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BAKANLIK MAKAMINA

İlgi

:11.11.2021 tarihli ve E-24659360-20-36708101 sayılı Bakanlık Makam Oluru.

Bakanlığımız bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2021-2022 eğitim ve
öğretim yılı birinci dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri tamamlanmıştır. Ölçme, Değerlendirme
ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından aralık ayında yapılması planlanan açık öğretim
okullarının 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavlarının;
4 Aralık 2021 tarihi saat 09.30'dan, 10 Aralık 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online)
olarak yapılması,
2021-2022 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları için daha önce ders seçimi yapmış olan
öğrencilerin bu ders seçimlerine göre sınava katılabilmesi,
Yeniden ders seçimi yapmak isteyenlerin 17-30 Kasım 2021 tarihleri arasında ders seçimi
yapabilmesi,
Yapılacak olan sınavın ilk günü itibarıyla;
18 yaşından gün almamış öğrencilerin mevcut ders seçme kriterleri doğrultusunda istemeleri
hâlinde ders seçimi yapabilmesi,
18 yaşından gün almış öğrencilerin istemeleri hâlinde dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın
haftalık ders çizelgelerinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak ve zorunlu
derslerini, sonra birbirini takip eden ortak ve zorunlu derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en
fazla 20 (yirmi) ders olacak şekilde ders seçimi yapabilmesi,
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları
için tekrar ders atama işlemleri yapılmadan daha önce atanan derslerden çevrim içi (online) sınavlara
katılması,
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin yüz yüze eğitim ile verilen
derslerinin 2020/1 Sayılı Genelge ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılması,
Açık öğretim okullarında mezuniyet sartlarını taşıyan ve sınava katılması gerekmeyenlerden sınav
katılım ücreti ödeyen öğrenciler ile açık öğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme dönemlerinde sınav
katılım ücreti hesabına sehven ücret yatıranlara ücret iadelerinin yapılması,
Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir. Makamlarınızca da uygun görülmesi hâlinde
olurlarınıza arz ederim.
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