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ÖNEMLİ UYARILAR


Kuzey Amerika Programlarına başvuran, kayıt yaptıran veya kayıt yenileten öğrenciler “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile Türk yükseköğretim mevzuatına uymayı kabul etmiş sayılırlar.



Bu kılavuzda yer alan hükümler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği gereğince; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin, Fakülte Yönetim Kurulu
Kararlarıyla, kabul edilmiştir.



Adaylar kesin kayıt yaptırdıktan sonra ortaya çıkan yasal değişikliklere bağlı olarak, bu kılavuzda yer alan
eğitim öğretimle ilgili açıklamalar ve dersler Anadolu Üniversitesi'nce değiştirilebilir. Böyle bir durumda
izlenecek yol Üniversite tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Ortaya çıkabilecek bu uygulamaya itiraz hakkı bulunmamaktadır.

I. KUZEY AMERİKA PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ
Anadolu Üniversitesi 2016-2017 öğretim yılından itibaren lisans ve önlisans programları ile eğitim
öğretim hizmetlerini Amerika’daki soydaşlarımıza da sunmuştur. Her yıl yapılan Seçme Sınavına
göre kayıt hakkı elde eden öğrenciler tercih ettikleri programlara yerleşmekte ve Anadolu Üniversitesi öğrencisi olarak yükseköğrenimlerini sürdürmektedirler.
2018-2019 Öğretim Yılı için planlanan Seçme Sınavı tarihi 30 Eylül 2018 olarak belirlenmiştir.
Anadolu Üniversitesi Kuzey Amerika Programları açıköğretim sistemi ile öğretim yapmakta olup
ön kayıt ve seçme sınavı sonucuna göre öğrenci alınacak programlar aşağıda sıralanmıştır.
İşletme Fakültesi


İşletme Lisans Programı



Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programı

İktisat Fakültesi


İktisat Lisans Programı



Uluslararası İlişkiler Lisans Programı



Kamu Yönetimi Lisans Programı

Açıköğretim Fakültesi


Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans Programı



Sosyoloji Lisans Programı



Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı



Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı



Dış Ticaret Önlisans Programı



Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programı



İlahiyat Önlisans Programı



Marka İletişimi Önlisans Programı
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Medya ve İletişim Önlisans Programı



Spor Yönetimi Önlisans Programı



Tarım Önlisans Programı

Bu bölüm/programlar ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi Kuzey Amerika Programlarına başvuran tüm adaylar, kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra Anadolu Üniversitesi’nin öğrencisi olacak, kendileriyle ilgili her türlü işlem yürürlükteki Türk Yükseköğretim Mevzuatına göre yapılacaktır. Bu öğrencilerin Türkiye'deki öğrencilerden ikamet yerleri dışında bir farklılıkları olmayacağı gibi Amerika'nın yasal mevzuatları gerekçe
gösterilerek bu zorunluluktan ayrı tutulma istekleri de dikkate alınmayacaktır. Adaylar, kesin kayıt
yaptırmakla, ilgili yönetmelik hükümlerini de kabul etmiş sayılacaktır.

II. ÖĞRENCİ SEÇME SINAVINA BAŞVURU
Yukarıdaki açıklamalara bağlı olarak, Üniversitemizin Kuzey Amerika Programlarından birine kaydolmak için yapılacak Seçme Sınavı'na katılmak isteyen adayların, sırasıyla şu işlemleri yapması gerekmektedir:
Öğrenci Seçme Sınavı Aday Başvuru Formunu doldurmak için adayların Anadolu üniversitesinin
http://aof.anadolu.edu.tr adresinin Kayıt Otomasyonu bağlantısından Kuzey Amerika Programını
seçmeleri gerekmektedir.
Öğrenci Seçme Sınavı Aday Başvuru Formu internet başvurusu sırasında verilen bilgilerden oluşmaktadır. Bu formda yer alan bilgiler, kesin kayıt sırasında adayın adına düzenlenmiş bilgi formu
aracılığıyla teyit ettirilecek ve gerçeğe uygun bilgi vermeyenlerin kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.
Verilecek yanlış veya eksik bilgilerden dolayı ortaya çıkabilecek hukuki sorumluluk, tamamen adayların kendisine aittir. Bu konuda Üniversitemiz bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Öğrenci Seçme Sınavı Başvuruları 30 Temmuz – 29 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Sınava katılmak için yukarıda belirtilen şartları yerine getiren adaylar sınava giriş belgesini,
Anadolu üniversitesinin http://aof.anadolu.edu.tr adresinin Kayıt Otomasyonu bağlantısından Kuzey Amerika Programını seçerek alabilirler.
Adaylar seçme sınavına gelirken yanlarında;


Sınava giriş belgesi,



Fotoğraflı özel kimlik (ehliyet veya nüfus cüzdanı, pasaport olabilir),

Siyah kurşun kalem, yumuşak bir silgi bulundurmalıdırlar.

III. ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI
Bu programlarda öğrenci olma hakkını elde etmenin koşullarından biri, Yükseköğretim Kurulu'ndan
alınan yetkiye dayalı olarak Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Kuzey Amerika Programları Öğrenci Seçme Sınavında yeterli başarıyı sağlamaktır. Kuzey Amerika sınav merkezinde yapılan bu sınav, başvuran adayları elemekten çok, öğrencinin açıköğretim programlarını başarı ile
izleyip izleyemeyeceğinin belirlenmesi amacını taşıyan bir "Özel Yetenek" sınavıdır. Söz konusu
seçme sınavında 150 ve üzeri puan alanlar Önlisans Programlarına, 180 ve üzeri puan alanlar Lisans/Önlisans Bölüm ve Programlarına kayıt yaptırabilirler. Bu puan 2018-2019 öğretim yılı kayıtları için geçerlidir.
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Kuzey Amerika Programları Öğrenci Seçme Sınavı çoktan seçmeli test türündedir. Sınav soruları
sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşur. Sözel Bölüm olarak adlandırılan bölümde, adayların Türkçeyi kullanma güçleri ile sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünme becerilerini yoklayan sorular bulunur. Sayısal Bölüm olarak adlandırılan bölüm ise adayların matematiksel
ilişkilerden yararlanma güçleri ile fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünme becerilerini
yoklayan sorulardan oluşur. Test sorularının tümü sınavda adaylara tek bir soru kitapçığı halinde
verilir ve adaylar bütün soruların cevaplarını, kendilerine soru kitapçığından ayrı olarak verilecek
cevap kâğıdına kurşun kalem ile işaretlerler.

IV. ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI TARİHİ VE YERİ
Anadolu Üniversitesi Kuzey Amerika Programlarının 2018-2019 Öğretim Yılı Öğrenci Seçme Sınavı
30 Eylül 2018 Pazar günü saat 14.00'de Houston, Maryland, New York ve Kanada/Toronto’da yapılacaktır.
Adaylar, Öğrenci Seçme Sınavı Başvuru Formunu doldururken bu sınav merkezini seçebilirler. Kuzey Amerika Programları Öğrenci Seçme Sınavı Anadolu Üniversitesi'nce bilgisayar ortamında değerlendirilecek, sonuçlar usa.anadolu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

V. KAYIT KOŞULLARI
1. Kimler Kayıt Yaptırabilir?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da diğer ülke vatandaşı olup Amerika’da en az 6 ay süreli/süresiz oturma izni ya da bu süreyi kapsayan vizeye sahip olmaları gerekmektedir.
b) Üniversitemiz tarafından 30 Eylül 2018 tarihinde Houston, Maryland, New York ve Kanada/Toronto’da yapılacak Kuzey Amerika Programları Öğrenci Seçme Sınavında ya da Türkiye’de
ÖSYM tarafından yapılan YKS Sınavında 150 ve üzeri puan alanlar Önlisans Programlarına, 180
ve üzeri puan alanlar Lisans/Önlisans Bölüm ve Programlarına,
c) Öğretim giderini ödeyenler,
d) Amerika veya diğer ülkelerden lise veya dengi bir okuldan mezun olanlardan denklik belgesine
sahip olanlar.
Bu adaylar, eğitimlerinin Türkiye'deki lise veya dengi okul eğitimine denk olduğunu gösteren
denklik belgesini Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinin Eğitim Müşavirliğinden almak zorundadır.
Not: Öğrenci kaydı için gerekli olan ve kesin kayıt sırasında istenecek diğer belgelerin tamamını
sağlayanlar kayıt yaptırabilir.
2. Kimler Kayıt Yaptıramaz?
a) Türkiye'de yerleşik ve Amerika'da oturma iznine sahip olmayan vatandaşlarımız veya turist vizesi alarak Amerika'da bulunan diğer ülke vatandaşları,
b) Hiçbir ülkenin vatandaşı olmayanlar,
kayıt yaptıramaz.
Kuzey Amerika Programları Öğrenci Seçme Sınavı sonucuna göre kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 01 Ekim – 16 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrencilerin
kesin kayıt için hazırlamaları gereken belgelerin ayrıntıları “İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu” nda
açıklanmıştır.
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VI. ÖĞRETİM GİDERİ
Anadolu Üniversitesi'nin Kuzey Amerika Programlarında öğrenim görmek üzere Seçme Sınavına
başvuran adaylardan bu öğretim yılına mahsus olmak üzere sınava giriş ücreti alınmayacaktır. Öğrenci Seçme Sınavını kazandıktan sonra kesin kayıt yaptıracak öğrenciler, Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen öğretim giderini ödemek zorundadırlar. Öğretim gideri, öğrencilere Amerika'da
sunulan öğrenci hizmetlerini (büro hizmetleri, öğrenci işleri, yazışmalar, telefon ve posta giderleri),
öğretim malzemelerini (basılı veya elektronik ders materyalleri vb. dokümanlar), sınav ve sınav organizasyonlarını, akademik danışmanlık hizmetlerini ve internet üzerinden yapılan deneme sınavı
vb. hizmetleri kapsar. Öğrencilerden kesin kayıt veya kayıt yenileme sırasında ödedikleri dönem
öğretim gideri dışında her hangi bir gerekçe ile ek bir ücret ödemeleri istenmez.

VII. AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ
Açıköğretim, günümüz bilgi ve iletişim teknolojilerinin olanaklarından yararlanılarak ders kitabı, ekitap, etkileşimli kitap, televizyon, video, bilgisayar gibi yazılı, sesli ve görüntülü öğrenme araçlarının birlikte kullanıldığı ve öğrenme ortamını öğrencinin evine taşıdığı bir sistemdir.
Her bir programa ait öğretim malzemeleri öğrencinin kendi kendine öğrenip, kendi çalışmasını kendisinin değerlendirebileceği şekilde hazırlanmıştır.
Ayrıca öğrencilerimiz, internet üzerinden deneme sınavlarına girebilirler. Bunun için http://anadolu.edu.tr/acıkogretim adresinin ANADOLUM e-Kampus bağlantısından ilgili sayfaya ulaşılabilir.

VIII. EĞİTİM ORTAMLARI
Kuzey Amerika'daki öğrenciler için kullanılacak öğrenme ortamları; ders kitaplarının dijital versiyonları ve e-Kampus portalından oluşmaktadır.
1. Ders Kitapları
Bu kitaplar, Türkiye'deki bütün üniversitelerin alanlarında uzmanlaşmış seçkin öğretim üyelerince,
uzaktan eğitimin özellikleri göz önüne alınarak yazılır ve Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanır.
Öğrencilerimiz ders kitaplarının dijital versiyonuna http://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden
T.C. Kimlik/Öğrenci No ve şifreleri ile giriş yaparak erişebilirler. Öğrencilere ayrıca basılı kitap
verilmez.
Öğrenciler mevcut ders kitaplarındaki yapılan düzeltmelere ve değişen ders kitaplarının bilgilerine
www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenme Ortamları bölümündeki Kitap Hizmetleri
ve Kitap Düzeltmeleri bağlantılarından ulaşabilirler.
2. e-Kampus Hizmetleri
Üniversitemiz e-Kampus Portalı ile internet üzerinden öğrencilerin kendi kendilerine ders çalışma
süreçlerini desteklemektedir. e-Kampus Portalı; e-Seminer, e-Kitap, e-Televizyon, e-Alıştırma, eSınav, e-Danışmanlık, e-Sesli Kitap ve e-Destek araçlarından oluşmaktadır.

IX. SINAVLAR
Anadolu Üniversitesi'nin Kuzey Amerika Programlarında kredili ders geçme sistemi uygulanır. Sınav, güz ve bahar dönemlerinin her birinde ara ve dönem sonu sınavı olmak üzere, hafta sonlarında
Houston, Maryland, New York ve Kanada/Toronto şehirlerinde yapılır.
Anadolu Üniversitesi zorunlu koşullar halinde sınav merkezlerini ve tarihlerini değiştirebilir. Bu değişiklikler, sınav tarihinden yeterli bir süre önce öğrencilere bildirilir.
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X. DİPLOMA
Tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve mezuniyet şartlarını sağlayan lisans öğrencilerine, Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin Lisans Diploması, önlisans öğrencilerine ise
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Önlisans Diploması verilecektir. Diplomalar, Türkiye'de
aynı alanda örgün eğitim veren diğer fakültelerin diplomaları ile eşdeğerdir. Bu eşdeğerlik hukuken
güvence altına alınmıştır. Bu diplomaların Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre lisans düzeyinde bir
fakülte ya da önlisans düzeyinde iki yıllık bir yüksekokul mezuniyetinin sağladığı haklardan yararlanabileceği tüm yerli veya yabancı resmi ve özel kuruluşlara resmen bildirilebilir.
Öğrencilerimizin bulundukları ülkede ne tür öğrencilik haklarından yararlanacağı yaşadıkları ülkenin yasal mevzuatları uyarınca belirlenir. Öğrenim sonunda alınan diplomalar ve bu diplomalarla
alınan unvanların bu ülkelerde kullanılması uluslararası anlaşmalar çerçevesinde değerlendirilmektedir.

XI. ÖĞRENCİ HİZMETLERİ
Kuzey Amerika Programlarına kayıt olacak öğrencilere yönelik hizmetler, Anadolu Üniversitesi tarafından verilecektir. Verilecek öğrenci hizmetleri ve bu kapsamdaki belgeler şunlardır: Öğrenci
Kimlik Kartı, Öğrenci Belgesi, Önlisans Yazısı, Önlisans Diploması, Lisans Diploması, Not Durum Belgesi (Transkript), Ders İçerikleri, Yeniden Lisans ve Önlisans Diploması Düzenlenmesi, Onur ve Yüksek Onur Belgesi, Diploma Eki (Diploma Supplement), Öğretim Materyallerinin güncellenmesi, Akademik Danışmanlık Hizmetleri, Öğrencilerin Amerika'da yararlanabildikleri diğer Öğrencilik Hakları,
Öğrenci Bilgilerinde değişiklik yapma, Kayıt Yenileme, Kayıt Silme, İnternet Hizmetleri, Açıköğretim
e-Kampus ve sınav hizmetleridir.

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, Ana-dolu
Üniversitesi Rektörlüğü, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin yetkili kurullarınca alınan kararlar gereği
değiştirilebilir. Duyurusu yapılan işlemler, yeni kararlara göre yürütülür.

İLETİŞİM
WhatsApp: +90 553 9161026

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

İnternet başvuru işlemlerine başlamak için buraya tıklayınız.
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