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Bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okumanız, kayıt işlemlerini hatasız 

ve hızlı bir şekilde yapmanızı sağlayacaktır. 
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I. AŞAMA 

1. İNTERNET BAŞVURU İŞLEMLERİ 

1.1. İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihleri 

İ ter et aşvuru işle leri 21 Ağustos 2017 Pazartesi gü ü saat 09.00’da aşlayıp,  Ağustos  “alı 
gü ü saat 17.00’de so a ere ektir. Bu tarihte  so ra İ ter ette  veya aşka ir yö te le aşvuru 
yapıl ası ü kü  değildir. Herha gi ir se eple elektrik kesi tisi, tek ik arızalar, İ ter et soru ları, v .) 

aşvuruyu kaçır a a ız içi  e  kısa za a da aşvuru uzu yapı ız ve gerekli yazı ı dökü leri i alı ız. 

AÖF üroları da  kayıt işle leri 21 Ağustos 7 Pazartesi gü ü aşlayıp,  Ağustos 2017 Pazartesi gü-
ü so a ere ektir.  Ağustos  Cu artesi gü ü AÖF üroları kayıt işle leri içi  açık ola aktır. 

 

21-28 Ağustos 2017 tarihleri arası da azeretleri ede iyle kayıt yaptıra aya lar  Ağustos  

tarihi de AÖF üroları a izzat veya yakı ları ara ılığı ile aşvurarak kayıt yaptıra ilirler. 

 

Açıköğreti , İktisat ve İşlet e Fakülteleri Ö lisa s/Lisa s Progra ları a kayıt hakkı kaza a  a ak 
ortaöğreti  kuru ları da  2016-  öğreti  yılı so u da mezun ola ayarak ütü le e veya tek 
ders sı avı a gire ek adaylar da 21-29 Ağustos 2017 tarihleri arası da geçi i kayıt yaptıra ile eklerdir. 
Bu adayları  ezu  oldukları a ilişki  elgeleri i,  Aralık  tarihi e kadar Fakülte ize i raz 
et eleri hali de asıl kayıtları yapıla aktır. Bu tarihe kadar ezu  oldukları ı elgele eye leri  geçi i 
kayıtları sili e ek ve u duru da olup elirle e  tarihlerde geçi i kayıtları ı yaptır aya  adayları  
kayıtları yapıl aya aktır. 

 

 Bası  yoluyla duyurula  İ ter et aşvuru ve kayıt tarihleri kesi likle uzatıl aya aktır. 
Bu tarihler arası da kaydı ı yaptır aya  adaylar, so rada  kayıt içi  herha gi ir hak iddia ede ez, 
rapor dâhil azeret ileri süre ez ve kayıt hakkı ı kay ederler. 

 İ ter ette  aşvuru yap a ız kayıt içi  yeterli değildir. İ ter ette  aşvuru yap aya lar kayıt 
yaptıra azlar. İ ter ette  aşvuru yaptıkta  so ra iste e  diğer kayıt elgeleri ile kayıt süresi i  so  
gü ü ü ekle ede  izzat AÖF üroları da kaydı ızı yaptırı ız. 

 İ ter ette  aşvuru ve kayıtla ilgili res î duyurular, Bası  İla  Kuru u ara ılığıyla gazete ila larıyla 
yapıl ıştır. Ayrı a ir te ligat yapıl aya aktır. 

 

1.2. İnternet Başvuru İşlem Adımları 
 

2017 Ö“Y“ ya da Anadolu Ü iversitesi Ya a ı Uyruklular İçi  Yükseköğreti e Geçiş ve Yerleştir e “ı avı 
Kapsa ı da Kayıt ANADOLUYÖ“) hakkı kaza dıysa ız aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Oto asyo u ağla tı-
sı da  Ö“Y“ Ye i Kayıt li ki i tıklayı ız. 

Açıkla alar doğrultusu da aşvuru adı ları ı ta a layarak İ ter et Başvuru işle i izi gerçekleştiri iz. 

 

 

 

 

 

DİKKAT 

Adayı  kolaylıkla ta ı ası ı sağlaya ak şekilde, ephede  yüzü açık ve so  6 ay içi de 

çekil iş vesikalık fotoğrafı ı İ ter et aşvurusu sırası da mutlaka yüklemesi gerekmektedir. 

Fotoğraf yükle e ile ilgili ayrı tılı ilgi İ ter et aşvuru adı ları da yer al aktadır. 

 

DİKKAT 

http://aof.anadolu.edu.tr/
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1.3. Ders Transferi ve Muafiyet İşlemleri 
 

Bir yükseköğreti  progra ı da  ezu  veya ir yükseköğreti  progra ı da; 

 Atatürk İlkeleri ve İ kılap Tarihi I – II 

 Türk Dili I – II 

 Ya a ı Dil I – II 

ders/dersleri i alıp aşara  öğre iler ders tra sferi ve uafiyet aşvurusu da ulu a ilirler. Muafiyet 

aşvurusu da ulu a ak adayları  İ ter et aşvuru adı ları daki uafiyet ile ilgili ala ları eksiksiz 
doldur aları gerek ektedir. Muafiyet ile ilgili ayrı tılı ilgi www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin 

Duyurular ölü ü de ayrı a ila  edile ektir. 

 

1.4. İnternet Başvurusu Sonunda Dökümü Alınacak Belgeler 
 

 İ ter et Başvuru Belgesi - Öğre i Bilgi For u 

 Başvuru ve Kayıt Bilgileri 

 Kayıt Bilgileri “orgula a “o uçları  

 

Belge dökü leri i aldıkta  so ra, ilgileri izde hata olup ol adığı ı dikkatli e ko trol ediniz. 

Hata var ise 10 dakika ekle e süresi de  so ra ye i ir aşvuru yapı ız. 

 

II. AŞAMA 

2. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 

Kayıt içi  gerekli elgeler kayıt türleri e göre aşağıda sırala ış olup so raki sayfalarda ayrı tılı şekilde 
açıkla ıştır. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Açıköğreti  Fakültesi Özel Güve lik ve Koru a Ö lisa s Progra ı a kayıt yaptıra ak adayları  ayrı a 
ta  teşekküllü res i ir hasta ede , u esleği yap ayı e gelleye ek fiziki ve ruhsal e geli ol adığı ı, 
erkek adayları  .  ’de , kız adayları  .  ’de  kısa ol adığı ı elgeleye  heyet raporu u  ve  

Ö“Y“ Ye i Kayıt * 

 İ ter et Başvuru Belgesi 
 Öğre i Bilgi For u 

3) Kayıt Bilgileri “orgula a “o uçları 
4  Öğre i  Belgesi 
5) Askerlik Durum Belgesi 

ANADOLUYÖ“ 

 İ ter et Başvuru Belgesi 
 Öğre i Bilgi For u 

3  Kayıt Bilgileri “orgula a “o uçları 
4) Pasaport/T.C. Nüfus Cüzda ı/Mavi Kart Fotokopisi 

5  Lise Diplo ası ı  O aylı Fotokopisi 
6) Lise Diplo ası De klik Belgesi i  O aylı Fotokopisi  
7) Askerlik Durum Belgesi 

    “ade e uyruğu da  iri T.C. vata daşı ola lar  

8  Türkçe Yeterlik Belgesi 

http://www.anadolu.edu.tr/acikogretim
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sayılı Özel Güve lik Hiz etleri e dair Ka u ’u  . Maddesi i  iri i fıkrası ı  d  e di de sayıla  
suçları  iri de  eza alı adığı a dair elge i  kayıtlarda i raz edil ek üzere alı ası gerekir. 
İşlet e Fakültesi Hava ılık Yö eti i Lisa s Progra ı a kayıt yaptıra ak adayları  ayrı a havali a ı giriş 
kartı al ası a e gel oluştura ak herha gi ir Adli “i il Kaydı veya Adli “i il Arşiv Kaydı ulu adığı ı 
göstere  elge ile bu mesleği ve/veya eslekte verile  görevi i ra et esi e e gel oluştura ak herha gi ir 
sağlık soru u işit e kay ı/eksikliği, gör e kay ı eksikliği vs.  ulu adığı a dair ta  teşekküllü ir 
hastaneden alı a  sağlık kurulu raporunu diğer kayıt elgeleri ile irlikte AÖF ürosu a ver eleri 
gerekmektedir. 

Açıköğreti  Fakültesi İlahiyat Arapça Ö lisa s, İşlet e Fakültesi İşlet e İ giliz e Lisa s, İktisat 
Fakültesi Uluslararası İlişkiler İ giliz e Lisa s Progra ları da zoru lu hazırlık sı ıfı ulu a aktadır. Bu 
programlara aşvura il ek içi  yükseköğreti  kuru u u  aradığı ütü  koşullara ek olarak; ya a ı dil 
yeterliği içi  Ölç e, “eç e ve Yerleştir e Merkezi Ö“YM  veya “e ato tarafı da  eşdeğerliliği ka ul 
edile  sı avlarda  “e ato a elirle e  pua ı aldığı ı elgeleye  öğre iler iri i yarıyıla aşlayabilir. 

Açıköğreti  siste i e göre öğreti  yapa  fakültelerde ya a ı dil ile öğreti  yapıla  progra lara kayıt 
yaptıra ak adayları , Açıköğreti  “iste i Ya a ı Dille Öğreti  Yapa  Progra ları  Ya a ı Dil Yeterlik 
“ı avı Uygula a Esasları daki koşullarda  iri i sağla aları gerek ektedir. 
Ya a ı dil yeterliği i sağlaya ayan öğre iler ke di i kâ larıyla ya a ı dilleri i yeterli hale getir ekle 
yükü lüdür. İki yıl so u da ya a ı dilini yeterli hale getirdikleri i elgele eye  öğre ilerin programdan 

ilişiği kesilir. Ya a ı dil koşulu u sağlaya aya  öğre iler A adolu Ü iversitesi ü yesi deki öğreti  dili 
Türkçe ola  ay ı addaki açıköğreti  progra ı a kayıt yaptırabilirler [Ö lisa s İlahiyat Arapça  
Açıköğreti  progra ı da aşarısız ola  ö lisa s İlahiyat Açıköğreti  progra ı a, İşlet e İ giliz e  
Açıköğreti  progra ı da aşarısız ola  İşlet e Açıköğreti  progra ı a ve Uluslararası İlişkiler 
İ giliz e  Açıköğreti  progra ı da aşarısız ola  Uluslararası İlişkiler Açıköğreti  progra ı a]. 

 

2.1. İnternet Başvuru Belgesi 

Bu belgeyi siyah tüke ez kale le i zalayarak kayıt sırası da AÖF ürosu a tesli  et ek zoru dası ız. 
Öğre i hiz etleri de ve sı avlarda i za uyu suzluğu da  doğa ak soru luluk öğre iye ait ola aktır. 
Mazeretli kayıt tarihi de kayıt yaptıra  öğre i yakı ları, i zaları utlaka öğre i i  ke disi e 
attır alıdırlar. 

2.2. Öğrenci Bilgi Formu 

Bu form kaydı ız yapıldıkta  so ra AÖF üro perso eli tarafı da  o ayla arak size geri verile ektir. 
For u öğre i ki lik kartı ızı alı aya kadar, öğre i olduğu uzu ka ıtla ak ve AÖF üroları dan 

öğre ilik hiz eti ala il ek içi  kulla a aksı ız. 

 

Öğre i ki lik kartı ızı ağlı olduğu uz AÖF ürosu da  u for u tesli  ederek ala ilirsi iz. 

 

2.3. Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları 

Adayları  Nüfus ve Vata daşlık Müdürlüğü deki ilgileri ve Milli Eğiti  Baka lığı daki MEBBİ“  öğre i  
durumu ilgileri ile erkek adayları  Asker Al a Dairesi Başka lığı da  A“AL  sorgula a  askerlik 

duru u a ilişki  ilgileri Kayıt Bilgileri “orgula a “o uçları elgesi de gösterile ektir. Bu elgeyi kayıt 
a ı da AÖF ürosu a tesli  edi iz. Bilgisi e ulaşıla  kayıt elgeleri kayıt sırası da sizde  istenmeyecektir. 

Bilgisi e ulaşıla aya , kayıt içi  getirilmesi zorunlu belgeler ise for u  alt kıs ı da yer almakta olup bu 

belgeler kayıt a ı da AÖF ürosuna teslim edilecektir. 

 

ANADOLUYÖ“ kapsa ı da kayıt yaptıra ak öğre ileri  ilgileri sorgula a adığı içi  iste ile  
kayıt elgeleri i hazırlayarak AÖF ürosu a teslim etmeleri gerekmektedir.  
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2.4. Öğrenim Belgesi 

Kayıt Bilgileri “orgula a “o uçları Belgesinde Mezu  Bilgisi e ulaşıla  adayları  kayıtları, öğre i  
elgesi alı ada  yapıla aktır. Mezun ilgisi e ulaşılamayan adaylar aşağıdaki açıkla alara göre öğre i  
elgesi i kayıt a ı da AÖF ürosu a tesli  ede eklerdir.  

 

Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, öğre i  elgeleri i  AÖF ürosu veya ezu  olduğu okul 
tarafı da  o ayla ış fotokopisi ile kayıt yaptıra aklardır. Bir yükseköğreti  kuru u da kayıtlı ola  
adaylar kayıtlı olduğu yükseköğreti  kuru u tarafı da  Aslı ı  Ay ıdır  o aylı öğre i  elgeleriyle kayıt 
yaptıra ilirler. Bu u  dışı da diğer res î veya özel kuruluşlar a o ayla ış öğre i  elgeleri i  
fotokopisiyle kayıt yapıl az.  

 

Öğre i  elgesi i AÖF ürosu a o aylata ak adaylar öğre i  elgesi i  aslı ı ve A4 

boyutunda fotokopisi i AÖF ürosu a götür ek zoru dadırlar. 

 

Öğre i  elgesi i  aslı görül ede  AÖF ürosu a Aslı ı  Ay ıdır  o ayı yapıl az. Öğre i  elgesi i 
kaybedenler ise mezu  oldukları okulda  ala akları diplo a ilgileri i içere  öğre i  elgesinin onaylı 
fotokopisi ile kayıt yaptıra aklardır. 

Öğre i  elgesi deki ki lik ilgileri ile üfus üzda ı ızdaki ilgileri  ad, soyad, a a adı v .  ay ı 
ol ası gerek ektedir. Bu ilgileri izde farklılık varsa u farklılığa ait yasal elge izi öğre i  elge izle 

irlikte ver ek zoru dası ız evlilik ede iyle soyadı değişe ler hariç . Eğer öğre i  elge izdeki ilgiler 
hatalı ise ezu  olduğu uz okula aşvurarak öğre i  elge izi  arkası a açıkla a yaptır a ız 
gerekmektedir. 

Lise veya dengi okul mezunu olan adaylarda  diplo ası he üz düze le e iş ola lar, geçi i ezu iyet 
elgesi i  o aylı fotokopisi ile kayıt yaptıra ilirler. 

 

İlişik kes e elgesi, geçi i de klik elgesi, ezu iyeti elirte  düz yazılar, te el kursu itir e 
diplo ası, aşarı duru  elgesi ve sertifikalar kesi likle ezu iyet elgesi yeri e sayıl az ve 

u elgelerle kayıt yapıl az. 

 

2.5. Askerlik Durum Belgesi 

 dâhil   ile  dâhil   yılları arası doğu lu erkek adayları  askerlik duru ları sorgulanarak 

Kaydı da “akı a Yoktur  ilgisi e ulaşıla  adayları  kayıtları belge istenmeden yapıla aktır. Askerlik 

Şu esi e Başvuru uz  ilgisi e ulaşıla  adaylar ise askerlik şu esi e yö le dirilecekler ve askerlik 

şu esi de  aldıkları elgeye göre kayıtları yapıla aktır. Adayları  e-Devlet kapısı üzeri de  aldıkları 
Askerlik Duru  Belgesi de kayıt işle leri de ka ul edile ektir. 

 Askerlik şu esi de  alı a  elgedeki ilişiksizlik tarihi AÖF ürosu da kayıt yapıla  tarihi 
kapsa alıdır. 

 Ya a ı askerlik şu eleri de  elge ala ak adaylar, kaydı  so  gü ü ü ekle ede  aşvuruları ı 
yaparak askerlikle ilişiksiz elgesi i al alıdırlar. 

 “ağlık ede iyle askerî hasta elerde  alı a  ve adayı  askerliğe elverişli ol adığı ı göstere  
raporlar, askerlik şu eleri e değerle dirilip ilişiksiz elgesi düze le esi gerek ektedir. “ade e 
rapora daya arak kayıt yapıla az. 

 “ili ti, kazı tı ve karala a ola , ührü ol aya  ya da oku aya  elgeler ka ul edil eye ektir. 
Belge üzeri deki düzelt eler askerlik şu esi tarafı da  yapıl ış ise düzeltile  kısı lar 

ühürletilip i zalatıla aktır. 
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 Askerlikle İlişiksiz Belgesi i  aslı ı oter o aylı suret, fotokopi, faks kayıt içi  ka ul edil ez  diğer 
kayıt elgeleri ile irlikte kayıt süresi içi de tesli  et eye  adayları  kayıtları kesi likle 
yapıl aya aktır. 

 T.C. uyruklu olup AÖF Lefkoşa Bürosu da kayıt yaptıra ak adaylar da yukarıdaki açıkla alara 
uygu  olarak Askerlikle İlişiksiz Belgesi i ver ek zoru dadırlar. 

  sayılı Askerlik Ka u u’ u  /C addesi gereği e;  yaşı da  üyük öğre ilere Öğre i 
Durum Belgesi verilememektedir.  

 

2.6. ANADOLUYÖS Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylar İçin Ek Belgeler 

ANADOLUYÖ“ kapsa ı da kayıt yaptıra ak adaylar aşağıda elirtile  ek elgeleri de kayıt es ası da AÖF 
büroları a tesli  ede eklerdir.  

2.6.1. Pasaport/T.C. Nüfus Cüzdanı/Mavi Kart Fotokopisi 

Kayıt yaptıra ak adaylar ki lik ilgileri i içere  Pasaport, T.C. Nüfus Cüzda ı veya Mavi Kart 
belgelerinden herhangi birinin fotokopisini AÖF üroları a tesli  ede eklerdir. 

2.6.2. Lise Diplomasının Onaylı Fotokopisi 

Lise veya de gi okul ezu u ola  adaylar, öğre i  elgeleri i  AÖF ürosu veya ezu  olduğu okul 
tarafı da  o ayla ış fotokopisi ile kayıt yaptıra aklardır. Bu u  dışı da diğer res î veya özel 
kuruluşlar a o ayla ış öğre i  elgeleri i  fotokopisiyle kayıt yapıl az. Öğre i  elgesi i AÖF 

ürosu a o aylata ak adaylar öğre i  elgesi i  aslı ı ve fotokopisi i AÖF ürosu a götür ek 
zoru dadırlar. Öğre i  elgesi i  aslı görül ede  AÖF ürosu a Aslı ı  Ay ıdır  o ayı yapıl az. 

2.6.3. Lise Diploması Denklik Belgesinin Onaylı Fotokopisi 

De klik işle i Milli Eğiti  Baka lığı Tali  ve Ter iye Kurulu Başka lığı Tek ikokullar/ANKARA  

adresi de veya İl Milli Eğiti  Müdürlükleri tarafı da  yapıl aktadır. 

2.6.4. Türkçe Yeterlik Belgesi 

Eğiti  dili Türkçe ola  progra lara kayıt hakkı kaza a  ya a ı uyruklu adayları  kayıtları ı  
yapıla il esi içi  Türkçe Yeterlik Düzeyleri i elgele dir esi zoru ludur. Türkçe Öğreti  Merkezi 
TÖMER  ve Avrupa Dil Portfolyosu ADP  seviye karşılığı ö lisa s/lisa s progra ları içi  B  

düzeyi de pua  veya ANADOLUYO“ Türkçe Testi de  e  az  pua  ala  öğre i i  Türkçesi 
aşvurduğu ö lisa s/lisa s progra ı içi  yeterli ka ul edilir.  

Aşağıdaki koşulları sağlaya  adaylarda  TÖMER Belgesi  iste ez, Türkçe düzeyleri yeterli kabul 

edilir.  

1) Ortaöğre i i i yurt içi de Millî Eğiti  Baka lığı a ağlı Türk liseleri de ta a laya larda ,  
2) Ortaöğre i i i yurt dışı da Milli Eğiti  Baka lığı ezdi de açıl ış Türk okulları da 

tamamlayanlardan,  

3) Ortaöğre i i i Milli Eğiti  Baka lığı Açıköğreti  Lisesi Yurt Dışı Progra ları da 
tamamlayanlardan,  

4) Doğu la Türk vata daşı olup İçişleri Baka lığı da  Türk vata daşlığı da  çık a iz i ala lar ve 
u ları  Türk vata daşlığı da  çık a elgesi de kayıtlı reşit ol aya  ço ukları ı  Türk Vata daşlığı 

Ka u u uyarı a aldığı Ta ı a  Hakları  Kulla ıl ası a İlişki  Belge  sahi i oldukları ı 
belgeleyenlerden (mavi kart sahiplerinden),  

5) Uyruğu T.C. ola larda ,  
6) Uyruğu da  irisi T.C. ola  çift uyruklularda , 
7) Açıköğreti  yurt dışı progra ları a kayıt yaptıra larda ,  
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Diğer ü iversiteleri  TÖMER Belgeleri  ile Yu us E re E stitüsü tarafı da  yapıla  ve geçerlilik süresi 
sona ermeyen Türkçe Yeterlik “ı avı TY“  so uçları geçerlidir.  

Eğiti  dili ta a e  ya a ı dil ola  progra lara kayıt yaptıra ak adaylarda  TÖMER Belgesi  
istenmez. 

Türkçe pua ı yetersiz ola  öğre i, yerleştirildiği ölü lere/programlara ö kayıt yaptırarak Türkçe 
düzeyi i yükselt ek içi   yıl süreyle izi li sayılır. Öğre i u süre içi de yeterli Türkçe dil düzeyi e 
ulaşa adığı da, duru u u elgele dir esi koşuluyla kendisine  yıl ek süre verilir. İzi li sayıla  
öğre i, öğre i  ü reti öde ez ve öğre ilik hakları da  yararlanamaz. Ek süre so u da Türkçe 
düzeyi i yeterli hâle getire eye  öğre i i  kaydı silinir. 

 

Öğre ileri  kayıt içi  verdikleri elgeler dijital orta a aktarıldıkta  so ra i ha edil ektedir. Bu 
ede le, kayıtlar a ı da verile  herha gi ir elge i  talep edil esi hâli de geri veril esi 
ü kü  değildir. 

 

III. AŞAMA 

3. KAYIT İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER 

3.1. Dönem Öğrenci Katkı Payı 

Bu kılavuz yayı la dığı tarihte, -2018 Eğiti -Öğreti  Yılı da Yükseköğreti  Kuru ları da Cari 
Hiz et Maliyetleri e Öğre i Katkısı Olarak Alı a ak Katkı Payları ve Öğre i  Ü retleri i  Tespiti e Dair 
Baka lar Kurulu Kararı he üz çık adığı da  Ö“Y“ ile kayıt yaptıra ak adaylardan 22.10.2016 tarihli ve 

29865 sayılı Baka lar Kurulu Kararı a göre Dö e  Öğre i Katkı Payı tutarı alı aya aktır.  

Ancak 22.10.2016 tarihli ve 29865 sayılı Baka lar Kurulu Kararı ı  /3 maddesi; Öğre i i  kayıtlı 
olduğu sade e ir progra ı  öğre i katkı payı Devletçe karşıla ır. Biri i ve açıköğreti  kapsa ı da 
bir programa kayıtlı ike  ay ı kapsa da iki i ir yükseköğreti  progra ı a çift a adal progra ları 
hariç ol ak üzere  kayıt yaptırıl ası hali de, ikinci programa ait öğre i katkı payları, öğre ileri  
kendileri tarafı da  karşıla ır.  hük ü gereği e Dö e  Öğre i Katkı Payı ı ödeye eklerdir.   

Bakanlar Kurulu Kararı yayı la dığı da farklılık ol ası hali de u a göre işle  yapıla aktır. 

 

ANADOLUYÖ“ kapsa ı da kayıt yaptıra ak adaylarda ,  

 Ü iversite iz Açıköğreti  “iste iyle eğiti  vere  Açıköğreti , İktisat ve İşlet e Fakültelerine 

kesi  kayıt yaptıra ak T.C. uyruklular, uyruğu da  iri T.C. ola  çift uyruklular, avi kartlılar ve 
Suriye uyruklu adaylar, Dö e  Öğre i Katkı Payı tutarı ı öde eye eklerdir. Dö e  Öğretim 

Gideri tutarı ı ödeye eklerdir. 

 Yurtdışı da  ke di i kâ larıyla öğre i  gör ek üzere açıköğreti  siste iyle eğiti  vere  
Açıköğreti , İktisat ve İşlet e Fakülteleri e kesi  kayıt yaptır ak isteye  adaylar ise Dö e  
Öğreti  Gideri ile Dö e  Öğre i Katkı Payı tutarı ı ödeye eklerdir. 

 

3.2. Dönem Öğretim Gideri  

Kayıt yaptıra ak adaylar ilgili Baka lar Kurulu Kararı gereği e kitap, sı av hiz etleri, asılı alze eler ve 

diğer hiz etler karşılığı ola  ve A adolu Ü iversitesi e elirle e  Dö e  Öğreti  Gideri tutarı ı 
ödeye eklerdir. 

İ ter et aşvuru işle i ta a la ıp kayıt içi  gerekli elgeler hazırla dıkta  so ra Dö e  Öğreti  Gideri 
tutarı öde elidir. 
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Adaylar öde e yaparke  ü iversite adı, kayıt türü ve program belirterek/seçerek öde esi i 
gerçekleştir elidir Ör eği , A adolu Ü iversitesi-Ö“Y“-Adalet v . . Öde e so u da alı a  Dekont/Kredi 

Kartı/Ba ka Kartı Öde e Bilgile dir e Çıktısı üzeri deki ki lik ilgileri, öde e iktarı, kayıt türü ve 
program bilgileri mutlaka kontrol edilmelidir. Kayıt yaptırıla ak kayıt türü ve progra  dışı da, aşka ir 
kayıt türü ve programa öde e yapıl ası hâli de kaydı  yapıl ası ü kü  ol aya aktır. 

Açıköğreti , İktisat ve İşlet e Fakülteleri de  her e se eple olursa olsu  kaydı sili e ler ile 
progra larda  ezu  ola lar tekrar u fakültelere ye i kayıt yaptıra il ek içi , varsa kaydı ı  sili diği 
veya ezu  olduğu progra a ait eski orçları ı öde ek zoru dadırlar. Bu orçları ı öde ede  ye i 
kayıtları yapıl az. 

 

 AÖF üroları da  kayıt işle i ta a landıkta  so ra Dö e  Öğreti  Gideri ve Dö e  
Öğre i Katkı Payı tutarları iade edil ez. 

 2017-  Öğreti  Yılı a ait öde e ta losu a  www.anadolu.edu.tr/acikogretim/aof-

kilavuzlar adresi de  ulaşa ilirsi iz.  

 

3.3. Ödeme Yöntemleri 

Kayıt içi  yap a ız gereke  öde eleri )iraat Ba kası ara ılığıyla aşağıdaki öde e yö te leri de  iriyle 
gerçekleştire ilirsi iz: 

 Kredi Kartı/Ba ka Kartı ile Öde e 

İ ter et aşvuru uzu yaptıkta  so ra herha gi ir a ka ı  kredi kartı/ a ka kartı ile o li e 
öde e yapa ilirsi iz. A ak, kayıt tarihi i  so  gü ü provizyo  işle leri ede i ile kredi 
kartı/ a ka kartıyla öde e yapa azsı ız.  

 İ ter et Ba ka ılığı ile Öde e  
 ATM’de  Öde e Kartlı/Kartsız  

 Mo il Ba ka ılık ile Öde e 

 

 

 

 

Posta havalesi, a ka havalesi ve EFT gi i yollarla yapıla  öde eler ka ul edil e ektedir. 

 

 Kayıtla ilgili öde eleri  za a ı da yapıl a ası da  veya ya lış yapıl ası da  doğa ak 
so uçlarda  A adolu Ü iversitesi soru lu değildir.  Ya lış yapıla ak ir öde e i  soru luluğu 
öğre iye aittir.  

 Ba ka deko tu u öğre i  süresi e saklayı ız. Deko t daha so ra Ü iversite yetkilileri e 
istenebilir. 

 

3.4. Dönem Öğretim Gideri Alınmayacak Öğrenciler 

3.4.1. Çeşitli Kanunlar Kapsamındaki Öğrenciler   

14/2/2012 tarih ve  sayılı A adolu Ü iversitesi Yö eti  Kurulu Kararı gereği e aşağıda sayıla  
kanunlar kapsa ı da görevleri i ifa ederke  hayatları ı kay ede leri  eş ve ço ukları da  Dö e  
Öğreti  Gideri alı aya aktır: 

 31/5/2006 tarihli ve  sayılı “osyal “igortalar ve Ge el “ağlık “igortası Ka u u u   i 
maddesi, 

DİKKAT 

)iraat Ba kası ı  şu eleri içi de  öde e yapıl aya aktır. 

http://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/aof-kilavuzlar
http://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/aof-kilavuzlar
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 3/11/1980 tarihli ve  sayılı Nakdi Taz i at ve Aylık Bağla ası Hakkı da Ka u ,  

 23/4/1981 tarihli ve  sayılı Yurt Dışı da Görevli Perso ele Nakdi Taz i at Veril esi ve 
Aylık Bağla ası Hakkı da Ka u , 

 28/2/1982 tarihli ve  sayılı Uçuş, Paraşüt, De izaltı, Dalgıç ve Kur ağa Ada  Hizmetleri 

Tazminat Kanunu 

 12/4/1991 tarihli ve  sayılı Terörle Mü adele Ka u u. 

Ayrı a;  
 12/4/1991 tarihli ve  sayılı Terörle Mü adele Ka u u ve  sayılı Nakdi Taz i at ve Aylık 

Bağla ası Hakkı da Ka u  kapsa ı daki alulleri  ke dileri ile eş ve ço ukları da , 

 24/2/1968 tarihli ve  sayılı İstiklal Madalyası Veril iş Bulu a lara Vata i Hiz et 
Terti i de  Şeref Aylığı Bağla ası Hakkı da Ka u  kapsa ı da şeref aylığı ala lar ile 

u ları  eş ve ço ukları da  da yaş sı ırla ası ol aksızı  Dö e  Öğreti  Gideri 
alı aya aktır. 

Yukarıda sayıla  ka u lar kapsa ı a gire  öğre iler Dö e  Öğreti  Gideri de  uaf olduğu içi  

öde e yap aya aklardır. Öğre iler u ka u lar kapsa ı a girdikleri e veya u ka u lar kapsa ı da 
aylık ağla dığı a dair res i elgeyi diğer kayıt elgeleriyle irlikte AÖF ürosu a tesli  ede eklerdir. 
Öğre ileri  aldığı res i elgede ha gi ka u  kapsa ı a girdiği, ka u  addesi ile irlikte açıkça 
yazıl ış ol alıdır. 

Bu kılavuz yayı la dığı tarihte, -2018 Eğiti -Öğreti  Yılı da Yükseköğreti  Kuru ları da Cari 
Hiz et Maliyetleri e Öğre i Katkısı Olarak Alı a ak Katkı Payları ve Öğre i  Ü retleri i  Tespiti e Dair 
Baka lar Kurulu Kararı he üz çık adığı da  ilgili ka u  addeleri de değişiklik ol ası hali de u a 
göre işle  yapıla aktır. 

 

3.4.2. Engelli Öğrenciler   

5/6/2013 tarih ve  sayılı A adolu Ü iversitesi Yö eti  Kurulu Kararı gereği e e gellilik ora ı %4  ve 
daha fazla ola  öğre ilerde  Dö e  Öğreti  Gideri alı az. 

E gellilik ora ı  %  ve daha fazla ola  öğre iler u duru ları ı “ağlık Kurulu Raporu ile 
belgelendirmelidirler. 

Bu duru daki öğre ileri iz, Dö e  Öğreti  Gideri de  uaf olduğu içi  öde e yap aya aklardır. 
Öğre ileri iz, e gellilik ora ı ı da göstere  “ağlık Kurulu Raporu u, diğer kayıt elgeleriyle birlikte 

AÖF ürosu a tesli  ede eklerdir. E gelli öğre ileri iz İ ter et aşvuru işle i i yapıp, e gelli 
oldukları a dair “ağlık Kurulu Raporu ile diğer kayıt elgeleri i ta a ladıktan sonra öde e yap ada  
AÖF ürosu a aşvura aklardır. 

 

3.4.3. Dönem Öğretim Gideri İade İşlemleri 

Baka lar Kurulu Kararı da sayıla  ka u lar kapsa ı a girdiği halde dö e  öğre i  ü reti/dö e  
öğre i katkı payı ve dö e  öğreti  gideri i ödeye  öğre iler, ödedikleri tutarı  iade edile il esi içi  
iade isteği i ve herha gi ir a kadaki ke dileri e ait hesapları ı  IBAN u araları ı elirte  i zalı 
dilekçeleri e a ka deko t aslı, kredi kartı çıktısı ya da kredi kartı öde e ilgile dir e çıktısı ı 
ekleyerek AÖF ürosu a ver eli veya A adolu Ü iversitesi Açıköğreti  Fakültesi Merkez Büro 
Yö eti iliği Yu us E re Ka püsü -E“KİŞEHİR adresi e gö der elidir. 
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IV. AŞAMA 

4. AÖF BÜROLARINDAN KAYIT 

Adaylar yukarıdaki üç aşa ayı ta a ladıkta  sonra 21-29 Ağustos 2017 tarihleri arası da AÖF üroları a 
izzat aşvurarak kayıt işle leri i yaptıra ilirler.  Ağustos  Cu artesi gü ü AÖF üroları kayıt iş-

le leri içi  açık ola aktır. 

21-28 Ağustos 2017 tarihleri arası da azeretleri ede iyle kayıt yaptıra aya lar  Ağustos 2017 

tarihinde AÖF üroları a izzat veya yakı ları ara ılığıyla aşvurarak kayıt yaptıra ilirler. 

AÖF üroları ı  adresleri içi  tıklayı ız. 

 

 İşle leri izi kolay ve hızlı ir şekilde yaptıra il ek ve sıra ekle e ek içi  lütfe  kayıt tarihleri i  
so  gü leri i ekle eyi iz. 

 Kayıt içi  iste e  elgeler u kılavuzda elirtile  iteliklere uygu  hazırla a ış ise ka ul edil ez. 

 Eksik elge ile kayıt yapıl az ve elge ta a la ak üzere ek süre veril ez. 

 Kayıt elgeleri i posta ile gö dere  adayları  kayıtları kesi likle yapıl aya aktır. 

 Kayıt içi  hazırla a  elgelerde  ve u elgelerdeki ilgileri  doğruluğu da , kayıt yaptıra  
öğre iler soru ludur. AÖF ürosu a tesli  edile  elgeleri  u kılavuzda ta ı la a  esaslara ve 
kurallara uygu  olup ol adığı i ele e ek ve herha gi ir eksiklik veya hatalı elge elirle esi 
hâli de ilgili Deka lık tarafı da  öğre i i  kaydı iptal edile ektir. 

 Açıköğreti , İktisat ve İşlet e Fakülteleri i  ir progra ı da hâle  kayıtlı ola  öğre ileri ,        
2017-2018 Öğreti  Yılı da aşka ir progra a kayıt yaptıra il eleri içi  ev ut kayıtları ı 
sildirmeleri gerekmektedir.  

 Öğre ileri izi  kayıt tarihi Fakülteye kayıt yaptırdıkları tarihtir. Bu tarihte  iti are  öğre ilik 
hizmeti alabilirler. 

 2017-2018 Öğreti  Yılı Güz Dö e i de kayıt yaptıra  öğre inin, öğretime devam etmek istemesi 

halinde, Bahar Dö e i kayıt ye ile e tarihleri de kaydı ı ye ilet esi gerek ektedir.  

 

5. DERS KİTAPLARININ DAĞITIMI, SINAVLARDA SORUMLU OLUNACAK ÜNİTELER 

Öğre ileri  ders kitapları kayıt es ası da AÖF üroları dan verilecektir. Verile eye  ders kitapları 24 

Kası   tarihine kadar AÖF üroları da  alı a ile ektir.  

AÖF ürosu da  aldığı ız ders kitapları ızı , kayıt yaptırdığı ız progra  ve derslere ait olup ol adığı ı 
ko trol edi iz. Eksiklik veya ya lışlık ol ası duru u da AÖF üro uza aşvuru uz.  

   Ayrı a öğre ileri iz ders kitapları ı  dijital versiyo u a (PDF) ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. 

kimlik nu araları ve şifreleriyle giriş yaparak Derslerim ölü ü de  erişe ilirler. 

“ı avlarda sorumlu olunacak ü iteler www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “ı avlar Hakkı da 

ölü ü de yayı la aktadır. 

 

6. ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI 

Öğre i ki lik kartı, Fakülteye kayıtlı öğre i olduğu uzu göstere  elgedir. Öğre i ki lik kartları, öğre i-
leri  ağlı oldukları AÖF üroları a gö derildiği de Fakülte iz kayıtları daki ep telefo u a “M“ Kısa Me-
saj  gö derile ektir.  

 

http://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/aof-iletisim/buro-adresleri
http://ekampus.anadolu.edu.tr/
http://www.anadolu.edu.tr/acikogretim
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7. ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SINAV İŞLEMLERİ 

Gör e, işit e, yürü e, ellerini kullanamayan vb. engel durumu olan öğre ileri iz, Sağlık Kurulu 

Raporu u  fotokopisi i AÖF ürosu a kayıt es ası da tesli  et elidir. Bu öğre iler, sı av e gel 
duru ları ı  Fakülte kayıtları a işle esi i AÖF üro görevlileri de  özellikle iste elidirler. Öğre iler 
fakülte kayıtları a e gel duru ları ı  işle ip işle ediği i öğre ek içi  aof.anadolu.edu.tr adresi Öğre i 
Otomasyonu ağla tısı da  T.C. kimlik nu araları ve şifreleri ile giriş yaparak kontrol etmeleri 

gerekmektedir.  

 

“ı av duru u Engelli görü eye ler diğer öğre ilerle irlikte sı ava alı a aklardır. 

 

 

 

 

 

 

 

4982 sayılı Bilgi Edi e Hakkı Ka u u uyarı a u kılavuzda açıkla a  kural ve kararları ko u ala  aşvuruları  
değerle dir eye alı aya ağı ö e le duyurulur. 

İ ter et Başvuru, Kayıt, Kayıt Ye ile e ve Öğre i Kılavuzları da yer ala  progra lar, progra  kapsa ları, 
öğreti  yö te leri, kurallar ve işle ler; yasa a, yürüt e ve yargı orga ları ile Yükseköğreti  Kurulu, 
A adolu Ü iversitesi Rektörlüğü, Açıköğreti , İktisat ve İşlet e Fakülteleri i  yetkili kurulları a alı a  
kararlar gereği değiştirile ilir. Duyurusu yapıla  işle ler, ye i kararlara göre yürütülür. 

 

 

İLETİŞİM 

Açıköğreti  Sistemi Etkileşi  Merkezi 0850 200 46 10-19 (10 Hat) 

aofsss.anadolu.edu.tr  

AÖF Büro Adresleri 

www.facebook.com/AOFAnadolum  

 

 

Bu kılavuzda yer ala  addeler, A adolu Ü iversitesi Açıköğreti , İktisat ve İşlet e Fakülteleri Eğiti -Öğreti  
ve “ı av Yö et eliği i  ilgili hükü leri e göre hazırla ış olup Ü iversite iz “e atosu u  Kararı ile kabul 

edil iştir. 
 

 

BAĞLANTILAR 

Öğre i hiz etleriyle ilgili detaylı ilgilere Öğre i Kılavuzu da  ulaşa ilirsi iz. 

İ ter et aşvuru işle leri e aşla ak içi  buraya tıklayı ız. 

 

DİKKAT 

http://aof.anadolu.edu.tr/
http://aofsss.anadolu.edu.tr/
https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/aof-iletisim/buro-adresleri
http://www.facebook.com/AOFAnadolum
https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/aof-kilavuzlar
http://aof.anadolu.edu.tr/

