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Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma  

MADDE 29- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılması için;  

 

a) İkinci dönem notunun, en az "Geçer" ancak birinci dönem notu "Etkisiz" ise ikinci dönem notunun 

en az "Orta",  

 

b) Yalnız bir dönem notu aldığı derste dönem notunun en az "Geçer" 

 

olması gerekir.  

 

Ders Yılı Sonunda  Sınıf Geçme  

MADDE 30- (1) Ders yılı sonunda tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile 

 

a) Hazırlık sınıfında "Yeterlik sınavı"nda, 

 

b)  Ara sınıflarda "Güz sınavı"nda, 

 

c) Son sınıfta "Sorumluluk" ve "Tek ders"  sınavları'nda 

 

başarılı olan öğrenciler sınıfını geçer. 

 

 

 

Hazırlık Sınıfında Yeterlik Sınavı ve Dokuzuncu Sınıfa Geçiş 

MADDE 31- (1) Hazırlık sınıfında sınıf geçme, Türkçe ile Almanca derslerindeki başarı 

durumuna göre tespit edilir. Diğer derslerdeki başarı durumu, öğrencinin ödüllendirilmesinde 

dikkate alınır. Mezuniyet ve benzeri notların/puanların belirlenmesinde Hazırlık sınıfı notları/puanı 

dikkate alınmaz. 

 

(2) Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9 uncu sınıfına doğrudan geçmek isteyen 

öğrencilerin velileri, yeterlik sınavından 5 gün önce okul yönetimine yazılı olarak başvururlar. 

Başvurusu alınan öğrenciler, Türkçe ile Almanca derslerinden ders yılının ilk haftası içinde 

yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavlar, Güz sınavları usul ve esaslarına göre yapılır. Her iki 

dersten de en az "3" not alan öğrenciler başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilirler. 

 

(3) Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esas derslerden ders yılı sonunda başarılı olamayan 

öğrenciler, Güz döneminde yapılacak "Yeterlik" sınavına alınırlar. Türkçe ile Almanca dersi 

sınavlarından en az 2 alan öğrenciler başarılı sayılırlar. 

 

(4) Ġki dönem notu alınabilecek kadar süre bulunması hâlinde okulumuz hazırlık sınıfından, 

hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9 uncu sınıfına; nakil veya geçiş, okulların özel 

yönetmelikleri ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır. 

 

Ara Sınıflarda "Güz Sınavı" ve Bir Üst Sınıfa Geçiş 



MADDE 32- Ders yılı sonunda –seçmeli dersler dahil- en fazla "dört" dersten başarısızlığı 

bulunan ara sınıf öğrencileri, Ağustos ayı sonu, Eylül ayı başında yapılacak "Güz" sınavlarına 

girer. 

 

a) Seçmeli dersler dahil güz sınavlarında girdikleri derslerin tümünde başarılı olan öğrenciler 

bir üst sınıfa geçerler.  

 

b) Baraj dersleri haricinde ve aynı dersten bir önceki yıl başarısız olmamak koşuluyla, sınavlar 

sonunda en fazla “iki” dersten başarısızlığı bulunan öğrenciler, yıl sonu başarı ortalamaları 2,50 

ve üzerinde olmak koşuluyla bir üst sınıfa geçerler. 

 

Son Sınıfta "Sorumluluk", "Tek Ders" Sınavları ve Mezun Olma 

MADDE 33- (1) Lise son sınıf öğrencileri ders yılı sonunda başarısız oldukları –seçmeli dersler 

dahil- tüm derslerden Ağustos sonu, Eylül başında yapılacak Sorumluluk Sınavlarına girerler. 

 

a) Sorumluluk sınavına girdikleri derslerin tümünde başarılı olan son sınıf öğrencileri, mezun 

olarak diploma almaya hak kazanırlar. 

 

b) Sınav sonunda başarısızlığını bir derse indirebilmiş son sınıf öğrencileri ders yılı 

başlangıcından önce yapılacak "Tek ders" sınavına girerler. Başarılı oldukları takdirde mezun 

olarak diploma almaya hak kazanırlar.  

 

 

Sınıf Tekrarı ve Beklemeye Kalma 

MADDE 34- (1) Öğrencilerden;  

 

a)1) Hazırlık sınıfında olup yıl sonu başarısızlığını takiben yeterlik sınavlarında da  başarısız 

olanlar sınıf tekrar ederler, 

 

2) Sınıf tekrarında ve ikinci kez girdiği yeterlik sınavı sonunda başarılı olamayan öğrencilerin 

okulla ilişiği kesilir. 

Bu öğrencilerin sınavsız öğrenci alan diğer okulların 9 uncu sınıfına kayıtları, okulların özel 

yönetmelikleri ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır. 

 

b) Ara sınıflarda: 9., 10., 11. Sınıflarda 

 

1) Yıl sonunda "4"ten fazla dersten başarısızlığı bulunanlar, 

 

2) Güz sınavı sonunda "2"den fazla dersten başarısızlığı bulunanlar, 

 

3) Güz sınavı sonunda sadece "1" veya "2" dersten başarısızlığı bulunup not ortalaması 2,50'nin 

altında kalan öğrenciler, 

 

4) Güz sınavları sonunda "Dil ve Anlatım" ile "Almanca" baraj derslerinin herhangi birinden 

başarılı olamayan öğrenciler ile Ticaret bölümünde bu derslere ilaveten "Bilgisayar Destekli 

Muhasebe" dersinden başarısız olan öğrenciler, 

 

5) Ġki yıl üst üste "aynı ders" ten başarısız olarak not ortalaması ile geçme durumunda kalan 

öğrenciler  

sınıf tekrar ederler. 

 

 

 

 

 

 



c) Son sınıfta; 

 

1) Sorumluluk sınavları sonucunda "1" den fazla dersten başarısız duruma düşmüş öğrenciler, 

 

2) "Tek ders sınavı" sonunda da başarısız olan öğrenciler 

 

o derslerden sorumlu olarak beklemeli durumuna düşerler ve bir sonraki dönemin sorumluluk 

sınavına girerler. 

 

3) Üç dönem üst üste aynı sınıfın sorumluluk sınavına giren ve mezun olamayan öğrencilerin 

okulla ilişiği kesilir. 

 

(2) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. 

 

(3) Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince bir defa yapılır. İkinci defa sınıf tekrarlama durumuna düşen 

öğrenciler Okul'dan ayrılmak zorundadır. Ancak hazırlık sınıfındaki sınıf tekrarı bu süreye dahil 

değildir.  

 

 

 


