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AÇIK	ÖĞRETİM	LİSESİ	BATI	AVRUPA	PROGRAMI	HAKKINDA	GENEL	BİLGİLER	
	
T.C.	Milli	 Eğitim	 Bakanlığı	 ile	 Anadolu	 Üniversitesi	 arasında	 imzalanan	 protokol	 uyarınca,	
Avrupa	ülkelerinde	yaşayan	vatandaş,	soydaş	ve	Türkçe	bilen	herkes	için	Açık	Öğretim	Lisesi	
Batı	 Avrupa	 Programı	 uygulanmaktadır.	 Açık	 Öğretim	 Lisesi	 Batı	 Avrupa	 Programında	
görülen	öğrenimin	içeriğinin	Türkiye’	deki	örgün	öğretim	yapan	(sınıflı-sıralı)	 liselerden	hiç	
bir	 farkı	yoktur.	Bu	nedenle	Açık	Öğretim	Lisesi	Batı	Avrupa	Programından	alınan	diploma	
ile	Türkiye’deki	diğer	liselerden	alınan	lise	diploması	eşdeğerdir.	Bu	diploma,	üniversitelere	
giriş	sınavını	kazanmaları	halinde	sahiplerine	yükseköğrenime	devam	etme	hakkını	verir.	
	
Açık	 Öğretim	 Lisesi	 Batı	 Avrupa	 Programının	 2018-2019	 öğretim	 yılı	 kayıt	 başvuruları	
internet	 üzerinden	 online	 olarak	 alınacaktır.	 Öğrenci	 adayları	 başvuru	 için													
http://bap.anadolu.edu.tr	 web	 sayfasında	 yer	 alan	 bağlantı	 üzerindeki	 bu	 kılavuzu	 ve	
internet	başvuru	kılavuzunu	dikkatle	okuduktan	sonra	“BAŞVURUNUZU	YAPINIZ”	ifadesini	
tıklayarak	 ilk	 aşamayı	 başlatmış	 olacaklardır.	 Başvuru	 işlemine	 ilişkin	 detaylı	 bilgi	 “KAYIT	
İŞLEMLERİ	 İLE	 İLGİLİ	 İNTERNET	 BAŞVURU	 KILAVUZU”	 nda	 yer	 almaktadır.	 Bu	 kılavuzları	
(Genel	 Bilgi	 Kılavuzu)	 ileride	 ihtiyaç	 duyulduğunda	 içindeki	 bilgileri	 tekrar	 okumak	 için	
bilgisayarınıza	mutlaka	kaydediniz.	
	
KAYIT	İÇİN	KİMLER	BAŞVURABİLİR?	
	

• Türkiye’	de	ortaokulu/ilköğretim	okulunu	bitirmiş	olanlar,		
• Türkiye’	de	genel	lise,	meslek	lisesi	veya	dengi	bir	okula	devam	ederken	tasdikname	

ile	ayrılanlar,	
• Yurtdışında	 öğrenim	 görüp	 denklik	 yaptırmış	 ve	 denklik	 sonucu	 lise	 mezunu	

olmadığı	anlaşılan	kişiler	(denkliğinde	meslek	lisesi	yazanlar	da	dahil.),		
• Avrupa	 ülkelerinde	 yerleşik	 olan	 veya	 en	 az	 altı	 ay	 süreli	 oturma	 iznine	 sahip	

olanlar,	başvurabilirler.	
	
ÖĞRETİM	SİSTEMİ	

• Açık	 Öğretim	 Lisesi	 Batı	 Avrupa	 Programında	 ders	 geçme	 ve	 kredi	 sistemi	
uygulanmaktadır.		

• Program	ortak	(zorunlu)	dersler	ve	seçmeli	derslerden	oluşmaktadır.		
• Bir	 öğretim	 yılı	 birbirinden	 bağımsız	 üç	 dönemden	 oluşmaktadır.	 18	 yaşından	 gün	

almış	 öğrenciler	 öğretim	 yılı	 içindeki	 tüm	 sınavlara	 girebilirler.	 III.	 Dönem	 sınav	
tarihinin	 ilk	 günü	 itibariyle,	 18	 yaşından	 gün	 almamış	 olan	 öğrenciler	 ise	 üçüncü	
dönem	sınavına	giremezler.			

• Her	dönem	en	 fazla	 toplam	35	kredilik	ders	 seçilebilmektedir.	 Yeni	kayıt	 yaptıran	
öğrencilerin	 sınava	 girecekleri	 ilk	 dönem	 dersleri	 Açık	 Öğretim	 Lisesi	 tarafından	
atanacaktır.	 İkinci	 ve	üçüncü	dönem	derslerini	 öğrenciler	 kendilerine	 gönderilecek	
şifre	 ile	 Açık	 Öğretim	 Lisesinin	 resmi	 web	 sitesi	 içerisinde	 yer	 alan	 öğrenci	 girişi	
alanından	 sisteme	 girerek	 seçeceklerdir.	 Şifre	 ise	 kesin	 kayıt	 işlemlerinin	
tamamlanmasından	sonra	adresinize	yazılı	olarak	ayrıca	gönderilecektir.	

• Öğrenci,	 yapılan	 sınavlarda	 başarılı	 olduğu	 derslerin	 kredisini	 kazanır.	 Kazanılan	
kredi	öğrencinin	toplam	kredisine	eklenir.		

• Öğrenci	sadece	başarısız	olduğu	dersi	tekrar	eder,	geçtiği	ders	ise	bir	daha	atanmaz.	
• Sınavların	değerlendirilmesi	Açık	Öğretim	Lisesi	Yönetmeliği	çerçevesinde	yapılır.		
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• Millî	 Eğitim	 Bakanlığı	 Orta	 Öğretim	 Kurumları	 Öğrenci	 Nakil	 ve	 Geçiş	 Yönergesi	

esaslarına	 uygun	 olarak	 ortaöğretim	 kurumları	 ile	 bunların	 dengi	 olan	 yurt	 dışı	
okulların	ara	sınıflarının;	

Ders	geçme	ve	kredi	uygulamasından	gelenlerin,	kullandıkları	dönem	haklarıyla	birlikte	en	
çok	12	dönemde,	
	
Sınıf	 geçme	 uygulamasından	 gelenlerin,	 devam	 ettikleri	 her	 ders	 yılı	 iki	 dönem	 kabul	
edilerek	kullandıkları	dönem	haklarıyla	birlikte	en	çok	12	dönemde,	öğrencilik	haklarından	
yararlanarak	öğrenime	devam	edebilmeleri,	
	
Toplam	 12	 dönem	 sonunda	 mezun	 olamayan	 öğrenci,	 kayıt	 yenilemek	 şartıyla	 sınavlara	
katılabilir	ancak,	öğrencilik	haklarından	yararlanamaz.	
	
DERSLER	
Birinci	 dönemde	 “Ortak	 ve	 Seçmeli”	 	 dersler	 AÖL	 Müdürlüğü	 tarafından	 yeni	 kayıt	
işlemlerinin	tamamlanmasından	sonra	doğrudan	atanır.	Diğer	dönemlerde	dersler	öğrenci	
tarafından	 belirlenen	 süreler	 içinde	 seçilir.	 Süresi	 içinde	 yapılmayan	 veya	 eksik	 bırakılan	
ders	 seçiminden	 öğrenci	 sorumlu	 olmakla	 beraber	 bu	 dersler	 AÖL	Müdürlüğü	 tarafından	
atanır.			
	
Dönemlere	göre	haftalık	ders	dağılım	çizelgesini	“www.aol.meb.gov.tr”	adresindeki	“Açık	
Öğretim	Lisesi	Dersleri”	seçeneğine	tıklayarak	görebilirsiniz.	
	
Ortak	(Zorunlu)	Dersler	

• Ortak	 dersler,	 Açık	 Öğretim	 Lisesinden	 mezun	 olabilmek	 için	 alınması	 gereken	
zorunlu	derslerdir.	Bu	dersler	başarılamazsa	tekrar	alınması	gerekir.		

• Üç	kez	sınava	girilmesine	rağmen	başarısız	olunan	ortak	dersten	muaf	olunur.	Muaf	
olunan	 ortak	 dersin	 kredisi	 kazanılmış	 olmaz,	 sadece	 zorunluluk	 ortadan	 kalkar.	
Muaf	olunan	ortak	ders,	istenirse	tekrar	alınabilir.	

• Ancak	 ortak	 dersler	 içerisinde	 yer	 alan	 “Dil	 ve	 Anlatım”	 veya	 “Türk	 Dili	 ve	
Edebiyatı”	başarılması	zorunlu	olan	derslerdir.	Bu	derslerden	muaf	olunmaz.		
	

Seçmeli	Dersler	
• Gerekli	 alan	 ve	 mezuniyet	 kredisini	 tamamlamak	 için,	 ortak	 (zorunlu)	 derslerinin	

yanında	atanan	derslerdir.		
• Seçmeli	derslerden	başarısız	olan	öğrenci,	gerektiği	takdirde	o	dersi/dersleri	tekrar	

alabilir.	
	
MEZUNİYET	KOŞULLARI	
Bir	 öğrencinin	 öğrenim	 gördüğü	 toplam	 dönemin	 en	 az	 8	 ve	 başardığı	 derslerin	 kredi	
toplamının	192,	ortak	derslerinin	tamamını	geçmiş	veya	muaf	olması	“Dil	ve	Anlatım”	veya	
“Türk	 Dili	 ve	 Edebiyatı	 ”derslerini	 ise	mutlaka	 başarmış	 olması	 halinde	 mezuniyet	 için	
gerekli	koşulları	yerine	getirmiş	olmaktadır.	Dil	ve	Anlatım	dersi	kademeli	olarak	kaldırılacak	
olup	yerine	“Türk	Dili	ve	Edebiyatı”	dersi	konulmuştur.	Türk	Dili	ve	Edebiyatı	dersi	 için	de	
muafiyet	söz	konusu	değildir.	
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ÖĞRETİM	MALZEMELERİ	
Açık	Öğretim	 Lisesi	 Batı	Avrupa	Programında	 yer	 alan	ortak	 ve	 seçmeli	 derslerin	 kitapları	
öğrencilere,	 ders	 seçim	 işlemleri	 yapıldıktan	 sonra	 her	 dönem	 başında,	 ders	 atamalarına	
göre	 hazırlanarak	 Eskişehir’den	 postalanır. Gönderilen	 öğretim	 malzemelerinin	
bulunduğunuz	ülke	yasalarına	göre	ortaya	çıkacak	gümrük	ve	diğer	ödemeleri	öğrenciye	
aittir.	
	
Öğrenciler	 bu	 kitaplara	 çalışarak	 sınavlara	 hazırlanırlar.	 Kitaplar	 Milli	 Eğitim	 Bakanlığı	
tarafından	öngörülen	 içeriğe	göre	 liselerde	kullanılan	kitapların	uzaktan	öğretim	tekniğine	
göre	yeniden	düzenlenmiş	halidir.		
	
Basılı	 ders	 kitapları	 birinci	 dönemde,	 tüm	 öğrencilerin	 ders	 atama	 işlemlerinin	
tamamlanmasından,	 ikinci	 ve	 üçüncü	 dönemde	 ise	 ders	 seçim	 işlemlerinin	 ardından	
Eskişehir’de	 hazırlanarak	 öğrencilerin	 adreslerine	 posta	 yoluyla	 gönderilir.	 	 Basılı	 ders	
kitapları	 adreslere	 ulaşana	 kadar	 sınavlara	 http://aok.meb.gov.tr/test/dk/	 	 web	 adresi	
üzerinde	yer	alan	PDF	formatlı	eş	değer	kitaplar	üzerinden	hazırlanılabilir.	
	
SINAVLAR	HAKKINDA	BİLGİLER	
	
2018-2019 öğretim yılı sınavları, Köln, Stuttgart, Berlin, Münih, Frankfurt, Essen, Bern, 
Hamburg, Brüksel, Viyana, Paris, Lyon, Den Haag ve Londra* şehirlerinde yapılacaktır.	
2018-2019	Öğretim	Yılı	sınav	tarihleri	aşağıda	yer	almaktadır.	
	
 I.	Dönem	Sınavları						19	-	20	Ocak	2019	
II.		Dönem	Sınavları				13	-	14	Nisan	2019	
III.	Dönem	Sınavları				29	-	30	Haziran	2019	
	
Anadolu	Üniversitesi	ve	Milli	Eğitim	Bakanlığı	sınav	tarihlerini	ve	sınav	merkezlerini,	ortaya	
çıkabilecek	 zaruri	 koşullara	 göre	 değiştirme	 hak	 ve	 yetkisine	 sahiptir.	 Bu	 durumda	
öğrencilere	önceden	bilgi	verilecektir.	Bu	duruma	itiraz	hakkı	bulunmamaktadır.		
	
*Londra’da yeterli başvuru olmaması halinde  bu merkezi seçen öğrenciler; sınavlarına seçmiş oldukları  ikinci 
tercihleri olan sınav merkezinde gireceklerdir. 
	
AÖL	 Batı	 Avrupa	 Programına	 kayıt	 yaptıran	 öğrenciler	 her	 dönemin	 sonunda	 belirtilen	
tarihlerde	 sınava	 girerler.	 Sınavlar	 milli	 ve	 dini	 bayramlar	 dışında	 birbirini	 takip	 eden	
Cumartesi	 ve	Pazar	 günleri	merkezi	 sistemle	 ve	 iki	 gün	arka	arkaya	 yapılır.	 Tüm	derslerin	
sınavları	çoktan	seçmeli	test	şeklinde	yapılmakta	olup,	ayrıntılar	aşağıda	yer	almaktadır:	
	
• Her	dersten	20	soru	sorulmaktadır.	
• Her	soru	4	seçeneklidir.	
• Her	doğru	cevabın	değeri	5	puandır.	
• Sınavda	 başarılı	 olmak	 için	 AÖL	 yönetmeliğinde	 öngörülen	 puanı	 almak	

gerekmektedir.		
• Sınavlar	yılda	üç	kez,	tüm	sınav	merkezlerinde	test	yöntemiyle	yapılır.		
• Sınavlarda	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığı	 Merkezî	 Sistem	 Sınav	 Yönergesi	 disiplin	 hükümleri	

uygulanır.	
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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	 bu	 durumun	 	 bir	 dilekçe	 ile	 Batı	
Avrupa	 Bürosuna	 yazılı	 olarak	 bildirilmesi	 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 kağıt 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.	
		
“Sınav	 Sonuç	 Belgesi”	 öğrencilerin	 adreslerine	 postalanmayacaktır.	 Öğrenciler	 sınav	
sonuçlarını	Açık	Öğretim	Lisesinin	resmi	web	sayfası	üzerinde	yer	alan	öğrenci	girişinden	
veya	 http://bap.anadolu.edu.tr	 web	 adresinden	 öğrenebilecekleri	 gibi	 çıktısını	 da	
alabileceklerdir.		
	
Sınavların	Değerlendirilmesi		
	
Sınavlar	100	üzerinden	değerlendirilir,	daha	sonra	bu	puanlar	aşağıdaki	not	değerlendirme	
çizelgesinde	görüldüğü	gibi	 nota	dönüştürülür.	 Sınav	 sonuçları	 yaklaşık	15	gün	 	 içerisinde	
http://bap.anadolu.edu.tr	 adresinde	 ve	 Açık	 Öğretim	 Lisesinin	 resmi	 web	 sitesinde	 	 ilan	
edilmektedir.		
	
Sınavlara	İtiraz	
	
İtiraz	 işlemi,	 sınav	 sonuçlarının	 yayınlanmasını	 takip	 eden	 3	 (üç)	 iş	 gününde;	 kılavuzun	
sonunda	yer	alan	Batı	Avrupa	İrtibat	Bürosunun		adresine		dilekçe	ile	yapılabilir.	
	
AÇIK	ÖĞRETİM	LİSESİNDE	KULLANILAN	TERİMLER	
Aktif	Öğrenci	 Yeni	kayıt	olan	veya	kaydını	süresinde	yenileyen	öğrencilerimiz	için	

kullanılır.	
Donuk	Öğrenci		 Kaydını	bir	kez	yenilemeyen	öğrencilerimiz	için	kullanılır.	
Silik	Öğrenci		 Üst	üste	en	az	iki	defa	kaydını	yenilemeyen	öğrenciler	için	kullanılır.	
Kredi	 Öğretim	programlarında	belirtilen	derslerin	haftalık	ders	saati	sayısına	

denir.	
Dönem	 Eğitim-Öğretimin	başladığı	tarihten	dönem	sınavlarının	yapıldığı	tarihe	

kadar	geçen	süreye	denir.			
Muaf	Olma	 :	Üç	kez	sınavına	girilen	ancak	başarısız	olunan	ortak	dersin	başarma	

zorunluluğunun	ortadan	kalkmasına	denir.	Muaf	olunan	dersin	kredisi	
kazanılmış	olmaz,	muaf	olunan	ders	istenirse	tekrar	alınabilir.	
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KAYIT	YENİLEME	-	KAYIT	SİLME	
	
Açık	 Öğretim	 Lisesi	 Batı	 Avrupa	 Programında	 kayıtlı	 tüm	 öğrenciler	 (mezun	 olmamış	 ise)	
kayıt	 yenileme	 işlemi	yaptırmaları	 gerekmektedir.	Buna	 ilişkin	açıklama	yazısı	öğrencilerin	
adreslerine	 gönderilmekte	 ve	 ayrıca	 http://bap.anadolu.edu.tr	 web	 sayfasında	
duyurulmaktadır.	
	
Kaydını	yeniletmeyen	öğrenciler,	 izleyen	yıllarda	kayıt	yeniletmeleri	halinde	öğrenimlerine	
kaldıkları	 yerden	 devam	 edebilirler.	 Kaydını	 yeniletmediği	 takdirde	 öğrencilik	 haklarından	
(sınava	giremezler,	öğrenci	belgesi	alamazlar)	yararlanamazlar.	
	
Kesin	kayıt	işlemi	tamamlandıktan	sonra;	öğrencinin	kaydı	kendi	isteği	üzerine	silinebilir.	
Herhangi	bir	nedenle	kaydını	 sildiren	öğrencinin	yapmış	olduğu	ödemeler	 iade	edilmez.	
Tekrar	kayıt	olmak	için	bir	sonraki	öğretim	yılı	başvuru	yapılması	gerekmektedir.		
	
Kaydını	sildirmek	isteyen	öğrencilerin;	kayıt	sildirme	isteğini	açıkça	belirten	imzalı	dilekçeyi,	
Batı	Avrupa	İrtibat	Bürosuna	posta	yolu	ile	göndermelidirler.	
	
DİPLOMA	İLE	İLGİLİ	BİLGİLER	
	
Diplomalar	 AÖL	 Müdürlüğü	 tarafından	 hazırlanarak	 Köln	 Bürosuna	 teslim	 edilmektedir.	
Öğrencilere	mezun	olduklarına	dair	bilgi	posta	yolu	ile	bildirilmekte	ve	diplomalar	elden	ya	
da	posta	yolu	ile	adreslerine	teslim	edilmektedir.		
	
Öğrenci	Belgesi	İçin	Başvuru			
	
A4	kağıt	 üzerine	Batı	Avrupa	Bürosu	Yöneticiliğine	hitaben	 	 	 öğrenci	 numarası,	 ad,	 soyad	
açık	adres	yazılarak,	 imzaladığınız	dilekçenizin	Batı	Avrupa	Bürosunun	 	kılavuzun	sonunda	
yer	alan	adresine			gönderilmesi	gerekmektedir.		
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SIKÇA	SORULAN	SORULAR	
	
Öğrenim	giderini	taksitle	ödeyebilir	miyim?		
	
Öğretim	gideri		kayıt	ve	kayıt	yenileme	tarihleri	içerisinde	bir	defada	ödenmektedir.	Taksitle	
ödeme	seçeneği	bulunmamaktadır.		
	
Açık	Öğretim	Lisesi	Batı	Avrupa	Programı	sınavlarına	Türkiye’	de	girebilir	miyim?	
	
Açık	 Öğretim	 Lisesi	 Batı	 Avrupa	 Programına	 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,	 AÖL	 Müdürlüğü’ne	 dilekçe	 yazarak	 nakillerini	
aldırmaları	gerekmektedir.	
 	
Adres	değişikliği	olduğunda	ne	yapmam	gerekiyor?	
	
Adres	 değiştirmeniz	 halinde	 bunu	 bir	 dilekçe	 ile	 Batı	 Avrupa	 Bürosuna	 yazılı	 olarak	
bildirmeniz	gerekmektedir.		
	
Türkiye	Cumhuriyeti	vatandaşı	değilim,	Açık	Öğretim	Lisesi	Batı	Avrupa	Programına	kayıt	
yaptırabilir	miyim?	
	
Türkçe	 bilen	 yabancı	 uyruklu	 öğrenci	 adayları	 da	 Açık	 Öğretim	 Lisesi	 Batı	 Avrupa	
Programına	kayıt	yaptırabilirler.	
	
Üniversitelerin	YÖS	Sınavları	ile	ilgili	bilgi	alabilir	miyim?	
	
YÖS	sınavları	hakkında	bilgi;	sınavı	yapan	Üniversitelerden	alınabilir.		
	
Kayıt	için	istenen	belgelerimi	gönderdikten	sonra	öğrenci	belgesi	almam	mümkün	müdür?	
	
	Kayıt	başvuru	tarihi	sona	erdikten	yaklaşık	bir		ay	sonra	kaydınızın	yapıldığına	ilişkin		
bilginin	adresinize	gönderilmesi	planlanmaktadır.	Söz	konusu	bilgi	size	ulaştıktan	sonra		
öğrenci	belgesi	isteğinde	bulunabilirsiniz.	
	
(http://bap.anadolu.edu.tr)	 sayfasında	 daha	 kapsamlı	 olarak	 düzenlenmiş	 Sıkça	 Sorulan	
soruları	mutlaka	okuyunuz)	
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Öğrenci	Belgesi,	Sınav	Organizasyonu,	Öğretim	Gideri,	Öğretim	Malzemeleri	ve		

Benzer	Konulardaki	Soru	ve	İstekleriniz	İçin	aşağıdaki	adreslere	başvuruda	

bulunabilirsiniz.	

Anadolu	Uni.	AÖL-BAP	
Friesenplatz	13	
D-50672	Köln		

	
		Tel	:	0221-51	10	47	

Faks	:	0221-52	11	49	

Ders	Atamaları,	Kredi	Durumları,	Diploma,	Çıkma	Belgesi,	Transkript	Belgesi	ve	

Benzer	Konulardaki	Soru	ve	İstekleriniz	İçin	aşağıdaki	adreslere	başvuruda	

bulunabilirsiniz.	

	

T.C.		
Milli	Eğitim	Bakanlığı	

Açık	Öğretim	Lisesi	Müdürlüğü	
Emniyet	Mah.	Milas	Sok.	No	:21			
TR-06500	Teknikokullar	/Ankara		

	
Tel				:	0090-312-	413	21	84	
Faks	:	0090-312-	213	01	75	

E-Posta	:	aokyurtdisilise@meb.gov.tr	
İnternet	:	http:	//www.aol.meb.gov.tr	

	
									

Hafta	içi	her	gün	
	(Orta	Avrupa	Saati	İle)	

	
Büro	Çalışma	Saatleri																:	08:00	-	12:00	ve	13:00	-	17:00	
Telefonla	Arama	Saatleri										:	14:00	-	17:00	
Sorularınız	için																												:	lise@anadolu-uni.de			
Web	Adresi																																	:	http://bap.anadolu.edu.tr	
Belge	isteklerinin	yazılı	olarak	yapılmasının	gerekli	olduğu	önemle	duyurulur.	

	
	

AÇIK	ÖĞRETİM	LİSESİ	MÜDÜRLÜĞÜ	İLETİŞİM	BİLGİLERİ	

	


