
 

1) EK SINAV  

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlar ı 

Kılavuzunun 4.Maddesinde; “Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim 

kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen 

tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına 

ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl 

kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları 

silinecektir “ denmektedir.  

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye 

hak kazanmış ancak Mesleki Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrencilerin mağduriye t 

yaşamamaları için 2021-4 DÖNEMİ EK SINAVI yapılacaktır.  

 

Ek Sınava Kimler Katılacak?   

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye 

hak kazanmış ancak Mesleki Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrenciler Ek Sınava (2021-4 

ek sınavı)  katılabilecektir.  

Öğrenciler, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci numarası ve şifreleri 

ile giriş yaparak 2021-4 ek sınav katılım durumunu sorgulayabilir. 

Ek Sınav Ne Zaman Yapılacak?   

2021-4 ek sınavı, 21 Kasım 2022 tarihi saat 09.30 ile 23 Kasım 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim 

içi (online) olarak yapılacaktır. 2021-4 ek sınavının başlangıç ve bitiş saatlerinde Türkiye saati dikkate 

alınacaktır. 

Ek Sınava Nasıl Katılırım? 

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye 

hak kazanmış ancak Mesleki Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrencilerin 2021-4 ek sınavı 

için kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri otomatik olarak yapılmıştır.  

Bu öğrencilerin ayrıca bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Ek sınav için kaydı yapılan öğrenciler, 2021-

4 ek sınavı için 21 Kasım 2022 tarihi saat 09.30 ile  23 Kasım 2022 tarihi saat 23:59 arasında öğrenci 

şifreleri ile öğrenci girişinden Açık Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi’ne giriş yaparak sınava 

katılabilecektir. 

 

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrencilerden, 2022 Yükseköğretim Kurumlar ı 

Sınavı (YKS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretim 

Bilgi Yönetim Sisteminde 2021-4 ek sınav dönem bilgileri bulunmayan öğrenciler, 23 Kasım 2022 

tarihi öğlen saat 12:00’a kadar, 2022 yılında yapılmış olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

(YKS) sonucunda bir yükseköğrenim kurumuna yerleştiğine dair sonuç belgelerini ve ek sınava 

katılmak istediğine dair dilekçelerini (dilekçede Telefon Numarası Gerekli) maol@meb.gov.tr  e-

posta adresine göndermeleri hâlinde 2021-4 ek sınavına katılabilecektir. e-posta ile müracaat 

edenlerden ek sınava katılma şartını taşıyanların, kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri ilgili 

mesleki açık öğretim okulu müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Ek sınav için kaydı yenilenen 

öğrencilerin de 23 Kasım 2022 tarihi saat 23:59 a kadar sınava katılmaları gerekmektedir. 

2) 2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI  
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2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları; 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 

2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır. Çevrimiçi sınavların başlangıç ve 

bitiş saatlerinde Türkiye saati dikkate alınacaktır. 

3) CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİN 2022-2023 EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI  

Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu hükümlü öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinc i 

dönem sınavları 25 Kasım 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim 

içi (online) olarak yapılacaktır.  


