
 

 

Sayın Velilerimiz, 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 11.06.2021 tarihli ‘’ 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı 

Yılsonu İşlemleri’’ konulu resmi açıklamasında okulumuz öğrencileri ile ilgili olan maddeler 

aşağıdaki gibidir; 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğin "Olağanüstü durumlarda 

sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi" başlıklı Ek 2 nci maddesi kapsamında; 

Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 

faaliyetleri, Covid-19 Salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze ve uzaktan 

eğitim yapılarak yürütülmüştür. Söz konusu eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemler; 

öğrenci velilerinin yaptığı tercihe bağlı olarak sadece birinci dönem puanları veya her iki 

döneme ait alınan puanlara göre gerçekleştirilecektir.  

 

Bu bağlamda; 

  

1- İlgi (ç) yazımızda belirtildiği üzere ilgi (a) Yönetmelik kapsamında yapılması gereken 

ikinci dönem sınavlarının 18 Haziran 2021 tarihine kadar tamamlanması, sorumluluk 

sınavlarının ise 21 Haziran-02 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi, 

 

2- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Covid-19 Salgını nedeniyle alınan tedbirler 

doğrultusunda yüz yüze eğitimle yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım veli 

isteğine bağlı olup bu hususta öğrenciler açısından okula devam zorunluluğu 

aranmadığından; hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 2020-2021 eğitim ve 

öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalma 

kuralının uygulanmaması, 

 

3- Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler 

ile başarısız dersi/dersleri olanlardan; yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin 

sınıfını doğrudan, yılsonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yılsonu başarı 

puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ile alt sınıflar da 

dâhil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen 

öğrencilerin bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmelerinin sağlanması, 

 

 



4- İlgi (a) Yönetmeliğin “Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9 uncu sınıfa geçiş” başlıklı 60 

ıncı maddesi kapsamındaki hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerden; birinci 

yabancı dil dersi ve/veya Türkçe dersinden yılsonu puanlarına göre 50'nin altında puan 

alarak başarısız olanların sorumlu olarak 9. sınıfa geçişlerinin sağlanması, 

 

5- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı hazırlık sınıfında öğrenim görüp birinci yabancı dil 

dersi ve/veya Türkçe dersinden sonraki yıllarda da sorumluluğu devam eden 

öğrencilerin yeterlilik sınavlarının, ilgi (a) Yönetmelikte belirtilen sorumluluk sınavları 

sayısınca ve bu sınavlar ile aynı tarihlerde uygulanması ve sorumluluk sınavlarının 

başarı kriterlerine göre değerlendirilmesi, 

 

6- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrencilerin; bu 

derslerin ilgili tüm konu ve kazanımlarından, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından 

sorumluluğu bulunan öğrencilerin ise aynı yılın birinci dönemine ait ilgili dersin konu 

ve kazanımlarından sınava tabi tutulmaları ve sorumlulukları kalkana kadar girecekleri 

sorumluluk sınavlarında yukarıda belirtildiği şekilde sorumlu tutulması, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


