Kredinize göre sınıfınızı belirleme:
Açık Öğretim Liselerinde mezun olabilmek için kredili sistem vardır. Düz açık öğretim liseleri 192
kredi ile, mesleki açık öğretim liseleri ise 242 kredi ile mezun ederler. Düz açık öğretim
lisesindeki öğrenciler Özel Akşam Liselerine geçmek istediklerinde aşağıdaki tabloda belirtilen
kredilere göre sınıfları belirlenir. Ancak mesleki açık lise öğrencilerinin meslek derslerinden
aldıkları kredilerin akşam liselerinde bir geçerliliği yoktur. Sadece ortak + seçmeli ders kredileri
baz alınarak sınıfları belirlenir.

48 krediyi tamamlayanlar 10.sınıftan,
96 krediyi tamamlayanlar 11.sınıftan,
144 krediyi tamamlayanlar 12.sınıftan eğitimlerini devam ettirebilirler.
10 krediye kadar eksiği olan öğrencileri bazı başarısız derslerini alttan sorumlu bırakmak
şartıyla bir üst sınıfa kayıt yapmaktayız. Örneğin öğrenci 48 değilde 38 veya üst civarı bir
krediye sahip ise bir üst sınıftan yani 10. sınıftan başlatabiliyoruz. Dediğimiz gibi mesleki açık
liselerdeki öğrencilerin yüz yüze eğitim ile kazandıkları kredilerin karşılığı yoktur.

Askerlik Tecili
Akşam Liselerinde okuyan öğrenciler askere gitme yaşı geldiğinde yada muayne için askerlik
şubesine davet edildiğinde okumakta olduğu Akşam Lisesinden (EK-C2) askerlik tecil belgesi
alarak askerlik şubesine sunduğunda askerliği 1 yıl boyunca ertelenir. Ancak bu işlemi
öğrenciliği sona erene kadar her aralık ayının son gününe kadar yapmalıdır.
Bazı askerlik şubeleri orta okul sonu hiç liseye başlamayıp ancak askerlik çağı yaklaşınca
askerlikten muaf olmak amacı ile Akşam Liselerine kayıt yaptırıp askerlikten muaf olmak
isteyen öğrencilerin taleplerini geri çevirebiliyor. Genellikle askerlik şubeleri askerlik çağı
gelene kadar öğrencilerde geriye dönük öğrenciliğinin aktiflik ve pasiflik durumlarını
kanıtlamalarını ister.

Kimler akşam lisesinde okuyabilir?
Akşam Lisesi herkesin hakkıdır ve isteyen herkes kayıt olabilir. İlköğretim okulunu bitirmiş veya
herhangi bir dönemde ortaöğretim kurumlarından ayrılmış olan herkes Özel Sancaktepe
Kayra Akşam Lisesinde okuyabilir. Kayıt şartlarını sizler için sıraladık.
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İlköğretimi yada ortaokulu bitirmiş ve daha sonra eğitimine devam edememiş ve 18
yaşını doldurmuş her T.C. vatandaşı,
Halen, bir Akşam lisesinde okumakta olanlar,
18 Yaşından Büyük yada 2 yıl üst üste kalarak örgün öğrenimin dışına çıkmış Beklemeli
(sorumlu) öğrenciler,
Herhangi bir nedenle Lise eğitimine başlayamamış veya ara vermiş ya da 2 yıl üst üste
kalıp örgün öğretimin dışına çıkmış ve 18 yaşından büyük olanlar,
Herhangi bir nedenle lisedeki okuma hakkını doldurmuş olanlar,
Açık lisede okuyanlar,
Açık liseden ayrılanlar,
Mesleki Açık Lisede okuyan 18 yaşından büyük öğrenciler yada mesleki açık liseden
ayrılanlar,
Ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olanlar,
Her hangi bir nedenden dolayı eğitimine ara vermiş lise 9.,10. ve 11 sınıftaki öğrenciler
veya 12. sınıfta beklemede olan öğrenciler,
Meslek liseleri 9. sınıfı bitirenler veya 10. sınıfta sınıf tekrarına kalmış olanlar,
Yurtdışından denklik belgesiyle gelenler...

Çalışıyor olmanız okumanıza engel değil!
Akşam Liselerinde eğitim akşamları mesai saatinden sonra başaldığı için, çalışmanıza engel
değildir. Dolayısı ile gündüz çalışıp akşamları okuyarak lise mezunu olabilirsiniz.

Rehberlik
Okulumuzda Rehberlik hizmeti öylesine yapılacak bir iş olarak görülmez. Her öğretmen ve
idareci, öğrencisini ve ailesini iyi tanır. Öğrencinin ve ailenin beklentilerini dikkate alarak,
kendisi için en iyi ve faydalı olanı tavsiye eder. Yol göstericidir. Ufuk açar.

Bölümlerimiz
Okulumuz genel lise statüsünde olup Liselerin 4 yıllık sistemine göre öğrenci almaktadır ve
öğrenim süresi 4 yıldır.

Okul fiyatı, ders saatleri, sınav tarihleri ve her türlü sorunuz için lütfen arayınız.
Müsait olduğunuz vakit ile birlikte telefon numaranızı bize mesaj atarak ulaştırabilirsiniz.
Size yetkili çalışanlarımız tarafından geri dönüş sağlanacaktır.

Sosyal Medya Adreslerimiz:
➢

Instagram: sancaktepeaksamlisesi
www.instagram.com/sancaktepeaksamlisesi

➢

Facebook: sancaktepeaksamlisesi
www.fb.com/sancaktepeaksamlisesi

➢

Web sitemiz: www.kayraaksamlisesi.com

Adreslerimiz:
Kemal Türkler Mah. Kuşdili Sk. No:13, 34785 Sancaktepe/İstanbul

Battalgazi Mah. Duruş Sk. No:20, 34935 Sultanbeyli/İstanbul

