
  İBN- SINA ENSTITÜSÜ İMAM HATIP LISESI 

 İMAM HATİP LİSESİ AÇIKÖĞRETİM PROGRAMI – KAYIT BİLGİLENDİRMESİ 

 

1) Kayıt şartları 
  

 Mesleki Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Her yaşta başvurmak mümkündür.  

  İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar.  

 Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek 

Liselerinden ayrılanlar. 

  Astsubay hazırlama okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar 

liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri 

alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı 

liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar. 

 Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar veya Mesleki Açık 

Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar. 

 Açık Öğretim Lisesinden ayrılanlar. 

 Yurt dışında öğrenim görmüş olanların öğrenim düzeylerini gösteren denklik belgeleri, yukarıdaki 

şartlardan birisini taşıyanlar, (Denklik belgesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt için başvuran 

öğrencilerin denklik belgesinde belirtilen düzeylere göre, ilköğretim okulu mezunu veya lise ara sınıf 

öğrencisi olarak kaydı yapılır. Lise ara sınıf seviyesindeki öğrencilerin denklik belgesinde; toplam 

dönemi, toplam kredisi ve alanlara göre kredisi ile döneminin belirtilmiş olması gerekmektedir) 

2) Kayıt dosyasında gerekli olan belgeler 

 

 2 adet vesikalık fotoğraf   

 Orta okul diploması, tasdikname veya denklik belgesi 

(Konsolosluklardaki Eğitim Müşavirliklerinden alınacak) 

 MERNİS kaydı bulunmayanlar için onaylı nüfus cüzdan sureti 

(Konsolosluktan alınacak) 

 Yıllık kayıt ücretinin (250€) ödenmiş olduğunu bildiren banka 

dekontu (makbuz)  

 Kayıt başvuru formu (doldurulup gönderilecek) 

 İkametgah belgesi (yurt dışında kaldığına dair belediyeden veya 

konsolosluktan alınacak) 

 Erkek öğrenciler için Askerlik belgesi (Terhis, tecil, muaf) 

 

KAYIT EVRAKLARINDAN HERHANGİ BİRİNİN EKSİK OLMASI 

DURUMUNDA KAYDINIZ İŞLEME ALINMAYACAKTIR. 

 

İbn-i Sina Enstitüsü 

İmam Hatip Lisesi 

 
Rue des Sartis 6 

7350 Hensies Belgique 
 

Fax: 0032 65 460 088 

Tel: 0032 65 52 94 34 

Telefon saatleri:  

Hafta içi: 

09:00-13:00 ve 14:30-16:00 

 

Açıköğretim banka hesap 

no: 

Alıcı: İnstitut Avicenne asbl 

BNP PARİBAS FORTİS  

İBAN BE 20005434799256 

BİC GEBABEBB 

 

Okul Müdürü:  

Ali YÖRÜK 

 

Okul Müdür Yardımcısı - 

Eğitim sorumlusu: 

Hakan FERAH 

 

Resmi İşler Sorumlusu: 

Hatice İNAM  

 

Yurt Sorumlusu: 

Fatma Çifçi 

 

Muhasebe: 

Leyla Gökgül 

 

Açık Öğretim Sorumlusu: 

Kevser Güneş 

 

E-Posta: 

ibnisinamaol@hotmail.com 

 

Açıköğretim web sitesi: 

aoihl.meb.gov.tr 

 

http://www.maol.meb.gov.tr/

