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2016 MEB Kayıt (Yurtdışı Açıköğretim 
Lisesi)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 30/05/2016 tarih ve 75850160-301.01.01/31876 sayılı yazımız.
b) Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü' nün 29.07.2016 tarih ve
91554184- 100- E. 8128697 sayılı yazıları.

İlgi (b) yazılar ile Genel Müdürlüklerine bağlı Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi
Müdürlüğü’nün 1.300.000 civarında aktif öğrencisi olduğunu, okullarının bu yıl itibariyle 100.000
civarında mezun verebilecek durumda olduğunu, mezunlarının önemli bir kısmının üniversitelerin çeşitli
programlarına kayıt hakkı kazandıklarını, okullarının yılda üç dönem sınav yapıldığını, her yıl mezuniyet
şartlarını tamamlayamamış öğrencileri için en az bir kez olmak üzere ek sınav hakkı tanındığını, söz
konusu öğrencilere 21 Ağustos 2016 tarihinde bir ek sınav hakkı verildiğini, bu sınav sonucunda mezun
olacak öğrencilerin diplomaların veya çıkma belgelerinin mezuniyet tarihleri okulları yönetmeliği gereği
22 Ağustos 2016 olarak görüneceğini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ÖSYS sonuçlarına göre
üniversitelerin bir programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin 15-19 Ağustos 2016
tarihleri arasında, devlet üniversitelerinde ise elektronik kayıtların 12-16 Ağustos 2016 tarihleri arasında
yapılacağının açıklandığını, 21 Ağustos 2016 tarihinde yapılacak olan ek sınav sonucunda Açık Öğretim
Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve bu liselerin yurtdışı programlarından mezun duruma gelecek
olan öğrencilerden, 2016 ÖSYS sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı
kazananların mağduriyetlerine sebep verilmemesi için bu öğrencilerin üniversitelere kayıtlarının,
mezuniyet tarihine bakılmaksızın 30 Eylül 2016 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilmesine yönelik
gerekli kolaylığın sağlanması istenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaöğretim kurumlarında başarısız olan öğrencilerin bütünleme ve tek ders
sınavlarına ilişkin yönetmeliğinde söz konusu bütünleme sınavlarının eğitim öğretim başlamadan bir hafta
önce yapılacağına ilişkin hükümbulunmakta ve her yıl böyle uygulanmaktadır. Bu nedenle Öğrenci Seçme
ve Yerleştirme Sınavı sonucunda bir yükseköğretim programını kazanan adaylar belirlen tarihlerde
yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıramamakta ve daha sonra bu adaylara mezun olmaları durumunda
kontenjana bakılmaksızın kayıt hakkı verilmektedir. Bu durum uygulamada sıkıntılara neden olduğundan
konuya ilişkin 2016 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda açıklama yer
alması hususu 18/05/2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2016 ÖSYS
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda “Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı
kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek
adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtlarının yapılmasına, bu
adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini 30 Aralık 2016 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna
ibraz etmeleri halinde asıl kayıtlarının yapılmasına, bu tarihe kadar mezun olduklarını
belgeleyemeyenlerin geçici kayıtlarının silinmesine ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici
kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtlarının yapılmayacağı” açıklamasının yer almasına karar verilmiş
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olup, söz konusu karar ilgi (a) yazımızla üniversitelere duyurulmuştur.

Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Açık öğretim Lisesi ve bu liselerin yurt dışı programlarından mezun
duruma gelecek öğrencilerin de yukarıda belirtilen karar dikkate alınarak 2016 ÖSYS sonucunda bir
yükseköğretim programını kazanmaları halinde kayıt tarihlerinde geçici kayıt yaptıracakları hususunda
gereğini arz ve rica ederim.

e-imzalıdır
Süleyman Necati AKÇEŞME

Başkan a.
Genel Sekreter

Dağıtım:
Gereği:
Üniversitelere
Vakıf MYO Müdürlerine
KKTC' de bulunan Üniversitelere

Bilgi:
Milli Eğitim Bakanlığına
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)
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