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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
İlköğretimi tamamlayan ancak ortaöğretime devam 
etmeyenler ile ortaöğretimden ayrılan, mezun olan 
ve yükseköğretimden ayrılan veya mezun olanlara 
farklı alanlarda öğrenim görme fırsatı vererek eğitim 
öğretim imkânı sağlamayı, ortaöğretim düzeyinde 
fırsat ve imkân eşitliğine, toplumun kültür düzeyinin 
yükseltilmesine ve güçlendirilmesine katkı vermeyi, 
öğrencileri hayata ve yükseköğretime hazırlamayı 
amaçlamaktadır. 

Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün 
eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı 
olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer 
örgün eğitim kurumlarından farklı, merkezi nitelikli 
bir modeldir. Ders geçme ve kredi sistemine göre 
mezun vermekte olan Açık Öğretim Lisesinde uzaktan 
öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır. Açık 
Öğretim Lisesinde sınıfta kalma, okuldan atılma yoktur. 
Öğrenci kayıt yenilediği takdirde mezuniyet şartlarını 
tamamlanana kadar okuyabilir. Öğrenci 8 dönem 
sonunda mezuniyet kredisine ulaştığı takdirde mezun 
olmaktadır.  

 � Açık Öğretim Lisesini 2,5 yılda bitirme imkânı 
vardır.

 � Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS sınavlarında 
diploma notuna bağlı olarak ek puan almaktadırlar. 

 � Açık Öğretim Lisesi öğrencileri eğitimlerine devam 
ederken KPSS sınavlarına girebilmektedir.

Açık Öğretim Lisesinde Örgün Eğitimde 
Bulunan Sınıfların Karşılığı Şu Şekildedir:

 � Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 
2. dönemdir.

 � Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 
4. dönemdir.

 � Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5 ve 
6. dönemdir.

 � Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 
8. dönemdir.

Açık Öğretim Lisesinde öğretim dönemliktir ve öğrenci  
her sene 3 dönem ayrı ayrı kayıt yenilemek zorundadır. 
Bir öğrenci 1 dönem kayıt yenilemezse “donuk”, 2 
dönem üst üste kayıt yenilemezse “silik” öğrenci 
durumuna düşer.  Bu öğrenciler kayıt yenilemedikleri 
için ders seçemez ve sınavlara giremez. Bu yüzden 
ilk defa kayıt olan bir öğrenci, AÖL web sitesinde “iş 
takviminde” duyurulan “kayıt yenileme” tarihlerinde 
kaydını yenileyip, ders seçimi yapmak zorundadır. 
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Açık Öğretim Lisesine Kimler Kayıt 
Yaptırabilir? 
a. İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar, 

b. Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlardan halen 
örgün eğitimde kayıtlı olmayanlar ile e-okulda 
2020-2021 eğitim öğretim yılında aktif öğrenci 
olmayanlar, 

c. Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, 

d. Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun 
olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık 
sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 
yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar, 

e. Yurt dışında öğrenim görmüş olup, il millî 
eğitim müdürlükleri ya da yurt dışındaki eğitim 
müşavirliği/eğitim ataşeliklerinden, yukarıdaki 
(a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini 
taşıyan denklik belgesi almış olanlardan denkliği 
19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş 
olanlar başvurabilir.

Açık Öğretim Lisesine Kayıt İçin 
Gerekli Belgeler Nelerdir?
E-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden; 

İlköğretimi tamamlayanlar, ortaöğretim kurumlarının 
ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından 
ayrılanlardan halen örgün eğitimde kayıtlı olmayanlar 
ile e-okulda 2020-2021 eğitim öğretim yılında aktif 
öğrenci olmayanlar, ortaöğretim kurumlarından/bir 
yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir 
yükseköğretim kurumundan ayrılanlardan; 

 � Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını 
istediğine dair dilekçe, 

 � T.C. kimlik numarasını gösteren belge, 

 � Sistem üzerinden alınan kayıt raporu imzalı olarak 
istenir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu 
velileri tarafından imzalanacaktır).

E-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;  
İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu 
Öğrencilerden; 

 � T.C. kimlik numarasını gösteren belge, 

 � Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 
cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf, 

 � İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının 
aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt 
Örneğinin aslı), T.C. kimlik numarası olmayanlardan 
ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka 
dekontunun aslı, 
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Ortaöğretim Ara Sınıflarından Ayrılan 
Öğrencilerden; 

 � T.C. kimlik numarasını gösteren belge, 

 � Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 
cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf, 

 � Tasdikname / tasdikname kayıp belgesinin aslı 
ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm 
çizelgesinin aslı / onaylı örneği, 

 � T.C. kimlik numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav 
ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun 
aslı istenir.

Ortaöğretim kurumlarından / bir yükseköğretim 
kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim 
kurumundan ayrılanlardan; 

 � T.C. kimlik numarasını gösteren belge, 

 � Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 
cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf, 

 � Ortaöğretim diplomasının/diploma kayıp belgesinin 
onaylı örneği, (söz konusu belge noter onaylı 
veya kaydı alan halk eğitimi merkezi müdürlüğü 
tarafından onaylanmış olacak. Belgeyi onaylayan 
halk eğitimi merkezi mührü ve onaylayan 
müdür veya müdür yardımcısının ismi/kaşesi 
okunabilecektir. Kaşenin okunmaması durumunda 
onaylayan kişi tarafından halk eğitimi merkezi 
müdürlüğünün adı tükenmez kalem ile yazılacaktır) 

 � T.C. kimlik numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav 
ücretinin aslı istenir.

PAZARTESİ

7

Eğitim hayalin
gerçek olsun

www.neredekalmistik.net



Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan Öğrencilerden; 

 � T.C. kimlik numarasını gösteren belge, 

 � Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 
cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

 � Yurt dışında öğrenim görmüş olup il milli 
eğitim müdürlükleri ya da yurt dışındaki eğitim 
müşavirliği/eğitim ataşeliklerinden “Açık Öğretim 
Lisesine Kimler Başvurabilir” başlığı altında yer 
alan (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan 
birini taşıyan Denklik Belgesinin aslı, (Karneler 
denklik belgesi yerine geçmez) denklik belgesini 
kaybedenler, denklik belgesini düzenleyen kurum 
tarafından “aslı gibidir” yapılmış denklik belgesi ile 
müracaat edebilirler.

 � T.C. kimlik numarası olmayanlardan, ilk kayıt 
ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun 
aslı, (Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü evraklarını 
taradığı öğrencinin aktif duruma getirilmesini takip 
edip Açık Öğretim lisesi Müdürlüğü ile irtibata 
geçecektir) istenir. 

Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak 
Ayrılan Öğrencilerden (Tasdiknameli Form C 
işlemi); 

 � T.C. kimlik numarasını gösteren belge, 

 � Açık Öğretim Lisesinden alınan tasdikname veya 
tasdikname kayıp belgesinin aslı, 

 � T.C. kimlik numarası olmayanlardan ilk kayıt 
ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun 
aslı istenir. 

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname 
Almış Öğrencilerden (Tasdiknameli Form C işlemi); 

 � T.C. kimlik numarasını gösteren belge, 

 � Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını 
istediğine dair dilekçe, 

 � T.C. kimlik numarası olmayanlardan ilk kayıt 
ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun 
aslı istenir.
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AÇIK ÖĞRETİM İMAM HATİP LİSESİ
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, örgün eğitimdeki 
Anadolu imam hatip liselerinin program içerikleriyle 
aynıdır. Hâlen Mesleki Açık Öğretim Lisesi 
Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre iş ve işlemleri 
yürütülmekte olan okulda ders geçme ve kredili sistem 
uygulanmaktadır.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi program içeriği 
bakımından örgün eğitimdeki Anadolu İmam Hatip 
Liselerinin program içerikleriyle aynı olmasına 
karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün 
eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü bir 
modeldir. Yönetmelik gereği ders geçme ve kredi 
sistemine göre mezun veren Açık Öğretim İmam Hatip 
Lisesi’nde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden 
yararlanılmaktadır.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde okutulan dersler 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca örgün öğretime 
uygun olarak belirlenmektedir. Okulda okutulan dersler, 
“uzaktan eğitim” ve “yüz yüze” eğitim ile alınan 
dersler olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır:

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 
örgün eğitimdeki Anadolu 
İmam Hatip Liselerinin program 
içerikleriyle aynıdır.“
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Uzaktan Eğitim ile Alınan Dersler:
a. Ortak Dersler

b. Alan (Meslek) Dersleri

c. Seçmeli Dersler

 � “Uzaktan Eğitim” ile okutulan dersler; Milli Eğitim 
Bakanlığı EBA (Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden, 
internet ortamında, ders anlatım videoları, PDF 
ders kitapları ve ders materyalleri ile diğer dijital 
materyallerle desteklenmektedir.

 � “Uzaktan Eğitim” ile alınan derslerin sınavları; 
Bakanlığımız Ölçme, Değerlendirme ve Sınav 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta 
ve sonuçları Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim 
Sistemi’ne aktarılmaktadır.

 � Okulumuzda Uzaktan Eğitim için bir Öğretim 
Yılı: Okulumuzun çalışma takviminde belirtilen 3. 
dönem sınavlarının yapıldığı ilk gün itibariyle 18 
yaşından gün alan öğrenciler için 3 dönemden, 18 
yaşından gün almayanlar için 2 dönemden oluşur.

Yüz Yüze Eğitim ile Alınan Dersler:
a. Ortak Alan (Meslek) Dersleri

b. Seçmeli Alan (Meslek) Dersleri

 � Yüz yüze eğitimle verilen Alan (Meslek) derslerinin 
eğitimi; örgün Anadolu İmam Hatip Liselerinde, 
hafta sonlarında veya hafta içinde okulların ders 
bitiminde yüz yüze eğitim şeklinde yapılmaktadır.

 � Yüz yüze eğitimler, örgün Anadolu İmam Hatip 
Liselerinin uyguladığı mevzuata (yönetmelik, 
yönerge ve genelge vb.) uygun olarak yapılır. Bu 
alan derslerinin sınavları yüz yüze eğitimleri veren 
örgün okullar tarafından yapılmakta ve derslerin 
dönem sonu puanları Açık Öğretim İmam Hatip 
Lisesi “Bilgi Yönetim Sistemi”ne işlenmektedir.

 � Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi yüz yüze 
eğitim programında, örgün eğitimdeki derslerin 
programları uygulanmakta ve örgün Anadolu İmam 
Hatip Liselerindeki materyaller ile ders kitapları 
kullanılmaktadır.

 � Yüz yüze eğitim alan derslerinin basılı materyalleri 
öğrencilerin adreslerine en yakın Halk Eğitim 
Merkezlerine gönderildiği gibi e-kitap olarak 
internet üzerinden de yayımlanmaktadır.
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 � Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde yüz yüze eğitim 
takvimi örgün eğitim takvimi ile birlikte uygulanır.

 � Öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etmeleri 
zorunludur.

 � Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde yüz yüze 
Eğitim için bir Öğretim Yılı: İki (2) yüz yüze eğitim 
döneminden oluşur. Yüz yüze eğitim, örgün 
eğitimde olduğu gibi sadece 1. ve 2. dönemlerde 
yapılır. Öğrenciler en az 8 dönem yüz yüze 
eğitim almak zorundadırlar.

 � Her öğretim yılının 1. ve 2. dönemleri yüz yüze 
eğitim dönemi olarak sayılır. 3. dönem sadece 
uzaktan eğitim ile alınan dersler içindir.

Kayıt İşlemleri
 � Gelişen teknolojiye uygun olarak Açık Öğretim 

İmam Hatip Lisesi’ne ilk kayıt ve kayıt yenileme 
işlemleri internet üzerinden yapılmaktadır.

 � Okulumuzun ilk kayıtları eğitim ve öğretim yılı 
başında ve çalışma takviminde belirtilen tarihlerde 
(genellikle Ağustos ayı sonu, Eylül ayı başında) 
yapılır. Kayıtlar internet üzerinden ve yüz yüze 
eğitim kurumları ile irtibat halinde yapılır.

 � Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 
sistemde aktif olabilmek için her dönemde kayıt 
yenilemek zorundadır.

 � 18 yaşından gün almamış öğrencilerin, her yüz yüze 
eğitim döneminde (yılda 2 kez), çalışma takviminde 
belirtilen tarihlerde, kayıt ücretini aracı bankalar, 
aracı bankaların bankamatikleri veya internet/mobil 
bankacılığı hizmetleri aracılığı ile yatırarak kayıtlarını 
internet üzerinden ve yüz yüze eğitim kurumları ile 
irtibat halinde yenilemeleri gerekmektedir.

 � 18 yaşından gün almış öğrencilerimiz 
ise; sadece “Uzaktan Eğitim”le alınan dersler 
için 3. Dönem kayıtlarını; kayıt ücretini 
yatırarak yenileyebilirler (3. Dönem kayıtlarında, 
kayıt ücretini yatıran öğrencilerin kayıtları sistem 
tarafından otomatik olarak yenilenir).

 � Bir dönem kaydını yenilemeyen öğrenci “Donuk”, 
üst üste iki dönem kayıt yenilemeyen 
öğrenciler “Silik” duruma düşer. “Donuk” 
ve  “Silik” durumdaki öğrencilerin daha önceki 
kredileri saklı tutulur. İş takviminde belirtilen 
tarihlerde tekrar kayıt yaptırmaları halinde 
kaldıkları yerden devam edebilirler.
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Bir Öğrencinin Açık Öğretim İmam 
Hatip Lisesinden Mezun Olma Şartları

a. Ortaokul veya İlköğretim Okulu mezunları 
ile herhangi bir Ortaöğretim Kurumundan 
tasdikname ile gelenler için: Toplamda en az 
8 dönem yüz yüze eğitim almış ve yüz yüze 
eğitimini tamamlamış olması,

b. Lise, Anadolu Lisesi veya diğer Ortaöğretim 
Kurumlarından mezun öğrencilerimiz için aynı 
durumdaki 8 öğrenciden bir grup oluşturulması 
ve mevzuatına göre yoğunlaştırılmış program 
uygulanması şartıyla en az 4 dönem yüz yüze 
eğitim almış olması ve yüz yüze eğitimini 
tamamlamış olması,

d. Mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış 
olması,

e. Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim ortak ve 
zorunlu derslerini almış, bu derslerde başarılı 
veya muaf olmuş; mutlaka başarılı olma şartı 
bulunan dersleri de başarmış olması gerekir.

Ayrıntılı bilgi için http://aoihl.meb.gov.tr  adresini 
ziyaret edebilirsiniz.
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Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine 
Kimler Kayıt Yaptırabilir? 
1. İlköğretim okulu/ortaokul/imam hatip ortaokulu 

mezunu olanlar,

2. Ortaöğretim düzeyindeki okullardan ayrılanlar 
(tasdikname alanlar),

3. Ortaöğretim düzeyindeki okullardan mezun 
olanlar (lise diplomalı),

4. Denklik belgelerinde belirtilen öğretim 
düzeylerinin yukarıdaki şartlardan birisini 
taşıması durumunda, yurt dışında öğrenim 
görmüş olanlar,

5. Bir yükseköğretim kurumundan ayrılanlar veya 
mezun olanlar kayıt yaptırabilir.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine 
Kayıt İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
1. E-Okulda kaydı olanlar için hiçbir belge 

istenmeyecektir.

2. E-Okulda kaydı olmayan öğrenciler için ise; 

a.   İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının 
aslı (diploması kayıp olanlar için Diploma Kayıp 
Örneğinin aslı), 

b.   Ara sınıftan gelenler için; tasdikname veya 
tasdikname kayıp belgesinin aslı ile öğrenim 
belgesi (Tasdiknamenin, tasdikname kayıp 
belgesinin veya öğrenim belgesinin ekinde 
notları gösteren başarı durum belgesi mutlaka 
olacaktır),

c.   Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun 
olanlar için lise diplomasının onaylı fotokopisi,

d.   Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 
4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık 
fotoğraf,

e.   T.C. kimlik numarasını gösteren belge (T.C. 
kimlik numarası olmayanlardan sınav bedelinin 
yatırıldığını gösteren banka dekontu) istenir.

3. Erkekler için askerlikle ilişiği olmadığına dair 
belge (tecil, teskere, muaf, askerde / tecil 
belgeleri) istenir.

4. Yurt dışından gelenler için Denklik Belgesinin aslı 
istenir.

5. Sınav bedeli muafiyeti olanların Muafiyet Belgesi 
istenir.
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MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
Mesleki Açık Öğretim Lisesinin amacı; ilköğrenimini 
tamamlayan, ancak ortaöğretime devam edemeyenler 
ile ortaöğretimden ayrılan, mezun olan ve 
yükseköğretimden ayrılan veya mezun olanlara farklı 
alanlarda öğrenim görme fırsatı vererek eğitim öğretim 
imkânı sağlamaktır. Mesleki Açık Öğretim Lisesi 4 yıldır. 

Mesleki Açık Öğretim Lisesinde okutulan ortak ve 
seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 
tarafından örgün öğretime uygun olarak belirlenmiştir. 
Dersler uzaktan eğitim teknolojileriyle öğrencilere 
sunulurken meslek dersleri eğitimi ise yüz yüze örgün 
eğitim okullarında yapılmaktadır. Mesleki Açık Öğretim 
Lisesinde 40 alanda mesleki eğitim verilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için http://maol.meb.gov.tr adresini 
ziyaret edebilirsiniz.

Alan Dersleri

Kayıtlı oldukları alana göre tanımlanmış meslek 
derslerini ifade eder. Öğrenciler bu dersleri yüz yüze 
eğitimle almak zorundadırlar. Alan dersleri Mesleki Açık 
Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından örgün eğitimdeki 
ders programına paralel olarak hazırlanıp Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan haftalık 
ders çizelgelerinde yer almaktadır. 

Ortak Dersler

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için 
alınması gereken derslerdir. Bu dersler başarılamazsa 
tekrar alınması gerekir. Üç kez sınava girilerek başarısız 
olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan dersin 
kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu 
ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar 
alınabilir.Türk Dili ve Edebiyatı başarılması zorunlu olan 
derstir. Bu dersten muaf olunmaz. 

Seçmeli Dersler

Mezuniyet kredisini tamamlamak için ortak ve alan 
derslerinin yanında alınan derslerdir. Seçmeli derslerden 
başarısız olan öğrenci dersi istediği takdirde tekrar 
alabilir veya onun yerine başka seçmeli ders seçebilir.
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 � Öğrencilerin kayıt olduklarındaki öğrenim 
durumlarına göre Mesleki Açık Öğretim 
Lisesinde öğrenim görecekleri süreler değişiklik 
göstermektedir. İlköğretim/Ortaokul diploması ve 
tasdikname ile kayıt yaptıran öğrenciler toplam 8 
(sekiz) dönemde, lise diploması ile kayıt yaptıran 
öğrenciler en az sekiz kişilik grup oluşması 
durumunda yoğunlaştırılmış eğitim alarak en 
az 4 (dört) dönemde mezun olabilmektedirler. 
Öğrencilerin kayıt esnasında yüz yüze eğitim 
alacakları okul/kuruma Kalfalık Belgesi, Ustalık 
Belgesi, Kurs Belgesi ve ya Olgunlaşma Bitirme 
Belgesi sunması durumunda alan öğretmenleri ve 
idareciden oluşan komisyon tarafından alan ve dal 
derslerinden muafiyeti yapılacak ve fark dersleri 
çıkması durumunda alması gereken fark derslerini 
alarak mezun olacaklardır. 

 � Yüz yüze eğitimle verilen alan (meslek) derslerinin 
eğitimi; örgün Mesleki ve Teknik Anadolu 
Liselerinde, hafta sonlarında veya hafta içinde 
okulların ders bitiminde yüz yüze eğitim şeklinde 
yapılmaktadır. Mesleki Eğitim Merkezleri ve 
Olgunlaşma Enstitülerinde ise hafta sonlarında veya 
hafta içi kurumun belirlediği saatlerde yüz yüze 
eğitim şeklinde yapılmaktadır.

 � Yüz yüze eğitimler, örgün Mesleki ve Teknik 
Anadolu Liselerinin uyguladığı mevzuata 
(yönetmelik, yönerge ve genelge vb.) uygun 
olarak yapılmaktadır. Örgün Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesindeki materyaller ile ders kitapları 
kullanılmaktadır. Bu alan derslerinin sınavları yüz 
yüze eğitimleri veren örgün okullar tarafından 
yapılmakta ve derslerin dönem sonu puanları 
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim 
Sistemi’ne işlenmektedir.

 � Yüz yüze eğitim alan derslerinin basılı materyalleri 
öğrencilerin adreslerine en yakın Halk Eğitim 
Merkezlerine gönderildiği gibi e-kitap olarak 
internet üzerinden de yayımlanmaktadır.

 � Mesleki Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze eğitim 
takvimi örgün eğitim takvimi ile birlikte uygulanır.

 � Öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etmeleri 
zorunludur.
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 � Mesleki Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze eğitim 
için bir Öğretim Yılı: İki (2) yüz yüze eğitim 
döneminden oluşur. Yüz yüze eğitim, örgün 
eğitimde olduğu gibi sadece 1. ve 2. dönemlerde 
yapılır. Öğrenciler en az 8 dönem yüz yüze 
eğitim almak zorundadırlar.

 � Bu okulda Uzaktan Eğitim için bir Öğretim 
Yılı: Okulun çalışma takviminde belirtilen 3. Dönem 
sınavlarının yapıldığı ilk gün itibariyle 18 yaşından 
gün alan öğrenciler için 3 dönemden, 18 yaşından 
gün almayanlar için 2 dönemden oluşur.

 � Her öğretim yılının 1. ve 2. dönemleri yüz yüze 
eğitim dönemi olarak sayılır. 3. dönem sadece 
Uzaktan Eğitim ile alınan dersler içindir.

 � Mesleki Açık Öğretim Lisesine; bulunulan il/
ilçede yüz yüze eğitim vermekle yetkilendirilmiş 
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile diğer okul/
kurumlara Eğitim-öğretim yılı başında okulumuzun 
ilk kayıtları eğitim ve öğretim yılı başında ve çalışma 
takviminde belirtilen tarihlerde (genellikle Ağustos 
ayı sonu, Eylül ayı başında) yapılır. Kayıtlar internet 
üzerinden ve yüz yüze eğitim kurumları ile irtibat 
halinde yapılır.

 � Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, sistemde 
aktif olabilmek için her dönemde kayıt yenilemek 
zorundadır.

 � 18 yaşından gün almış öğrenciler sadece  
Uzaktan Eğitim ile alınan dersler için 3. dönem 
kayıtlarını; kayıt ücretini yatırarak yenileyebilirler  
(3. dönem  kayıtlarında, kayıt ücretini yatıran 
öğrencilerin kayıtları sistem tarafından otomatik 
olarak yenilenir)

 � Bir dönem kaydını yenilemeyen öğrenci “Donuk”, 
üst üste iki dönem kayıt yenilemeyen 
öğrenciler “Silik” duruma düşer. “Donuk” ve “Silik” 
durumdaki öğrencilerin daha önceki kredileri saklı 
tutulur. İş takviminde belirtilen tarihlerde tekrar 
kayıt yaptırmaları halinde kaldıkları yerden devam 
edebilirler.
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Mesleki Açık Öğretim Lisesi Alanları

SIRA 
NO ALAN ADI

1 ADALET ALANI

2 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ALANI

3 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

4 BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANI

5 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI

6 EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI

7 ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

8 GAZETECİLİK ALANI

9 GELENEKSEL TÜRK SANATLARI

10 GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI

11 GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI

12 GÜZELLİK HİZMETLERİ ALANI

13 HALKLA İLİŞKİLER ALANI

14 HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI

15 HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI

16 HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI ALANI

17 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI

18 KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI

19 KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI

20 LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI

21 MAKİNE  VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI

22 MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI

23 METAL TEKNOLOJİSİ ALANI

24 METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ ALANI

25 MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI

26 MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI

27 MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

28 MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

29 PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI

30 PLASTİK SANATLAR ALANI

31 PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI

32 RADYO-TELEVİZYON ALANI

33 TARIM ALANI

34 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI

35 TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI

36 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI

37 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI
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Mesleki Açık Öğretim Lisesine Kimler 
Kayıt Yaptırabilir? 

Mesleki Açık Öğretim Lisesine; sağlık durumu öğrenim 
görmek istediği meslek eğitimine uygun olanlardan; 

1. İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar, 

2. Ortaöğretim düzeyindeki okullardan ayrılanlar, 
(tasdikname alanlar)

3. Ortaöğretim düzeyindeki okullardan mezun olanlar, 
(lise diplomalı) 

4. Denklik belgelerinde belirtilen öğretim düzeylerinin 
yukarıdaki şartlardan birini taşıması durumunda, 
yurt dışında öğrenim görmüş olanlar kayıt 
yaptırabilirler. 

Mesleki Açık Öğretim Lisesine Kayıt İçin 
Gerekli Belgeler Nelerdir?

 � Nüfus cüzdanının fotokopisi, 

 � Bir adet vesikalık renkli fotoğraf, 

 � İlköğretim okulu mezunu olarak müracaat edenler, 
İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı 
(diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp Örneğinin 
aslı) ile denklik belgesinin aslı, 

 � Herhangi bir liseden tasdikname alarak müracaat 
edenler, tasdikname veya tasdikname kayıp 
belgesinin aslı, (ekinde mutlaka not dökümü 
olacak). 

Lise diploması ile müracaat edenler ise lise 
diplomasının onaylı fotokopisi (noter tarafından 
onaylı), 

 � Askerlik çağına girmiş öğrenciler için tecil belgesi, 
Askerliğini yapmış olanlar terhis belgesi, askerliğe 
elverişsiz olanlar için rapor, 

 � Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka 
dekontunun aslı, 

 � Ustalık Belgesi, Kalfalık Belgesi, Olgunlaşma 
Bitirme Belgesi, Kurs Belgesi istenir.

Örgün eğitim dışında kalanların kısa sürede meslek 
edinmeleri amacıyla;  “Mesleki Açık Öğretim Liseleri” 
dışında belli meslek dallarında sadece SERTİFİKA 
veren “Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulları” da 
mevcuttur.

ÖNEMLİ NOT!



 � Elektrik Tesisatçılığı

 � Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) Kurs 
Programı

 � Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim Kurs Programı

 � Dinamik İnternet Programcılığı - PHP Geliştirme ve 
Uyum Eğitimi Kurs Programı

 � Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım Kurs 
Programı (SOLIDWORKS)

 � Akıllı Röle ve Mikro Seviye PLC Geliştirme ve Uyum 
Eğitimi Kurs Programı İleri Excel Geliştirme ve 
Uyum Eğitimi Kurs Programı

 � İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Modüler Programı

 � Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum 
Eğitimi Kurs Programı

 � Nesneye Dayalı Programlama-C# Geliştirme ve 
Uyum Eğitimi Kurs Programı

 � Nesneye Dayalı Programlama - Java Geliştirme ve 
Uyum Eğitimi Kurs Programı

 � Nesneye Dayalı Programlama - Python Geliştirme 
ve Uyum Eğitimi Kurs Programı

 � Resmi İşlemlerde Ticari Belgelerin Düzenlenmesi, 
Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Programı

 � Sayısal Resim İşleme - Photoshop Geliştirme ve 
Uyum Eğitimi Kurs Programı

 � Veri Tabanı Yönetimi - SQL Geliştirme ve Uyum 
Eğitimi Kurs Programı

 � Web Programcılığı İle Asp.Net Geliştirme ve Uyum 
Eğitimi Kurs Program

Mesleki Açık Öğretim Okulundaki sertifika 
programları aşağıdaki gibidir:

Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu 
en az ilkokulu bitiren vatandaşlara 
çeşitli alanlarda uzaktan eğitim ve 
yüz yüze eğitim yöntemleriyle kurslar 
düzenleyerek, ulusal ve uluslararası 
mesleki yeterliliğe sahip iş gücü 
yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
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OLGUNLAŞMA 
ENSTİTÜLERİ

2.
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Olgunlaşma enstitüleri, kültürel değerlerimizi özellikle 
geleneksel sanatlarımızı ve giyim kültürümüzü 
araştıran, asıllarını koruyarak yeni ürünler hazırlayan, 
arşivleyen ve gelecek kuşaklara aktaran, bunların 
ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtılmasını sağlayan, 
teknolojik gelişmelere paralel olarak sektörde 
yer alacak nitelikli elemanlar yetiştiren, eğitim ve 
öğretimin yanı sıra araştırma, tasarım, üretim, tanıtım 
ve pazarlama süreçlerinin tümünü gerçekleştiren 
doğrudan merkeze bağlı hayat boyu öğrenme 
kurumlarıdır.

Sanatsal değerde üretimler yapabilen ve bu yeterlilikte 
ustalar yetiştiren bu yönüyle de diğer eğitim 
kurumlarından ayrılan enstitüler, en az ilkokul mezunu 
yetişkinlerin, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek 
meslek sahibi olmalarına imkân sağlamaktadır. 

Olgunlaşma enstitüleri; eğitim öğretim, araştırma, 
tasarım ve üretim, tanıtım ve pazarlama bölümlerinden 
oluşmaktadır. Enstitü bünyesinde bu bölümlerin 
oluşturulmasıyla diğer meslek kurumlarından 
ayrılmaktadır.

Olgunlaşma Enstitüleri’ne Kimler Kayıt 
Yaptırabilir?
1. İlkokul, ilköğretim okulu, ortaokul veya imam hatip 

ortaokulunu tamamlayanlar,

2. 13 yaşını dolduranlardan açık öğretim liselerine 
devam edenler

3. Lise, yüksekokul, üniversite mezunları 
başvurabilmektedir.

Eğitim Öğretim Bölümü

Geleneksel Türk giyim ve diğer sanatları gelecek 
kuşaklara aktarmayı amaçlayan, mesleki ve teknik 
ortaöğretim denklik programı, beceri kursları ve iş 
birliği kapsamında yapılan kurslarla kursiyerlere eğitim 
verilen bölümdür.

Araştırma Bölümü

Anadolu kültüründe önemli yer tutan törensel olgular, 
yöresel giyim-kuşam, takı, dokuma, süsleme gibi 
ürünlerin çağdaş tasarımlarla günlük kullanıma 
sunulması için Ar-Ge çalışmaları (proje kapsamında 
araştırmalar yapma, verileri toplama, planlama ve 
raporlama)  yapar. Yapılan araştırma sonucunda 
elde edilen veriler, tasarım ve üretim atölyelerinde iş 
birliğiyle çalışılmak üzere ilgili atölye ve bölümlerle 
paylaşılır.  
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Tasarım ve Üretim Bölümü

Geleneksel kültürümüzü, geleneksel sanatlarımızı ve 
unutulmaya yüz tutmuş sanatları yaşatmak, gelecek 
kuşaklara aktarmak amacıyla sanatsal ağırlıklı eğitim 
öğretimle beraber, üretim ve tasarım yapan atölye 
sistemiyle çalışan bölümlerdir. Tema doğrultusunda 
koleksiyon çalışmalarını yapar, Ayrıca, üniversiteler, 
meslek yüksekokulları, özel kurum, kuruluşların 
talepleri doğrultusunda tasarım ve üretim yapar.

Tanıtım ve Pazarlama Bölümü

Araştırma bölümü ile tasarım-üretim atölyelerinin 
yaptığı araştırmaları, tasarımları, ürünleri, desen, 
veri, doküman ve eğitim hizmetlerini çevreye, 
sektöre, yurt içinde ve dışında tanıtan, sergileyen ve 
pazarlayan; ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetlerini 
takip eden bölümdür. Olgunlaşma enstitülerinde 
tanıtım çalışmaları; sahne sunumları, anma, kutlama 
törenleri, defile, fuar, gösteri, kampanya, sempozyum, 
sergi, vitrin düzenleme, tanıtım, konferans, panel 
faaliyetleriyle gerçekleştirilir. 

Olgunlaşma Enstitüleri 2 Yıllık Mesleki 
ve Teknik Ortaöğretim Denklik 
Programları
Olgunlaşma Enstitülerinde uygulanan 2 yıllık mesleki ve 
teknik ortaöğretim denklik programları; bireylere belirli 
bir işi ya da mesleği yapmak için gerekli olan bilgi, 
beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Denklik programlarına, zorunlu öğrenim çağı dışında 
bulunanlardan ilkokul, ilköğretim, ortaokul veya 
imam hatip ortaokulunu tamamlayanlar, 13 yaşını 
dolduranlardan açık öğretim liselerine devam edenler 
ile lise, yüksekokul, üniversite mezunları kayıt 
yaptırabilirler. 

Programa katılan bireyler; ilk yılda alan/dalları ile 
ilgili öğretim programındaki temel dersleri alır, ikinci 
yılın başından itibaren uygulamaya yönelik bir konuda 
araştırma/inceleme yaparak bitirme projesi hazırlar 
ve komisyona sunar. Bitirme projesi uygun görülenler, 
bitirme belgesi almaya hak kazanır. Ortaöğretim 
kurumlarını bitirenler seviyesinde öğrenim görmüş 
sayılan bireyler denkliğe esas olan bitirme belgeleri ile 
milli eğitim müdürlüklerine başvurarak meslek lisesi 
diploması sahibi olurlar ve iş yeri açma belgesi almaya 
da hak kazanırlar. Ayrıca eğitim gördükleri alan/dalda 
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ön lisans programlarına sınavsız geçiş hakkından 
yararlanabilirler. Mesleki ve teknik ortaöğretim 
programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Türkiye 
Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince 
kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren 
Europass sertifika / diploma ekiyle alınan ve başarılan 
modüller, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı 
işletmenin adını gösterir belge düzenlenir. 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim  
Denklik Programları 

Kayıt için İstenen Belgeler Nelerdir?
1. Nüfus cüzdanı örneği ve aslı

2. Öğrenim durumu belgesi örneği ve aslı 

3. 1 adet fotoğraf

Moda Tasarım 
Teknolojileri 

Alanı 

El Sanatları 
Teknolojisi 

Alanı

Seramik ve 
Cam Teknolojisi 

Alanı 

Kuyumculuk 
Teknolojisi 

Alanı

Yiyecek-İçecek 
Hizmetleri 

Alanı 

Sanat ve 
Tasarım Alanı
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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 
BATI AVRUPA VE
BALKANLAR PROGRAMI

3.
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Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaş, soydaş ve 
Türkçe bilen herkes için Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa 
ve Balkanlar Programı uygulanmaktadır. Bu program, 
yurt dışındaki Türk gençliğinin Türkçe dil düzeylerini 
ve Türk kültürü ile ilgili bilgilerini geliştirmesi, 
bulundukları ülkede eğitim düzeylerini yükseltmeleri 
ve aynı zamanda yurt dışındaki vatandaşlarımızın açık 
öğretim okullarımız aracılığıyla yarıda kalan eğitimleri 
tamamlama fırsatı bulmaları sağlanmaktadır.

Gurbetteki vatandaşlarımıza bu eğitim öğretim fırsatını 
vererek yaşadıkları ülkede açık öğretim okullarından 
aldıkları diplomalarla akademik hayatlarına da devam 
edebilme imkânı verilmektedir.  Ayrıca Yabancı 
Uyruklu Öğrenci Sınavı’na (YÖS) katılma hakları da 
bulunmaktadır. Batı Avrupa Programı (BAP) ile açık lise 
diploması alan bireyler, YÖS ile Türkiye’de başladıkları 
üniversite hayatlarına denklik gereği Batı Avrupa’da 
devam edebilmektedir.

Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa 
Programına Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Batı Avrupa ve Balkan ülkelerinde geçerli ikamet izni 
olanlardan;

1. Türkiye’de ortaokulu veya ilköğretim okulunu 
bitirenler,

2. Türkiye’de bulunduğu dönemde Lise veya dengi bir 
okula devam ederken öğrenimini yarıda bırakanlar,

3. Yurt dışında öğrenim görüp denklik yaptırmış ve bu 
denklik sonucu ortaöğretim (lise veya dengi okul) 
mezunu olmadığı anlaşılan her yaş ve her meslek 
grubundaki vatandaşlar kayıt yaptırabilirler.

Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Balkanlar 
Programı’na kayıtlı öğrenciler, Türkiye’ye kesin dönüş 
yapmaları halinde öğrenimlerine Türkiye’de Açık 
Öğretim Lisesinde de devam edebilirler. Bunun için 
Türkiye’de Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü’ne bir dilekçe 
ile başvurmaları gerekir. Bu durumda, Batı Avrupa 
ve Balkanlar Programında alınan dersler Türkiye’de 
kredilendirilir ve öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları 
yerden Türkiye’de devam edebilirler. Aynı şekilde 
Türkiye’de öğrenciyken Avrupa ülkesine yerleşenler 
de nakillerini Batı Avrupa ve Balkanlar Programına 
yaptırabilirler.
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Batı Avrupa Programı’nda Sınav 
Merkezleri Nerelerdir?  

 � Açık Öğretim Lisesi, Anadolu Üniversitesi ile yapılan 
bir protokol çerçevesinde Almanya’nın Köln şehrinde 
bulunan Üniversitenin Batı Avrupa İrtibat Bürosu 
aracılığıyla 17 sınav merkeziyle ve Balkanlarda 
4 sınav merkeziyle binlerce öğrencimize hizmet 
vermektedir. 

Sınav Merkezleri:
Almanya/Essen/Münih/Berlin/Köln/Frankfurt/
Stuttgart/Hamburg/Nürnberg/Avusturya/Viyana

Belçika/Brüksel

Fransa/Paris/Lyon/Strazburg

Hollanda/Den Haag

İngiltere/Londra

İsviçre/Bern

Bosna Hersek/Saray Bosna

Bulgaristan/Filibe

Kosova/Prizren

Makedonya/Gostivar

Sınavlar Nasıl Uygulanmaktadır?

 � Açık Öğretim Ortaokulu Batı Avrupa Programı 
sınavları, kılavuzda belirtilen tarihlerde ve merkezi 
sistemle her öğretim yılı için belirlenen sınav 
merkezlerinde eş zamanlı olarak yapılır. 

 � Merkezi sistemle yapılan sınavlarda çoktan seçmeli 
test uygulanır.

 � Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 

 � Sonuçlar 100’lük not sistemine göre açıklanır.
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