Yaz Okulu Kayıt İşlemleri

24-28 Haziran 2019
DÖRT ADIMDA KAYIT SÜRECİ

Bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okumanız, kayıt işlemlerini hatasız
ve hızlı bir şekilde yapmanızı sağlayacaktır.
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I. AŞAMA
1. DERS SEÇİMİ
1.1. Ders Seçimi ve Kayıt Tarihleri
Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden ilgili
kayıt tarihleri arasında yapılacaktır. Ders seçimi 28 Haziran 2019 tarihi saat 23.00’e kadar yapılabilecek olup
ilgili açıklamalar aşağıdadır.
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
o Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrenciler,
FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.
o Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf
notu aldığı ders/dersler, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf
notu aldığı ders/dersler ile hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.
Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler, derslerin yarıyıllarını dikkate almadan ders seçimi yapabilir.
Öğrenci, ders seçim işlemlerini; kayıt tarihleri içinde yapar ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez.
Kayıt tarihleri içinde ödeme yapılmadığı sürece ders seçimi yapılabilir. Yapılacak ödeme tutarları
alınan ders/derslerin sayısına göre belirlenmektedir.
Ders seçimi sonunda alınan derslerin sayısına göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan
sonra ders seçimi yapılması mümkün değildir.
Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyenler de yaz okulundan ders alabilir.
Yaz okulunda hangi dersin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt
tarihlerinden sonra belirlenir.

Üç ders sınavına ve yaz okuluna aynı anda katılmanız mümkün değildir. Yaz okulu ders seçim haftasında
ders seçimi yapmadan üç ders sınavına ya da yaz okulundan ders seçip ödeme yaparak yaz okulu sınavına
katılabilirsiniz.
Yaz okuluna katılan öğrenciye üç ders sınav hakkı verilmez.

Ders Seçimi Nasıl Yapılır?
Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:
▪
▪
▪

Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt
linkinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.
İkinci aşamada ders seçimi yaparak yaz okulunda almak istediğiniz dersleri belirleyeceksiniz.
Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçimini onaylamanız istenecektir.

Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçimi geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde değişiklik
yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.
Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi yapılması mümkün değildir.

Yaz okulu kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, ders seçimiyle ilgili talepler dikkate alınmaz.
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1.2. Ders Seçimi Sonunda Yazıcıdan Dökümü Alınacak Belge
Ders seçimini tamamlayan öğrenciler, bilgi amaçlı olarak 2018-2019 Öğretim Yılı Yaz Okulu Kayıt Bilgi
Dökümü Sayfasının çıktısını alabilir. Bu sayfada öğrencilerin ders seçimi sonucunda; alacağı dersler, ödeme
bilgisi ve sınav tarihi bilgisi yer almaktadır.

II. AŞAMA
2. YAZ OKULU İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER
Ders seçimine göre ödeme bilgisi oluşur. Ders seçimini yapan öğrenciler ödemelerini yaparak yaz okulu
kayıtlarını yaptırabilir.
Ders seçimi yapmadan ödeme bilgileri oluşmaz.
Yaz okulu için kesin karar vermeden ödeme yapmayınız. Yaz okulu için yatırılan Öğretim Gideri tutarı iade
edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt işleminden vazgeçilemez.
Ancak seçilen ders açılmazsa ilgili derse ait tutar, derslerin hiçbiri açılmazsa öğretim gideri tutarının tamamı
iade edilir.

2.1. Öğretim Gideri
Yaz okuluna katılacak öğrencilerden, her yıl ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktar göz önünde
bulundurularak Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen miktarda yaz okulu öğretim gideri alınır.
Yaz okulunda alınacak öğretim gideri, güz ve bahar dönemlerinde ödenen dönem öğretim gideri dışında olup
sınav ve materyal hizmetine karşılık alınır.
2.2. Ödeme Yöntemleri
Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle
gerçekleştirebilirsiniz:
▪
▪

▪
▪
▪

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
(Ders seçiminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme
yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka
kartıyla ödeme yapılamayabilir.)
İnternet Bankacılığı ile Ödeme
ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
Mobil Bankacılık ile Ödeme

Kayıt tarihinin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23.30’a kadar ödeme yapılabilecektir.
Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.
Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.
▪

▪

Kayıt ile ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak
sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu
öğrenciye aittir.
Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince
istenebilir.
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2.3. Dönem Öğretim Gideri Alınmayacak Öğrenciler
2.3.1. Çeşitli Kanunlar Kapsamındaki Öğrenciler
03/01/2019 tarihli ve 1 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince aşağıda sayılan kanunlar
kapsamında görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin anne, baba, eş ve çocuklarından Dönem
Öğretim Gideri alınmayacaktır:
▪
▪
▪
▪
▪

31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci
maddesi,
03/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
23/04/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun,
28/02/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri
Tazminat Kanunu
12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu.

03/01/2019 tarihli ve 1 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince aşağıda sayılan kanunlar
kapsamında malullerin kendileri, şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve çocuklarından Dönem Öğretim Gideri
alınmayacaktır:
▪
▪

12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun,
24/02/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden
Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun.

Yukarıda sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler Dönem Öğretim Giderinden muaf olduğu için ödeme
yapmayacaktır.
Çeşitli Kanunlar kapsamına giren öğrenciler Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı Hak Sahipliği
Belgesini AÖF bürolarına teslim etmek zorundadır. Belgede ilgili kanun maddesi mutlaka
bulunmalıdır.

2.3.2. Engelli Öğrenciler
Bakanlar Kurulu Kararına göre, engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan
öğrencilerin ödemesi gereken Dönem Öğrenim Ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim yapılır.
03/01/2019 tarihli ve 1 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı %40 ve
daha fazla olan öğrencilerden Dönem Öğretim Gideri alınmaz. Bu öğrenciler durumlarını Sağlık Kurulu
Raporu ile belgelendirmelidir.
Engelli öğrencilerin Sağlık Kurulu Raporunda engel oranı ve raporun geçerlilik süresi mutlaka
bulunmalıdır.

2.3.3. Çeşitli Kanunlar Kapsamındaki Öğrenciler ile Engelli Öğrencilerin Kayıt İşlemleri
Çeşitli kanunlar kapsamına girdiğine dair resmi belgesini veya engel oranını gösteren Sağlık Kurulu Raporunu
ilk kez AÖF bürosuna verecek olan öğrencilerin bilgi girişleri yapıldıktan sonra mutlaka aof.anadolu.edu.tr
adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden ders seçimini yapmaları gerekir.
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Çeşitli kanunlar kapsamına girdiğine dair resmi belgesini veya engel oranını gösteren Sağlık Kurulu Raporunu
daha önceki dönemlerde AÖF bürosuna veren öğrenciler, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu
bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden ders seçimini yapabilir.
Bu öğrenciler, ders seçimi yaptıktan sonra kayıt aktifleme butonundan veya aof.anadolu.edu.tr adresi
Öğrenci Otomasyonu, Yaz Okulu Kayıt Onay sayfası Onay butonundan onay işlemi yapacaklardır. Onay
işlemini yapan öğrencilerin yaz okulu kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır. Öğrenciler isterlerse onay
işlemini AÖF bürolarına başvurarak da yaptırabilir.
Öğrenciler, yaz okulu kayıt işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci
Otomasyonu bağlantısından mutlaka kontrol etmelidir.

III. AŞAMA
3. YAZ OKULU KAYIT İŞLEMİNİN KONTROLÜ
Kayıt tarihleri içinde öğrenciler, yaz okulu kayıt işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini, aof.anadolu.edu.tr
adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından mutlaka kontrol etmelidir.
Kayıt işlemini tamamladıktan sonra ekranda halen yaz okuluna kayıt yaptırmış görünmüyorsanız ödeme
yaptığınızı gösteren belge ile yaz okulu kayıt tarihleri içinde AÖF bürosuna başvurunuz.

IV. AŞAMA
4. DERS KİTAPLARI ve SINAVLARDA SORUMLU OLUNACAK ÜNİTELER
Öğrencinin kendi kendine öğrenmesinde etkili ve verimli bir materyal olan ve başlangıcından bu yana temel
öğretim materyali olarak kullanılan ders kitapları, çok güçlü bir teknik altyapıyla uzman bir ekip tarafından
hazırlanmaktadır.
Öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler, sınavlarda ders kitabının eKampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludurlar. e-Kampüs ortamında
sunulan diğer ders malzemeleri (Ünite Özeti, Sorularla Öğrenelim, Ünite Özet Videoları, Yaprak Test vb.)
öğrenmeye yardımcı içeriklerdir.
Öğrenciler, ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak Derslerim
bölümünden erişilebilir.
Öğrenciler, sınavda ilgili derse ait ünitelerin tamamından sorumludur.
Öğrencilere yaz okulu kayıt işlemleriyle ilgili resmî duyurular Anadolu Üniversitesi web sayfasında yapılmıştır.
Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
Duyurulan yaz okulu kayıt tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Bu tarihler arasında kayıt yaptıramayan
öğrenciler; sonradan yaz okulu kaydı için herhangi bir hak iddia edemez, rapor dâhil mazeret ileri süremez ve
yaz okulu 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 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.
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İLETİŞİM
AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masası
0850 200 46 10
aosdestek.anadolu.edu.tr
AÖF Büro Adresleri
www.facebook.com/AOFAnadolum
www.instagram.com/anadoluuniv_acikogretimsistemi

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.

BAĞLANTILAR
Öğrenci hizmetleriyle ilgili detaylı bilgilere Öğrenci Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.
Ders seçim işlemlerine başlamak için buraya tıklayınız.
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