
 

 

 

Sayın Velilerimiz, 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca resmî ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamalarının salgın 

tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmış ve bu kapsamda 2020-2021 eğitim ve 

öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavların 12. sınıflarda tamamlanmış; hazırlık, 9, 10 

ve 11. Sınıfların birinci döneme ilişkin sınavları tamamlanmış olup ikinci döneme ait sınavların 

tamamlanmamış olması hususları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulama ve 

süreçleri yeniden düzenlenmiştir. 

  

Buna göre,  

1- 2020-2021 Eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacaktır. 

2- 12. Sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 

2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgili Yönetmelik hükümleri 

doğrultusunda yürütülerek tamamlanacaktır. 

3- 2020-2021 Eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 

10 ve 11. sınıf öğrencilerimize bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı 

sunulacaktır. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerimizin velilerinin bu taleplerini içeren 

dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar okul müdürlüğümüze başvuru yapmaları 

gerekecektir. 

4- Dilekçeleri alınan ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına katılmayacak 

olan öğrencilerimizin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, birinci 

dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilerimize yönelik başka herhangi bir ölçme 

ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.  

5- 2020-2021 Eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin olarak sınavları yapılamamış olan ve 

takvim doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerimizin ise 

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, sınavlarla birlikte diğer ölçme 

ve değerlendirme uygulamaları değerlendirmeye alınarak tamamlanacaktır. 

6- Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimizden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci 

dönemine yönelik sınavları tamamlanmış olanlara da tercih hakkı sunulacak olup istemeleri 

hâlinde bu öğrencilerimiz de sadece birinci dönem notları ile değerlendirilecektir. 

7- 2020-2021 Eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen 

öğrencilerimizin sınavları, 1 Kasım 2020 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve 

kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacaktır. 

8- 2020-2021 Eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin sınavlarımız 27 Mayıs – 04 

Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 



9- 2020-2021 Eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken 

sorumluluk sınavları, 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.  

10- 12. Sınıf öğrencilerimizin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları 

derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında 

yapılacak  sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecektir. 

11- 2020-2021 Eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli 

mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 27 Mayıs – 04 Haziran 2021 tarihleri arasında 

yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak 

öğrencilerimize yönelik olarak 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan 

sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacaktır. 

 

SINAVLAR İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER 

 

Liselerde sınavlar ile ilgili uygulamalar nasıl olacak? Sorular ve cevapları aşağıda belirtilmiştir. 

  

Soru: Sınıf geçme kriterleri nasıl olacak? Sınıfta kalma olacak mı? 

Cevap: Sınıf geçme kriterlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Sunulan tercihlere göre 

seçim yapan öğrencilerin başarı durumlarına yönelik iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 

Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yürütülecektir. Bu bakımdan ilgili mevzuat 

hükümleri doğrultusunda başarısız olan öğrencilerin sınıfta kalması söz konusu olabilecektir. 

 

Soru: Sınava girmek istemeyip, ilk dönem notunun ikinci döneme geçmesini isteyen öğrencilerin 

proje ödev notları da ikinci döneme aktarılacak mı? 

Cevap: Okul müdürlüğüne dilekçe ile başvuran ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem 

sınavlarına girmeyecek olan öğrencilerimizin birinci dönemde aldıkları notlara göre yıl sonuna ilişkin iş 

ve işlemleri tamamlanacaktır. Bu öğrencilerimize yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme 

aracı kullanılmayacak ve uygulaması da yapılmayacaktır. 

 

Soru: Yazılı ve sözlü performans ödevlerini yapmak zorunda mıyız yoksa o da 1. döneme göre mi 

değerlendirilecek? 

Cevap: Birinci dönem aldıkları notlara göre değerlendirilmeyi tercih eden öğrencilerimiz sadece bu 

notları ile değerlendirileceklerdir. Bu öğrencilerimize yönelik başka herhangi bir ölçme ve 

değerlendirme aracı kullanılmayacak ve uygulaması da yapılmayacaktır 

 

Soru: 2. Dönem sınavlarının hepsine mi girmek zorundayız yoksa istediklerimize girebiliyor muyuz 

ya da 2. sınava girdim ama notumu beğenmedim, ilk dönemki notum aynı kalabilir mi? 

Cevap: Öğrencilerimiz, 2. Dönem sınavına katılmayı tercih ettiği durumda tüm derslerin sınavlarına 

katılacaklardır. 



 

Soru: 2. Dönem Sınavlarına girmezsem karnemde 2.dönem notlarım olmayacak mı? 

Cevap: 2. Dönemde yapılacak sınavlara girmeyi tercih etmeyen öğrenciler 1. dönem notlarıyla 

değerlendirileceğinden ikinci döneme ilişkin notları olmayacaktır. 

 

Soru: Hazırlık sınıfı öğrencisiyim ve ikinci dönem sınavına girmeyi düşünmüyorum ancak İtalyanca 

dersi birinci dönem notum 50’nin altında sınıfı geçmemi engeller mi? 

Cevap: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin sınıf geçmeye yönelik 

hükümlerine göre Hazırlık sınıfı baraj dersi İtalyanca, sorumluluk dersi ise Hazırlık Türk Dili Ve 

Edebiyatı dersi olduğu için, ikinci dönem sınava girmeyi tercih etmeyen öğrencinin bu iki dersten biri 

veya ikisi de birinci dönem notu 50’nin altında olduğu takdirde öğrenci Eylül ayında yapılacak olan 

Yeterlilik Sınavına girer ve İtalyanca dersinden 70, Türk Dili Ve Edebiyatı dersinin sınavından 50 aldığı 

takdirde sınıfını geçer. Başarılı olmadığı takdirde sınıf tekrarına kalır.  

 

Soru: 9. sınıf öğrencisiyim ve ikinci dönem sınavına girmeyi düşünmüyorum ancak İtalyanca ve 

matematik baraj derslerim birinci dönem notum 50’nin altında sınıfı geçmemi engeller mi? 

Cevap: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı okulumuz İç Kurum Yönetmeliğine göre lise sınıflarında 

İtalyanca ve matematik baraj derslerdir. İkinci dönem sınava girmeyi tercih etmeyen öğrencinin bu iki 

dersten biri veya ikisi de birinci dönem notu 50’nin altında olduğu takdirde öğrenci Eylül ayında 

yapılacak olan Baraj Dersi Sınavına girer ve sınavlardan 50 aldığı takdirde sınıfını geçer. Sınavda 

başarılı olmadığı durumda sınıf tekrarına kalır.  

Soru: Benim 1. dönem notlarım yüksek şimdi ben dilekçe vermeden sınava girmesem, e-Okul 

sitemine Girmedi (G) mi yazılacak yoksa birinci dönem notlarım aynı kalacak mı?  

Cevap: Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerimizin dilekçelerinin en geç 21 Mayıs 2021 tarihine 

kadar okul müdürlüğümüze ulaşması gerekmektedir. Dilekçe vermeyen veya dilekçesinde sınava 

girmeyi tercih ettiğini belirten öğrenci 2. dönemde yapılacak olan sınavlara geçerli bir mazereti 

olmadan girmediği takdirde, MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükmüne göre işlem 

göreceklerdir yani ikinci dönem tüm notları değerlendirilecek ve girilmeyen sınavlar için e okul 

sistemine ‘G’ (Girmedi) konulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 


