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Sayı : E-56288192-490.03-49074487 06.05.2022
Konu : Haftalık Ders Çizelgelerinden 
              Kaldırılan veya Değişen Ders Muafiyetleri

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine önceki yıllarda kayıt 
yaptırmış, bir kaç dönem devam ettikten sonra eğitimlerine ara vermiş ve yeniden kayıt yenilemesi 
yaptırıp yüz yüze eğitime kaldıkları yerden devam etmek isteyen öğrencilerimizden; geçmiş yıllarda 
aldıkları bazı alan/dal derslerinin mevcut haftalık ders çizelgelerinden kaldırılması, modül olarak başka 
derslerin içerisine alınması, ders isimlerinin benzer olmasına rağmen içeriğinin uyuşmaması veya mevcut 
haftalık ders çizelgelerinde okudukları alan/dal dersleri içerisinde alacağı derslerin kalmaması veya ders 
kredilerinin değişmesi nedeniyle alan/dal kredilerini tamamlayamamaktadırlar. Bu durum öğrencilerin 
mezuniyet şartlarını tamamlayamaması nedeniyle mağduriyetler yaşamalarına sebep olmaktadır.

   Bu bağlamda; 
 Haftalık ders çizelgelerinden kaldırılan derslerin yerine varsa denk derslerin verilmesinin,
 Denk dersler yok ise kredi tamamlamak için aynı alan içerisinde zümre öğretmenlerinin 

belirleyeceği herhangi bir dersin verilmesinin, daha önce alınmış ders ismi benzer olup içerik olarak 
birbirinden farklı olan derslerin verilmesinin, ders ismi farklı ancak içerik olarak birbirine denk olan 
derslerin ise verilmemesinin,

 Daha önce alınmış ancak başarısız olunmuş ve mevcut haftalık ders çizelgelerinden 
kaldırılmış derslere denk dersler varsa bu denk derslerden ek sınav yapılmasının,

Yapılan bu iş ve işlemler için zümre öğretmenler kararı alınarak tutanak tutulmasının ve 
tutanağın Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi öğrenci ekranına taranmasının, ayrıca;

 Zorunlu alan/dal dersleri hariç olmak üzere Haftalık Ders Çizelgelerinde belirtilen dönemlere 
göre alınması ve başarılması gereken alan/dal derslerini tamamlayanların Haftalık Ders Çizelgelerinden 
kaldırılan meslek derslerinden muaf sayılmasının,

 Başarması gereken alan/dal kredisini alıp, alacağı alan/dal dersi kalmayanlardan kredisi düşen 
meslek ders/derslerinden kaynaklı alması gereken alan kredisinde eksiklik olanların mezuniyet için 
gerekli diğer şartları taşımaları halinde mezun edilmesinin, 

Başkanlığımızca uygun olacağı değerlendirilmektedir. Makamlarınızca da uygun görülmesi 
hâlinde olurlarınıza arz ederim.
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