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BAŞVURUNUZU YAPMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ.! 
Anadolu Üniversitesi ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen protokol uyarınca yürütülen Açık Öğretim 
Ortaokulu Batı Avrupa Programına kayıt yaptıran öğrenciler  Anadolu Üniversitesinin veya Batı Avrupa Bürosu'nun 
öğrencileri değil;  Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu’nun öğrencisi olmaktadır. Bu öğrencilerin; yasal 
mevzuat ve öğrencilik hakları bakımından Türkiye'deki öğrencilerden (ikamet yerleri dışında) bir farkları yoktur. Açık 
Öğretim Ortaokuluna  kayıtlı öğrenciler,  Türkiye'deki diğer öğrenciler gibi her türlü yasa ve yönetmeliklere uymak 
zorundadır. Bu zorunluluk sınavlarda ve eğitim uygulamalarında uyulacak esas ve yönergeleri de kapsar. Yerel 
mevzuatlar öne sürülerek bu yükümlülükten ayrı tutulma isteği kabul edilmez. Taraflar arasında doğabilecek her 
türlü anlaşmazlığın giderilmesi için Eskişehir  Mahkemeleri yetkili kılınmıştır. Batı Avrupa Programları'na kayıt 
yaptıran veya kayıt yenileten öğrenciler bu hükümleri kabul etmişlerdir. 
 
1- KAYIT BAŞVURU İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR 
Açık Öğretim Ortaokulu Batı Avrupa Programına kayıt yaptırabilmek için adayların Avrupa 
ülkelerinde yerleşik veya en az altı ay süreli geçerli oturma iznine sahip olmaları 
gerekmektedir.  

• İlkokul mezunları ve 4. sınıfı bitirenler,  
• İlköğretim ya da ortaokullarının 5, 6, 7 veya 8. sınıfından ayrılanlar,  
• Ortaokuldan ayrılanlar veya ortaokulu dışardan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,  
• Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar, 
• Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,  
• Yurt dışında öğrenim görüp en az ilkokul 4. sınıfını bitirenler düzeyinde Denklik Belgesi olanlar, 

başvurabilir.  
 

Açık Öğretim Ortaokulunun Batı Avrupa Programına kayıt yaptıracak kayıt kabul 
şartlarını taşıyan öğrencilerde yaş sınırı aranmayacaktır. 
 

• Açık Öğretim Ortaokulu’nda örgün (sıralı-sınıflı) ortaokul öğretim programı uygulanır. 
• Başarılı oldukları takdirde öğrenciler, 5. sınıftan başlıyorsa en az dört dönemde 6. sınıftan 

başlıyorsa en az üç dönemde, getirdiği belgeye göre de bir ya da iki dönemde Açık Öğretim 
Ortaokulu tamamlama belgesi almaya hak kazanabilirler. 

• Öğrenciler girecekleri sınavlarda, her dersin ders kitabının tamamından sorumlu olacaklardır. 
 
2- SINAV UYGULAMASI VE DERSLER 
Açık Öğretim Ortaokulu Batı Avrupa Programı sınavları, kılavuzda belirtilen tarihlerde ve her 
öğretim yılı için belirlenen sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak yapılır.  
 

• Merkezi sistemle yapılan sınavlarda çoktan seçmeli test uygulanır. 
• Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.  
• Sonuçlar 100 lük not sistemine göre açıklanır. 

Zorunlu öğrenim çağı dışındaki öğrenciler, bir dönemde sadece bir sınıfa ait dersler ve bir üst 
sınıfın en fazla dört dersi ile başarısız oldukları diğer derslerden sınava katılabilirler.  
Tüm derslerin ataması Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından yapılır.  
 
2.1 Dersler: Açık Öğretim Ortaokulu Batı Avrupa Programında alınacak dersler, aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir. 
 
5. SINIF 6. SINIF 7. SINIF 8. SINIF 
Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe 
Matematik Matematik Matematik Matematik 
Fen Bilimleri Fen Bilimleri Fen Bilimleri Fen Bilimleri 
Din Kült. ve Ahlak Bil. Din Kült. ve Ahlak Bil. Din Kült. ve Ahlak Bil. Din Kült. ve Ahlak Bil. 
Yabancı Dil 
-İngilizce 
-Almanca 
-Fransızca 

Yabancı Dil 
-İngilizce 
-Almanca 
-Fransızca 

Yabancı Dil 
-İngilizce 
-Almanca 
-Fransızca 

Yabancı Dil 
-İngilizce 
-Almanca 
-Fransızca 

Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler T.C. İnk. Tar. ve Atatürkçülük 
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2.2 Sınavlar: Açık Öğretim Ortaokulu’nda, 1., 2. ve 3. dönem olmak üzere yılda üç defa sınav 
yapılmaktadır. Sınavlar belirlenen tarihlerde, hafta sonu bir gün içinde yapılır. Açık Öğretim 
Ortaokulu Batı Avrupa Programı sınavları, öğrencilerin başvuru sırasında yapmış oldukları 
tercihe göre Batı Avrupa ülkelerinde bulunan 12 sınav merkezinde çoktan seçmeli test yöntemi 
uygulanarak yapılır.  

2.3 Sınava Giriş Belgesi: Sınavların yapılacağı bina ve salonlar ile hangi gün, hangi 
derslerden sınava girileceğini gösteren belgedir. Bu belge olmadan öğrenciler sınava 
giremezler. Sınava giriş belgesinin üzerinde yer alan bilgilerde eksiklik veya yanlışlık varsa 
öğrenci bir dilekçe ile Batı Avrupa Bürosuna yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.  
 
 “Sınava Giriş Belgeleri” öğrencilerin adreslerine gönderilmeyecek http://bap.anadolu.edu.tr  
web adresinde  yayınlanacaktır. Öğrenciler sınav tarihine 10 gün kala bu sayfaya girip sınava 
giriş belgesinin çıktısını alarak sınav yerine  bu belgeyle geleceklerdir. Öğrenciler sınav giriş 
belgesinde  belirtilen yerde, tarihte ve belirtilen derslerden sınava girmek zorundadır. 
Herhangi bir nedenle sınava giremeyen öğrenci için giremediği sınavın  tekrarı mümkün 
değildir. Öğrenciler takip eden dönem sınava girerler. 
 
2.4 Sınav Sonuç Belgesi: Sınava girilen derslerin başarı durumunu gösteren belgedir. “Sınav 
Sonuç Belgesi” öğrencilerin adreslerine   postalanmamaktadır. Öğrenciler sınav sonuçlarını 
Açık Öğretim Ortaokulunun resmi web sayfası üzerinde yer alan öğrenci girişinden veya 
http://bap.anadolu.edu.tr web adresinden öğrenebilecekleri gibi çıktısını da alabileceklerdir.  
 
2.5 Sınıf Geçme:  

•   Sınıfın bütün derslerinden 45 puan alarak başarılı olanlar;  
• Türkçe dersinden başarılı olmak şartı ile en az iki dersten başarısız olduğu halde derslerin 

yılsonu aritmetik puanı en az 45 olanlar doğrudan bir üst sınıfa geçerler veya mezun olurlar.  
• Bir üst sınıfa geçen öğrenciler ile başarısız ders/dersleri bulunan öğrenciler aynı     öğretim yılı 

içerisinde başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın bir sonraki  dönem bir üst sınıfın 
sınavlarına katılabilirler.  

 
AÖO yönetmeliğine göre; yeni kayıt yaptıran öğrencilere bir üst sınıftan 4 ders atanır. 
Öğrenciler atanan bu derslerden de sınavlara girebileceklerdir.  
 
3- ÖĞRENCİLİK SÜRESİNCE BİLİNMESİ GEREKENLER  
 
3.1 Öğrenim (Tamamlama) Belgesi: Açık Öğretim Ortaokulundaki öğrenimlerini başarı ile 
tamamlayarak öğrenim belgesi almaya hak kazanan öğrenciler, T.C. MEB Açık Öğretim 
Ortaokulu, Öğrenim (Tamamlama) Belgesi alacaklardır. Bu öğrenim (Tamamlama)  belgeleri, 
Türkiye’deki örgün ortaokulların verdiği öğrenim (Tamamlama)  belgeleri ile eşdeğerdedir. 
Mezunlar bu öğrenim (Tamamlama) belgesi ile isterlerse örgün veya açık öğretim sistemiyle 
eğitim veren liselere devam edebilirler. (Ayrıca, öğrencilerin yurtdışında ne tür öğrencilik 
haklarından yararlanabilecekleri, yaşadıkları ülkelerin yasaları uyarınca, o ülkenin merkezi 
veya yerel yönetimi tarafından belirlenmektedir.) Öğrenim Belgeleri Açık Öğretim Ortaokulu 
tarafından düzenlendikten sonra, Batı Avrupa Bürosuna gönderilmekte veya buradan 
öğrencilere verilmektedir. 
 
3.2 Öğrenci Numarası: Kesin kayıt işleminiz tamamlandıktan sonra, size gönderilen 
yazışmalarda öğrenci numarası ve TC Kimlik Numarası yer alacaktır. Yazışmalarınızda 
öğrenci numaranızı ve TC Kimlik Numaranızı belirtiniz. 
 
3.3 Öğrenci Bilgilerinde Değişiklik Yapılması: Öğrenciler, adres, nüfus, kimlik, adı-soyadı 
gibi bilgilerde meydana gelen değişiklikleri her yıl kayıt yenileme işlemleri sırasında kendilerine 
gönderilecek “Kayıt Yenileme Formu” aracılığıyla bildireceklerdir. Öğretim yılı içinde söz 
konusu bilgilerinizde    değişiklik olması durumunda sınav tarihinden 45 gün önce Batı Avrupa 
Bürosuna bir dilekçeyle bildiriniz.  
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3.4 Öğrenci Belgesi: Açık Öğretim Ortaokulu Batı Avrupa Programı’na kayıtlı olduğunuzu 
gösterir belgedir. Kaydını yeniletmeyen öğrencilere öğrenci belgesi verilmez.  
 
3.5 Kayıt Yenileme: Her üç dönemlik sınav sonunda bir öğretim yılı sona erer ve mezun 
olamayan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılı için belirlenen süreler içinde  kayıt yenileme 
işlemini yapar. Kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o öğretim yılı için öğrencilik haklarından 
yararlanamazlar. (Sınavlara giremezler, öğrenci belgesi alamazlar.) 
 
3.6 Kaydın Dondurulması: Her öğretim yılı başında kaydınızı yeniletmediğiniz takdirde, o yıl 
için kaydınız dondurulur. Sınavlara giremezsiniz ve öğrencilik haklarından yararlanamazsınız. 
Ancak, bir sonraki öğretim yılı başında belirlenen süre içinde kaydınızı yeniletebilir, sınavlara 
girebilirsiniz. 
 
3.7 Kaydın Silinmesi: Öğrencinin yazılı isteği olmadıkça kaydı silinmez. Kaydını sildirmek 
üzere başvuran öğrenciye Açık Öğretim Ortaokulundaki son öğrenim durumunu gösterir 
öğrenim belgesi Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından verilir. 
 
4- ÖĞRETİM MALZEMELERİ 
 
Açık Öğretim Ortaokulu Batı Avrupa Programında yer alan derslerin kitapları öğrencilere, 
hazırlanarak Eskişehir’den adreslerine postalanır. Gönderilen öğretim malzemelerinin 
bulunduğunuz ülke yasalarına göre ortaya çıkacak gümrük, katma değer ve diğer ödemeleri 
öğrenciye aittir. Ders kitapları öğrenci adreslerine ulaşıncaya kadar Açık 
Öğretim Ortaokulu’nun web adresinden PDF formatlı elektronik ders kitaplarına ulaşmanız 
mümkündür. 
 
5- KAYIT BAŞVURU İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
 
Kayıt Başvuru Tarihi 
Açık Öğretim Ortaokulu Batı Avrupa Programının 2018-2019 öğretim yılı yeni kayıt başvuru 
işlemleri 15 Ağustos – 21 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihler arasında Batı 
Avrupa Bürosuna ulaşan belgeler,  usulüne uygun ve eksiksiz ise Açık Öğretim Ortaokulu 
Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. (Ders atamalarının yapılması, kitapların hazırlanması, postalama 
işlemlerinde ve sınav organizasyonunda aksama olmaması için, başvurunuzun eksiksiz olması son 
derece önemlidir. Bu nedenle aşağıdaki açıklamaları dikkatle okuyunuz.) 
 
Kayıt için istenen belgeler; 

1- Fotoğraflı Kayıt Başvuru Formu,  
2- Öğrenim Belgesinin aslı,  
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
4- Bir Adet Vesikalık Fotoğraf,  
5- Öğrenim Giderinin Ödendiğine İlişkin Banka Dekontu. 

 
1- Fotoğraflı Kayıt Başvuru Formu 
Formda yer alan Ad, Soyad, Ana ve Baba Adı, Doğum Tarihi ve Yeri, Cinsiyeti ve Adres ile ilgili 
bilgilerinizi her kutucuğa bir harf gelecek şekilde siyah renkli dolmakalem veya tükenmez kalem ile 
(büyük harflerle) doldurunuz. Sınava girmek istediğiniz merkezi, (2018-2019 öğretim yılı sınavları, 
Köln, Stuttgart, Berlin, Münih, Frankfurt, Essen, Bern, Hamburg, Brüksel, Viyana, Paris, 
Lyon, Den Haag ve Londra* şehirlerinde yapılacaktır) tercih ettiğiniz yabancı dili (X) işareti 
koyarak belirtiniz. Fotoğrafınızı mutlaka ilgili kutucuğa yapıştırınız. Kayıt başvuru formunun 
altına adınızı, soyadınızı yazıp tarih atarak imzalayınız. 
 
*Londra’da yeterli başvuru olmaması halinde  bu merkezi seçen öğrenciler; sınavlarına seçmiş oldukları  ikinci 
tercihleri olan sınav merkezinde gireceklerdir. 
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2- Öğrenim Belgesi 
Kayıt başvuru işlemi için göndermeniz gereken öğrenim belgesi aşağıdakilerden biri olabilir:  

• İlkokul Diploması’ nın aslı veya Diploma Kayıt Örneği’nin aslı, 
• İkinci Kademe Okur Yazarlık Belgesi’nin aslı veya  İkinci Kademe Okur Yazarlık Kayıp 

Belgesinin Aslı, 
• Denklik Belgesi: Öğrenimlerini yurtdışında gören öğrenci adayları, öğrenimlerinin 

Türkiye’deki İlköğretim veya ortaokulunun 5., 6., 7. veya 8. sınıfına  denk olduğunu 
gösteren denklik belgesi ile başvurabilirler. (Bulundukları ülkedeki Eğitim Müşavirlikleri ya 
da Ataşeliklerinden alacakları denklik belgesinin aslı ile denklik yaptırmak üzere ilgili 
makama verdikleri karnelerin birer fotokopilerini göndereceklerdir. Denklik belgesi tek 
başına geçerli değildir.) 

• Tasdikname: Ortaokulun 1., 2. ve 3. sınıflarında öğrenciyken okuldan ayrılanlar, İlköğretim 
okullarının veya ortaokulunun 5.,  6., 7. ve 8. sınıflarından ayrılanlar okuldan ayrılırken 
aldıkları öğrenim belgesinin (Tasdikname) aslını vereceklerdir. 

• Diğer: Ortaokul dışarıdan bitirme sınavına devam ederken ayrılanlar, bu durumlarını 
gösteren belgeyi vereceklerdir. 
 

Denklik İşlemleri 
Yurtdışındaki öğretim kurumlarında eğitim görmüş iseniz; denklik işlemi için bağlı bulunduğunuz 
Ataşeliğe telefon ederek öğrenim durumunuzu belirtiniz ve gerekli olan belgelerin neler olduğunu 
öğreniniz.  
Ara sınıflardan ayrılarak gelenler veya denklikleri ara sınıflara yapılanların alacakları dersler, 
öğrenim belgelerinin incelenmesinden sonra belirlenir. Bu öğrenciler öğrenim belgesinde ayrıldığı 
sınıfa ait başardıkları derslerden sorumlu tutulmazlar. 
 
Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki Eğitim Ataşeliklerinin Telefon Numaraları 
 
Berlin:  030-229 18 61 Hannover:  0511-131 83 48 

Düsseldorf:  0211-454 78 42 Karlsruhe: 0721-85 61 28 

Essen: 0201-842 16 31 Köln:  02233-974 18 32 

Frankfurt:  069-707 23 07 Mainz (1): 06131-586 27 63 

Hamburg: 040-4107399 Mainz (2): 06131-831784  

Münih:  089-178 19 111 Münster:  0251-442 03 

Stuttgart:  0711-26 40 57 Nürnberg: 0911-946 76 36  

 
NOT: Türkiye’ den kalfalık, ustalık ya da usta öğreticilik belgesi olanlar 6. sınıf derslerinden muaf 
tutularak 7. sınıftan başlatılırlar. Ancak, Esnaf ve Sanatkâr Odalarından alınan belgeler geçerli değildir. 
 
3- Nüfus Cüzdanı Örneği 
 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları nüfus cüzdanlarının; diğer ülke vatandaşları ise bulundukları ülke 
vatandaşı olduğunu belirten “fotoğraflı kimlik” belgelerinin önlü arkalı fotokopisini aynı sayfa 
üzerine çektirerek göndereceklerdir. (Fotokopi A4 kâğıdına çekilmiş olmalıdır.) 
4- Vesikalık Fotoğraf 
 
Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5 x 6 cm ebadında tanınmanıza engel teşkil etmeyen 
renkli vesikalık fotoğrafınızı başvuru formuna yapıştırınız. (Ayrıca  fotoğraf göndermeyiniz.) 
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5- Öğretim Gideri 
 
AÖO Batı Avrupa Programına kayıt yaptıracaklar 2018-2019 öğretim yılında mahalli hizmetler 
ve sınav gideri için 200,-EUR ödeyeceklerdir. Söz konusu ödemenin tüm havale masrafları 
(bankalar arası yapılan kesintiler de dahil) göndericiye ait olmak üzere aşağıda belirtilen 
hesap numarasına şahsen veya hesabınızın bulunduğu bankadan havale işlemi ya da internet 
bankacılığı (online-banking sistemi) havalesi yoluyla da yapılması mümkündür. Havale 
işleminde kullanılacak makbuzun; (online banking sisteminde de)   alıcı bölümüne, aşağıda yer 
alan alıcı adını, banka adını, IBAN numarasını ve BIC/SWIFT kodunu, gönderen  bölümüne 
ise, Öğrenci Adayının Adı-Soyadı, mutlaka kitap harfleriyle büyük ve okunaklı bir şekilde 
yazınız. Öğretim gideri, sizin adınıza başkası tarafından ödense bile, havale kağıdının 
gönderen kısmına öğrenci olacak kişinin adı ve soyadı yazılmalıdır. Unutmayınız ki, 
göndericisi belli olmayan ödemeler işleme konulamamaktadır.  
 
Banka Bilgileri  
Alıcının Adı : T.C. Anadolu Üniversitesi DSS 
Banka Adı  : Ziraat Bank International AG, Filiale Köln 
IBAN                                 : DE04512207001004323034 
BIC/SWIFT : TCZBDEFF 
 
Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, sınavlara katılmayan veya kaydını sildiren öğrencilerin 
öğrenim gideri iade edilmeyecektir. 
 
6- KAYIT BAŞVURU BELGELERİNİN POSTALANACAĞI ADRES 
 
Kayıt için istenen belgeleri  en geç 21 Eylül 2018 tarihine kadar  
Anadolu Uni. AÖO-BAP 
Friesenplatz 13 
50672 Köln/DEUTSCHLAND 
adresine  iadeli-taahhütlü olarak postalayınız. 
 
6- KAYIT BAŞVURUSUNUN GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR 

 
• Öğrenim gideri eksik ödenmiş/başka bir hesaba geçmiş/öğrenci adayının adına 

yapılmamışsa, 

• Başvuru işlemi süresi içinde yapılmamışsa, 

• Öğrenim Belgelerinin (Diploma/Tasdikname/Denklik Belgesi/Öğrenim Belgesi/Diploma 

Kayıp Belgesi) aslı verilmemişse, 

• Hiçbir ülkenin uyruğunu taşımayanlar, mülteciler ve bulundukları Avrupa ülkesinin yerel 

makamlarınca düzenlenmiş “Seyahat Belgesi” ile sınırlı veya sınırsız süreyle 

ikametlerine izin verilmiş olanların kayıtları yapılamaz, usulüne uygun olmayan belge 

ile kaydı yapılmış olanların da kaydı silinir.  
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7- SIKÇA SORULAN SORULAR  VE  CEVAPLARI 

1) Sınav sonuçlarımı ne zaman öğrenebilirim? 
Sınav sonuçları sınav tarihinden yaklaşık 10 gün sonra http://bap.anadolu.edu.tr web sayfasından 
öğrenci numaranız/T.C. numaranız ile öğrenebilir veya http://aio.meb.gov.tr/ web sayfası öğrenci 
girişinden sınav sonuç belgesine ulaşabilirsiniz. 
 
2) Birinci dönem sonunda başarısız olduğum derslerden tekrar sınava  girecek miyim? 
Başarısız ders/dersleri bulunan öğrenciler aynı öğretim yılı içerisinde başarısız oldukları ders/derslerden 
sınava girerler. Başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın bir üst sınıfın dersleri de atanabilir.  
 
3) İkinci dönem ders ataması ne zaman yapılacak? Nasıl öğrenebilirim?  
Birinci dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, AÖO Müdürlüğü tarafından ikinci dönem 
dersleriniz belirlenecektir. İkinci dönem sınavına hangi derslerden gireceğinizi http://aio.meb.gov.tr/ 
web sayfası üzerinde bulunan öğrenci girişinden T.C. Kimlik Numaranızı veya öğrenci numaranızı ile 
şifrenizi girerek öğrenebilirsiniz.  
 
4) Ders kitaplarının tamamından mı sorumluyum? 
AÖO Batı Avrupa Programı’nın yeni yönetmeliğine göre; 1 yılda 3 sınav dönemi uygulaması ile her 
sınav sonunda bir üst sınıfa geçme kolaylığı getirildiğinden, o dönem sınavına girilecek olan derse ait 
kitabın bütün ünitelerinden sorumlu olunacaktır. Mezuniyetinize kadar gerekli olabilecek tüm ders 
kitaplarınız birinci dönem başında Eskişehir’den adreslere postalanacaktır. Ayrıca 
http://aok.meb.gov.tr/test/dk/index2.html adresine girerek ders PDF formatındaki elektronik  kitaplarına 
ulaşabilirsiniz. 
 
5) Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Sistemini nasıl kullanabilirim bunun için neler yapmalıyım? 
Öncelikle şifrenizi bilmeniz gerekiyor. Şifrenizi bilmiyorsanız +90-312-4132235 -- +90-312-4132144 
numaralı telefonları ya da AÖO web sayfasındaki iletişim telefonlarından birini arayarak şifrenizi 
alabilirsiniz.  AÖO Bilgi Sistemine http://www.aio.meb.gov.tr/ sayfasında bulunan öğrenci girişinden 
kullanıcı adı (T.C. numaranızdır) ve şifrenizle AÖO Bilgi sistemini kullanabilirsiniz. 
 
6) Başarılı olduğum takdirde bir yılda mezun olabilir miyim? 
Altıncı sınıfa yeni başlayan bir öğrenci en az üç dönem sınava girer, üç dönem sonunda sınıf ve ders 
geçme kriterlerini yerine getirdiği takdirde, (bir öğretim yılı üç dönemden oluşur) AÖO Batı Avrupa 
Programından mezun olabilirler. Yedinci sınıftan başlayan öğrenci başarılı olduğu takdirde iki 
dönemde, sekizinci sınıftan başlayan öğrenci ise bir dönemde mezun olabilmektedir.  
 
7) Açık Öğretim Ortaokulu‘ndan mezun olduğum takdirde, aynı yıl Açık Öğretim Lisesi Batı 
Avrupa Programına kayıt olmak istiyorum. Ne yapmalıyım? 
Birinci, ikinci ve üçüncü dönem mezunları AÖL-BAP’a kayıt başvurusunda bulunabilirler. Kayıtlara ilişkin 
açıklamalar mezunların adreslerine gönderilecektir 
 
8) AÖO Batı Avrupa Programı sınavlarına Türkiye’ de girebilir miyim? 
Açık Öğretim Ortaokulu Batı Avrupa Programı‘na kaydolup, öğretim yılı içerisinde mazeretleri nedeniyle 
Türkiye’ de bulunmak zorunda kalanlar Eskişehir’de sınava katılmak üzere dilekçe yazarak başvuruda 
bulunabilirler. Kesin dönüş yapanlar, bir sonraki öğretim yılında öğrenimlerine devam etmek istiyorlarsa, 
AÖO Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak nakillerini aldırmaları gerekmektedir. 
 
9) Ad / Soyad değişikliğim oldu? Dilekçe yazmam gerekiyor mu? 
Soyadı değişikliğinizi belirten dilekçenizi, yeni düzenlenmiş kimlik belgenizin fotokopisini ekleyerek Köln 
Bürosuna gönderiniz.  
 
10) Vatandaşlığım değişecek/değişti. Dilekçe yazmam gerekiyor mu? 
Bu durumda AÖO bilgi sistemi üzerinde de değişiklikler yapılması gerekmektedir. Mutlaka AÖO 
Müdürlüğüne Köln Bürosu aracılığı ile dilekçe yazılarak gerekli değişiklikler yaptırılmalıdır. Aksi takdirde 
mezuniyet durumunda öğrenim belgenizde size ait olmayan bilgilerle karşılaşabilirsiniz. 
 
11) Seçtiğim yabancı dili değiştirmek istiyorum. Ne yapmalıyım? 
Kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra yabancı dil değişikliği yapılamamaktadır. 
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BATI AVRUPA İRTİBAT  BÜROSU İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 
 

Kayıt Başvurusu , Sınav Organizasyonu, Öğretim Gideri, Öğretim Malzemeleri ve Benzer 
Konulardaki Soru ve İstekleriniz  İçin; 

 
Anadolu Uni. AÖO-BAP 

Friesenplatz 13 
50672 Köln / DEUTSCHLAND 

Tel : 0221-51 10 47 
Faks : 0221-52 11 49 

E - Posta: lise@anadolu-uni.de 
İnternet : http://bap.anadolu.edu.tr 

 
Kesin Kayıt İşlemleri, Öğrenim Belgesi, Çıkma Belgesi ve Benzer konulardaki Soru ve 

İstekleriniz İçin; 

 
 

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Emniyet Mah. Milas Sok. No :21   
TR-06500 Teknikokullar /Ankara   

 
TEL    : 0090-312- 413 21 44 
            0090-312- 413 22 35 

(Telefonlar Yurtdışı İşlemleri İçindir.) 
FAKS : 0090-312- 213 01 73 
E-Posta : acikilk@meb.gov.tr 

İnternet : http: //www.aio.meb.gov.tr 
 

Köln ve Ankara’daki irtibat merkezlerinin yoğunluğu nedeniyle soru ve istekleriniz için 
e-posta (lise@anadolu-uni.de) adresini kullanınız. Belge isteklerinin yazılı olarak 
yapılmasının gerekli olduğu önemle duyurulur. 
 
2018-2019 ÖĞRETİM YILI SINAV TARİHLERİ* 
Birinci Dönem              :  19 - 20  Ocak  2019 
İkinci Dönem                :  13 - 14  Nisan 2019 
Üçüncü Dönem            :  29-30 Haziran 2019 
 
BÜRO ÇALIŞMA SAATLERİ    (Orta Avrupa Saati ile) 
Hafta İçi Her Gün                       : 08:00 - 12:00 ve 13:00 - 17:00  
Telefonla Danışma Saatleri     : 14:00 - 17:00 
 
*Anadolu Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı sınav ve merkezlerini tarihlerini ortaya 
çıkabilecek zaruri koşullara göre değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Bu durumda öğrencilere 
önceden bilgi verilecektir. Bu duruma itiraz hakkı bulunmamaktadır.  


