleri destekleyerek üni
versitenin küreselleşmesine
kat
kıda
bulunur; bu doğrultuda ulu
slararası stratejileri ve politik
aları
saptar ve uygular.
ASBÜ Uluslararası Ofisi, Era
smus Koordinatörlüğü, Mevlâ
na
Koordinatörlüğü, İkili Anlaş
malar Birimi, Bologna Süreci
Koordinatörlüğü ve Uluslarar
ası Öğrenciler Birimi’nden
oluşmaktadır.
Erasmus Koordinatörlüğü, AS
BÜ’nün Erasmus+ programı
aracılığı ile uluslararası düz
eyde iş birliği yapmasını sağ
lar
ve program bünyesindeki ülk
e üniversiteleri ile öğrenci,
öğretim elemanı ve idari per
sonel hareketliliği imkânı sun
ar.

Koordinatörlük, yükseköğretim
kurumlarının birbirileri
ile ortak projeler üretip hay
ata geçirmeleri, kısa/uzun
süreli öğrenci ve personel değ
işimi yapmaları için
gerekli bütün işlemleri yürütü
r. 2017 yılında Erasmus+
başvurusu kabul edilen ASBÜ
, öğrencileri ve personeli
için uluslararası alanda önd
e gelen üniversitelerde
öğrenim görme, araştırma yap
ma, 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. Mevlâ
na Değişim Programı
protokolünün yapılması için
faaliyetlerine devam eden
üniversitemiz uluslararası ala
nda önemli değişim
programlarını etkin hâle get
irmek için çalışmaktadır.

ilerin ve personelin farklı
İkili Anlaşmalar Birimi, öğrenc
e
rebilmeleri için dünyanın önd
ülkelerde tecrübelerini gelişti
aklık antlaşmaları yaparak
gelen üniversiteleri ile ikili ort
r.
sına katkıda bulunmaktadı
ASBÜ’nün uluslararasılaşma
,
BÜ
AS
n
ine devam ede
İkili anlaşmalar için faaliyetler
in uluslararası projelerde,
öğrencilerinin ve personelin
alar
de yer alması için de çalışm
konferanslarda ve seminerler
yürütmektedir.
, üniversitemizde öğrenim
Uluslararası Öğrenciler Birimi
im
öğrencilerin başvuru ve seç
görmek isteyen uluslararası
i
edir. Birim, üniversitemizdek
süreçlerini koordine etmekt
el
tür
kül
i
enciler arasındak
Türk ve yabancı uyruklu öğr
,
ancı uyruklu öğrencilere vize
etkileşimi geliştirmek ve yab
cı
ekleri konularda yardım
barınma vb. ihtiyaç duyabilec
un
slararasılaşma stratejisine uyg
olmak için çalışır. Birim, ulu
da
ında ve tanıtım çalışmaların
olarak yurt dışı eğitim fuarlar
ını yapar.
ASBÜ’nün uluslararası tanıtım
ASBÜ • 2018
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Bologna Süreci Koordinatörlü
ğü, ulusal
özellikleri koruyarak uluslarar
ası standartlara
uygun, kolay ve anlaşılabilir
bir öğretim sistemi
oluşturmak için faaliyet gös
terir. Öğrenim
hareketliliği sonunda alınan
derslerin tanınırlığını
kolaylaştırmak için Avrupa
Kredi Transfer
Sistemini (AKTS) kullanan üni
versitemiz,
öğrencilere açıklayıcı bir der
s bilgi paketi
sunmaktadır. Ders bilgi pak
etleri sayesinde
öğrencilerimiz eğitim progra
mlarının amaçları,
yeterlilikleri, öğrenim kazanı
mları, ölçme
değerlendirme yöntemleri
vd. bilgilere kolayca
ulaşabilmektedir.
Uluslararası Ofis yukarıdaki
faaliyetlerinin
yanı sıra akademik amaçlı pro
jelerin
yürütülmesine destek ve dan
ışmanlık
yapmaktadır; uluslararası ort
ak diploma
programlarını organize etm
ektedir; öğrencilere
ve personele çeşitli semine
r, oryantasyon
ve çalıştaylar düzenleyerek
katılabilecekleri
uluslararası ve ulusal değişim
programları
hakkında bilgi vermektedir.

38

ASBÜ • 2018

Ankara Sosy
al B

ilimler Üniver
sitesi

Dış İlişkiler B
irimi iletişim
Koordinatör:
bilgileri;
Doç. Dr. Güro
l
B
ab
a
Uluslararası O
fis Web: http
s://w w w.asbu
Bologna Süre
.edu.tr/en-US/
ci Web: https:
international
//w w w.asbu.e
E-posta: intern
-off ice
du.tr/en-US/b
ational@asbu
ol
og
n
a
.e
d
u
.tr
E-posta: eras
mus@asbu.e
du.tr
Adres: Hükûm
et Meydanı N
o: 2 PK: 0605
Telefon: 0312
0 Ulus/Ankara
596 44 45
/Türkiye
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ASBÜ
KAMPÜSÜNDE
YAŞAM
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ASBÜ tarihî kent merkezi Ulus’ta
yer alan kampüsü ile bir şehir
üniversitesi durumundadır. ASB
Ü, kampüsündeki tarihsel bin
alar ve
kurduğu müzeler avlusuyla öğr
encilerin şehir içi çevresindeki
kültürel
miras ile diyaloğunu sağlar.
Toplumsal sorumluluk ile bağ
ımsız entelektüel düşünceyi birl
ikte
destekleyen üniversite, öğrenc
ilerin Ulus’un dönüşümü vizyonu
çerçevesinde eski çağlardan gün
ümüze yansıyan tarihsel, kültüre
l,
ve sosyo-ekonomik zenginlikle
ri değerlendirmelerini, tanıma
ları
nı
ve
hakkında görüş geliştirmeleri
konusunda aktif rol oynar.
Üniversite kampüsünde öğrenc
iler, akademik ve idari person
el
arasında farklılıklara saygı tem
elli bir ilişki vardır. ASBÜ kampüs
ünd
e
hiç kimse farklı dil, din, ırk, cin
siyet ve diğer kimliklerinden dol
ayı
ayrımcılığa uğramaz. Bu yönüyl
e kampüs herkesi kucaklayan
bir
yapıya sahiptir.
ASBÜ kampüsünde toplumsal
cinsiyet eşitliği ilkesi benimsenm
iştir.
Bu bağlamda ASBÜ, toplumsal
cinsiyet eşitsizliğinin temel bir
problem olarak mevcut olduğu
ndan hareket ederek bünyesind
e
toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişk
in derslere yer verir, bilgilendirm
e
toplantıları yapar; bu konunun
genel kabul görmesini sağlam
aya
çalışır; yöneticiler, idari ve aka
demik personel ve öğrencilere
toplumsal cinsiyet eşitliği anlayış
ını kazandıracak faaliyetlerde
ve
düzenlemelerde bulunur ve güv
enli bir yaşam çevresi yaratılma
sına
ilişkin çalışmalar yapar.

anlı çalışan
ASBÜ kampüsünde kısmi zam
Amaç öğrencilerin
öğrenci uygulaması vardır.
çalışarak hem
yetenekleri doğrultusunda
atında gerekli
maddi kazanç hem de iş hay
becerisi, iş disiplini
olan sorumluluk, uygulama
rak yetişmelerine
edinmiş üretken bireyler ola
samda öğrencilerimiz
katkıda bulunmaktır. Bu kap
s, sağlık kültür ve
kütüphane, hazırlık self-acces
i işlem birimlerinde
spor (SKS), basın-yayın ve bilg
anlı Öğrenci (KZÖ)
çalışmaktadırlar. Kısmi Zam
eri için bk: https://w ww.
Çalıştırma Yönergesi ve Ekl
rgeler
asbu.edu.tr/tr-TR/sksdb-yone
sahip olmak için
ASBÜ dumansız kampüse
öğrenciler gerekse
gerekli adımları atar, gerek
ık oluşturur.
çalışanlar arasında farkındal

ASBÜ kampüsü
hayvan dostudur
. Bünyesindeki
çalışanların ve öğ
rencilerinin gönü
llü destekleriyle
sokak hayvanların
a sahip çıkan, on
ların
ihtiyaçlarına bir
ölçüde katkıda bu
lu
nan bir
üniversitedir.
ASBÜ kampüsünd
e sanatsal ve kültü
rel
girişimler destek
lenir. Kampüsün
kolektif yönetim
için idari, akadem
i
ik personel ve öğ
rencilerin
ortak platformla
rda buluşturulm
ası yönünde
girişimlerde bulu
nulur.
ASBÜ bünyesinde
yer alan araştırm
a
merkezleri öğrenc
ilerin deneyim ka
za
nmalarına
olanak verecek şe
kilde onların katk
ılarına her
zaman açıktır. Ö
rneğin ASBÜ SİM
ve ASBÜ Saha
Araştırmaları mer
kezlerimiz öğrenc
ilerin bizzat
dâhil olabilecekl
eri projelere yer
vermektedirler.

ASBÜ kampüsü çevre dostudur.
Çevre bilinci geliştirme konusu
nda
uygulamalar ve yeşil kampüs
yaratma konusunda çalışmalar
yapar.
Öğrencileri, idari ve akademik
personeli bulundukları çevrey
i korur,
temiz tutar ve bu konulara öne
m verir. Üniversite kampüsünd
e
yakın aralıklarla çöp kutuları,
geri dönüşüm kutuları bulunm
akt
adır.
Öğrenciler ve tüm çalışanlar bun
ları ekin şekilde kullanır.
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ENGELSİZ
ASBÜ
Üniversitemiz, erişilebilir bir kam
püs
oluşturmanın gayreti içerisinde
olup, engelli
öğrencilerimizin üniversite için
de düzenlenen
akademik ve akademik olmaya
n tüm etkinliklere
katılmalarını, böylece bilimsel
ve kültürel başarılarını
en üst düzeyde arttırabilmele
rini amaçlamaktadır.
Engelli öğrencilerimizin karşıla
şılabilecekleri her
türlü zorluğun belirlenmesi, onl
ara destekleyici ve
iyi kaynaklarla donatılmış bir
ortam sağlayarak,
akademik başarı ve eğitimleri
önündeki
kısıtlamaların kaldırılması tem
el hedeflerimizdendir.
Bu hedef çerçevesinde Üniver
sitemizde, engelli
öğrencilerimizin sorunlarının
çözümü için çalışmalar
yapılmakta, ilgili birimler oluştu
rulmaktadır.
Engelli birey sayısına göre, dan
ışmanlık ve
destek hizmetlerini yürütmek
üzere özel eğitimci
görevlendirilebilmekte, gerekl
i destek hizmetleri,
fakültelerde engelli öğrenciler
imiz ile işbirliği
içerisinde belirlenmekte ve ger
ekli destekler
Üniversite tarafından sağlanma
ktadır.
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ÇEVRE

DOSTU
ASBÜ

Üniversitemizin hedefle
rinden biri de sahip old
uğu
tarihî dokusuyla uyum
içerisinde, yenilenebilir
enerji
kaynakları kullanan, çe
vre dostu, yeşil bir kamp
üs
oluşturmaktır. Üniversi
temiz, çevre dostu, ikl
im
dostudur; yeşil bir kamp
üs oluşturma konusund
aki
yatırımlarını hızla artırm
akta, bulunduğu bölge
nin
çevresel gelişimine ço
k önemli katkılar sunm
aktadır.
Üniversitemizde, ısıtma
ve aydınlatma sistemler
inde
güneş enerjisinden ola
bildiğince yararlanabilm
ek için
çalışmalar yapılmakta
, sahip olunan yeşil do
kunun
korunması ve artırılma
sı faaliyetleri, artan bir
ivme ile
devam ettirilmektedir
. Geri dönüşüm konusu
nd
a son
derece duyarlı olan ün
iversitemizde, kampüs
içe
risinde
oluşan atıklar ayrıştırılar
ak toplanmakta ve ma
ksimum
geri dönüşüm sağlanma
ktadır. Bu bağlamda
öğrencilerimizin, çöp ku
tularındaki “kâğıt, plasti
k, cam,
evsel atık, pil” ayırımına
dikkat etmeleri büyük
önem
taşımaktadır.

ASBÜ • 2018

43

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

TARİHİ
ULUS

SEMTİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Ulus semti Cumhuriyet Dönem
i öncesine dayanan zengin bir
tarihsel,
kültürel, manevi bir mirası için
de barındırmaktadır. Bu miras,
Ant
ik
ve Osmanlı Dönemlerinin der
in izlerini taşımaktadır. Bunlara
örn
ek
olarak Roma Caddesi, Julien süt
ünü, Augustus Tapınağı, Bizans
Dönemi
kalıntılar; Hacı Bayramı Veli Cam
isi, Hacı Bayram Veli Türbesi ve
pek
çok tarihî hanları verilebilir. Cum
huriyet’in ilk yıllarından itibare
n
Ulus, Ankara’nın politik, bürokr
atik, finansal, kültürel ve ticari
merkezi
olmuştur. Günümüzde önemli
bir kültürel ve ticari merkez olm
a
konumunu korumaktadır. Cum
huriyet’in erken dönemlerinde
Ulus,
özellikle politikacıların, sanatç
ıların ve toplumun entelektüel
kesiminin
yoğun olarak kullandıkları bir
merkezdir. Özellikle 1950 yılı son
rasında
Ulus politik ve bürokratik merke
z olma özelliğini yitirmeye baş
lam
ış,
mekânda ciddi bir dönüşüm me
ydana gelmiş, yoğun traf iği ve
ucuz
eğlence merkezleri ile anılır olm
uştur.
Ulus toprak üstünde olduğu kad
ar toprak altında da çok zengin
kültürel katmanları içinde bar
ındırmaktadır. Ankara Sosyal
Bilimler
Üniversitesi tarihî Ulus semtini
n yeniden yapılanması ve manev
i,
kültürel ve entelektüel görünü
müne tekrar kavuşması ve sem
tin
sosyal
yaşamının toplumun tüm kes
imleri için tekrar canlanması için
öne
mli
bir rol üstlenmektedir.
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AKADEMİK HAYATA
İLİŞKİN BİLGİLER
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.
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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.
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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.

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.

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.

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.

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

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

Sınavlar
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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.
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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.

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

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

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

◆

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

◆

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.
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ASBÜ İLETİŞİM
Sosyal Medya:
Üniversitemiz Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal
medya araçlarından takip edilebilmektedir. Üniversitemizle
alakalı haber, etkinlik, duyuru vb. bildirimlere buralardan
ulaşabilirsiniz.
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Cumhuriyet Caddesi’nden, 312, 320, 321, 322,
334, 336, 355, 357, 359, 361, 365, 367, 381 		
numaralı otobüsler ile,
Esenboğa Havaalanı’ndan:

ASBUedu

487-1 numaralı otobüs ile

ASBUedu
Ankara Şehir İçinden:

ASBUedu

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.

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

Adres:
Hükûmet Meydanı No: 2 PK: 06030

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

Ulus, Altındağ, ANKARA

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali:
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Ankara Garı:

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

Tel: +90 312 596 44 44 - 45
Fax: +90 312 596 48 63
		

Web: www.asbu.edu.tr

		

E-posta: bilgi@asbu.edu.tr
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ASBÜ

Geleceğinize
Yön Veren Üniversite
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