Toplam 176.000 kitabı ve 15.000 Yazma Eseri bulunan Fakültemiz
kütüphanesi; toplam 450 kişilik kapasitesi ile Sosyal Bilimler Kütüphanesi
(2.kat), Tezler/Süreli Yayınlar/Afet İnan Dermesi (3.Kat), Dil Bilimleri ve
Edebiyatları/Yazma Eserler Kütüphanesi (4. Kat) olarak hizmetlerine
devam etmektedir.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

ULUSAL VE ULUSLARARASI PROGRAMLAR
Fakültemiz, öğrencilerimizin bilgi ve deneyimlerini zenginleştirmek için
çeşitli ulusal- uluslararası programlarda aktif olarak yer almalarını
sağlayacak fırsatlar sunmaktadır.
ERASMUS AB Eğitim Programı
ERASMUS, yükseköğretim kuramlarının birbirleriyle işbirliği yapmalarını
teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği eğitim programıdır. AB ülkeleriyle
yapılan ikili anlaşmalar gereği, Yükseköğretim kuramlarının birbirleri ile
ortak projeler üretip hayata geçirmelerini öngören program, kısa süreli
öğrenci, öğretim elemanı ve idarî personel değişimi yapılabilmesi için
karşılıksız malî destek sağlamaktadır.
MEVLANA Değişim Programı
MEVLANA Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim
kuramları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında
öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir
programdır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir, en
fazla iki yarıyıl eğitim için, öğretim elemanları ise en az 1 hafta, en fazla 3
ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kuramlarında ders vermek üzere
programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün
bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki
yükseköğretim kuramlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim
faaliyetlerine katılabilirler.
FARABİ Değişim Programı
Kısaca "Farabi Değişim Program! olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumlan
Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji
enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde
eğitim-öğretim yapan ülkemiz yükseköğretim kurumları arasında öğrenci
ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi programı, öğrenci veya
öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kuramlarının dışında
bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam
etmelerini amaçlamaktadır. Farabi programına katılan öğrencilere
karşılıksız burs verilmektedir.
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FAKÜLTENİN TARİHÇESİ. VİZYON VE MİSYONU
Adını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk’ün bizzat verdiği ve onun yüksek uygarlık idealini
gerçekleştirme isteği üzerine, 14 Haziran 1935’de Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde kabul edilen 2795 sayılı kanunun 22 Haziran
1935 tarih ve 3035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmesiyle kuruluşu tamamlanan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,
Cumhuriyet Türkiyesi’nin benimsediği misyon ve vizyonun önemli
bir parçasıdır. 23 Mayıs 1935 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı’na sunulan kanun tasarısında Fakültenin kuruluş
gerekçesi şöyle belirtilmiştir: “Hükümet merkezimizde bir taraftan
Türk kültürünü bilgi metodu ile işleyecek tetkik ve araştırma
kurumlarına olan ihtiyaç, diğer taraftan orta öğretim kurumlarımıza
ulusal dil ve tarihimizin bilimsel ve en yeni anlayışlarına göre
hazırlanmış öğretmen yetiştirmek ve bugünkü öğretmenlerimizin bu
yönden bilgilerini tamamlamak gereği, Ankara’da bir Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi kurulmasını icâb ettirmiştir .”
Tasarıyı olduğu gibi kabul eden Meclis Millî Eğitim Komisyonu,
raporuna “ileride fakülteleri toplayacak bir Ankara Üniversitesi kurulması”
dileğini de eklemiştir. Genel Kurul görüşmeleri sırasında söz alan
Kültür Bakanı Saffet Arıkan, Fakültenin “Atatürk’ün yüksek dehâsından
doğan ve kendi eliyle kurduğu yarınların Tarih ve Dil hareketi, bunlara bağlı olan
Arkeoloji ve Coğrafya bilgileri için” açıldığını vurgulamıştı.
Ankara Üniversitesi’nin Fakülte olarak kurulan ilk akademik birimi
olan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin şimdiki binası, ünlü Alman
mimar Bruno J.F. TAUT tarafından 1937-1938 yıllarında
projelendirilerek inşa edilmiş ve 1940 Kasım ayında öğretime
açılmıştır.
Anıtsal ön cephesi bulvara bakacak şekilde kuzey-güney yönünde
uzanan yapı, yükseltilmiş bodrum ve zemin katları üzerinde
birbirine kaydırılarak eklenen dört katlı yatay kübik kütlelerin
meydana getirdiği beş blok halinde ve tamamen betonarme
karkasla inşa edilmiştir. Zemin katının güney kanadında köşeleri
yuvarlatılmış sütunlu bir giriş ve güneybatı köşesinden yapıya
eklemlenerek batı yönüne uzanan kübik kütle, mermer döşemeli
holü ile “Büyük Konferans Salonu” olarak tasarlanmıştır.
13 Haziran 1946 tarihine kadar Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı
olarak faaliyet gösteren Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, bu tarihten
itibaren 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile Ankara
Üniversitesi’nin bünyesinde yer almıştır.

Bugün, bir yandan, 80 yılı geçen köklü sayılabilecek geçmişinin geleneksel
bilimsel değerlerini ve reflekslerini korumak, diğer yandan da, akademi
dünyasının hızla değişen koşullarına, rekabetçi bilim ortamına hızla uyum
sağlamak ve rasyonel düşünce ile akademik reformlar üretmek zorunda
olan Fakültemizin temel vizyonu; eğitimde, bilimsel araştırmada ve düşünce
üretiminde akademik kadroları ve öğrencileriyle evrensel standartları
yakalamış bir akademik kuruluş olmaktır. Bu bağlamda, öğrenci odaklı,
eğitim ve öğretimde başarılı, akademik alanda seçkin, yönetimde katılımcı,
güvenilir bilgi üretiminde öncü, yaratıcılıktan yana, eleştirel düşünce ve
bilimsel etik değerlere saygılı, kurumsal kimliğini sahiplenen ve bu değerleri
sürdürülebilir kılmakta kararlı, ülkemizin ve dünyanın gündemindeki
kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetleri yakından takip edebilecek donanıma
sahip olma ilkelerini benimseyen Fakültemizin misyonu, bu ilkeleri ve
kurumsal değerleri benimseyerek özümsemiş; çok yönlü ve eleştirel
düşünebilen, bilimsel, sanatsal ve kültürel donanımlarıyla yurtiçi ve
dışındaki akademik kurumlarda, kamuda, özel sektörde etik değerleri ön
planda tutarak görev yapabilecek, özgüveni yüksek ve başarılı bireyler
yetiştirmek kadar, kamuoyunun estetik ve kültürel değerlerini güçlendirmek
ve düşünme gücüne katkıda bulunmak için evrensel boyutlarda düşünce ve
bilgi üretmektir.

Anabilim Dalı Programı Uygulayan Akademik Birimler:
Arkeoloji Bölümü:
Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Tarih Öncesi
Arkeolojisi
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü:
Alman Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan Dili
ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Hollanda Dili ve Edebiyatı,
Hungaroloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili
ve Edebiyatı
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü:
Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Hindoloji, Japon Dili ve
Edebiyatı, Sinoloji, Kore Dili ve Edebiyatı, Urdu Dili ve Edebiyatı
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü:
Latin Dili ve Edebiyatı, Sümeroloji, Yunan Dili ve Edebiyatı, Hititoloji
Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü:
Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı
Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü:
Bulgar Dili ve Edebiyatı, Polonya Dili ve Kültürü, Rus Dili ve Edebiyatı
Ders Planları
Fakültemizde okutulan tüm lisans derslerine ait bilgiler, dersi veren öğretim
üyesi tarafından hazırlanarak eğitim-öğretim dönemi başında Fakültemiz
web sayfasında öğrencilerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Çift Anadal-Yandal Programı
Üniversitemizin fakülteleri/programları arasında Çift Anadal ve Yandal
programları uygulanmakta olup, öğrencilerimize ilgi duydukları alanlarda
sertifika-çift diploma alma imkânı sunulmaktadır.
Öğrenci Temsilciliği
Her yılın Kasım ayında öğrenciler tarafından seçilen öğrenci temsilcisi,
Fakülte Genel Akademik Kurulu’nda öğrencileri temsil etmektedir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 19 Bölüm altında 70 anabilim ve 2 anasanat
dalının faaliyet gösterdiği, 37 bağımsız lisans programı uygulayan büyük bir
akademik yapıdır. Fakültemizin Tiyatro Bölümüne ön kayıt ve yetenek
sınavı, diğer bölümlerine ise Lisans Yerleştirme Sınavı ile öğrenci
alınmaktadır. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne bağlı Alman Dili ve
Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz
Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı
anabilim dallarında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı, diğer bölüm ve
anabilim dallarında ise ayrılan kontenjan oranında isteğe bağlı yabancı dil
hazırlık sınıfı vardır. Fakültemizde yarıyıl sistemi uygulanmakta olup, eğitimöğretim 8 yarıyılda tamamlanmaktadır. Her ders için en az bir ara sınav ve
bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için,
dersler dışında ayrıca bir lisans bitirme tezi hazırlamaları zorunludur.
Bölüm Programı Uygulayan Akademik Birimler:
Antropoloji, Bilgi ve Belge Yönetimi, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları, Dilbilim, Felsefe, Halkbilim, Sanat Tarihi, Psikoloji, Sosyoloji,
Slav Dilleri ve Edebiyatları, Tarih, Tiyatro, Türk Dili ve Edebiyatı,

Sınavlar ve Öğrenimin Değerlendirilmesi
Fakültemizde, her ders için en az bir ara sınavı ve bir yarıyıl sonu sınavı
yapılmaktadır. Ankara Üniversitesi Enformatik Daire Başkanlığı ve
Fakültemiz Öğrenci Değerlendirme Komisyonu’nun katkılarıyla düzenlenen
öğrenci anketleriyle, her yarıyıl sonunda derslere yönelik öğrenim
değerlendirmesi yapılmaktadır.
Derslikler- Salonlar ve Laboratuvarlar
Fakültemizde 57 derslik, 3 konferans salonu ve öğrencilerimizin
yararlanabileceği 2 internet erişim salonu bulunmaktadır.
İnternet Erişimi
Fakültemiz kütüphanesinde, Dil Binası’nda (Ek Bina), kantin ve arka bahçe
gibi yaşam alanlarında kablosuz internet erişimi bulunmaktadır. 2014 yılının
başlarında, Fakültemizin bütün yaşam alanları ile binalarında kablosuz
internet erişimi mümkün olabilecektir.

KÜTÜPHANE
Başlangıçta, Enstitü kütüphaneleri hâlinde bağımsız birimler olarak faaliyet
gösteren kütüphanemiz, 1969 yılında kurulan şimdiki binasında hizmet
vermeye başlamıştır. Fakültemiz kütüphanesinin kuruluş amacı, sahip
olduğumuz zengin ve değerli koleksiyonları, öğrencilerimizin ve öğretim
üyelerimizin eğitim ve araştırmalarını desteklemek üzere hizmete sunmak
ve bunlardan yararlanılmasını sağlamaktır.

