AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2021–2022
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI III. DÖNEM
E-SINAV RANDEVU SİSTEMİ
Randevular
Randevu Tarihleri
Sınavların Yapılacağı Tarih
Sınav Sonuçları

: Öğrenci Bilgi Sistemi
: 9 Mayıs 2022 – 27 Mayıs 2022
: 1 Haziran 2022 – 25 Ağustos 2022
: 1 Ağustos 2022 – 31 Ağustos 2022

1. Öğrenci adayları; 15 Mayıs tarihine kadar adres bilgilerini kontrol etmelidir.
(Öğrencilerin randevu sistemlerinde kayıt bilgileri baz alınarak randevu
verileceğinden, bu hususa dikkat etmeleri çok önemlidir. )
2. Öğrenciler 9 Mayıs tarihinden itibaren Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde aktif hale
gelecek “E-Sınav Randevu oluştur” butonuna basarak randevularını
oluşturacaklardır.”

3. E-Sınav salonları haftanın her günü aktif olacağından, öğrenciler boş bulunan
tüm saatlerde randevu alabileceklerdir.
4. Randevu sisteminde randevusu onaylanan öğrenciler, randevu tarihini daha
sonra değiştiremeyeceklerdir.

5. Randevu sistemi her sınav dönemi için ayrı ayrı açılacaktır.
6. Ders seçim işlemleri sırasında bir öğrenci en fazla 12 ders seçme hakkına
sahiptir. Dolayısıyla randevu sisteminde seçilen 12 dersten sınava giriş
sağlanacaktır.

7. Randevu sırasında “Onaylı Fotoğraf Bulunamadı” ibaresi ile karşılaşan
öğrenciler; bağlı bulundukları Halk Eğitim Merkezlerine başvurarak biyometrik
fotoğraflarını sisteme kayıt ettirmelidir.
8. E-Sınav salonlarında bulunan yüz tanıma sistemi, biyometrik fotoğraflar
aracılığı ile işlem yapacaktır. Halk Eğitim merkezlerinin biyometrik fotoğrag
çekiminde öğrencinin yüzünün tamamını görecek şekilde fotoğraflarını
sisteme yüklemeleri önemlidir.

9. Sınav randevusu alan öğrenciler, öğrenci sistemlerinde otomatik olarak
oluşturulan “Sınav Giriş Belgesi” ile sınava alınacaktır. Sınavdan önce sınav
giriş belgesi mutlaka öğrencinin yanında bulunmalıdır.

10. Sınava girişte Sınav Giriş Belgesi, onaylı kimlik ve kalem, silgi vb. araçlar
hazır bulunmalıdır.
11. Yabancı uyruklu öğrenciler için geçici kimlik belgeleri geçerli olacaktır.
12. Sınav sırasında öğrenciler elektronik cihazları kullanacaktır. Öğrencilere her
hangi bir soru kitapçığı, cevap anahtarı vb. verilmeyecektir.
13. Açıköğretim kurumları sınavları 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren E-Sınav
salonlarında gerçekleştirileceğinden, Halk Eğitim Merkezlerinin E- Sınav salon
bilgilerini web sitelerinden duyurmaları gerekmektedir.
14. Salon sayısının yetersiz olduğu yerleşim yerlerinde, Açıköğretim kurumları
sınavlarının gerçekleştirilmesi için kullanılması uygun görülen BT sınıf listeleri
ilgili Halk Eğitim Merkezleri ve okullara bildirilmiştir. Öğrencilerin sınav
süresince herhangi bir sorun yaşamamaları adına bu salonların bilgileri de
ayrıca belirtilmelidir.
15. Sınav uygulama kılavuzu ayrıca yayınlanacaktır.
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