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ÖNEMLİ UYARILAR 

 Güz Dönemi kayıt yenileme işlemlerinden önce bu kılavuzun tamamını okuyunuz. 

 Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 22 Ekim – 16 Kasım 2012 tarihleri arasında “Ders Ekle-

Sil İşlemi” ve “Dönem Öğretim Gideri ve Dönem Öğrenim Ücreti/ Dönem Öğrenci Katkı 

Payı Ödemesi” olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve kayıt yenileme tarihleri 

kesinlikle uzatılmayacaktır. Bu tarihler arasında kayıt yenileme işlemini yapmayan öğrenciler, 

sonradan güz dönemi kayıt yenileme için herhangi bir hak iddia edemez, rapor dahil mazeret 

ileri süremez ve güz dönemi kayıt yenileme hakkını kaybederler. 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bu kılavuzda açıklanan kural ve kararları konu alan 

başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı önemle duyurulur. 

İnternet Başvuru, Kayıt, Kayıt Yenileme ve Öğrenci Kılavuzlarında yer alan programlar, program kap-

samları, öğretim yöntemleri, kurallar ve işlemler; yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğre-

tim Kurulu, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin yetkili kurulla-

rınca alınan kararlar gereği değiştirilebilir. Duyurusu yapılan işlemler, yeni kararlara göre yürütülür. 

 

Bu kılavuz, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetme-

liği’nin ilgili hükümlerine göre hazırlanarak Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Fakülte Yönetim 

Kurulu Kararları ile kabul edilmiştir. 

 

 

İLETİŞİM 

1) Telefonla İletişim: Bulunduğunuz ildeki AÖF bürosunu 444 10 26 nolu telefondan arayabilirsiniz.  
444 10 26 nolu telefonu İstanbul ve Eskişehir’den arayan öğrenciler Açıköğretim Fakültesi Öğren-
ci Bilgilendirme Merkezi (Eskişehir) ile görüşeceklerdir. 

2) E-Posta ile İletişim: aofbilgi@anadolu.edu.tr adresinden ulaştırdığınız e-postalarınızın zamanında 
cevaplandırılabilmesi için T.C. kimlik numaranızı, ad ve soyadınızı mutlaka yazmalısınız. T.C. 
kimlik numarası, ad ve soyad olmayan e-postalar cevaplandırılmaz. 

AÖF Basın ve Halkla İlişkiler Birimi: 0222 320 07 58 
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AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 
DÖNEMLİK-KREDİLİ SİSTEM  
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GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR 

 Öğrencilere Güz Dönemi kayıt yenileme ile ilgili resmî duyurular Basın İlan Kurumu ara-
cılığıyla gazete ilanlarıyla yapılmıştır. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

 Basın yoluyla duyurulan Güz Dönemi kayıt yenileme tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Bu 
tarihler arasında kaydını yeniletmeyen öğrenciler; sonradan kayıt yeniletmek için herhangi bir 
hak iddia edemez, rapor dâhil mazeret ileri süremez ve Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını 
kaybederler. 

 Güz Dönemi kayıt yenileme için kesin karar vermeden bankaya ödeme yapmayınız. Bankaya 
Güz Dönemi kayıt yenileme için yatırılan “Dönem Öğretim Gideri” ile “Dönem Öğrenim Ücre-
ti/Dönem Öğrenci Katkı Payı” tutarları iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra Güz Dönemi 
kayıt yenileme işleminden vazgeçilemez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. KAPSAM 

Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim 

ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim 

yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri 

olmak üzere üç fakültesi bulunmaktadır. 

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinde 

yıllık mutlak sistem ve dönemlik-kredili sistem 

olmak üzere iki tür eğitim-öğretim yapılmak-

taydı. 2547 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanu-

nunun 171’inci maddesi ile değiştirilen 44’üncü 

maddesi gereğince fakültelerdeki bölüm ve 

programlarda dönemlik-kredili sistemde eğitim-

öğretim yapılması gerekmektedir. Bu nedenle 

2012-2013 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat, 

İşletme Fakültelerinin yıllık sistemde eğitim-

öğretim yapılan tüm bölüm ve programları 

dönemlik-kredili sisteme geçirilmiştir. 

Bu kılavuz, Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakül-

telerine kayıt yenileten öğrencilerimizin, fakül-

teleri ile ilişkilerini hızlı ve verimli bir şekilde 

sürdürmelerine yardımcı olacaktır. Öğrencilerin 

kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve buna göre 

işlem yapmaları gerekmektedir.  

Bu kılavuz 2012-2013 öğretim yılında dönem-

lik-kredili sistemde öğretim yapılan önlisans 

programlarında ve lisans bölümlerinde kayıt 

yenileme işlemlerini kapsamaktadır.  

II. DÖNEMLİK-KREDİLİ SİSTEM 

Dönemlik-kredili sistem; derslerin dönemlik 

olarak belirlendiği, bir öğretim yılının güz ve 

bahar olmak üzere iki dönemden oluştuğu, her 

dönemde bir ara ve dönem sonu sınavının 

yapıldığı, bütünleme sınavı ve yaz okulunun 

bulunmadığı, öğrencilerin derse devam ede-

bilmesi ve öğrencilik haklarından yararlanabil-

mesi için her dönem başında belirlenen tarih-

lerde kaydını yeniletmesi gerektiği, kayıt yeni-

leme dönemlerinde öğrencilerin Fakülte tara-

fından atanan dersleri daha sonra ilgili dönem-

de almak üzere azaltabildiği veya ilgili üst dö-

nemden 45 (European Credit Transfer System) 

ECTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ekle-

yebildiği, derslerin programda kapladıkları 

süreye ve gerektirdiği çabaya göre kredilendi-

rildiği ve zorunlu kredi miktarının tamamlan-

masıyla mezun olunan eğitim-öğretim sistemi-

dir. 

Dönemlik-kredili sistemde; önlisans programla-

rında, Güz Dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, Bahar 

Dönemi 2 ve 4.yarıyıllardan; lisans bölümlerin-

de, Güz Dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarıyıllardan, 

Bahar Dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyılardan oluş-

maktadır. 

Dönemlik-kredili sistemde ders geçme esası 

uygulandığından, sınıf kavramı bulunmamak-

tadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4.sınıf 

olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi 

derslerini güz döneminde, bahar dönemi ders-

lerini bahar döneminde almak zorundadırlar. 

Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar 

döneminde, bahar dönemi dersini güz döne-

minde alamazlar.  

Dönemlik-kredili sistemde öğretim yapılan 

bölüm ve programlarda kayıtlı öğrenciler “Ana-

dolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme 

Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne 

tâbi olacaklardır. 

Dönemlik-kredili sistem hakkında ayrıntılı bilgi 

http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinde yayım-

lanan “Dönemlik-Kredili Sistem Ölçme ve De-

ğerlendirme Kılavuzu”nda açıklanmaktadır. 



 

K a y ı t  Y e n i l e m e  K ı l a v u z u  

 

  3 

III. KAYIT YENİLEME 

Kayıt yenileme, “Anadolu Üniversitesi Açıköğ-

retim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği”nin 6’ncı maddesindeki 

esaslara uygun olarak, Açıköğretim, İktisat, 

İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerin öğre-

time devam edebilmeleri için yaptırmaları ge-

reken bir işlemdir. Ayrıca kayıt yenileme, kitap 

basımından sınav organizasyonuna kadar 

birçok akademik ve idari çalışmaları etkilediği 

için belirlenen tarihler arasında yapılması ge-

reken zorunlu bir işlemdir. 

Kaydını yeniletmeyen öğrenciler, kayıt yeni-

letmedikleri dönemde sınavlara giremezler, 

öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu 

nedenle öğrenime devam etmek isteyen öğ-

renciler, bu kılavuzda açıklanan usule uygun 

olarak kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar. 

2008-2009 ve sonraki öğretim yıllarında kayıt 

yeniletmeyen öğrenciler de 22 Ekim-16 Kasım 

2012 tarihleri arasında kayıtlarını yeniletebilir-

ler.  

Kayıt yenileme işlemleri “Ders Ekle-Sil İşlemi” 

ile “Dönem Öğretim Gideri ve Dönem Öğrenim 

Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödemesi” 

olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirile-

cektir. 

Ders ekle-sil işlemi, 

http://kayit.anadolu.edu.tr adresinden 

“Kayıt Yenileme” linkinden yapılacaktır. 

1. Kayıt Yenileme Tarihleri 

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri dönem-

lik-kredili bölüm/programlara kayıtlı öğrencile-

rin 2012-2013 öğretim yılı Güz Dönemi kayıt 

yenileme işlemleri;  

22 Ekim 2012 tarihinde başlayacak 

13 Kasım 2012 tarihinde sona erecektir. 

Mazeretleri nedeniyle yukarıdaki tarihler ara-

sında kayıtlarını yeniletemeyen öğrenciler, 14, 

15, 16 Kasım 2012 tarihlerinde kendileri veya 

bir yakınları vasıtasıyla gerekli kayıt yenileme 

işlemlerini yaptırarak kayıtlarını yeniletebilirler. 

16 Kasım 2012 tarihinden sonra mazeret be-

yan ederek kayıt yenileme işleminin gerçek-

leşmesi mümkün değildir. Kayıt yenileme tarih-

leri arasında kaydını yeniletmeyen öğrencilerin 

rapor dâhil hiç bir mazereti kabul edilmez ve 

sonraki tarihlerde güz dönemi için kayıtları 

yenilenmez. 

2. İntibak İşlemleri 

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin yıllık 

sistemde öğretim yapmakta iken dönemlik-

kredili sisteme dönüştürülen önlisans program-

larında ve lisans bölümlerinde ders programı 

ve ders içerikleri yeniden belirlenmiştir. Prog-

ramdaki dersler alanında uzman öğretim üye-

lerinden oluşan bir komisyon tarafından tama-

men yenilenmiş, güncel ve zengin bir program 

içeriği hazırlanmıştır. Programlarda kayıtlı öğ-

rencilerin yeni ders programına göre ders inti-

bakları yapılmıştır. Yapılan ders intibaklarına 

göre öğrencinin sorumlu olduğu derslerin bilgi-

si http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinde 

“Kılavuzlar” linkinde yayımlanmaktadır. 

3. Fakülte Tarafından Yapılan Ders Ataması 

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri dönem-

lik-kredili önlisans programlarında ve lisans 

bölümlerinde kayıt yeniletecek öğrencilere 

öğretim ve sınav yönetmeliği gereğince;  

 30 ECTS (European Credit Transfer Sys-

tem - Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kre-

diyi geçmeyecek şekilde Fakülte tarafın-

dan, ders ataması ders kodu sırasında ya-

pılmıştır. 

 Öğrencinin tekrar dersi olması durumda; 

tekrar derslerinin kredisi 30 ECTS krediden 

az ise öncelikle tekrar dersleri atanmış ve 

üst dönemden 30 ECTS krediye kadar 

ders ataması ders kodu sırasında yapıl-

mıştır. 

 Tekrar derslerinin kredisi 30 ECTS krediyi 

geçiyorsa tekrar derslerinin tamamının 

ataması yapılmıştır. 

Öğrenciler Fakülte tarafından atanan dersleri 

kabul edebilir veya aşağıda açıklanan kurallara 

göre ders ekle-sil işlemi yaparak atanan ders-

lerini değiştirebilirler. 

4. Ders Ekle-Sil İşlemi 

İlk kez kayıt yaptıran öğrenciler, güz ve bahar 

dönemlerinde Fakülte tarafından belirlenen 

dersleri almak zorundadırlar. Bu öğrenciler 

ders ekle-sil işlemi yapamazlar.  

Kayıt yeniletecek öğrenciler ise Fakülte tara-

fından atanan dersleri eksiltebilir veya değişti-
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rebilirler. Ders ekle-sil işlemi bir üst dönemin 

derslerinden başlayarak yapılır. Ancak öğrenci-

ler tekrar ettiği dersleri eksiltemezler. Ders 

ekle-sil işlemi kayıt yenileme döneminde, o 

dönem için yapılır sonradan itiraz edilemez. 

Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tama-

mından başarılı olmadan mezun olamayacak-

larından, eksilttikleri dersleri dersin açıldığı ilgili 

dönemde almak zorundadırlar. Açıköğretim, 

İktisat, İşletme Fakültelerinin bölüm ve prog-

ramlarındaki tüm dersler zorunlu olup seçmeli 

ders bulunmamaktadır. Ders eksiltme işlemi o 

dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gel-

mez. Kayıt yenileme tarihleri içerisinde banka-

ya ödeme yapmadığınız sürece ders ekle-sil 

işlemi yapabilirsiniz. Bankaya yapacağınız 

ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine 

göre belirlenmektedir. Ders ekle-sil işlemi so-

nucunda alınan derslerin kredisi ve banka 

ödeme bilgileri değişeceğinden, bankaya öde-

me yaptıktan sonra ders ekle-sil işlemi yapıl-

ması mümkün değildir. 

Fakülte tarafından 30 ECTS krediyi geçmeye-

cek şekilde ders ataması ders kodu sırasında 

yapılmıştır. Öğrenciler 30 ECTS kredilik dersin 

üzerine isterlerse 45 ECTS krediyi geçmeye-

cek şekilde bulunduğu dönem veya üst dö-

nemden ders ekleyebilirler. 

Fakülte tarafından yapılan ders ataması sonu-

cu atanmayan dersi kalan ve bu dersleri alma-

sı halinde mezun olabilecek durumdaki öğren-

ciler 45 ECTS krediye kadar ders ekleyebilirler. 

Bu durumda olan öğrencilerin ders ekle-sil 

ekranına girerek ders durumlarını kontrol et-

meleri yararlarına olacaktır. 

Lisans programında birinci ve ikinci dönemlerin 

tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 

beş, altı, yedi ve sekizinci dönemlerden; üçün-

cü ve dördüncü dönemlerin tüm derslerinden 

başarılı olamayan öğrenciler yedi ve sekizinci 

dönemlerden ders alamazlar. 

4.1. Ders Ekle-Sil İşleminin Yapılması 

Ders ekle-sil işlemi yapacak öğrenciler T.C. 

kimlik numaraları ve şifreleri ile http://kayit. 

anadolu.edu.tr adresine giriş yapıp, kayıt 

yenileme linkinden ders ekle-sil işlemini ger-

çekleştireceklerdir. Kayıt yenileme linkine tık-

landığında 5. sayfadaki ekran görüntüsü veri-

len metin gelecektir. Ders ekle-sil işlemi yapa-

cak öğrencilerimiz bu metindeki açıklamaları 

mutlaka okumalıdırlar. Metni okuduktan sonra 

ders ekle-sil işlemini gerçekleştirebilirler. 

Ders ekle-sil işlemi üç basamaktan oluşmakta-

dır. En son basamakta mutlaka onay vermeniz 

gerekmektedir. Yaptığınız ders ekle-sil işlemini 

onaylamadığınız takdirde, ders ekle-sil işlemi-

niz geçersiz sayılacaktır. Bu durumda Fakülte 

tarafından atanan dersleri kabul etmiş sayılır-

sınız. Birden fazla ders ekle-sil işlemi yapan 

öğrencilerin, en son onayladığı ders ekle-sil 

işlemi geçerli olacaktır ve banka ödeme bilgile-

ri buna göre oluşacaktır.  

4.2. Ders Ekle-Sil İşlemi Sonunda Yazıcıdan 

Dökümü Alınacak Belgeler 

Üç basamaktan oluşan ders ekle-sil işlemini 

yapan ve yaptığı ders ekle-sil işlemini onayla-

yan öğrenciler, 6. sayfada görüntüsü verilen 

“2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt 

Yenileme Bilgi Dökümü Sayfası” nı yazıcıdan 

alabilirler. Bu sayfada öğrencilerin ders ekle-sil 

işlemi sonucunda “Alacağı Dersler”, “Bıraktığı 

Dersler”, “Ödeme Bilgisi”, “Adres, Büro ve Sı-

nav Merkezi Değişiklik Tarihleri”, “Sınav ve 

Kayıt Yenileme Tarihleri” gibi önemli bilgiler yer 

almaktadır. Yazıcıdan döküm alamayan veya 

daha sonra döküm alacak öğrenciler, kayıt 

yenileme süresi içerisinde, T.C. kimlik numara-

sı ve şifreleri ile http://kayit.anadolu.edu.tr ad-

resindeki, kayıt yenileme linkine giriş yaparak 

“DİKKAT” başlığı altındaki “2012-2013 Güz 

Döneminde Alacağınız Derslerin Dökümünü 

Almak İçin Tıklayınız” butonuna tıklayarak bu 

sayfanın dökümünü alabilirler.  

4.3. Mazeretli Kayıt Yenileme Döneminde 

Ders Ekle İşlemlerinin Yapılması 

22 Ekim -13 Kasım 2012 tarihleri arasında 

kayıt yenileme bedelini bankaya ödeyen, an-

cak tekrar ders ekle işlemi yapmak isteyen 

öğrenciler 14, 15, 16 Kasım 2012 tarihleri ara-

sında 45 ECTS krediyi geçmeyecek şekilde 

ders ekle işlemi yapabilirler. Ders ekle işlemini 

yapan öğrencilerin ekledikleri dersin öğretim 

gideri farkı oluşacaktır. Oluşan dönem öğretim 

gideri farkı 21 Kasım 2012 tarihine kadar ban-

kaya bildirilecektir.  Öğrencilerin dönem öğre-

tim gideri farkını 30 Kasım 2012 tarihine kadar 

ödemeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra 

yasal faiz uygulaması başlatılacaktır. 
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IV. KAYIT YENİLEME İÇİN YAPILMASI 

GEREKEN ÖDEMELER 

Fakülte tarafından yapılan ders atamasına 

göre banka ödeme bilgileriniz oluşturulmuştur. 

Fakülte tarafından atanan dersleri kabul eden 

öğrenciler, banka ödemelerini buna göre yapa-

rak kayıtlarını yeniletebilirler. Banka ödeme 

bilgilerinizi http://kayit.anadolu.edu.tr adresin-

deki kayıt yenileme linki tıklandığında ders 

ekle-sil sayfanıza T.C. kimlik numaranız ve 

şifrenizle giriş yaparak görebilirsiniz. Öğrenci-

ler ders ekle-sil işlemi yapması halinde banka 

ödeme bilgileri buna göre yeniden oluşacaktır. 

Ders ekle-sil işlemi yapan öğrencilerin banka 

ödeme bilgileri “2012-2013 Öğretim Yılı Güz 

Dönemi Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfa-

sı”nda yer almaktadır. Kayıt yeniletecek öğ-

renciler, ödemelerini aşağıda açıklanan yön-

temlerden birisini kullanarak kayıt yenileme 

tarihleri içerisinde yapacaklardır. 

1. Ödeme Türleri 

2547 sayılı Kanunun 46’ncı maddesi gereğin-

ce kayıt yeniletecek öğrencilerin ödeyeceği 

öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı miktarı Ba-

kanlar Kurulunca belirlenmektedir. 29 Ağustos 

2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan “2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılın-

da Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet 

Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak 

Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespiti-

ne Dair” Bakanlar Kurulu Kararında kimlerin 

öğrenim ücreti, kimlerin öğrenci katkı payı 

ödeyeceği belirlenmiştir. Bunlar başlıklar ha-

linde aşağıda açıklanmaktadır. 

1.1.Dönem Öğrenim Ücreti    

Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Bilgi 

Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Eczane 

Hizmetleri, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, 

Kimya Teknolojisi, Tıbbi Laboratuvar Teknikle-

ri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Önlisans Prog-

ramlarında güz döneminde kayıt yeniletecek 

öğrenciler; öğrenim süresine ve aldığı dersle-

rin kredisine bakılmaksızın ilk defa kayıt yaptı-

ran öğrenciler gibi Bakanlar Kurulunca belirle-

nen (¨770.00/2=) ¨385.00 Dönem Öğrenim 

Ücretini ödeyeceklerdir. 

1.2.Dönem Öğrenci Katkı Payı 

1.2.1. Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödemeye-

cek Olan Öğrenciler 

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine ka-

yıtlı öğrencilerden program süresi içerisinde 

olanlar (önlisansta 2 yıl, lisansta 4 yıl) Bakan-

lar Kurulu Kararı gereğince “Dönem Öğrenci 

Katkı Payı” ödemeyeceklerdir. 

1.2.2. Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödeyecek 

Olan Öğrenciler 

Yukarıda adı geçen Bakanlar Kurulu Kararında 

“Süresinde Mezun Olamayan Öğrencilerin 

Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Tutarları” başlıklı 

11. maddesi gereğince;  

 Açıköğretim Fakültesinin önlisans program-

larında kayıtlı öğrencilerden program süresi 

sonunda (3üncü yıldan itibaren) mezun 

olamayan öğrenciler (¨71.00/2=) ¨35.50 

Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir. 

 Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin 

lisans bölümlerinde kayıtlı öğrencilerden 

program süresi sonunda (5inci yıldan itiba-

ren) mezun olamayan öğrenciler 

(¨71.00/2=) ¨35.50 Dönem Öğrenci Katkı 

Payı ödeyeceklerdir. 

1.3.Dönem Öğretim Gideri 

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinde 

kayıt yeniletecek öğrenciler yukarıda adı ge-

çen Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesi 

gereğince kitap, sınav hizmetleri, basılı mal-

zemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve 

Anadolu Üniversitesince belirlenen “Dönem 

Öğretim Giderini (DÖG)” ödeyeceklerdir. 

Uzaktan eğitim programlarına kayıt yenileten 

öğrenciler “Dönem Öğretim Gideri”ni ödeme-

yeceklerdir. 

 Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin 

bölüm/programlarına kayıt yeniletecek öğ-

rencilerin (İngilizce Öğretmenliği Lisans 

Bölümü hariç)  ödeyeceği;  

DÖG = 150 + [(A-X)/(30-X)] x 55 formülüne 

göre hesaplanacaktır. 

A : Öğrencinin Aldığı Derslerin Toplam Kredisi 

X : Programdaki Minimum Ders Kredisi 

 Uygulama dersi bulunan bö-

lüm/programlara kayıt yeniletecek öğren-
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cilerden Dönem Öğretim Giderine ilave 

olarak bir defaya mahsus uygulama der-

sini aldığı dönemde her bir uygulama der-

si için  ¨70.00 tahsil edilecektir. 

 İşletme Fakültesi Konaklama İşletmeciliği 

Lisans Bölümünde isteğe bağlı staj yapan 

öğrencilerden, staj yaptığı dönemde Dö-

nem Öğretim Giderine ilave olarak bir de-

faya mahsus ¨20.00 tahsil edilecektir. 

 İngilizce Öğretmenliği Lisans Bölümü için 

Dönem Öğretim Gideri (DÖG); 

DÖG=AL+(K1xMADTK)+(K2xYDTK1)+(K1xYDTK2)

+(K3xUDTK1)+(K1xUDTK2) formülüne göre he-

saplanacaktır.  

 (AL=120, K1=10, K2=30, K3=20) 

DÖG: Dönem Öğretim Gideri 

 AL: Alt Limit  

MADTK   (Merkezi Açıköğretim Derslerinin Toplam Kredi-

si): Öğrencinin merkezi açıköğretim sistemine göre verilen 

dersler arasından aldığı derslerin toplam kredisi (yüz yüze 

alınan veya uygulama dersleri dışında kalan dersler) 

YDTK1 (Yüz yüze Eğitim Hakkı Bulunan Derslerin Toplam 

Kredisi): Yüz yüze eğitim hizmeti verilen derslerde öğren-

cinin yüz yüze eğitim hakkı olduğu derslerin toplam kredisi 

(Öğrenci yüz yüze eğitim hizmeti verilen derslerde iki kez 

başarısız olduğunda, bu dersler için tekrar yüz yüze eğitim 

hakkı verilmez) 

YDTK2 (Yüz yüze Eğitim Hakkı Bulunmayan Derslerin 

Toplam Kredisi): Yüz yüze eğitim hizmeti verilen derslerde 

öğrencinin yüz yüze eğitim hakkı bulunmadığı derslerin 

toplam kredisi 

UDTK1 (1.kez alınan Uygulama Derslerinin Toplam Kredi-

si): Öğrencinin uygulama hizmeti verilen dersler arasında 

1.kez aldığı derslerin toplam kredisi  

UDTK2 (2.kez veya daha fazla alınan Uygulama Dersleri-

nin Toplam Kredisi): Öğrencinin uygulama hizmeti verilen 

dersler arasında 2. kez veya daha fazla aldığı derslerin 

toplam kredisi 

K1: Merkezi açıköğretim sistemine göre verilen dersler için 

belirlenen kredi başına öğretim gideri (Yüz yüze eğitim 

yapılan derslerden iki kez başarısız olunduğunda ve uygu-

lama dersleri 2. kez veya daha fazla alındığında bu dersler 

için kredi başına öğretim gideri K1 olarak alınacaktır) 

K2: Yüz yüze eğitim hizmeti verilen dersler için belirlenen 

kredi başına öğretim gideri   

K3: Uygulama hizmeti verilen dersler için belirlenen kredi 

başına öğretim gideri  

2. Önceki Öğretim Yıllarından/Dönemden 

Borcu Olan Öğrencilerin Kayıt Yenileme 

İşlemleri 

Önceki öğretim yıllarından/dönemden “Öğre-

tim Gideri” ile “Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı 

Payı” borcu olan öğrenciler 2012-2013 öğretim 

yılı Güz Döneminde kayıt yeniletebilmek için 

gecikme faizi uygulanmış eski borçlarını öde-

mek zorundadırlar. Eski borcu olan öğrencile-

rin bu borçları 2012-2013 öğretim yılı Güz 

Döneminde kayıt yenileme tutarları ile birlikte 

bankaya bildirilmiştir.  

Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar 

kapsamına giren öğrenciler ile özürlü olan 

öğrenciler Bakanlar Kurulu Kararı 2012-2013 

öğretim yılından itibaren geçerli olduğu için, 

önceki öğretim yıllarından/dönemden kalan 

borçlarını ödemek zorundadırlar. 

3. Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenci 

Katkı Payı/Dönem Öğrenim Ücreti Alın-

mayacak Öğrenciler 

3.1. Bakanlar Kurulu Kararında Sayılan 

Kanunlar Kapsamına Girenler 

Yukarıda adı geçen Bakanlar Kurulu Kararının 

2. maddesinde;  

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigorta-

lar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 

nci maddesi ile  

3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazmi-

nat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,  

23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında 

Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi 

ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,  

28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, 

Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri 

Tazminat Kanunu,  

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-

dele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa 

ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve ço-

cukları,  

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsa-

mındaki maluller,  

24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madal-

yası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Terti-
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binden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında 

Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile bun-

ların eş ve çocuklarından öğrenim ücre-

ti/öğrenci katkı payı alınmayacağı, 

hüküm altına alındığından Anadolu Üniversite-

si Senatosu kararı gereğince yukarıda sayılan 

kanunlar kapsamına girenlerden “Dönem 

Öğretim Gideri” alınmayacaktır. 

Yukarıda sayılan kanunlar kapsamına giren 

öğrencilerimiz http://kayit.anadolu.edu.tr adre-

sinden ders ekle-sil işlemini yaptıktan sonra, 

“bu kanunlar kapsamına girdiklerine dair” veya 

“bu kanunlar kapsamında aylık bağlandığına 

dair” resmi yazı ile banka ödemesini yapma-

dan AÖF bürosuna başvuracaklardır. Öğrenci-

lerin aldığı resmi yazıda hangi kanun kapsa-

mına giriyorlar ise o kanun maddesi mutlaka 

bulunmalıdır. 

AÖF büro görevlileri öğrencilerin belgelerini 

inceledikten sonra yukarıda sayılan kanunlar 

kapsamına girenlere “Dönem Öğretim Gideri, 

Dönem Öğrenci Katkı Payı/Dönem Öğrenim 

Ücreti” ödettirmeden kayıtlarını gerçekleştire-

ceklerdir. 

3.2.Özürlü Öğrenciler 

Yukarıda adı geçen Bakanlar Kurulu Kararında 

“Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt 

yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 

sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-

ması Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 

28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlüle-

re Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında 

Yönetmelik uyarınca özürlü olduğuna dair 

raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan 

öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücre-

ti/öğrenci katkı payı tutarlarından, özürlülük 

oranı kadar indirim yapılır.” denilmektedir.  

Özürlü öğrencilerimiz http://kayit.anadolu. 

edu.tr adresinden ders ekle-sil işlemini yaptık-

tan sonra, özürlü olduğuna dair “Sağlık Kurulu 

Raporu” ile banka ödemesini yapmadan AÖF 

bürosuna başvuracaklardır.  

AÖF bürosu öğrencinin “Sağlık Kurulu Ra-

por”una göre; Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem 

Öğrenci Katkı Payından özürlülük oranı kadar 

indirim yaparak, kalan Dönem Öğrenim Ücre-

ti/Dönem Öğrenci Katkı Payını bankaya bildiri-

ecektir. Öğrenciler özürlülük oranına göre he-

saplanan Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğ-

renci Katkı Payını bankaya ödeyeceklerdir.  

Anadolu Üniversitesi Senatosu kararı gereğin-

ce özürlülük oranı % 40 ve daha fazla olan 

öğrencilerden Dönem Öğretim Giderinin de 

alınmamasına karar verilmiştir. 

Anadolu Üniversitesi Senatosu kararı gereğin-

ce özürlülük oranı  % 40 ve daha fazla olan 

öğrenciler bu durumlarını özürlü olduğuna dair 

“Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendirmek 

kaydıyla “Dönem Öğretim Gideri”ni ödeme-

yeceklerdir. 

Özürlülük oranı %40’ın altında ise bu öğrenci-

ler Dönem Öğretim Giderinin tamamını ödeye-

ceklerdir.  

4. Ödeme Yöntemleri 

Ödeme yöntemleri aşağıda açıklanmıştır. 

Açıklanan dört yöntem dışında ödemelerin 

posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi 

yollarla yapılması kabul edilmemektedir. 

Üniversite tarafından talep edilen veya edile-

cek olan ödemelerin zamanında yapılmama-

sından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniver-

sitesi sorumlu olmayacaktır. Yanlış yapılacak 

bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir. 

Mazeretli kayıtların son günü olan 16 Kasım 

2012 tarihinde İnternet, ATM ve Telefon Ban-

kacılığından saat 23:30’a kadar, şubelerden 

ise mesai saati bitimine kadar ödeme yapılabi-

lecektir. 

4.1. Vakıfbank Şubelerine Ödeme 

Vakıfbank’ın herhangi bir şubesine T.C. kimlik 

numaranız ile kayıt yenileteceğiniz bö-

lüm/program belirterek ödemenizi gerçekleştiri-

niz.  

4.2. Vakıfbank İnternet Bankacılığından 

Ödeme 

Vakıfbank’ta İnternet bankacılığı kullanıyorsa-

nız, Vakıfbank’ın İnternet sitesindeki 

(http://www.vakifbank.com.tr) “WebŞubem” 

menüsünden, internet şifrenizle giriş yaparak 

“Ödemeler”, “Üniversite Harç İşlemleri” sırasıy-

la tıklayınız. Ardından üniversite seçeneğinden 

“Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 

Ödemeleri”ni seçiniz. Öğrenci numarası olarak 

T.C. kimlik numaranızı doğru şekilde giriniz. 
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“Devam” tuşunu tıklayınız. Bir sonraki sayfada 

kayıt türü-bölüm/programa göre yapmanız 

gereken ödeme tutarları görülecek ve onayla-

manız istenecektir. Onaylamanızdan sonra 

ekranda görülecek dekontun dökümünü yazı-

cıdan alarak öğreniminiz süresince saklayınız.  

4.3. Vakıfbank ATM’lerinden Ödeme 

4.3.1. Kartsız Ödeme 

Parabankomat ATM’lerde, Giriş tuşuna basa-

rak ulaşacağınız “Kartsız İşlemler” ekranında, 

“Üniversite Ödeme” işlemini seçtikten sonra 

ATM ekranında görünen Anadolu Üniversitesi 

AÖF kodunu ve ardından T.C. kimlik numara-

nızı girerek, borçlarınızın listelendiği ekranda 

kayıt yaptıracağınız programa ait tahsilâtı se-

çip işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.  

4.3.2. Kartla Ödeme 

Vakıfbank Bankomat 7/24 kartınızla giriş yap-

tıktan sonra “Üniversite Ödeme” seçeneğinde 

ATM ekranında görünen Anadolu Üniversitesi 

AÖF kodunu ve T.C. kimlik numaranızı gire-

rek, borçlarınızın listelendiği ekranda kayıt 

yaptıracağınız programa ait tahsilâtı seçip 

işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz 

bilgilerini girerek başkasına ait ödeme de ya-

pabilirsiniz.  

İşleminizin sonuçlandığından emin olduktan 

sonra ATM’den aldığınız makbuzu ödeme 

yaptığınızı belgelemek için saklayınız.  

4.4. Telefon Bankacılığı ile Ödeme 

Vakıfbank İnternet müşterisi olanlar  “444 0724 

Vakıfbank telefon bankacılığı”nı arayarak sıra-

sı ile “Bankacılık Hizmetleri”ni, “12 haneli Va-

kıfbank müşteri numarası”nı, “8 haneli İnternet 

şifresi”ni tuşlayıp, “Müşteri temsilcisine bağla-

narak” ödemelerini yapabilirler. 

4.5. Ödemelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-

riyeti’ndeki Bankaya Yapan Öğrencile-

rin Yapması Gereken İşlemler 

Ödemelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-

ti’ndeki bankaya yapan öğrenciler, banka de-

kontunu Güz Dönemi kayıt yenileme tarihleri 

içerisinde AÖF Lefkoşa Bürosuna götürerek 

kayıt yenileme işlemini yaptırmalıdırlar. 22 

Ekim-16 Kasım 2012 tarihleri arasında kayıt 

yenileme ile ilgili banka dekontunu AÖF Lefko-

şa Bürosuna teslim etmeyen öğrencilerin ka-

yıtları yenilenmez. 

5.  Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı ve 

Öğretim Gideri İade İşlemleri 

Yukarıda sayılan kanunlar kapsamına girdiği 

halde öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı ve 

öğretim giderini ödeyen öğrencilere iade işlemi 

yapılacaktır. Öğrenciler durumlarını gösteren 

belgenin yanında, banka dekontunun aslı ile 

birlikte dilekçelerini “Anadolu Üniversitesi 

Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneti-

ciliği Yunus Emre Kampüsü 26470 - 

ESKİŞEHİR” adresine göndermeleri hâlinde 

ödedikleri bedelin iadesi yapılacaktır. Dilekçe-

de paranın iade edilebileceği banka adı, banka 

şube adı ve öğrencinin kendisine ait banka 

hesap numarası ile IBAN numarası mutlaka 

bulunmalıdır. Aksi hâlde dilekçe işleme alın-

mayacaktır.  

6. Kayıt Yenileme İşleminin Kontrolü 

Kayıt yenileme için Vakıfbank’ın herhangi bir 

şubesine ödeme yaptıktan sonra http://kayit. 

anadolu.edu.tr adresindeki kayıt yenileme 

linkine girerek, kayıt yenileme işleminizin ger-

çekleşip gerçekleşmediğini öğrenebilirsiniz.  

Bankaya ödeme yaptıktan sonra ekranda 

hâlen kayıt yeniletmiş görünmüyorsanız, AÖF 

bürosuna öğrenci kimlik kartınız ve ödeme 

yaptığınız banka dekontu ile başvurarak (16 

Kasım 2012 tarihinden önce) bilgi alabilirsiniz.  

V. KAYIT YENİLETEN ÖĞRENCİLERİN AÖF 

BÜROSUNDAN YAPACAKLARI 

İŞLEMLER 

1. Ders Kitaplarının Dağıtımı ve Ara Sınavda 

Sorumlu Olunacak Üniteler 

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin  

merkezi açıköğretim bölüm ve programlarında 

kayıt yenileten öğrenciler ders kitaplarını 11 

Ocak 2013 tarihine kadar AÖF bürolarından 

almaları gerekmektedir.Bu tarihten sonra kitap 

dağıtımı yapılmayacaktır.  

AÖF büronuzdan aldığınız ders kitaplarının 

dönem, bölüm/program veya okuyacağınız 

derslere ait olup olmadığını kontrol ediniz. 

Aldığınız kitaplar dönem, bölüm/program veya 

okuyacağınız derslere ait değilse, eksiklik var-

sa AÖF büronuza başvurarak değiştiriniz.  

Açıköğretim Fakültesi Eczane Hizmetleri, Gıda 

Kalite Kontrolü ve Analizi, Kimya Teknolojisi, 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Tıbbi Laboratuvar 
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Teknikleri Önlisans Programlarında kayıt yeni-

leten öğrencilerimiz üniversite basımı kitaplara 

PDF olarak http://ue.anadolu.edu.tr adresin-

den ulaşabileceklerdirç 

2011-2012 öğretim yılında uzaktan eğitim önli-

sans programlarına Ğüz Döneminde kayıt 

yaptırıp Bahar Döneminde kaydını yeniletme-

yen öğrenciler Bahar Dönemine ait İngilizce 

ders kitabını bağlı oldukları AÖF bürosundan 

alabileceklerdir. 

Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi ve Coğrafi 

Bilgi Sistemleri Önlisans Programlarında kayıt 

yenileten öğrencilerimize üniversite basımı 

olmayan kitaplar Fakülte kayıtlarındaki adrese 

kargo aracılığı ile gönderilecektir. 

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin  

bölüm ve programlarında kayıt yenileten öğ-

rencilerin okuyacakları dersler ve ara sınavda 

sorumlu olacakları üniteler http://ogrenci.  

anadolu.edu.tr adresinde yayımlanan “Kılavuz-

lar” linkinde bulunmaktadır. 

2. “Öğrenci Kimlik Kartı”, “Öğrenci Tanıtım 

Kartı” ve “2012-2013 Öğretim Yılı Bandro-

lü”nün Edinilmesi 

2012-2013 öğretim yılında önlisans programla-

rında 5. yılını, lisans bölümlerinde 8. yılını 

okuyacak öğrencilerden, kayıtlarını yenileten-

lerin “Öğrenci Tanıtım Kartları” hazırlanarak 

AÖF bürolarına gönderilecektir. Bu öğrenciler 

17 Aralık 2012 tarihinden itibaren “Öğrenci 

Kimlik Kartları”nı teslim ederek yeni düzenle-

nen “Öğrenci Tanıtım Kartları”nı bağlı oldukları 

AÖF bürosundan alacaklardır. 

Kayıt yenileten öğrencilerin kimlik veya tanıtım 

kartlarına 2012-2013 öğretim yılı bandrolü 

AÖF büroları tarafından yapıştırılacaktır. 

Öğrencilerin kayıt yeniletip yeniletmedikleri, 

“Öğrenci Kimlik” veya “Tanıtım Kartları”nın 

arka yüzüne yapıştırılacak bandrolle belirlen-

mektedir. Öğrenci kimlik veya tanıtım kartına 

yapıştırılan bandroller, AÖF büroları ile diğer 

kurumlardan hizmet alırken ve sınavlarda kim-

liğinizin geçerliliğini gösterecektir. 

3. Büro, Sınav Merkezi ve Kişisel Bilgi De-

ğişiklikleri 

Öğrenciler; adres, büro, sınav merkezi, e-

posta adresi ve telefon numarası değişiklik 

işlemlerini http://ogrenci.anadolu.edu.tr ad-

resinden T.C. kimlik numarası ve şifresini kul-

lanarak yapabilirler. 

İnternetten değişiklik yapma olanağı olmayan 

öğrenciler, değişiklik işlemlerini AÖF büroları-

na bizzat başvurarak yaptırabilirler. Eş, anne, 

baba, kardeş gibi yakınlar değişiklik yaptıra-

mazlar. 

AÖF bürosundan yapılacak değişiklikler için 

öğrenciler bizzat başvurmak zorundadırlar. 

Sınav merkezi değişikliği, sınav organizasyonu 

başladıktan sonra yapılırsa bir sonraki sınavlar 

için geçerli olur. Bu nedenle sınav merkezi 

değişikliği yaptırırken aşağıda verilen tarihleri 

ve açıklamaları göz önüne alarak işlem yaptı-

rınız.  

16 Kasım 2012 tarihine kadar adres, büro, sınav 

merkezi değişikliği yapanlar, 2012-2013 öğretim 

yılı güz dönemi ara sınavına yeni sınav merkez-

lerinde girebilirler. Bu tarihten sonra yapılan de-

ğişiklikler güz dönemi dönem sonu sınavı için 

geçerlidir. 

06 Ocak 2013 tarihine kadar adres, büro, sınav 

merkezi değişikliği yapanlar, 2012-2013 öğretim 

yılı güz dönemi dönem sonu sınavına yeni 

sınav merkezlerinde girebilirler. Bu tarihten sonra 

yapılan değişiklikler bahar dönemi ara sınavı için 

geçerlidir. 

22 Mart 2013 tarihine kadar adres, büro, sınav 

merkezi değişikliği yapanlar, 2012-2013 öğretim 

yılı bahar dönemi ara ve dönem sonu sınavla-

rına yeni sınav merkezlerinde girebilirler. Bu 

tarihten sonra yapılan değişiklikler gelecek dö-

nemi kapsayacaktır. 

Fakültemizce adresinize yapılacak gönderilerin 

zamanında size ulaşması ve mağdur olmamanız 

için yerel yönetimlerce mahalle, cadde, sokak ve 

kapı numaralarında yapılan yeni düzenlemelere 

ilişkin değişiklikleri yapmanız yararınıza olacaktır. 

 Öğrenciler, Fakültemiz kayıtlarındaki kimlik 

bilgilerinde değişiklik olması hâlinde, yeni bilgi-

lere ait resmî belgelerle (mahkeme kararı, 

uluslararası aile cüzdanı, nüfus kayıt örneği 

gibi) AÖF bürolarına başvurduklarında gerekli 

değişiklik yapılacaktır. 

Ad ve soyad, doğum tarihi bilgilerinde değişik-

lik olan öğrenciler, ücret ödemeden yeniden 

kimlik kartı isteğinde bulunacaklardır. 
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İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında 

kayıtlı öğrenciler sınav merkezlerini aşağı-

daki açıklamalara göre değiştirebilirler. 

Yüz yüze ders görme hakkı olan öğrenciler 

sınavlarına yüz yüze öğretim gördükleri ilde 

girmek zorundadırlar. Sınav merkezi değişik-

liği yapamazlar. 

Aşağıda belirtilen dersleri yüz yüze alma 

hakkını tamamlayıp sadece sınav hakkı kalan 

öğrenciler, sınav merkezi değişikliğini Adana, 

Ankara, Balıkesir, Edirne, Erzurum, Eskişehir, 

İzmir, Konya olmak üzere toplam 8 il arasın-

dan yapabilirler.  

Aşağıda belirtilen yüz yüze alınan dersler-

den sorumluluğu bulunmayan ve merkezi 

açıköğretim sistemine göre ders alan öğrenci-

ler sınav merkezini tüm AÖF sınav merkezleri 

arasından seçebilirler.  

1. Sınıf 

 Sözlü İletişim Becerileri I (Güz Dönemi) 

 Sözlü İletişim Becerileri II (Bahar Dönemi) 

 Okuma ve Yazma Becerileri I (Güz Dönemi) 

 Okuma ve Yazma Becerileri II (Bahar Dönemi) 

 Dinleme ve Sesletim I (Güz Dönemi) 

 Dinleme ve Sesletim II (Bahar Dönemi) 

2. Sınıf 

 Sözlü İletişim Becerileri III (Güz Dönemi) 

 Sözlü İletişim Becerileri IV (Bahar Dönemi) 

 İleri Okuma ve Yazma Becerileri I (Güz Dönemi) 

 İleri Okuma ve Yazma Becerileri II (Bahar Dönemi) 

4. Cep Telefonu Bilgilerinin Güncellenmesi 

Önemli bilgiler ve tarihler ile öğrencilere yararlı 

olacak hatırlatmalar cep telefonlarına ücretsiz 

olarak SMS ile gönderilmektedir. Bu nedenle 

öğrenciler Fakülte kayıtlarındaki cep telefonu 

bilgilerini AÖF bürolarından veya T.C. kimlik 

numarası ve şifreleri ile http://ogrenci.     

anadolu.edu.tr adresinden güncellemeli veya 

cep telefonu bilgileri bulunmuyorsa girmelidir-

ler.  

5. e-Posta Adreslerinin Oluşturulması 

Anadolu Üniversitesince Açıköğretim, İktisat, 

İşletme Fakülteleri öğrencilerine bazı gönde-

rimler ...@aof.anadolu.edu.tr uzantılı e-posta 

adresine yapılmaktadır. …@aof.anadolu. 

edu.tr uzantılı olmayan e-posta adreslerine 

bilgi gönderilememektedir. Bu nedenle daha 

önce …@aof.anadolu.edu.tr uzantılı e-posta 

adresi oluşturmadınız ise mutlaka e-posta 

adresinizi oluşturmanız gerekmektedir. e-posta 

adresi oluşturmak için T.C. kimlik numaranız 

ve şifreniz ile http://ogrenci.anadolu.edu.tr 

adresine girerek açıklamalar doğrultusunda e-

posta adresinizi oluşturunuz. 

6. Sınav Giriş Belgesi ve Sınav Sonuçları-

nın Duyurulması 

Dönemlik-kredili sistemde Güz ve Bahar olmak 

üzere bir öğretim yılı iki dönemden oluşmakta-

dır. Öğrenciler Güz ve Bahar dönemlerinde 

ara ve dönem sonu sınavları olmak üzere her 

dönemde iki sınava gireceklerdir. 

Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınav-

larına hangi il, bina, salon ve tarihte gireceği 

“Sınava Giriş Belgesi”nde yer alacaktır. 

“Sınava Giriş Belgeleri” öğrencilerin adresleri-

ne posta ile gönderilmeyecektir. Öğrencilerin 

“Sınava Giriş Belgesi”nin dökümünü sınav 

tarihinden bir hafta öncesinden başlayarak 

AÖF Bürolarından veya http://ogrenci.ana 

dolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası 

ve şifrelerini kullanarak almaları gerekmekte-

dir. 

Sınav sonuç belgesi öğrencilerin adreslerine 

postalanmayacaktır. Öğrenciler sınav sonuçla-

rını http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden 

öğreneceklerdir. 

7. Muafiyet 

Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim siste-

mine göre öğretim yapan fakültelerin öğrenci-

leri, kaydedildikleri ve bulundukları dönem, 

bölüm ve programda okutulan derslerin tümü-

nü almak zorundadır. Öğrenciler, Yükseköğre-

tim Kurumlarından (merkezi açıköğretim ve 

uzaktan eğitim sistemi ile öğretim yapan fakül-

teler dâhil) daha önce aldıkları ve başardıkları 

dersler için ders transferi talebinde bulunamaz. 

2011-2012 öğretim yılı ve öncesi öğretim yılla-

rında dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler 

Fakülte Yönetim Kurulu Kararı gereğince 5 ,6, 7 

ve 8.yarıyıllardaki Yabancı Dil ile 7 ve 8. yarıyıl-

lardaki Türk Dili derslerinden sorumlu tutulma-

yacaklardır.  
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 AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME  SINAV TARİHLERİ 
FAKÜLTELERİ SINAVLARI 
Güz Dönemi Ara Sınavı    05-06 Ocak 2013 
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Şubat 2013 
Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Mayıs 2013 
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 01-02 Haziran 2013 

2012-2013 ÖĞRETİM YILINDA  

“YENİDEN DÜZENLENEN ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI” ve “İKİNCİ NÜSHA (Duplikata) DİPLOMA” 

İSTEYENLERİN ÖDEMESİ GEREKEN TUTARLAR İLE BANKA HESAP NUMARALARI 

 

BELGE ÜCRETİ ZİRAAT BANKASI HESAP NUMARASI 
Yeniden Düzenlenen 

Öğrenci Kimlik Kartı ¨10.00 (IBAN: TR070001001900400036895009)
     

İkinci Nüsha (Duplikata) Diploma  ¨80.00 (IBAN:  TR070001001900400036895009) 
    
Yukarıdaki hesaplar Ziraat Bankası Anadolu Üniversitesi Şubesinde açılmıştır. 

TABLO- 1   2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

 

Anadolu Üniversitesi…@anadolu.edu.tr uzan-
tılı e-posta hizmetinden yararlanabilirsiniz. 

TABLO- 2   E-POSTA VE İNTERNET ADRESLERİ 

E-POSTA ADRESİ 

aofbilgi@anadolu.edu.tr  

İNTERNET ADRESLERİ 

http://www.anadolu.edu.tr adresinden 

http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden 

Açıköğretim linkini tıklayarak merkezi   
açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine 
göre öğretim yapan fakültelerin tümüne ait 
hizmetlere ulaşabilirsiniz. 

Öğrenmek istediğiniz öğrenci hizmetleri ile 
ilgili soruları bu adrese e-posta göndererek 
sorabilirsiniz. 

 

http://mail.anadolu.edu.tr adresinden 

- Adres değişikliği yapabilir, sınava giriş 
belgesi alabilir, sınav sonuçlarını öğrenebi-
lir,  kayıt ve ders bilgilerinize ulaşabilirsiniz. 
- Merkezi açıköğretim programları, kılavuz-
lar, program Web sitelerine bu adresten 
ulaşabilirsiniz.  
- Uzaktan Eğitim Programları, kılavuzlar, 
program kapsamları, “Oturum Aç” bağlantı-
sı ile dersler ve ödevler gibi hizmetlere 
ulaşabilirsiniz.  
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EK-1  ÖĞRENCİ KATKI PAYI VE ÖĞRETİM GİDERLERİNİN TAHSİL VE İADE ESASLARI 

 

“Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı” ile 
“Öğretim Gideri”nin, Anadolu Üniversitesi Sena-
tosunca belirlenen tahsil ve iade esasları aşağıda 
açıklanmaktadır. Kayıtla ilgili ödemelerinizi yap-
madan önce aşağıdaki esasları dikkatlice okuya-
rak ödemenizi yapınız.  

 Öğrenci katkı payları ders sayısı ve dönem 
süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. 
Ancak disiplin cezası alan öğrenciler hariç, kay-
dını yeniletmeyen öğrencilerden, kayıtlarını yeni-
letmedikleri yıl için katkı payı alınmaz.  

Bu nedenle, kayıt yeniletmeyecek öğrenciler 
bankaya hiçbir ödeme yapmamalıdırlar. Ödeme 
yapıldıktan sonra vazgeçme hâlinde iade yapıl-
maz. 

 İlgili öğretim yılında öğrencilerin, ilk kez bir 
programa kesin kayıt işleminden sonra, herhangi 
bir nedenle ilişkilerinin kesilmesi hâlinde, öğretim 
gideri ve katkı payı iadesi yapılmaz. Öğretim 
giderini ve katkı payını yatırmış; fakat kesin kay-
dını tamamlamamış adaylara katkı payı ve öğre-
tim gideri iade edilir. 

 Herhangi bir nedenle, mükerrer ve/veya fazla 
ödeme yapılması hâlinde ödenen fazla tutar iade 
edilir. 

 Katkı payı ve/veya öğretim giderinin 1. taksitini 
yatıran öğrenciler, bu ödemelerin yıllık olması 
nedeniyle 2. taksit ödemelerinden önce herhangi 
bir nedenle ilişkilerinin kesilmesi hâlinde 2. taksit 
tutarı kadar borçlu olurlar (İlk yarıyıl sonunda 
mezun olanlar hariç). Bu borç, ödeme tarihine 
kadar hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte tahsil 
edilir. 

 Ara sınıflarda katkı payı ve öğretim giderini 
yatırmış; fakat kaydını tamamlamamış öğrencile-
re hiçbir iade yapılmaz. 

 İdari kararla bir programın açılmamasına karar 
verilmesi veya sadece idari kusura dayalı bir 
kayıt yapılması hâlinde fazla alınan katkı payı ve 
öğretim gideri iade edilir. 

 Katkı payını ödedikten sonra Bakanlar Kurulu 
Kararında sayılan kanunlar kapsamında şehit 
veya malul çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenci-
lere katkı payı ve öğretim gideri iade edilir. Bu-
nun dışında, hiç kimseye hiç bir nedenle diğer 
öğrencilerden farklı uygulama yapılmaz.  

 Lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğretim ya-
pan öğrenciler için öğrenci katkı payı % 100 faz-
lası ile alındığından, Üniversitemize kayıt yaptır-
dıktan sonra diğer yükseköğretim kurumundan 

ilişiğinin kesildiğini belgeleyenlerden (mezun 
olanlar hariç), o yıl % 100 fazla olarak alınan 
miktar iade edilmez; ancak izleyen öğretim yılın-
dan itibaren normal katkı payı alınır. Açıköğretim 
sistemi ile eğitim yapan Fakültelere “ikinci üni-
versite” kapsamında kayıt yaptırdıktan sonra, 
örgün programdan ilişkisini kesenler (mezun 
olanlar hariç), izleyen öğretim yılından itibaren 
normal katkı payı tutarını öder. 

 Katkı kredisi almaları kesinleşmemiş öğrencile-
rin, yatırmış oldukları katkı payı taksitleri iade 
edilmez. 

 Katkı kredisine başvurduğu için kayıt sırasında 
ödeme yapmayan ve bu başvurusu sonuçlanma-
dan herhangi bir nedenle ilişkisi kesilen öğrenci-
den, ilişkisi kesildiği tarihte katkı payı tutarı yıllık 
olarak tahsil edilir. 

 Üniversiteye ilk kez kayıt hakkı kazanıp aynı 
zamanda katkı kredisi başvurusu yapanlardan 
katkı payı talep edilmez. Ancak bu öğrencilerden 
Üniversite Yönetim Kurulunca artırılan miktar 
kayıt anında tahsil edilir. Kredi talepleri kabul 
edilmeyenlerden veya kredi listeleri kesinleşme-
den okulla ilişkisi kesilenlerden önceki dönem 
veya dönemlere ait katkı payları, ilan edilen süre 
içerisinde yatırılması durumunda gecikmeden 
dolayı faiz istenmeksizin tahsil edilir. 

 İade talebinin iadeyi doğuran işlemden itibaren 
iki ay içinde yapılması zorunludur. Süresinde 
yapılmayan ve öğrencinin banka hesap numara-
sının belirtilmediği iade talepleri değerlendirmeye 
alınmaz. Her ay gelen iade talepleri izleyen ayda 
değerlendirilir ve uygun bulunan iadeler o ay 
içerisinde ödenir. Bankaya gönderilen bedeli, 
bankanın bekleme süresi içerisinde almayan 
öğrencilere iade yapılmaz. 

 

İade için başvuracak öğrencilerin, iadeyi doğuran 
işlemden itibaren iki ay içerisinde banka dekont-
larının aslı ile birlikte dilekçelerini “Anadolu Üni-
versitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro 
Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü 26470 - 
ESKİŞEHİR” adresine göndermeleri gerekmek-
tedir. Dilekçede paranın iade edilebileceği banka 
adı, banka şube adı ve adaya ait banka hesap 
numarası ve IBAN numarası mutlaka bulunmalı-
dır. Aksi halde dilekçe işleme alınmayacaktır. 
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EK – 2 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM VE 
SINAV YÖNETMELİĞİ 

                                               R.G.Y.Tar. ve Say. 09 Eylül 2011-28049 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniver-
sitesi merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim 
sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İkti-
sat, İşletme Fakültelerindeki, dönemlik-kredili 
sisteme dayalı yürütülen öğretim ve sınavlara 
ilişkin esasları belirlemektir. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli 
ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 
üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte; 

a) BDS (Bağıl Değerlendirme Sistemi): Derse 
kayıtlı tüm öğrencilerin puanlarının ortalamasının 
temel alındığı değerlendirmeyi, 

b) Birim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı 
merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine 
göre öğretim yapan fakülte kurullarını, 

c) Birim Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesine 
bağlı merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim 
sistemine göre öğretim yapan fakülte yönetim 
kurullarını, 

ç) Dekan: Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültesi 
Dekanlarını, 

d) ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) 
kredilerini, 

e) Fakülte: Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülte-
lerini, 

f) Merkezi Açıköğretim: Ülke çapında kitlesel 
eğitime yönelik olarak yürütülen ve Anadolu Üni-
versitesi Senatosu’nca kabul edilmiş programlar-
daki öğretimi, 

g) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü, 

ğ) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu, 

h) Uzaktan Eğitim: Ülke çapında, bilgi ve iletişim 
teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin 
planlandığı ve yürütüldüğü ve Anadolu Üniversi-
tesi Senatosu’nca kabul edilmiş programlardaki 
öğretimi ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Öğretim Esasları 

Öğretim yılı 

MADDE 4 – (1) Merkezi açıköğretim ve uzaktan 
eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde 
dersler dönemlik kredili, ders geçme esasına 
göre aşağıdaki kurallar çerçevesinde yürütülür. 

a) Bir öğretim yılı, her biri en az 70 öğretim günü 
olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. 
Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir. 

b) Dersler; teorik derslerden, atölye, laboratuvar, 
pratik çalışma, staj ve benzeri uygulamalardan 
oluşur ve merkezi açıköğretim, uzaktan eğitim 
yöntemleriyle veya yüz yüze yapılabilir. Hangi 
derslerin hangi yarıyılda açılacağı ve yıl veya 
yarıyıl esasına göre düzenleneceği ilgili Birim 
Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir. 

c) İlgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenecek 
dersler için uygun bulunan yer ve zamanlarda 
Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri 
(yüz-yüze, eş zamanlı veya eş zamansız interne-
te dayalı olarak ve video konferansla) düzenle-
nebilir. 

ç) Bölüm veya programlarda okutulacak dersler, 
kredi değerleri ve haftalık saatleri, varsa ön ko-
şulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre 
dağılımı, laboratuvar, pratik çalışma, staj ve ben-
zeri uygulama dersleri, hangi derslerin yüz yüze 
verileceği, yüz yüze verilecek derslerde devam 
koşulları, örgün öğretim öğrencilerinin alacağı 
eşdeğer dersler ilgili Birim Kurulu kararı ve Sena-
tonun onayı ile belirlenir. Derslerin kredileri öğ-
rencilerin ders yükü dikkate alınarak belirlenen 
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kredileri-
dir. 

Uzaktan eğitimin kapsamı 

MADDE 5 – (1) Öğrencilere bir yarıyılda 30 
ECTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması 
fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler, fakülte 
tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 
45 ECTS krediyi geçmeyecek şekilde üst yarıyıl-
dan ders ekleyebilir. Ders eksiltme bir üst yarıyı-
lın derslerinden başlayarak yapılır. Ders eksiltme 
ve ekleme işlemleri kayıt yenileme tarihleri içeri-
sinde o yarıyıl için yapılır ve sonradan itiraz edi-
lemez. 

(2) Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler 
kayıt yaptırdığı öğretim yılına ait yarıyılların tüm 
derslerini almak zorunda olup, üst yarıyıllardan 
ders alamaz. 

(3) Öğrenciler, sınavlara belirlenen tarihlerde 
oturumlu olarak katılır. Lisans programlarında 
birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olama-
yan öğrenciler 5. ve 7. yarıyıllardan; ikinci yarıyı-
lın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 
6. ve 8. yarıyıllardan; üçüncü yarıyılın tüm dersle-
rinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarıyıldan; 
dördüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı ola-
mayan öğrenciler 8. yarıyıldan ders alamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Öğrenci Kayıt ve Kayıt Yenilemeye İlişkin 
Esaslar 

Kayıt ve kayıt yenileme 

MADDE 6 – (1) Kayıt ve kayıt yenileme tarihi, 
süresi, şekli, kayıtta istenecek belgeler ve kayıt 
koşulları Üniversite Yönetim Kurulunun belirleye-
ceği genel ilkeler çerçevesinde, ilgili Birim Yöne-
tim Kurullarınca ortak olarak belirlenir. Öğrencile-
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rin kayıtlarını yaptırabilmeleri için belirlenen bu 
koşullara uymaları, ilgili mevzuat ve Birim Yöne-
tim Kurulunca belirlenen bedelleri süresi içerisin-
de ödemeleri gerekir. 

(2) Programa yeni kayıtta, kayıt koşullarını yerine 
getirmeyen ve kayıtlarını süresi içerisinde yap-
tırmayanlar kayıt hakkını kaybeder. 

(3) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim siste-
mine göre öğretim yapan fakültelere yeni kayıt 
yaptıracakların varsa bu sistemdeki önceki kayıt-
larını sildirmeleri gerekmektedir. Önceki kayıtla-
rını sildirmeden, yeni kayıt yaptıranların eski 
kayıtları hangi yarıyılda veya sınıfta olursa olsun 
silinerek, yeni kayıtları geçerli olur. Bu öğrenciler 
eski kayıtları için hiçbir hak iddia edemez. 

(4) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim siste-
mine göre öğretim yapan fakültelerin kontenjan 
sınırlaması olan bölüm veya programlarından 
birine yerleştirilmiş bir adayın yerleştirildiği bölüm 
veya programa kaydının yapılabilmesi için örgün 
öğretimdeki kaydını sildirmesi gerekir. 

(5) Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Ön Li-
sans Programlarından mezun olanlardan, kendi 
alanlarındaki kontenjan sınırlaması olmayan 
lisans programına devam etmek isteyenler, li-
sans programına kaydedilir. Meslek Yüksekokulu 
ile Açıköğretim Ön lisans Programlarından me-
zun olanlardan, farklı alanlardaki kontenjan sınır-
laması olmayan lisans programına devam etmek 
isteyenlere, fark dersler verilerek lisans progra-
mına kaydedilir. Verilecek olan fark dersler ilgili 
Birim Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir. 
Öğrencilerin ön lisans programında almış olduğu 
ve lisans programında eşdeğer kabul edilen 
derslere (MU) muaf notu verilir. MU notu genel 
not ortalamasına katılmaz. Muaf olmadığı ilave 
dersler için geçecek süre öğrencinin azami öğre-
nim süresinden sayılır. 

(6) Genel not ortalaması mezuniyet koşullarını 
sağlaması kaydıyla lisans programında almış 
olduğu derslere göre belirlenir. 

(7) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim siste-
mine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğ-
renciler, öğretime devam etmek istedikleri döne-
min başında, kayıt yenileme tarihlerinde, kayıtla-
rını yenilemek zorundadırlar. Kayıtlarını yenile-
meyen öğrenciler, o dönemde sınavlara giremez-
ler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

Ders kaydı 

MADDE 7 – (1) Anadolu Üniversitesi örgün öğre-
tim programlarına kayıtlı öğrenciler eşdeğer ol-
mak koşulu ile merkezi açıköğretim ve uzaktan 
eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde 
yer alan derslere Senatonun belirlediği esaslara 
göre ilan edilen kayıt tarihlerinde ders kaydı yap-
tırabilir. 

(2) Örgün öğrenciler toplam kredisinin %25 ini 
geçmemek koşuluyla açık ve uzaktan eğitim 
yapan fakültelerden ders alabilir. Ders kayıtlarını 

yaptıran öğrenciler bu Yönetmelik kapsamında 
öğrenimini sürdürür. Öğrenci kayıt yenileme be-
delini kendi birimine öder. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sınavlar, Sınav Kuralları, Sınavların Değerlendi-
rilmesi ve Duyurulması, Notlar, Ders Tekrarı 

Sınavlar 

MADDE 8 – (1) Bir dönemde her ders için en az 
bir ara sınav ve dönem sonu sınavı gözetimli 
olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Sınav-
lar klasik veya test olarak yapılabilir. Ara ve dö-
nem sonu sınavlarının tarihleri ilgili Birim Yönetim 
Kurullarınca ortak olarak belirlenir. Ayrıca, ilgili 
Birim Yönetim Kurulunca belirlenen programlarda 
ve derslerde yazılı veya sözlü olarak kısa sınav, 
ödev, pratik çalışma gibi değerlendirmeler yapı-
labilir. 

Sınav kuralları 

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, sınavlara girebilmek 
için fakülte tarafından belirlenen belgeleri yanla-
rında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde 
göstermek zorundadırlar. Sınava girebilmek için 
fakülte tarafından belirlenen belgelerden biri dahi 
eksik olan öğrenciler sınavlara giremezler. Bu 
belgeleri sınavlarda yanlarında bulundurmayan 
öğrencilerin sınavları, sınav görevlilerince düzen-
lenen bireysel sınav iptal tutanağına göre Dekan-
lık tarafından geçersiz sayılır. Sınavlarda uygula-
nacak kurallar, öğrencilerin yanlarında bulun-
durması veya bulundurmaması gereken araç ve 
donanım, ilgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenir. 

(2) Öğrenciler, Sınava Giriş Belgesi’nde gösteri-
len sınav ili, bina, salon, sıra, sınav tarihi ve saa-
tinde sınavlara girmek zorundadırlar. Sınava 
Giriş Belgesi’nde gösterilen il, bina, salon, sıra ve 
tarihte sınava girmeyip, bir başka il, bina, salon, 
sıra ve tarihte sınava giren öğrencilerin sınavları 
Dekanlık tarafından geçersiz sayılır. 

(3) Sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, 
sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelle-
yen, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırı-
da bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu 
bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav 
salonunu kendilerine duyurulan süreden önce 
terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzen-
lemelerine uymayan öğrencilerin, sınav görevlile-
rince düzenlenen bireysel sınav iptal tutanağına 
göre o oturumdaki sınavları Dekanlık tarafından 
geçersiz sayılır. 

(4) Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye giri-
şen, kopya veren, alan, kopya çekilmesine yar-
dım edenlerin, sınav görevlilerince düzenlenen 
bireysel sınav iptal tutanakları, üniversite temsil-
cilerinin raporları veya sınavları gerçekleştiren 
merkezin bilgisayar taraması sonucu verdiği 
raporlara dayanılarak Dekanlık tarafından geçer-
siz sayılır. 

(5) Öğrenciler, sınavlarda kendilerine verilen 
cevap kâğıtlarını usule uygun olarak yanıtlamak 
zorundadırlar. Bir derse ait cevaplar, cevap kağı-
dında bir başka derse ait sütuna işaretlendiği 
takdirde Dekanlıkça düzeltme yapılmaz. Sınav 
sonunda toplanan soru kitapçıkları Sınav Merke-
zinde tek tek incelenir ve soru kitapçığının tek 
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sayfası eksik çıksa öğrencinin o oturumdaki sı-
navı geçersiz sayılır. 

Sınavların geçersiz olması 

MADDE 10 – (1) Sınavları geçersiz sayılan öğ-
renciler bu ders veya derslerden sıfır almış kabul 
edilir. Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan 
öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav 
dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiç bir 
dersin sınavına giremez. 

Sınavların değerlendirilmesi ve duyurulması 

MADDE 11 – (1) Her ne sebeple olursa olsun, 
sınavlara katılmayan öğrenciler için mazeret 
sınavı yapılmaz. Ancak, ara sınava katılmayan 
öğrenciler, ara sınav notunu sıfır (0) kabul ede-
rek, isterlerse dönem sonu sınavına katılabilirler. 

(2) Açıklanan sınav sonuçları ve başarı notları 
kesin olup itiraz edilemez. Sınav öğrenci cevap 
kağıtları ve salon sınav tutanakları iki yıl saklanır. 

(3) Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde 
BDS kullanılır. BDS esasları Üniversite Senato-
sunca belirlenir. Başarı notu, dönem içi notları ile 
dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesapla-
nır. Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü 
sınavı, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen 
notlardan oluşur. 

(4) Her ders için dönem içi ve dönem sonu de-
ğerlendirmelerinin türü ve başarı notuna katkı 
oranları ilgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenir. 
Bir dersin başarı notu; öğrencinin o dersin dönem 
içi etkinliklerinden (ara sınav ve varsa diğer eği-
tim-öğretim etkinlikleri) aldığı puanların yüzdesi 
ve dönem sonu sınav puanının yüzdesinin top-
lanması ile elde edilen puandır. 

(5) Başarı notu, Senatoca belirlenmiş olan esas-
lara göre harf notuna çevrilir. Harf notları ve kat-
sayıları şunlardır: 

Harf Notu      Katsayısı 

AA  4.0 

AB  3.7 

BA  3.3 

BB  3.0 

BC  2.7 

CB  2.3 

CC  2.0 

CD  1.7 

DC  1.3 

DD  1.0 

FF  0.0 

(6) Ders bazında başarı notuna, alt sınır uygula-
nıp uygulanmayacağı, başarı notunun sınıf orta-
lamasına katılıp katılmayacağı ilgili Birim Yöne-
tim Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirle-
nir. Başarı notuna alt sınır uygulanan derslerde, 
başarı notu alt sınırın altında olan devamlı öğ-
rencilere FF harf notu verilir. 

(7) Ayrıca, DZ (Devamsız), katsayısı olmayan ve 
not ortalamalarına katılmayan YT (Yeterli), YZ 
(Yetersiz), EK (Eksik), MU (Muaf), KL (Kaldırıldı), 

SD (Sorumlu Değil) ve DV (Devam Ediyor) harf 
notlu değerlendirmeler de yapılabilir: 

a) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) notları, ilgili Birim 
Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla 
not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen 
derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır. 
Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye 
YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir. 

b) EK (Eksik) notu, dersin gereklerini zamanında 
tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan 
öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönemin başlama-
sından önce tamamlamak zorundadır. Verilen 
süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrenciye, 
yeni bir not verilir. Öğrencinin eksiğini tamamla-
maması halinde, EK notu o ders için hangi harf 
notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ 
notuna dönüştürülür. EK notu, yerine yeni bir not 
belirlenene kadar not bildirimi belgelerinde göste-
rilir, daha sonra gösterilmez. 

c) MU (Muaf) notu, dikey ve yatay geçiş ile gelen 
öğrencilerin önceki Yükseköğretim Kurumu’nda 
alıp başarmış olduğu ve ilgili Birimin Yönetim 
Kurulu’nca muaf tutulması uygun görülen dersler 
için verilir. 

ç) KL (Kaldırıldı) notu, programdan kaldırılması 
ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle öğrencilerin 
sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir. 

d) SD (Sorumlu Değil) notu, yapılan ders intibakı 
sonucu öğrencinin sorumlu olmayacağı dersler 
için verilir. 

e) DV (Devam Ediyor) notu, bir dönemden uzun 
süreli bir dersin henüz tamamlanmadığı dönemin 
sonunda, derse devam etmekte olan öğrencilere 
verilir. 

f) DZ (Devamsız) notu, devam koşulunu sağla-
yamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler dönem 
sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu, 
FF veya YZ notu ile eşdeğerdir. 

Not ortalamaları ve ders tekrarı 

MADDE 12 – (1) Her dönem sonunda öğrencile-
rin başarı durumu, Dönem Not Ortalaması ve 
Genel Not Ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, 
kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her 
dersin kredisiyle o dersten bağıl değerlendirme 
sonucunda belirlenen harf notunun katsayısı 
çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu 
derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bir 
not ortalaması bulunur. Bu işlem bir dönem için-
de alınan dersler için yapılırsa Dönem Not Orta-
laması, o zamana kadar alınmış bütün dersler 
için yapılırsa Genel Not Ortalaması elde edilir. 
Genel Not Ortalaması hesaplanırken, tekrar edi-
len ders bulunması halinde bu dersten alınan en 
son not dikkate alınır. Not ortalamaları virgülden 
sonra iki basamaklı olarak gösterilir. 

(2) Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 
Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye 
akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik 
yetersizlik uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki 
dönemin sonundaki Genel Not Ortalamasının en 
az 2,00 olması gerekir. Bu koşulu yerine getire-
meyen öğrenci, kayıt yenilediği takip eden ilk 
dönem, son iki dönemde CC’nin altında not aldığı 
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dersleri tekrar etmek suretiyle Genel Not Ortala-
masını en az 2,00’ye yükseltmek zorundadır. 

(3) Ders tekrarına kalan bir öğrencinin, tekrar 
ettiği dönem sonunda 2,00 Genel Not Ortalama-
sını sağlaması halinde ders tekrarı sona ermiş 
olur. Ancak zorunlu bir dersten FF, DZ ve YZ 
notu alan bir öğrenci bu dersi, dersin ilk verildiği 
dönemde tekrar almak zorundadır. 

(4) Dönemlik-kredili sisteme geçirilen bölüm ve 
programlarda öğrencilerin daha önce yıllık sis-
temde aldıkları ders ve notların intibakları Üni-
versite Yönetim Kurulunca kabul edilen Not Dö-
nüşüm Tablosuna (Tablo I/a) göre yapılarak not 
durum belgesinde (transkript) gösterilir ve Genel 
Not Ortalaması hesabına dâhil edilir. Yıllık sis-
temde 50’nin altındaki başarı notları FF harf notu 
ile gösterilir. 

(5) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine 
hangi derslerin tekrarlanacağı ilgili Birim Kurulu 
kararı ve Senato onayı ile belirlenir. 

(6) Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla 
bitirebilmesi için Genel Not Ortalamasının en az 
2,00 ve aldığı her dersin notunun da en az DD 
veya YT olması gerekir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Öğretim Süresi, Ders Transferi, Geçiş, Diplo-
ma ve Belgeler 

Öğretim süresi 

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları 
dönemden başlamak üzere ön lisans için dört, 
lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından 
yararlanabilirler. Öğrenciler, kayıt yenilemedikleri 
dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz. 
Kayıt yenilemedikleri dönemler azami öğretim 
süresine sayılır. 

Ders transferi 

MADDE 14 – (1) Merkezi açıköğretim ve uzaktan 
eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin 
öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları dö-
nem, bölüm ve programda okutulan derslerin 
tümünü almak zorundadır. Öğrenciler, Yükseköğ-
retim Kurumlarından (merkezi açıköğretim ve 
uzaktan eğitim sistemi ile öğretim yapan fakülte-
ler dâhil) daha önce aldıkları ve başardıkları 
dersler için ders transferi talebinde bulunamaz. 

Geçişler 

MADDE 15 – (1) Merkezi açıköğretim ve uzaktan 
eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere 
kayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa 
olsun; bu fakültelerin bölüm ve programları ara-
sında geçiş yapamaz. 

Diplomalar ve belgeler 

MADDE 16 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans prog-
ramında en az 120 ECTS kredilik, lisans progra-
mında en az 240 ECTS kredilik ders alıp, tüm 
dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ 
notu olmayan, Genel Not Ortalaması en az 2,00 
olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğ-

renciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans veya 
lisans diploması ile öğrencinin sahip olduğu de-
rece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hak-
kında ayrıntılı bilgi veren Diploma Eki verilir. 

(2) Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 
120 ECTS kredilik ders alarak başarılı olan ve 
2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayarak, diğer 
yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler prog-
ramdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans 
diploması alabilir. 

(3) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz. 
Öğrenciye mezuniyetine kadar almış olduğu 
derslerdeki başarı durumunu gösteren not durum 
belgesi (transkript) verilir. 

(4) Lisans ve ön lisans diplomalarına fotoğraf 
yapıştırılmaz. 

(5) En az 20 ECTS kredilik ders alıp Dönem Not 
Ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur 
Öğrencisi”, not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında 
olanlar “Onur Öğrencisi” sayılır. Ancak disiplin 
cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını 
sağlasalar bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya 
“Onur Öğrencisi” sayılmaz. 

(6) Genel Not Ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar 
“Yüksek Onur Öğrencisi”, “Genel Not Ortalaması” 
3,00 ile 3,49 arasında olanlar “Onur Öğrencisi” 
olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan 
öğrenciler belirtilen Genel Not Ortalamasını sağ-
lasalar bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur 
Öğrencisi” olarak mezun olamaz. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 17 – (1) 19/6/2009 tarihli ve 27263 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversi-
tesi Uzaktan Eğitim Ön Lisans ve Lisans Öğretim 
ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

(2) 5/2/2001 tarihli ve 24309 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğre-
tim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı 
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır. 

(3) 1/7/2001 tarihli ve 24449 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğre-
tim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin 
Kredili Sisteme Dayalı Öğretim ve Sınav Yönet-
meliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik 2011-2012 öğre-
tim yılı başında yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini 
Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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EK – 3    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ BAĞIL 
DEĞERLENDİRME ESASLARI  

Anadolu Üniversitesi Senatosunun 31.01.2012 Tarih ve 1/11 Sayılı Kararı ile Kabul Edilmiştir 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 – (1) Bağıl değerlendirme esasları 
Anadolu Üniversitesi merkezi açıköğretim ve 
uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan 
Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerindeki 
dönemlik-kredili sisteme dayalı yürütülen prog-
ram ve bölümlerin ölçme ve değerlendirmesinde 
kullanılacak bağıl değerlendirme sistemine ilişkin 
esasları belirlemektedir. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu esaslar, 09.09.2011 tarih ve 
28049 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ana-
dolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme 
Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 
verdiği yetkiye istinaden hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu esaslarda geçen; 

a) BDS: Bağıl değerlendirme sistemini, 

b) BN: Başarı notunu, 

c) BNAS: Başarı notu alt sınırını, 

ç) BNO: Başarı notlarının ortalamasını, 

    ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM 

Değerlendirmeye İlişkin Esaslar 

MADDE 4 – (1) Bir dönemde her ders için en az 
bir ara sınav ve dönem sonu sınavı gözetimli 
olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır ve sınav 
sonuçları öğrencilere duyurulur.  

(2) Başarı Notu (BN) dönem içi notları ile dönem 
sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Dö-
nem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, 
ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan 
oluşur. 

(3) Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notu-
nun %30’u, dönem sonu sınavı notunun %70’i 
alınarak başarı notu hesaplanır. Ödev uygulama-
sı olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda 
alınan notların, başarı notuna katkısı; ara sınav 
notunun %30’u, ödev notunun %20’si, dönem 
sonu sınavı notunun %50’sidir. İngilizce Öğret-
menliği Lisans Programında İngilizce okutulan 
derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan 
notların başarı notuna katkısı; ara sınav notunun 
%40’ı, dönem sonu sınavı notunun %60’ıdır. 

(4) Hesaplanan BN virgülden sonra iki basamağa 
yuvarlanarak gösterilir ve bağıl değerlendirme 
hesaplamasında bu şekilde kullanılır.  

(5) Uzaktan Eğitim ve Merkezi Açıköğretim Prog-
ramlarında ders bazında başarı notuna alt sınır 
(BNAS) uygulanır. Başarı notu alt sınır değeri 
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngi-
lizce okutulan dersler hariç 25’dir. 

(6) BNAS ve BNAS’nın altında başarı notuna 
sahip olan öğrencilere FF harf notu verilir. Bu 
öğrencilerin başarı notları, BNO hesaplanmasın-
da dikkate alınmaz. 

(7) BNO hesaplamasına katılacak öğrenci sayısı 
30 ve üzerinde ise aşağıdaki yöntem kullanılarak 
değerlendirme yapılır. 

(a) Başarı Notu Ortalamasının (BNO) Hesaplan-
ması: Program / bölüm bazında bir dersin başarı 
notu ortalaması hesaplanırken, ortalamaya katı-
lacak öğrencilerin başarı notları toplanır ve öğ-
renci sayısına bölünerek BNO bulunur. 

(b) BNO virgülden sonra iki basamağa yuvarlana-
rak gösterilir ve bağıl değerlendirme hesaplama-
sında bu şekilde kullanılır. 

 (c) Başarı Notu Standart Sapma Değerinin (S) 
hesaplanması: Program / bölüm bazında bir der-
sin başarı notu standart sapma değeri aşağıdaki 
formül kullanılarak hesaplanır. Formüldeki “(N) 
başarı notu hesaplamasına katılacak öğrenci 
sayısını”, “(X) başarı notunu” ifade eder.  

 

 

(d) Standart skor (z) değeri hesaplanır. Formül-
deki  başarı notlarının ortalamasını ifade eder. 

 

 

(e) T skor değeri hesaplanır. 

 

(f) T skor değerlerini harf notuna dönüştürmek 
için öncelikle sınıf düzeyi belirlenir. Sınıf düzeyi 
bir dersin BNO’na göre belirlenir. BNO’na göre 
sınıf düzeyleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Sınıf Düzeyi Başarı Not Ortalaması 

Mükemmel 80,0  BNO  100 

Üstün Başarı 70,0  BNO < 80,0 

Çok İyi 62,5  BNO < 70,0 

İyi 57,5  BNO < 62,5 

Ortanın Üstü 52,5  BNO < 57,5 

Orta 47,5  BNO < 52,5 

Zayıf 42,5  BNO < 47,5 

Kötü BNO < 42,5 

(g) Sınıf düzeyleri belirlendikten sonra harf notu aralıklarının T skoru cinsinden sınıf değerlerine göre harf 

notu belirlenir. Aşağıda harf notu aralıklarının T skoru cinsinden sınıf değerleri gösterilmektedir. 

 

Sınıf Düzeylerine Göre Harf Notu Aralıklarının T Skoru Cinsinden Sınıf Değerleri 

Sınıf Düzeyleri Mükemmel 
Üstün Başa-

rı 
Çok İyi İyi 

Ortanın 

Üstü 
Orta Zayıf Kötü 

Harf Notu 
Alt 

Sınır 

Üst 

Sınır 

Alt 

Sınır 

Üst 

Sınır 

Alt 

Sınır 

Üst 

Sınır 

Alt 

Sınır 

Üst 

Sınır 

Alt 

Sınır 

Üst 

Sınır 

Alt 

Sınır 

Üst 

Sınır 

Alt 

Sınır 

Üst 

Sınır 

Alt 

Sınır 

Üst 

Sınır 

AA 57 - 59 - 61 - 63 - 65 - 67 - 69 - 71 - 

AB 54 56,99 56 58,99 58 60,99 60 62,99 62 64,99 64 66,99 66 68,99 68 70,99 

BA 50 53,99 52 55,99 54 57,99 56 59,99 58 61,99 60 63,99 62 65,99 64 67,99 

BB 47 49,99 49 51,99 51 53,99 53 55,99 55 57,99 57 59,99 59 61,99 61 63,99 

BC 44 46,99 46 48,99 48 50,99 50 52,99 52 54,99 54 56,99 56 58,99 58 60,99 

CB 40 43,99 42 45,99 44 47,99 46 49,99 48 51,99 50 53,99 52 55,99 54 57,99 

CC 37 39,99 39 41,99 41 43,99 43 45,99 45 47,99 47 49,99 49 51,99 51 53,99 

CD 34 36,99 36 38,99 38 40,99 40 42,99 42 44,99 44 46,99 46 48,99 48 50,99 

DC 30 33,99 32 35,99 34 37,99 36 39,99 38 41,99 40 43,99 42 45,99 44 47,99 

DD 27 29,99 29 31,99 31 33,99 33 35,99 35 37,99 37 39,99 39 41,99 41 43,99 

FF 0 26,99 0 28,99 0 30,99 0 32,99 0 34,99 0 36,99 0 38,99 0 40,99 

 

 

(8) Bir dersin başarı notu ortalaması hesaplanır-

ken, hesaplamaya katılacak öğrenci sayısı 29 ve 

altında ise harf notu belirlenirken aşağıda gösteri-

len tablo kullanılır. 

 

Başarı Notu Harf Notu 

84,00-100 AA 

77,00-83,99 AB 

71,00-76,99 BA 

66,00-70,99 BB 

61,00-65,99 BC 

56,00-60,99 CB 

50,00-55,99 CC 

46,00-49,99 CD 

40,00-45,99 DC 

33,00-39,99 DD 

0-32,99 FF 

 

(9) İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında 

İngilizce okutulan derslerde, öğrencinin başarı 

notu doğrudan aşağıdaki tabloya göre harf notu-

na çevrilir. 

  

Başarı Notu Harf Notu 

95,00 - 100 AA 

90,00 - 94,99 AB 

86,00 - 89,99 BA 

82,00 - 85,99 BB 

78,00 - 81,99 BC 

74,00 - 77,99 CB 

70,00 - 73,99 CC 

0 - 69,99 FF 

 

 

(10) Sınav sonuçları, başarı ve harf notları açıklandıktan sonra, bir öğrencinin başarı notunda değişiklik 

meydana gelmesi durumunda öğrencinin harf notu belirlenirken yeni bir değerlendirme yapılmaz. Öğrenc i-

nin harf notu bağıl değerlendirme sonunda oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir. 
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EK- 4 AÖF BÜRO ADRESLERİ, TELEFON          
         NUMARALARI VE MESAİ SAATLERİ  

Açıköğretim Fakültesi bürolarının telefon numara-

ları ve adresleri aşağıda verilmiştir. 

Ayrıca AÖF bürolarının açıklamalı adresi 

http://www.anadolu.edu.tr adresinde “Açıköğre-

tim” linki “Büro Hizmetleri” seçeneğinde bulun-

maktadır. Öğrencilerimiz bu siteden yararlanarak 

illerdeki AÖF bürolarının adres ve krokilerine 

kolaylıkla ulaşabilirler. 

AÖF bürolarımızın mesai saatleri ihtiyaca ve 

bölgenin özelliğine göre Dekanlıkça değiştirilebilir 

veya farklı olarak düzenlenebilir. Bu düzenleme-

ler AÖF bürolarında ilan edilir. 

Bulunduğunuz ildeki AÖF Bürosunu 444 10 
26 nolu telefondan arayabilirsiniz. 

MERKEZ BÜRO      TEL: 0-222-330 81 77, 330 84 15 

                                                       330 41 21, 320 69 06 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 

Yunus Emre Kampüsü      26470 - ESKİŞEHİR 

01 ADANA/Toros                                  TEL: 444 10 26 

Ziyapaşa Mah. 67053. Sok. No: 2/A İmren Apt. Zemin 

Kat (Ortadoğu Hastanesi Yanı) 01140 -Seyhan /ADANA 

95 ADANA/Seyhan                  TEL: 444 10 26 

Reşatbey Mah. 62010 Sok.  No: 16 Harun Demir Apt. 

Zemin Kat       01120 -  Seyhan /ADANA 

02  ADIYAMAN                                  TEL: 444 10 26 

Turgut Reis Mah. İstiklal Cad. Eski PTT Yanı No:32/B   

02200 -ADIYAMAN 

03  AFYONKARAHİSAR                      TEL: 444 10 26 

Dervişpaşa Mah. Atatürk Cad. No: 65 (Devlet Hasta-

nesi Karşısı)      03200 - AFYONKARAHİSAR 

04  AĞRI                    TEL: 444 10 26 

Leylekpınar Mah. Şahin Sok. Ulutaşlar Apt. Zemin Kat 

No : 2       04200 -  AĞRI 

05  AMASYA                                  TEL: 444 10 26 

Hacılar Meydanı Mah. H.Nihal Atsız Cad. Sarıköşk 

Apt. No: 53/9     05100 – AMASYA 

86 ANKARA/Anıttepe                          TEL: 444 10 26 

Anıttepe Mah. Kubilay Sok. No: 18/9     

06570 - Tandoğan/ANKARA 

87 ANKARA/Aydınlıkevler                  TEL: 444 10 26 

İrfan Baştuğ Bulvarı Şehit Mustafa Baş Cad. Gençe 

Apt. 5/B-C     06130 - Aydınlıkevler / ANKARA 

100  ANKARA/Sincan                          TEL: 444 10 26 

Atatürk Mah. Şehit Adil Arınmış Sok. No: 7/A-B 

06930 -  Sincan /ANKARA 

 99  ANKARA/Cebeci                           TEL: 444 10 26 

Cemal Gürsel Bulvarı Kutlugün Cad. Sevil Sok.       No: 

16/9     06590 -  Cebeci /ANKARA 

 07  ANTALYA/Falez                            TEL: 444 10 26 

Altındağ Mah. 161. Sok. No: 9  (Güllük Ring Oteli 

Arkası)    07050 -  ANTALYA 

85  ANTALYA/Kaleiçi                           TEL: 444 10 26 

Yüksekalan Mah. Mevlana Cad. Ercan Apt. No: 67/A 

07040 – Muratpaşa / ANTALYA 

08  ARTVİN                                  TEL: 444 10 26 

Cumhuriyet Cad. Türkocağı Sok. No: 12 Kat:1  

08000  -  ARTVİN 

09  AYDIN                   TEL: 444 10 26 

Cumhuriyet Mah. Çine Cad. No: 24/A 09020  -  AYDIN 

10  BALIKESİR                                  TEL: 444 10 26 

Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi No: 36 

10020  -  BALIKESİR 

11  BİLECİK                                  TEL: 444 10 26 

Gazipaşa Mah. Ahmetbey Sok. No: 17/A  

11110  -  BİLECİK 

12  BİNGÖL                                  TEL: 444 10 26 

Yenişehir Mah. Eski Hastane Cad. Balkent Apt. 

No:18/C  12000 -BİNGÖL 

13  BİTLİS                   TEL: 444 10 26 

Atatürk Mah. Feyzullah Ensari Cad. Askerlik Şubesi 

Karşısı  Zemin Kat  No: 2        13000 -  BİTLİS 

14  BOLU                   TEL: 444 10 26 

Tabaklar Mah. Hattat Emin Barın Cad. Hayal Apt.  

No: 27/1     14100 -  BOLU  

15  BURDUR                                  TEL: 444 10 26 

Burç Mah. Kışla Cad. No: 33/A  (Ziraat Odası Karşısı)      

15200 -  BURDUR 

16  BURSA/Nilüfer                  TEL: 444 10 26 

Fethiye Mah. Mudanya Cad. No: 327 Solukçu İş Mer-

kezi Zemin Kat (Hamitler-Fethiye Ray İstasyonu Karşı-

sı)  16140  - Nilüfer/BURSA 

94  BURSA/Osmangazi                       TEL: 444 10 26 

Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı Karasu İş Mer-

kezi No:106/18 (Ankara Yolu Adliye Sarayı Altı)   

16200  - Osmangazi/BURSA 

17  ÇANAKKALE                                  TEL: 444 10 26 

Cevatpaşa Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. Nergis Apt. 

No: 3/1 (Büyük Truva Oteli Karşısı)  

17100  - ÇANAKKALE 

18  ÇANKIRI                                          TEL: 444 10 26 

Yeni Mah. İsmail Hakkı Karadayı Cad. Sevgi Apt.  

 No: 2/C    18200 -  ÇANKIRI 

19  ÇORUM                                  TEL: 444 10 26 

Bahçelievler Mah. Bahabey  Cad. Ermumcu Apt. 

No:127/D      19200 – ÇORUM 

20  DENİZLİ                                  TEL: 444 10 26 

Altıntop Mahallesi 858 Sokak No: 10/B      

20020 – DENİZLİ 
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21  DİYARBAKIR                                  TEL: 444 10 26 

M. Akif Ersoy Cad. Eğitim Durağı (Millî Eğitim Müdür-

lüğü yanı)    21010 -  Şehitlik/ DİYARBAKIR 

22 EDİRNE                                  TEL: 444 10 26 

Eski İstanbul Cad. Bakkal Eyüp Çeşme Sok. Geçit Apt. 

Zemin Kat  No: 2 - 3    22100 -  EDİRNE 

23  ELAZIĞ                                  TEL: 444 10 26 

Üniversite Mah. Zübeyde Hanım Cad.No: 124/D  

(Karayolları Karşısı)    23100 – ELAZIĞ 

24  ERZİNCAN                                  TEL: 444 10 26 

Atatürk Mah. Nerim Tombul Caddesi 365 Sokak      

No: 7/1 24030 -  ERZİNCAN 

25  ERZURUM                                  TEL: 444 10 26 

Aşağı Yoncalık Mah. Şahbender Sok. No:1 Pirimoğlu 

Apt. Taşhan Karşısı 25100 - ERZURUM 

26  ESKİŞEHİR                                   TEL: 444 10 26 

Yenibağlar Mah. Üniversite Cad. No: 160   

26170 -  ESKİŞEHİR 

27  GAZİANTEP                                  TEL: 444 10 26 

Kavaklık Mah. Kavaklık Cad. No: 8 (Mehmetçik İlköğ-

retim Okulu Karşısı)    27060-Şahinbey /GAZİANTEP 

28  GİRESUN                       TEL: 444 10 26 

Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No: 121/A  

(Valilik Yanı)   28200   -  GİRESUN 

29  GÜMÜŞHANE                                 TEL: 444 10 26 

Karşıyaka Mah. Osmanbey Cad. Kılıç Apt. No:21  

29000   -  GÜMÜŞHANE 

30  HAKKARİ                                  TEL: 444 10 26 

Dağgöl Mah. Çevre Yolu Seven Apt.3 Zemin Kat (Şehit 

Selehattin İlköğretim Okulu Yanı) 30000 – HAKKARİ 

31  HATAY                                  TEL: 444 10 26 

Ürgenpaşa Mah. Şehit Mehmet Duran Cad. Tuba Apt. 

No: 17/A (Ticaret Lisesi Karşısı)   

31040  - Antakya / HATAY 

32 ISPARTA                                  TEL: 444 10 26 

Turan Mah. Eski Sümerbank Cad. Mülk Apt. No: 16/1     

32040 - ISPARTA 

33  MERSİN                                  TEL: 444 10 26 

Cumhuriyet Mah. İsmet İnönü Bulvarı Tunca Sitesi Altı      

No: 79/A    33110  -  Yenişehir/ MERSİN 

101 İSTANBUL / Avcılar                      TEL: 444 10 26 

Üniversite Mah. Komiser Sok. No: 7            

34320 -  Avcılar/ İSTANBUL 

103  İSTANBUL / Kadıköy                   TEL: 444 10 26 

Eğitim Mah. Kasap İsmet Sok. No:15            

34722 -  Kadıköy/ İSTANBUL 

88 İSTANBUL / Bahçelievler               TEL: 444 10 26 

Bahçelievler Mah. Talatpaşa Cad. No: 9            

34180 -  Bahçelievler/ İSTANBUL 

102 İSTANBUL / Mecidiyeköy            TEL: 444 10 26 

Mecidiyeköy Mah. Selahattin Pınar Cad. Darcan Sok. 

No: 6/A       34387 -  Mecidiyeköy/ İSTANBUL 

93  İSTANBUL/ Kartal                          TEL: 444 10 26 

Atalar Mah. Beyaz Köşk Cad. Sebil Sok. No:3 

34862  -  Kartal / İSTANBUL 

96 İSTANBUL/Ümraniye                     TEL: 444 10 26 

İstiklal Mah. 19 Mayıs Cad. Erkul Apt. No: 3/1-2  

34760  -  Ümraniye / İSTANBUL 

97 İSTANBUL/ Beşiktaş                      TEL: 444 10 26 

Süleyman Seba Cad. Refik Osman Top Sok. No:2    

34357  -  Beşiktaş / İSTANBUL 

98  İSTANBUL/ Aksaray                      TEL: 444 10 26 

Cerrahpaşa Cad. Sancaktar Müezzin Sok. No: 2        

34096 -  Aksaray / İSTANBUL 

89  İZMİR/Konak                                   TEL: 444 10 26 

Mithatpaşa Cad. No:520 Yalı Durağı  

35280 - Konak/İZMİR 

91  İZMİR/Bornova                               TEL: 444 10 26 

Mansuroğlu Mah.  269/4 Sok. No : 5  Avrupa -2 Apt. 

Zemin Kat     35030  -  Bayraklı / İZMİR 

36 KARS                   TEL: 444 10 26 

Pazar Cad. Atakent Sitesi A Blok Kat: 1/1   

36200  -  KARS 

37  KASTAMONU                                  TEL: 444 10 26 

İsfendiyar Mah. 125. Yıl Atatürk Cad. Nilüfer Apt. 

A Blok No: 15/A  37200 - KASTAMONU 

38  KAYSERİ                                  TEL: 444 10 26 

Gevhernesibe Mah. Salihavgunpaşa Cad. Gök Sok. 

Bursalı Apt. No:6/A   38010  -  Kocasinan / KAYSERİ 

39  KIRKLARELİ                                  TEL: 444 10 26 

Karakaş Mah. 100. Yıl Cad. No: 22 / A      39020 

-  KIRKLARELİ 

40  KIRŞEHİR                                  TEL: 444 10 26 

Yenice Mah. Atatürk Bulvarı Serhat Apt. A Blok Zemin 

Kat. No: 11      40100 – KIRŞEHİR 

41  KOCAELİ                                  TEL: 444 10 26 

Mehmet  Ali Paşa Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı   

No: 59       41040  -  KOCAELİ 

42 KONYA                                  TEL: 444 10 26 

Şeyh Sadrettin Mah. Amberreis Cad. Funda Apt. 

No:7/B      42040-Meram/KONYA 

43  KÜTAHYA                                  TEL: 444 10 26 

Servi Mah. Okur Sok. Katre Apt. A-2 Blok Zemin kat    

43030  -  KÜTAHYA 

44  MALATYA                                  TEL: 444 10 26 

Hacıabdi Mah. Zapcıoğlu Cad. Şahin Apt. No:48  

Zemin Kat    44040 - MALATYA 

45  MANİSA                                  TEL: 444 10 26 

Topçu Asım Mah. İzmir Cad. No: 196/A     

45010 -  MANİSA 

46  KAHRAMANMARAŞ                     TEL: 444 10 26 

Bahçelievler Mah. Trabzon Bulvarı Hasel Apt. (116)  

Zemin Kat No: 3    46060 - KAHRAMANMARAŞ 
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47  MARDİN                                  TEL: 444 10 26 

Kültür Cad. Kültür İşhanı No: 1-2-3 (Karayolları Arkası)      

47100 - Yenişehir / MARDİN 

48  MUĞLA                                  TEL: 444 10 26 

Emir Beyazıt Mah. Turgut Reis Cad.  No: 7  Seyfi 

Ülkümen Apt. Kat: 1/3 (Zeybek Sineması Yanı)  

 48000  -  MUĞLA 

49  MUŞ                                  TEL: 444 10 26 

Hürriyet Mh.19.Sk. İnci Kent Koop. K:1 No:1 (Sanat 

Okulu Motor Bölümü Arkası)   49100 – MUŞ 

50  NEVŞEHİR                                 TEL: 444 10 26 

Yeni Mah. Lale Caddesi (Belediye Karşısı) No: 2/D     

50200 -  NEVŞEHİR 

51  NİĞDE                   TEL: 444 10 26 

Çayır Mah. Yuva Sok. Kahraman Apt.  No: 5-6  

 51100 -  NİĞDE 

52  ORDU                   TEL: 444 10 26 

Düz Mah. Santral Sok No : 6     52100  -  ORDU 

53  RİZE                                  TEL: 444 10 26 

Eminettin Mah. Atatürk Cad. Akçaylar Apt. Kat: 1   

(SSK Müdürlüğü Karşısı)    53020 – RİZE 

54  SAKARYA                                  TEL: 444 10 26 

Cumhuriyet Mah.Tül Sok. No: 47 (Atatürk İlköğretim 

Okulu Arkası)   54050 – Adapazarı/SAKARYA 

55  SAMSUN                                  TEL: 444 10 26 

İstasyon Mah. Saadet Cad No: 125     

55060 -  İlkadım/SAMSUN 

56  SİİRT                   TEL: 444 10 26 

Bahçelievler Mah. Şehit A. Gaffar Okkan Cad. Bilim 4 

Apt. Zemin Kat.       56100 – SİİRT 

57  SİNOP                   TEL: 444 10 26 

Yeni Mahalle Yüksek Kaldırım Sokak No: 37/4  

57000 - SİNOP 

58  SİVAS                   TEL: 444 10 26 

Çayyurt Mah. Mevlana Cad. Güzelevler Apt. Zemin 

Kat.  No: 11    58040 – SİVAS 

59  TEKİRDAĞ                                  TEL: 444 10 26 

100. Yıl Mah. Gökemre Sok. Bulvar Apt. No: 3/A      

59100  -  TEKİRDAĞ 

60  TOKAT                                  TEL: 444 10 26 

Gülbahar Hatun Mah. Plevne Cad. Behzat Bulvarı  

No: 50/A   (İl Halk Kütüphanesi Karşısı) 

60100 -  TOKAT 

61  TRABZON                                  TEL: 444 10 26 

İnönü Mah. Yavuz Selim Bulvarı Cumhuriyet Apt. 

No:283/A       61040 – TRABZON 

62  TUNCELİ                                  TEL: 444 10 26 

Moğultay Mah. Cumhuriyet Cad. İpek Apt. Zemin Kat 

No: 2     62000  - TUNCELİ 

63  ŞANLIURFA                                 TEL: 444 10 26 

İpekyol Mah. 1911. Sok. Gül Sitesi A Blok   

2/B Nolu İşyeri      63050  -  ŞANLIURFA 

64  UŞAK                   TEL: 444 10 26 

Ünalan Mah. Yiğit Sok. No: 10 Erdem Apt.  

64100 -  UŞAK 

65  VAN                                   TEL: 444 10 26 

Bahçıvan Mah. Zübeyde Hanım Cad. Van Loft-1 Apt. 

No:79 (Kız Meslek Lisesi Yanı)   VAN 

 

66  YOZGAT                                  TEL: 444 10 26 

Atatürk Cad. Terminal Arkası Avşar Sitesi No: 1 

66100  -  YOZGAT 

67  ZONGULDAK                                 TEL: 444 10 26 

Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 5  

67030 -  ZONGULDAK 

68  AKSARAY                                  TEL: 444 10 26 

Meydan M. Cumhuriyet Bulvarı (30 metrelik yol üzeri)  

Şelale Apt. B Blok Zemin Kat No:104/A  

68100  - AKSARAY 

69  BAYBURT                                 TEL: 444 10 26 

Cumhuriyet Cad. Pönserek Sok. Bilsen Apt.  No: 2/B  

(Bayburt İlköğretim Okulu Yanı)   69000  -  BAYBURT 

70  KARAMAN                                  TEL: 444 10 26 

Ahi Osman Mah. 33. Sok.  No:4 

70100  - KARAMAN 

71  KIRIKKALE                                  TEL: 444 10 26 

Çalılıöz Mah. 447. Sok. Yıldız Apt. No:21/B     

71100 -  KIRIKKALE 

72  BATMAN                                  TEL: 444 10 26 

Kültür Mah. Mahatma Gandi Bulvarı No:30/F Dubai İş 

Merkezi Zemin Kat (Vakıf İlköğretim Okulu Yanı) 

72060 – BATMAN 

73  ŞIRNAK                                  TEL: 444 10 26 

Cumhuriyet Mah. Şırnak İş Merkezi   Kat : 3   No: 310            

73000 -  ŞIRNAK 

74  BARTIN                                  TEL: 444 10 26 

Kemerköprü Mah. 1 Nolu Çevreyolu Akmazlar Pırlanta 

Sitesi B Blok No: 5-6  74100 -  BARTIN 

75  ARDAHAN                                  TEL: 444 10 26 

Karagöl Mah. Kazım Karabekir Cad. Kayatürkler Apt.  

No:20/B    75000 – ARDAHAN 

76  IĞDIR                   TEL: 444 10 26 

Söğütlü Mah. Şamil Cad. Kültür Sok. No:10/A   

76000 - IĞDIR 

77  YALOVA                                  TEL: 444 10 26 

Bahçelievler Mah. Fatih Cad. Eczacı Sok. No: 7/1 

(Zemin Kat)    77200  -  YALOVA 

78  KARABÜK                                 TEL: 444 10 26 

Hürriyet Cad. Mustafa Ersöz İş Hanı Zemin Kat No: 44 

78100 – KARABÜK 

79  KİLİS                  TEL: 444 10 26 

Yaşar Aktürk Mah. Postane Sok. No: 4/A 

 79000 - KİLİS 

80  OSMANİYE                                  TEL: 444 10 26 

Alibeyli Mah. Dr. Ahmet Alkan Cad. Kale İşhanı   

Kat: 1 No: 16      80010  - OSMANİYE 

81  DÜZCE                                  TEL: 444 10 26 

Kültür Mah. Mehmet Akif Cad. No: 37/A       

81010    DÜZCE 

90  LEFKOŞA                                TEL: 444 10 26 

Bedrettin Demirel Cad. No:101      

Lefkoşa /KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 

 

 


