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DİKKAT: Muafiyet başvurusu için dikkat edilmesi gerekenler, ilan edilen duyuruda ve aşağıdaki            
açıklamalarda yer almaktadır. Muafiyet başvurusunda bulunacak adaylar, duyuru ve açıklamaları          
okuduktan sonra başvuruda bulunmalıdır. 
 

1. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıt yaptıracağınız         
programda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II ve Yabancı Dil I – II                    
(İngilizce, Almanca ve Fransızca) dersleri için yapılmaktadır.  
 

2. Muafiyet başvurusundaki tüm işlemlerden öğrenci sorumludur.  
 

3. Muafiyet Talep Arayüzündeki muafiyet listesinde bulunan dersleri işaretlemeniz gerekmektedir.         
İşaretleme yapmadığınız ya da başarılı olmadığınız dersler için yaptığınız başvurular kabul           
edilmeyecektir. Muafiyet talebinde bulunulan dersler için muafiyet iptali yapılmaz. 
 

4. Bir yükseköğretim programından mezunsanız sadece mezun olduğunuz üniversitenin bilgisini         
girmeniz yeterlidir.  

 
5. İnternet başvurusunu tamamladıktan sonra muafiyet İşlemleri için gerekli belge/belgelerinizi ilan          

edilen kayıt tarihleri arasında kendiniz ya da herhangi bir yakınınız aracılığıyla AÖF bürosuna             
teslim ediniz. 

 
6. Muafiyet işlemleri için gerekli belgeler ile ilgili aşağıdaki açıklamalara dikkat ediniz. 

a. Elektronik imzalı belgeler (karekodlu belgeler), AÖF bürosu tarafından kontrol edildikten          
sonra kabul edilmektedir.  

b. Hologramlı belgeler kabul edilmektedir. 
c. Yabancı Dil hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin hazırlık sınıfı başarı belgeleri/yazıları kabul           

edilmektedir. 
d. Mezuniyet durumunu gösteren “İlgili Makama” belgesi ile başvuran mezun öğrencilerin bu           

belgeleri, “Geçici Mezuniyet Belgesi” olarak kabul edilmektedir. 
e. Yurtdışındaki yükseköğretim programlarından mezun olan öğrenci, muafiyet talep edebilir.         

Bu öğrencinin muafiyet işlemleri, denklik belgesi ve Türkçe onaylı Not Durum Belgesi ile             
yapılır. 

f. Mezun öğrencilerin Transkript (Not Durum Belgesi) ile başvurması halinde sadece başarılı           
derslere muafiyet işlemi yapılacaktır. Transkript, mezuniyet belgesi olarak kabul         
edilmemektedir. 

g. Bir yükseköğretim programı tarafından “Aslı Gibidir” onaylı belgeler kabul edilmektedir.          
Ancak iş yeri vb. kurumlardan onaylı belgeler kabul edilmemektedir. 

h. Yabancı dildeki belgeler kabul edilmemektedir. Muafiyet başvurularında yabancı dildeki         
belgelerin kurum/noter onaylı Türkçe çevirileri kabul edilmektedir.  

i. Öğrenci, gerekli belgelerden birini daha önce AÖF kayıtlarında/muafiyet işlemlerinde vermiş          
olsa dahi ilgili muafiyet başvurusunun tamamlanması için öğrencinin gerekli belgesi ile           
birlikte mutlaka AÖF bürosuna başvurması gerekmektedir. 
 



7. Transkript (Not durum belgesi) ile başvuruda bulunduysanız muafiyet başvurunuz aşağıdaki          
açıklamalara göre değerlendirilir.  
a. Transkript hangi üniversiteye ait ise başvuruda o üniversite seçilmiş olmalıdır. 
b. Bir dersten alınan en son not geçerlidir. 
c. İnternet başvurusunda seçilen dersler için muafiyet değerlendirilmesi yapılacaktır. 
d. Muafiyet işlemleri yapılırken transkriptteki Genel Not Ortalamasına bakılmaz. 
e. Muafiyet için verilen transkriptte farklı bir yabancı dil dersi yer alıyorsa, verilen belgelerdeki             

bilgilere göre muafiyet işlemi yapılır. 
 

8. Eksik belge ya da taahhüt ile başvuru alınmayacaktır.  
 

9. Fakültemizde ilk kez alacağınız bir derse yapılan muafiyet işlemi, Genel Not Ortalamasını            
etkilemez. 

 
10. Muafiyet talebinde bulunacak tüm öğrencilerin (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve          

İşletme Fakültelerinde daha önce bir kaydı olanlar dahil) İnternet kayıt başvurusunda yer alan             
muafiyet ile ilgili adımları eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir. 

 
 

 
Muafiyet talebini tamamlayan öğrenci, ilgili duyuruyu ve yukarıdaki açıklamaları kabul          
etmiş sayılır.  


