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I. BÖLÜM
1. DERS EKLE-SİL
1.1. Ders Ekle-Sil İşlemleri ve Tarihleri
Ders ekle-sil işlemi, http://aof.anadolu.edu.tr adresi ders ekle-sil işlemleri otomasyonu bağlantısından
19 Şubat-09 Mart 2018 (09 Mart 2018 tarihinde saat 24.00’e kadar, Maryland saati ile) tarihleri arasında
yapılacaktır. Ders ekle-sil işlemi ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.











2017 – 2018 Öğretim Yılı Güz Döneminde Yeni Kayıt yaptıran öğrenciler hariç geçmiş yıllarda kayıt
yaptırmış olan öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir. Öğrenci, ders ekle/sil
işlemlerini; kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o yarıyıl için yapar ve bu işlemlere sonradan itiraz
edemez.
FF ya da koşullu geçerli ders notları olan öğrencinin CD, DC, DD notu varsa, bu dersleri de istediği
zaman ilgili dönemde seçebilir. Ancak, mezun olmak için FF dersinin olmaması ve en az 2.00 genel
not ortalamasına sahip olması gerekir.
Ders ekle-sil işlemi kayıt yenileme döneminde, o dönem için yapılır sonradan itiraz edilemez.
Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından,
eksilttikleri dersleri dersin açıldığı ilgili dönemde almak zorundadırlar.
Ders silindiğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.
Üst dönemden dersi kalan ve bu dersleri alması halinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler 45
AKTS krediye kadar ders ekleyebilirler. Bu durumda olan öğrencilerin ders ekle-sil ekranına girerek
ders durumlarını kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.
Lisans programlarında 2. yarıyıldan ders seçimi yapan öğrenciler 6. ve 8. yarıyıllardan; 4. yarıyıldan
ders seçimi yapan öğrenciler 8. yarıyıldan ders alamazlar. Ayrıca, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi III, Yabancı Dil I-II ve Türk Dili I-II dersleri dersin açıldığı her dönemde seçilebilir.
Lisans programında kayıtlı olup önlisans diploması almak isteyen öğrencinin ilk dört yarıyıldaki
derslerin yanı sıra ilgili dönemlerde Yabancı Dil I-II ve Türk Dili I-II derslerini de seçerek başarılı
olması gerekmektedir.
Ders Seçim (Ekle/Sil) İşlemi Nasıl Yapılır?

Ders ekle-sil işlemi üç adımdan oluşmaktadır.




Birinci adımda http://aof.anadolu.edu.tr adresi ders ekle-sil işlemleri otomasyonu bağlantısından
T.C. kimlik/öğrenci numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.
İkinci adımda ders ekle-sil işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.
Üçüncü ve son adım ise yaptığınız ders ekle-sil işlemini onaylamanız istenecektir.

Yaptığınız ders seçim işlemini onaylamadığınız takdirde, ders seçim işleminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçimi
işleminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçim işlemi geçerli olacaktır ve ödeme
bilgileri buna göre oluşacaktır. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçim (ekle/sil) işlemi yapılması mümkün
değildir.
1.2. Ders Seçim İşlemi Sonunda Yazıcıdan Dökümü Alınacak Belgeler
Üç aşamadan oluşan ders ekle-sil işlemini tamamlayan öğrenciler, bilgi amaçlı olarak 2017-2018 Öğretim Yılı
Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasının çıktısını alabilirler. Bu sayfada öğrencilerin ders eklesil işlemi sonucunda; Alacağı Dersler, Bıraktığı Dersler, Sınav Tarihleri vb. bilgiler yer almaktadır.
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II. BÖLÜM
2. KAYIT YENİLEME İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER
2.1. Öğretim Gideri
Öğrenciler, kayıt yenileme bedelini 19 Şubat - 09 Mart 2018 (09 Mart 2018 tarihinde saat 24.00’e kadar,
Maryland saati ile) tarihleri arasında kredi kartı ile ödeyeceklerdir. Ders seçimi işleminizi yaptıktan sonra kredi
kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Kuzey Amerika Programlarında Dönem Öğretim Gideri
öğrencilerin öğrenim süresine ve aldığı derslerin kredisine bakılmaksızın 250 USD (Dolar kuru 3.80₺
sabitlenerek) karşılığı Türk Lirası olarak 950₺ dir. Kayıt yenileme onayı Kuzey Amerika Programları
Koordinatörlüğü tarafından yapılacaktır.

2017-2018 öğretim yılında Açıköğretim sistemine ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ders ekle-sil işlemi
yapmayacakları için Öğretim Gideri ödemelerini öğrenci otomasyonu sayfalarından kredi kartı/banka
kartı ile online olarak ödeyeceklerdir.




Ders seçiminizi yapmadan ödeme bilgileriniz oluşmaz.
Ders seçimi yapıp ödemenizi gerçekleştiriniz.

Kayıt yenileme ile ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak
sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir.

Bahar dönemi kayıt yenileme işlemini onaylayıp ödeme yapıldıktan sonra Dönem Öğretim Gideri
tutarı iade edilmez ve bahar dönemi kayıt yenileme işleminden vazgeçilemez.

III. BÖLÜM
3. KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ
Kayıt yenileme tarihleri içinde öğrenciler, kayıt yenileme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini,
aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından mutlaka kontrol etmelidir.
Kontrol işleminde kayıt yeniletmemiş görünüyorsanız, 09 Mart 2018 tarihinden önce
usa@anadolu.edu.tr e-posta adresine başvurunuz.
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IV. BÖLÜM
4. SINAVLARDA SORUMLU OLUNACAK ÜNİTELER
Kuzey Amerika Programlarına kayıtlı olan öğrencilere basılı kitap verilmemektedir. Öğrencilerimiz ders
kitaplarının dijital versiyonuna (PDF) http://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik/öğrenci
numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak Derslerim bölümünden erişebilirler.
Sınavlarda sorumlu olunacak üniteler www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Sınavlar Hakkında
bölümünün Sınav Sorumluluk Üniteleri sayfasında yayımlanmaktadır.

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 kapsamları,
öğretim yöntemleri, kurallar ve işlemler; yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu, Anadolu
Üniversitesi Rektörlüğü, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin yetkili kurullarınca alınan kararlar gereği
değiştirilebilir. Duyurusu yapılan işlemler, yeni kararlara göre yürütülür.

Öğrencilere bahar dönemi kayıt yenileme ile ilgili resmî duyurular http://usa.anadolu.edu.tr adresinden
yapılmıştır. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
Duyurulan Bahar 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 Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybederler.
Bahar dönemi kayıt yenileme işlemini onaylayıp ödeme yapıldıktan sonra Dönem Öğretim Gideri tutarı iade
edilmez ve bahar dönemi kayıt yenileme işleminden vazgeçilemez.

İLETİŞİM
Web http://usa.anadolu.edu.tr
e-Posta usa@anadolu.edu.tr
Whatsapp +90 553 916 10 26 (Türkiye saati ile 15.00-18.00 arası)

Bu kılavuzda yer alan maddeler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hazırlanmış olup ilgili Fakültelerin Yönetim Kurulu Kararları ile
kabul edilmiştir.
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