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Değerli Öğrenci Adayımız,
Üniversitemizin; Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaş, soydaş ve
Türkçe bilenlere yönelik sunduğu açık yükseköğretim programlarına
kesin kayıt yaptırmaya hak kazandınız.
Avrupa’da sürdürdüğümüz açıköğretim programlarımız ile Türkiye’de
olduğu gibi yurtdışında da “eğitimde fırsat eşitliği” imkanı sağlayan hizmetler sunuyoruz. Bu
hizmetlerimizden Avrupa ülkelerinde yerleşik vatandaşlarımız ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ve Azerbaycan’ın yanı sıra; Batı Trakya, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Bosna-Hersek, Arnavutluk,
Kuzey Amerika ve Suudi Arabistan’da yaşayan soydaşlarımız da yararlanmaktadır. Kendini yenileyerek
hızla büyüyen ve öğrenci sayısı ile dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Anadolu
Üniversitesi, kurum olarak bir üniversiteden beklenen tüm işlevleri yerine getirmek için daha
mükemmel olma gayreti içindedir.
Üniversitemizin tüm elemanları, Türkiye’den binlerce kilometre uzakta yaş ve meslek sınırlaması
olmadan, modern eğitim teknolojisinin tüm olanaklarından yararlanarak eğitim, öğretim hizmetini
sunabilmenin haklı övüncünü duymaktadır. Üniversitemizin en önemli zenginliği ve gelişmesinin
güvencesi bilimsel araştırmaya öncelik veren son derece iyi yetişmiş öğretim kadrosudur.
Siz de, kayıt başvurunuzu tamamlamanızın ardından bu büyük ailenin bir ferdi olacaksınız. Anadolu
Üniversitesi her zaman olduğu gibi, öğretim sürecinde de, en iyi hizmeti verme gayreti içinde olacaktır.
Kesin kayıt kılavuzunu okuyup, başvurunuzu online olarak yapmanız gerekmektedir. Online kayıt bilgi
girişinizi tamamladıktan sonra İstenilen belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun olarak hazırlayıp, en geç 15
Eylül 2017 tarihine kadar Köln’deki Batı Avrupa İrtibat Büromuza gönderiniz.
Değerli öğrenci adayımız, Üniversitemizde yükseköğretim görme istek ve gayretinizden dolayı sizi en
içten dileklerimle kutlar; sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.
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ÖNEMLİ UYARI
Eğitim öğretimle ilgili açıklamalar ve dersler, yürürlüğe girebilecek yasama,
yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu Kararları gerekli kıldığı
takdirde Anadolu Üniversitesince değiştirilebilir. Böyle bir durumda izlenecek yol
üniversite tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Anadolu Üniversitesi’nin
Batı Avrupa Programlarına kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, ortaya çıkabilecek bu
uygulamaya itiraz hakkı bulunmamaktadır.
1. Kesin Kayıt İşlemleri
2017-2018 Öğretim Yılı “Batı Avrupa Programları Öğrenci Seçme Sınavı, “YGS (Yükseköğretime Geçiş
Sınavı) Sonucu” ve “İkinci Üniversite” kapsamında başvuracak öğrenci adaylarının kesin kayıt İnternet
başvuru işlemleri “https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/#/bati-avrupa-kayit-turleri” linki üzerinden
yapılacaktır. Başvuru için açılan pencerede daha önce yapmış olduğunuz kayıt türünün altındaki “Başvuru
İçin” yazısını tıklayınız. Açılan pencerenin altında “okudum anladım, kabul ediyorum” seçeneğini
işaretledikten sonra “KAYIT İŞLEMİNE BAŞLA” butonuna tıklayınız. Sistem tarafından istenen bilgileri
giriniz ve kayıt süreçlerini tamamlayınız. Sistemin son aşamasında oluşan PDF belgenin bilgisayarınıza
bağlı yazıcıdan çıktısını (print) alınız.

(Bayan öğrenci adayları için daha önce mezun oldukları okul (lise / Üniversite) tarafından verilen
diplomadaki soyadı ile nüfus cüzdanındaki soyadı farklı ise kızlık soyadını da sistem üzerinden
girmeleri gerekmektedir. Değişikliği gösteren belgenizi kayıt için istenen diğer belgeler ile
birlikte Büromuza gönderiniz.)
2. Bölüm/Program Tercih İşlemleri
2017-2018 Öğretim Yılında Yükseköğretim Mevzuatında yapılan değişiklik gereği; Batı Avrupa
Programları Öğrenci Seçme Sınavı ve (YGS) Yükseköğretim Geçiş Sınavı’nda 150 ile 179,99... arasında
puan alan öğrenci adayı sadece iki yıllık önlisans programlarından birine kayıt yaptırabilecektir.
Söz konusu sınavlarda 180 ve üzeri puan almış olan öğrenci adayı ise iki yıllık önlisans veya dört yıllık
lisans programlardan birini tercih edebilecektir.
İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıracak öğrenci adaylarından Türkiye’de iki yıllık önlisans
Programında öğrenci (Üniversitemizin Açıköğretim Önlisans Programlarında öğrenci olanlar hariç) veya
mezun olanlar iki yıllık önlisans programlarını tercih edebileceklerdir.
Türkiye’de dört yıllık lisans programında öğrenci (Üniversitemizin Açıköğretim Lisans Programlarında
öğrenci olanlar hariç) veya mezun olan öğrenci adayları ise iki yıllık önlisans veya dört yıllık lisans
programlarından birini tercih edebileceklerdir.
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3. İnternet Üzerinden Öğrenci Bilgilerine Ulaşma
Kesin kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilere https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim sayfasına
girebilmeleri için şifreleri posta yoluyla adreslerine gönderilecektir. Söz konusu web sayfasına
girdiğinizde ekranda açılan penceredeki “Oturum Aç” kısmındaki “e-posta adresi (veya T.C. Kimlik
numarası)” yazan yere öğrenci numaranızı yazınız. “Şifre” yazan yere ise adresinize kesin kayıt
işlemlerinden sonra gönderilecek şifrenizi yazınız.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Batı Avrupa lisans ve önlisans programlarına kayıt
yaptıran öğrenciler yukarıda yer alan web adresine öğrenci numaralarını ve şifrelerini girdikten sonra
ekranda öğrenciye ait bilgiler ve sorumlu olduğu dersler görülebilecektir.

4. Öğretim Gideri
Öğretim giderini, havale masrafları göndericiye ait olmak üzere ve en geç 15 Eylül 2017 tarihine kadar
“Öğretim Giderini Ödeme Bilgisi Belgesi”nde belirtilen banka hesabına geçecek şekilde yatırınız/havale
ediniz. 15 Eylül 2017 tarihine kadar öğretim gideri belirtilen hesaba geçmeyen öğrencilerin kesin kayıt
işlemleri yapılamayacaktır. Ödemenin hangi hesaba yapılacağına ilişkin bilgiyi online ortamda kesin
kayıt ile ilgili işlemleri tamamladığınızda sistem size kesin kayıt için gereken belgelerin yanında
“Öğretim Giderini Ödeme Bilgisi Belgesi”ni de verecektir. Bu belgedeki açıklamaları dikkate alarak
öğretim gideri olarak belirlenen tutar yatırılacak/havale edilecektir.
Kimi öğrenciler öğretim giderini banka hesaplarından havale edilmesi için, havale talimatını
hesaplarının bulunduğu banka şubesine vermektedirler. Ancak ilgili banka herhangi bir nedenle
havaleyi yapmamakta veya geç yapmakta ya da başka bir aracı bankaya göndermektedir. Bu durum
öğrencilerin kayıt işlemlerinin olağan süresi içinde tamamlanmasını geciktirmekte ya da
yapılamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu yöntemi seçen öğrencilerin paralarının doğru yere
ve zamanında havale edilip edilmediğini kontrol etmelerinde yarar vardır.
Öğretim giderini zamanında havale etmiş olmanıza rağmen, herhangi bir nedenle gönderilen miktar
banka hesabımıza geçmediği takdirde kesin kayıt işleminiz tamamlanamayacaktır.
Geçmiş yıllarda kimi öğrenciler, örneğin banka adı, adresi ve diğer hesap bilgilerini, yanlış veya eksik
yazmaları nedeniyle kesin kayıt işlemleri yapılamamıştır. Bu nedenle havale ile ilgili işlemler tamamen
öğrencinin kendi sorumluluğundadır.
“Anadolu Üniversitesi Öğrenci Katkı Payı ve Öğretim Giderlerinin Tahsil ve İade Esasları”na göre;
öğrencinin, kesin kayıt ve/veya kayıt başvuru işleminden sonra, herhangi bir nedenle ilişkilerinin
kesilmesi halinde ödemiş oldukları öğretim giderinin iade işlemi yapılmayacaktır.
Öğrencinin, ilgili esaslara göre mükerrer ve/veya fazla ödemeden dolayı doğacak iade işlemleri için,
ödeme tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yazılı olarak başvurması zorunludur. Süresi içinde
yapılmayan ve öğrencinin banka hesap bilgilerinin yer almadığı dilekçeler işleme alınmayacaktır.

4.1. Bakanlar Kurulu Kararında Sayılan Kanunlar Kapsamına Giren, Öğretim Gideri
Ödemeyecek Öğrenciler


31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci
maddesi ile



3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,



23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
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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 Mücadele Kanunu kapsamındaki
görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları,



3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malüller, eş ve çocukları,



24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile
bunların eş ve çocuklarından öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı alınmayacağı hüküm altına
alındığından Anadolu Üniversitesi Senatosu kararı gereğince yukarıda sayılan kanunlar
kapsamına girenlerden Dönem Öğretim Gideri alınmayacaktır.

Yukarıda sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenci adayları https://kayit.anadolu.edu.tr adresinden
kesin kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, “bu kanunlar kapsamına girdiklerine dair” veya “bu
kanunlar kapsamında aylık bağlandığına dair” resmi yazıyı (banka ödemesini yapmadan) Batı Avrupa
İrtibat Bürosuna göndereceklerdir. Öğrencilerin ilgili kurumdan aldığı resmi yazıda hangi kanun
kapsamına giriyorlar ise o kanun maddesi mutlaka bulunmalıdır.
Ayrıca Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu; engellik oranı % 40 ve daha fazla olan Batı Avrupa
Programları öğrencilerine bu durumlarını Türkiye’deki bir hastaneden alınmış “Sağlık Kurulu Raporu”
ile belgelendirmeleri kaydıyla ‘Dönem Öğretim Gideri’ni engellilik oranı kadar indirim yapılarak
ödemelerine karar vermiştir. Engellik oranı %40’ın altında ise, bu öğrenciler Dönem Öğretim Giderinin
tamamını ödeyeceklerdir.

5. Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programından Mezun Olacak Öğrenciler İçin Önemli
Uyarı
2016-2017 Öğretim Yılında Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programında öğrenci olan ve mezun
olabilmeleri ek sınav/sınavların sonucuna bağlı olan öğrenci adayları, lise diploması ve öğretim gideri
dışında kesin kayıt için gerekli diğer belgeler ile AÖL öğrencisi olduğunu belirten bir dilekçeyi Batı
Avrupa İrtibat Bürosuna göndereceklerdir. Bu öğrencilerin kayıt başvuruları Ek sınav/sınavlar
sonucunda mezun olanların kayıtları yapılacak; mezun olamayanların ise kayıt başvuruları iptal
edilecektir. Bu nedenle öğretim giderini mezun olduğunuzda ödemeniz gerekmektedir. Mezun
olduğunuza ilişkin bilgiyi Batı Avrupa İrtibat Bürosundan almadan öğretim giderini ödemeyiniz.

6. Dönemlik-Kredili Sistem
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nde dönemlik–kredili sisteme ilişkin esaslar belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe;
https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim sayfasından ulaşılabilir.
Söz konusu yönetmeliğe göre dönemlik kredili sistem; bir öğretim yılı; her biri en az 70 öğretim günü,
“Güz ve Bahar” olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır. Öğrenciler, belirlenen tarihlerde her dönem
için kayıtlarını yeniletmek zorundadır. Daha farklı bir deyişle her dönemin kayıt/kayıt yenileme işlemleri
ayrı ayrı yapılacak, ödenecek öğretim gideri de her dönem için ayrı alınacak ve öğrencilere kayıt / kayıt
yenileme esnasında duyurulacaktır.
Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapılan önlisans programları dört
yarıyıldan, lisans bölümleri ise sekiz yarıyıldan oluşmaktadır.
Kesin kayıt yaptıran öğrencilere birinci dönem dersleri öğretim yılının “Güz Dönemi”nde, ikinci dönem
dersleri ise öğretim yılının “Bahar Dönemi”nde verilmektedir. Bu konuya ilişkin detaylı bilgileri içeren“
Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu”na https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden ulaşabilir.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne
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göre; kesin kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yaptırdığı öğretim yılına ait dönemlerin tüm derslerini almak
zorunda olup, üst dönemlerden ders alamayacaktır.
Lisans Bölümlerinde birinci ve ikinci yarıyılların tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler beş, altı,
yedi ve sekizinci yarıyıllarda, üçüncü ve dördüncü yarıyılların tüm derslerinden başarılı olamayan
öğrenciler ise yedi ve sekizinci yarıyıllardan ders alamayacaktır.

7. Ders Transferi ve Muafiyetine İlişkin Bilgiler
Ders Transferi ve Muafiyet İşlemlerine yönelik başvurular Fakülteye Yeni Kayıt döneminde
yapılmaktadır. Halen kayıtlı olup bu kapsamda başvuru yapmayan öğrencilerimizin Yeni Kayıt
Duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.
Yeni Kayıt yaptıracak öğrenciler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II,
ders/derslerini bir yükseköğretim programında alıp başarmış ya da bir yükseköğretim programından
mezun iseler ders transferi ve muafiyet başvurusunda bulunabilirler.

DERS TRANSFERİ VE MUAFİYET TALEP
ETTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ÖĞRENİM
DURUMU

DERS TRANSFERİ VE MUAFİYET
İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER



Mezun

Önlisans /Lisans
Diplomanızın veya
Geçici Mezuniyet Belgenizin

açıklamalara uygun onaylı sureti
Kayıtlı
Kaydı Silinmiş
Lisans Programından Kaydını Sildirerek Önlisans Diploması
Almış



Onaylı Not Durum Belgesi
(Transkript)



Mezun öğrenciler yukarıda adı geçen derslerin tümünden,



Kayıtlı/kaydı silinmiş/lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması alan
öğrenciler, alıp başarılı oldukları ders/derslerden ders transferi ve muafiyet talebinde
bulunabilir.



İstenilen belgelerden yabancı dilde hazırlanmış olanların, yeminli tercüman tarafından
Türkçe tercümesinin yaptırılması gerekmektedir.

Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı iken yukarıda adı
geçen veya bunlara eşdeğer ders/dersleri almış ve başarmış ya da mezun olmuş öğrencilerin kayıtlı
olduğu programdaki muafiyet işlemleri, ilgili Fakülte tarafından yapılır.

8. Ders Kitaplarının Gönderilmesi, Sınavlarda Sorumlu Olunacak Üniteler
Kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra öğrencilere Fakülte tarafından Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
dersleri yönetmelik gereği otomatik olarak atanacaktır. Kesin kayıt yaptırdığınız programın ders
kitaplarının dijital versiyonuna http://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. Kimlik/Öğrenci No ve
şifreleri ile giriş yaparak erişebilirler. Öğrencilerin okuyacakları derslerin sınavlarında sorumlu
olacakları üniteler http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kılavuzlar bağlantısında yayımlanmaktadır.
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Ders kitaplarınızın Kasım ayı içerisinde adresinize kargo yoluyla gönderilmesi planlanmaktadır. Kesin
kayıt aşamasında verdiğiniz adrese öğretim malzemelerini içeren paketiniz belirtilen zamanda gelmez
ise Batı Avrupa İrtibat Bürosuna başvurunuz. Gönderilen öğretim malzemelerinin bulunduğunuz ülke
yasalarına göre ortaya çıkacak gümrük, katma değer ve diğer ödemeleri öğrenciye aittir.

9. Engelli Öğrencilerin Yapacakları İşlemler
Engelli olan öğrenci adaylarının seçmiş oldukları engel durumu ve bunu gösteren belge/rapor
Türkiye’deki sağlık kuruluşlarından alınmamış ise, yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmış
olarak gönderilecektir. Belge göndermeyen öğrenci adayların bu tercihleri kabul edilmeyecektir.
Yukarıdaki açıklama; Kesin Kayıt Kılavuzunda yer alan Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararında
belirtilen öğretim gideri indirim uygulanmasıyla ilgisi bulunmamakta, sadece sınavlarda uygulanacak
kuralları ilgilendirmektedir.
Öğrencilerin fakülte kayıtlarına engel durumlarının işlenip işlenmediğini öğrenmek için
https://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu linkinden kontrol etmeleri gerekmektedir.
Sınav durumu Engelli görünmeyenler ile sağlık raporunun fotokopisini vermeyenler diğer öğrencilerle
birlikte sınava alınacaklardır.

10. Batı Avrupa Yükseköğretim Programları 2017-2018 Öğretim Yılı Sınav Tarihleri

Güz Dönemi Ara Sınavı

06-07 Ocak 2018

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

03-04 Şubat 2018

Bahar Dönemi Ara Sınavı

12-13 Mayıs 2018

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı

23-24 Haziran 2018
05 Ağustos 2018

11. Sınava Giriş ile Sınav Sonuç Belgelerinin İnternet Üzerinden Alınması
Öğrencilerin sınavlara, hangi bina, salon ve tarihte gireceği “Sınava Giriş Belgesinde” yer alacaktır.
“Sınava Giriş Belgeleri” öğrencilerin adreslerine gönderilmeyecek öğrenci kimlik bilgilerinizin yer aldığı
https://aof.anadolu.edu.tr web sayfasında yer alacaktır. Öğrenciler sınav tarihine 10 gün kala bu
sayfaya girip sınava giriş belgesinin çıktısını alarak sınav yerine bu belgeyle geleceklerdir.
“Sınav Sonuç Belgesi” adreslere postalanmayacaktır. Öğrenciler sınav sonuçlarını da
https://aof.anadolu.edu.tr linki üzerinde yer alan öğrenci girişi noktasından sınavdan yaklaşık 10 gün
sonra öğrenebilecekleri gibi çıktısını da alabileceklerdir.
Batı Avrupa Programlarının 2017-2018 Öğretim Yılı sınavları Köln, Frankfurt, Berlin, Stuttgart, Münih,
Hamburg, Den Haag, Brüksel, Viyana, Paris, Bern ve Londra’da yapılacaktır.

12. Kesin Kayıt Belgelerinin Gönderilmeden Önce Son Kontrolü
Kesin Kayıt başvuru sayfasında yer alan “İnternet Başvuru ve Kayıt Bilgileri Formu” nu doldurduktan
sonra kesin kayıt için istenen diğer belgeler ve öğretim giderini ödeme bilgisinin de yer aldığı PDF
formatlı açıklamaları öncelikle bilgisayarınıza kaydediniz. Bilgisayarınıza kaydettiğiniz bu belgelerin
yazıcınızdan çıktılarını (dökümlerini) alınız. Kesin kayıt için göndereceğiniz belgelerin birer örneğini
(fotokopisini) Büromuza postalamadan önce kendinize mutlaka saklayınız. Belgelerinizi postalamadan
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önce doğru ve eksik olup olmadığını bir kez daha kontrol ediniz. Öğreniminizin zamanında
başlayabilmesi ve aksamadan devam edebilmesi için, kesin kayıt işlemlerinizin süresi içinde
tamamlanması gerekmektedir. Bu bakımdan belgelerinizin biri veya birkaçının eksik olması,
açıklamalarda belirtilen hususlara uygun olmaması durumunda kaydınız yapılmayacaktır. Büromuz ile
yapacağınız her türlü yazışmalarınızda öğrenci numaranızı, adresinizi ve telefon numaranızı mutlaka
belirtiniz. Kesin kayıt belgelerinizi en geç 15 Eylül 2017 tarihine kadar aşağıda adresi yazılı Batı Avrupa
İrtibat Bürosuna gönderiniz.
Kesin kayıt işlemi tamamlanan öğrencilerin e-posta adreslerine, “Kesin Kayıt İşlemleriniz Yapılmıştır”
bilgisi gönderilecektir. Bu nedenle e-posta adresinizi doğru yazdığınızdan emin olmak için tekrar kontrol
ediniz.

13. Batı Avrupa İrtibat Bürosu (Köln) Çalışma ve Telefonla Başvuru Saatleri
Çalışma Saatleri
Telefonla Başvuru
Telefon

: Hafta İçi 08.00 -12.00 / 13.00 - 17.00
: Hafta İçi 14.00 - 17.00
: 0049 221 51 10 44

Faks:

: 0049 221 52 11 49

E-Posta

: bap@anadolu-uni.de

14. Kesin Kayıt Belgelerini Göndereceğiniz Adres
Anadolu Universität
Kontaktstelle für Westeuropa
Friesenplatz 13
D- 50672 Köln
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