MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
2017– 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM
KAYIT YENİLEME KILAVUZU
1. Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri

: 07 – 20 Mayıs 2018

2. Mazeretli Kayıt Yenileme Tarihleri

: 21 – 23 Mayıs 2018

3. Kayıt Yenileme Başvuru Yeri

: Yüz Yüze Eğitim Alınan Okul/Kurumlar

4. Kayıt Yenileme ve Sınav Ücreti (TC)

: 30 TL

5. Kayıt Yenileme ve Sınav Ücreti (Yurtdışı): 30 TL
6. Öğrenci Kayıt İşlem Ücreti

: 5 TL

Öğrenciler kayıt yenileme ve sınav ücretini; tüm bankaların kredi kartı ile https://odeme.meb.gov.tr
adresinden veya Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankasının herhangi bir şubesinden, ATM’sinden,
internet bankacılığından veya varsa mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ile (T.C. vatandaşı olmayan
öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numaraları ile) Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaktır.
Kayıt yenileme ve sınav ücretinin yatırıldığına dair belge muhafaza edilecektir. Kayıt yenilemeyi
okul/kurumlardan yaptıran öğrenciler kayıt işlemleri için okul aile birliği hesabına öğrenci kayıt işlem ücretini
yatıracaklardır.

 KAYIT YENİLEME ÜCRETİNİ İKİ ŞEKİLDE YATIRABİLİRSİNİZ.
1. Tüm bankaların kredi kartı ile https://odeme.meb.gov.tr adresinden, kayıt yenileme ve sınav
ücretini yatırmak isteyen adayların;


Katılacağı sınav adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.



Ödeme esnasında istenen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait ve doğru
telefon numarası olması zorunludur.

2. Anlaşmalı bankaların ATM’sinden, internet bankacılığından veya varsa mobil uygulamasından T.C.
kimlik numaraları ile (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden
alacakları yabancı kimlik numaraları ile) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaktır.
Yatırılan ücretin mutlaka Açık Öğretim Liseleri kayıt yenileme sınav ücreti olarak yatırıldığına
dikkat etmelidir.

 KAYIT YENİLEME İŞLEMİ
1. Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı, 06.07.2001 tarih ve öncesinde doğan öğrencilerden, öğrencilik
durumu AKTİF, DONUK veya SİLİK olanlar kayıt yenileme işlemi yapabilir.
2. Toplam kredisi mezuniyet için yeterli olanlardan zorunlu dersi kalmayanlar ile lise mezunu olarak
sisteme kayıtlı olanlar, 2017- 2018 3. Dönem kayıt yenileme yaptırmak ZORUNDA DEĞİLDİR.
Kayıt Yenileme Öğretim Kılavuzu İçin Tıklayınız.

 AÇIKLAMALAR
1. Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinden; 06.07.2001 tarih ve öncesinde doğan, öğrencilik durumu
aktif, donuk ve silik olan öğrenciler kayıt yenileme işlemini yapabilirler.
2. Kayıt yenileme ücretini yatıran öğrenci yüz yüze eğitim aldığı okul müdürlüğüne başvurup kayıt
yenileme işlemini yaptıracaktır.
3. Kayıt yenileme ve sınav ücretini ilgili banka hesabına yatırıp yüz yüze eğitim okul/kurumuna başvuru
yapmayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri merkez tarafından otomatik olarak yapılır. Kayıtları
merkez tarafından yenilenen öğrenciler uzaktan eğitim ortak sınavlarına katılma hakkı kazanır.
4. Ücret muafiyeti olan öğrenciler durumlarını belgelendirmeleri halinde kayıt yenileme ücreti
yatırmayacaklardır. Ücret muafiyet belgeleri sistemde kayıtlı değil ise taranıp sisteme kaydedilecektir.
5. Kayıt yenileme işlemi yaptıran öğrenciler, sistemden ders seçimini yaparak kitaplarını Halk Eğitimi
Merkezi müdürlüklerinden alacaklardır.
6. Kayıt yenileme yapmayan öğrenci uzaktan eğitim sınavlarına giremez.
7. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışında 3. Dönem sınavına girecek öğrencilerimizin, kayıt yenileme ve ders
seçme süresince (07 - 23 Mayıs 2018) SINAV GİRİŞ MERKEZLERİNİ Bilgi Yönetim Sisteminden
kontrol ederek değişiklikleri güncellemeleri gerekmektedir.

 ÖĞRETİM SİSTEMİ VE DERS SEÇİMİ
1. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kredili sistem uygulanır. Program; ortak, alan ve seçmeli derslerden,
öğretim yılı ise birbirinden bağımsız dönemlerden oluşur. Öğrenciler, yapılan sınavlarda, başarılı
oldukları derslerin kredisini kazanırlar.
 Ortak Dersler: Mesleki Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken genel
kültür dersleridir. Bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir. 3 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/Dil ve Anlatım dersi başarılması zorunlu olan derstir. Bu dersten muaf olunmaz.
Uzaktan eğitim sınavları için ders seçilirken öncelikle ortak derslerin seçilmesi gerekmektedir.

 Seçmeli Dersler: Mezuniyet kredisini tamamlamak için ortak ve alan derslerinin yanında alınan
derslerdir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci o dersi istediği takdirde tekrar alabilir veya
onun yerine başka seçmeli ders seçebilir.
2. Kredi: Müfredat programında belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısı o dersin kredisidir.
Öğrenciler, başardıkları derslerin kredilerini kazanır. Daha önce sınıf sisteminde öğrenim görmüş
öğrencilerin başarılı oldukları derslerin haftalık ders saati sayıs ı, Mesleki Açık Öğretim Lisesinde o
dersin kredisi olarak değerlendirilir.
3. Mezuniyet Kredileri: Mesleki Açık Öğretim Lisesi mezuniyeti için gerekli kredi toplamı her alan için
farklıdır. Kredi bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.
4. Ders Seçimi: Sistemde kaydı aktif olan öğrenciler htpp://maol.meb.gov.tr öğrenci girişi adresinden
öğrenci numarası ve şifresi ile sisteme girerek ders seçimini yapar.
Ders seçimi ile ilgili ayrıntılı bilgiye htpp://maol.meb.gov.tr adresindeki destek-sıkça sorulan sorular
kısmından ulaşılabilir.

 SINAVLAR
1. Sınav Şekli ve Tarihi:
Mesleki Açık Öğretim Lisesinin uzaktan eğitimle yapılan sınavları; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistem sınavıyla ve çoktan seçmeli
test yöntemiyle yapılmaktadır.
2. Sınav Yeri Seçimi:
 Öğrencilerimiz, Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde “Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi”
olarak kayıtlı oldukları merkezlerde sınava girmektedir. Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi deği şikliği
yapmak isteyen öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde, kayıt işlemini gerçekleştirdikten
sonra, ders seçiminin bitiş tarihine kadar adres / sınav yeri bilgilerini mutlaka güncellemelidirler.
 Ders seçimi bittikten sonra mazereti nedeniyle (başka bir merkezde çalışma, askerlik, askerlik
dönüşü, hastalık, tayin, nakil, tutukluluk, evlilik, hükümlülük ve tahliye durumu olanlar vb.) sınav
günü başka bir il sınırı içinde olacak öğrencilerin, mazeretlerini belgelendirmek şartıyla,
bulundukları il/ilçe Millî Eğitim Müdürlüğü Sınav Yürütme Komisyonuna müracaat etmeleri
gerekmektedir. Mazeretleri kabul gören öğrenciler yedek salonlarda sınava alınacaktır.
3. Sınava Giriş Belgelerinin Alınması:
Sınava Giriş Belgeleri http://maol.meb.gov.tr

adresinde yayınlanacaktır.

Bu adresten alınacak

bilgisayar çıktısı ile sınava girilecektir. Posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.
4. Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler:
a.

Açık Öğretim Okulları Kimlik Kartı,

b.

Sınava Giriş Belgesi,

c.

Geçerli kimlik kartı (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport),

d.

Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla,

salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

5. Sınavların Değerlendirilmesi:
Sınavlar bilgisayar ortamında değerlendirilir. Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik
okuyucular hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.
Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kâğıtları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmakta ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu
değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği"

kullanılmaktadır.

Bu nedenle

sınavınızın iptal edilmemesi ve mağdur duruma düşmemeniz için sınav cevap kâğıdınızı kimseye
göstermeyiniz. Kopya çekmeyiniz.
6. Sınav Sonuçlarının Duyurulması:
Sınav sonuçları internet kanalıyla http://maol.meb.gov.tr adresinden öğrencilere duyurulacaktır.
Posta ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Sevgili Öğrenciler,

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE İLGİLİ
BİLGİLERİNİZE ULAŞMAK VE MERAK ETTİĞİNİZ
KONULARI ÖĞRENMEK İÇİN

maol.meb.gov.tr
İNTERNET ADRESİNİ ZİYARET EDEBİLİR VE
TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN

ALO 147
NO’LU TELEFONU
ARAYABİLİRSİNİZ.

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İrtibat Telefonları İçin Tıklayınız

