
 

 

Değerli Velimiz, 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 11 Mayıs 2021 tarihinde Liselerde ikinci dönem sınav 

uygulamalarının yeniden düzenlendiği basın açıklaması ile duyurulmuştur. 

Bu açıklamaya göre; 

12. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN 

 Birinci dönem sınav puanları, ikinci dönem gerçekleşen sınavların puanları, varsa performans 

proje puanlarının ortalamasına göre yıl sonu notları oluşturulacaktır. 

 12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait  ve başarısız oldukları 

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

sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecektir. 

9, 10, 11. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN 

Her dersten bir sınav uygulanacaktır. 
1 Kasım 2020 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde 
planlanarak uygulanacaktır. 
Sınavların Uygulama Tarihleri :  24 Mayıs - 18 Haziran 2021 ( Sınav takvimi 17 Mayıs 2021 Pazartesi 
paylaşılacaktır. ) 
Sınavlar okullarda yüz yüze uygulanacaktır. 
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken 

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

Sınavlara katılıp katılmama tercihe bırakılmıştır. 

Katılmak İstemeyenler 

Katılmak istemeyen öğrencilerimizin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçelerini en geç 21 Mayıs 

2021 Cuma gününe kadar müdürlüğünüze iletmiş olması gerekir. ( Dilekçe ektedir ) 

Katılmayacak öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, birinci 

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

değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır. 

Katılmak İsteyenler 

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin olarak sınavları yapılamamış olan ve takvim 

doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin ise 2020-2021 eğitim ve 

öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, sınavlarla birlikte diğer ölçme ve değerlendirme 

uygulamaları değerlendirmeye alınarak tamamlanacaktır. 

Katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik olarak 21 Haziran- 2 

Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı 

tanınacaktır. 

MEB açıklamaları doğrultusunda farklı karar ya da uygulamalar gündeme gelirse ayrıca bilgilendirme 

yapılacaktır.  

Bu vesileyle Ramazan Bayramınızı kutlar, ailenizle sağlık, huzur içinde geçirmenizi dileriz. 

Saygılarımızla, 


