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(S.S.S) 

 

SORU 1- Uzaktan öğretim süresince dersleri takip edebilmem için gerekli şifreyi nasıl temin 

edebilirim? 

CEVAP 1: Şifre işlemleri ile ilgili ASBÜ-ŞİFRE (https://asbusifre.asbu.edu.tr/) internet 

sitesinden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Diğer teknik konular için ise, Bilgi İşlem 

Daire Başkanlığına talepte bulunabilirsiniz.(bid@asbu.edu.tr)  

 

SORU 2- Uzaktan eğitim sürecinde kaydımı dondurmak istiyorum. Ne yapmalıyım? 

CEVAP 2: (https://obs.asbu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) adresinden Üniversitemize 

gelmeden kayıt dondurma talebinde bulunabilirsiniz. Talebinize dair süreci öğrenci bilgi 

sisteminden takip edebilirsiniz. (Son tarih: 20 Nisan 2020 Pazartesi) 

 

SORU 3- Transkript veya öğrenci belgesi almak istiyorum. Nasıl alabilirim? 

CEVAP 3: Talebinizi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı oidb@asbu.edu.tr adresine bildirmeniz 

durumunda, ıslak imzalı olarak tarafınıza aynı gün içeresinde teslim edilecektir. Öğrenci 

Bilgi Sistemi (https://obs.asbu.edu.tr) üzerinden çevrim içi olarak transkript veya öğrenci 

belgesi talebinde bulunup e-imzalı olarak alabileceğiniz gibi, e-devlet kapısı 

(https://www.turkiye.gov.tr/ ) üzerinden de bu iki belgeyi temin edebilirsiniz. 

 

SORU 4- Bahar döneminde eğitim-öğretim uzaktan öğretim ile mi tamamlanacak? 

CEVAP 4: Evet, 2019-2020 Akademik yılı bahar yarıyılı ile sınırlı olmak kaydıyla, bu eğitim-

öğretim dönemi uzaktan eğitim yöntemiyle devam ederek tamamlanacaktır. 

 

SORU 5- Bahar döneminde Ara sınavlar ve Dönem Sonu Sınavlar nasıl yapılacak? 

CEVAP 5: 2019-2020 Akademik yılı bahar yarıyılı ile sınırlı kalmak kaydıyla, Akademik 

birimlerdeki tüm programlarda; Ara sınavlar, Mazeret sınavları, Yarıyıl sonu sınavları, 

Bütünleme sınavları, Hazırlık Modül ve Muafiyet sınavları uzaktan öğretim yöntemiyle 

öğretim elemanının tercihine göre, çevrim içi sınav, ödev, proje, kısa sınav, uygulama vb. 

yöntemlerle uygulanacak ve tamamlanacaktır. 

https://asbusifre.asbu.edu.tr/
mailto:bid@asbu.edu.tr
https://obs.asbu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
mailto:oidb@asbu.edu.tr
https://www.turkiye.gov.tr/
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SORU 6- Ara sınavlara giremedim ve/veya ödevimi mazeretim sebebiyle zamanında teslim 

edemedim. Ne yapmalıyım? 

CEVAP 6: (https://obs.asbu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) adresinden Mazeretinizi beyan 

ederek çevrim içi talepte bulunabilir, Kayıtlı olduğunuz Akademik birim yönetiminin uygun 

görmesi durumunda ilgili öğretim elemanı ile iletişime geçerek çevrim içi veya dışı sınava 

girebilirsiniz.  

 

SORU 7: Bahar yarıyılında Covid-19 pandemisi nedeniyle ara verilmek zorunda kalınan 
eğitimlere hangi çevrim içi platform üzerinden devam edeceğiz? 

CEVAP 7: Uzaktan eğitim faaliyetlerini Google Classroom üzerinden yürüteceğiz. Google 
Classroom’a (https://classroom.google.com) adresinden ulaşabilirsiniz. 
Ayrıca Android ve IPhone akıllı telefonlar için uygulamayı telefonunuza indirerek de 
kullanabilirsiniz. Google Classroom’u açtığınızda Google "Oturum aç" ekranı gelecektir. 
ASBÜ kurumsal mail adresini kullanarak giriş yapabilirsiniz. 

 

SORU 8:  Ara sınav ve Yarıyıl sonu sınavlarında internet problemim olduğunda 
yaşanabilecek aksaklıklarda ne yapmam gerekir?  

CEVAP 8: Pandemi sürecinde ikamet ettiğiniz en yakın Yükseköğretim Kurumu, Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı tüm seviyedeki Okul Müdürlükleri veya diğer Kamu kurumlarına 
başvurmanız durumunda, kendilerinin fiziki mekânlarından istifade ederek, internet alt 
yapısını ücretsiz kullanabilirsiniz.  

 

SORU 9- Pandemi sebebiyle 2019-2020 Akademik yılı takviminde herhangi bir değişiklik söz 

konusu mudur? 

CEVAP 9: Hayır. Akademik takvimde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Uzaktan 

öğretim süreci akademik takvim dâhilinde yürütülecek ve tamamlanacaktır. 

 

 

 

https://obs.asbu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
https://classroom.google.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=tr
https://apps.apple.com/tr/app/google-classroom/id924620788?l=tr
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SORU 10- 2020-2021 yılı Güz dönemi Yatay geçiş başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? 

CEVAP 10: Yatay geçiş başvuruları ile ilgili süreci Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı internet 
sitesinden (oidb.asbu.edu.tr) takip edebilirsiniz. Başvurular 
(https://obs.asbu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx) adresinden çevrimiçi olarak 
yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.  

 

SORU 11-  Lisansüstü diplomamı ne zaman alabilirim? 

CEVAP 11: Covid-19 Pandemisi sebebiyle diplomaları bizzat teslim edemiyoruz. Mezuniyet 

işleminiz yapılmış olduğundan, e-devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi 

Sorgulama linkinden mezuniyet belgenizi alabilirsiniz. İvedi durumlar için mezun olduğunuz 

akademik birimden, diplomanızı aldığınızda teslim etmek üzere geçici mezuniyet belgesi de 

temin edebilirsiniz. 

 

SORU 12- Yaz okulu açılacak mı? 

CEVAP 12: Hayır. Üniversitemizde yaz okulu açılmayacaktır. Diğer Üniversitelerin çevrim içi 

yaz okullarından alacağınız derslerin intibakı için, mutlaka kayıtlı olduğunuz akademik 

birimle görüşmeniz gerekmektedir. 

 

SORU 13-  Pandemi sebebiyle ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları tarihlerinde herhangi bir 
değişiklik söz konusu mudur? 

CEVAP 13: Hayır. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirtilen tarihler 
arasında gerçekleştirilecektir. 

 

SORU 14: Bahar yarıyılında kaydımı dondurmam durumunda, kaydımın dondurulduğu süre 
azami süreden sayılacak mı? 

CEVAP 14: Hayır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bu kapsamda almış olduğu karara 
istinaden, 2019-2020 akademik yılı bahar yarıyılında kayıt dondurmanız durumunda, 
dondurulan süre azami süreden sayılmayacaktır. 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

oidb.asbu.edu.tr
https://obs.asbu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx

