
 

 

 

Sayın Velilerimiz, 

Milli Eğitim Bakanımızın 12.02.2021 Ortaöğretim Kurumlarında İkinci Dönem ‘’Yüz Yüze Eğitim ve 

Diğer Uygulamaları’’ konulu yapılan resmi açıklama çerçevesinde ortaöğretim kurumlarıyla ilgili 

hususlar aşağıdaki gibidir: 

 

1) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden 

itibaren uzaktan eğitim ile başlayacak, 01 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla da 12. 

Sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulaması ile yüz yüze eğitime geçilecektir. 

2) Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup 

devam zorunluluğu aranmayacaktır. Ancak eğitim kurumunun öğrencilerin okula 

devamını takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi 

amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri 

tarafından, Covid-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim 

için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim 

kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekecektir. 

3) Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim 

kapsamında yürütülecek, öğrenciler ölçme ve değerlendirme uygulamalarında yüz yüze 

ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacaklardır. 

4) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde sınav yapılamamış derslerin 

sınavlarının 15 Şubat 2021 tarihinden sonrasına ertelendiği bildirilmişti. 

Bu kapsamda; 

a) Sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacaktır. 

b) Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan 

sınavların takvimi, 01 Mart 2021 tarihinden itibaren iki haftayı geçmeyecek şekilde eğitim 

kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak, eğitim kurumu 

müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci 

döneme ilişkin tüm iş ve işlemler 19 Mart 2021 Cuma gününe kadar e-Okul sistemine 

işlenerek tamamlanacaktır. 

c) Sınavlara ilişkin hususlar, dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme 

esasları da dikkate alınarak alan zümre öğretmenleri kurulunca belirlenip kararlaştırılacaktır 

d) Sınavlar, Covid-19 salgını kapsamında başta temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları olmak 

üzere alınan önlem ve tedbirlere uygun bir şekilde yapılacaktır. 

              5) Yapılması gereken sorumluluk sınavlarına yönelik olarak; 
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hükümleri doğrultusunda yapılması gereken sorumluluk sınavları, eğitim kurumu müdürlüklerince 01-

31 Mart 2021 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanacaktır. 



6) 2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar, haftalık ders saati sayısına 

bakılmaksızın, öğrencinin; her dersten sınav puanı, performans çalışması puanı ve derse 

katılıma ilişkin performans puanı ile öğrenciye dersi ve konusu birinci dönem belirlenip 

verilen ve öğrencinin ikinci dönem ders öğretmenine teslim etmesi gereken proje ödevi 

puanı ile belirlenecektir  

7) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin olarak yapılacak birinci 

sınavlarla ilgili takvim, eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca 16 Nisan 2021 

tarihine kadar tamamlanacak şekilde genel hususları çerçevesinde planlanacak ve eğitim 

kurumu müdürlüklerince sınavların uygulanması sağlanacaktır. 
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