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Sevgili 12. sınıf öğrencilerimiz, 

 

Son senenizde bunca belirsizlikle baş etmek zorunda kalmanıza çok üzüldüğümü içtenlikle söylemek 

isterim. Ben de müdür olarak bu son senemi daha farklı geçirmeyi hayal etmiştim. Sizlerin sorularını ve 

sorunlarını her zaman önemsiyor ve büyük bir anlayışla karşılıyor olsam da, okulların kapanacağı ve 

uzaktan eğitimin uzatılacağı daha birkaç saat önce açıklanmışken sizlere hemen çözüm önerileri 

sunabilmem mümkün değildi. Elbette bu konu üzerinde düşünüp fikir üretmeye başlamıştım, ama 

fikirler de olgunlaşmak ister - hele söz konusu olan, böylesine olağandışı bir sorun ve çözümü ise. 

Okul Yönetimi olarak fikirlerimizi paylaşıp ortak bir görüşe varmamızı sağlayan bir toplantı yaptıktan 

sonra şimdi artık sizlere, uzaktan eğitimdeki bu son haftalarınız için okulumuz açısından nasıl bir yol 

düşünüldüğünü aşağıdaki Madde 1’de açıklamak istiyorum. 

Madde 2’de ise sizlere - okulların 4 Mayıs itibariyle tekrar açılması kaydıyla – Matura akışında 

öngördüğümüz değişiklikleri anlatacağım. Bu planın uygulanamaması halinde ise sizlere ancak şu sözü 

verebilirim: Matura’larınızı alabilmeniz için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 

Diğer yandan, “Avusturya veya Almanya’da yüksek öğrenim için başvuruların sonbaharda nasıl 

olacağı” veya “mezuniyet balosunun yapılıp yapılmayacağı” gibi sorularla ilgili olarak şu an hiçbir şey 

söylemem mümkün değil, o yüzden de bir şey söylemeyeceğim. 

 

Madde 1: 17 Nisana kadar uygulanacak ders düzeni (30 Nisan tarihine kadar “ders”, uzaktan eğitim anlamındadır) 

Tüm 12. sınıf öğrencilerimiz için, okul-içi (resmi olmayan) uygulama çerçevesinde 17 Nisan son ders 

günüdür. Resmi olarak öngörülen tarih ise halen 19 Haziran’dır. 6 ila 10 Nisan tarihleri arasındaki 

haftada dersler devam edecektir. Halihazırda WebUntis’te o hafta ders yokmuş gibi görünmesi ise, bu 

haftanın önceden ara tatil olarak öngörülmüş olmasından ve işleyişle ilgili teknik nedenlerden dolayı 

henüz değiştirilememesinden kaynaklanmaktadır. Ama daha sonra düzeltme yapılacaktır. Bu tarih 

itibariyle, derse bağlı yürütülen Yazılı Matura Hazırlıkları sona erecektir. Bunun ardından Sözlü 

Matura Hazırlıkları kapsamındaki derslere geçilecektir. Bu dersler tüm Matura sınıflarına ortaklaşa 

sunulacağı için WebUntis’e işlenmeyeceğinden, bununla ilgili ayrıntılı bilgileri doğrudan 

öğretmenlerinizden alacaksınız. 

Öğrencinin Matura’da sınav dersi olarak seçmediği derslerde eğitim: 

Sizlerin bu sene karşı karşıya olduğu fevkalade zorlukları biraz olsun hafifletebilmek amacıyla, Okul 

Yönetimi olarak şimdiye dek hiç yerine getirilmemiş olan bir isteği yerine getiriyoruz: Öğrencinin 

Matura’da sınav dersi olarak seçmemiş olduğu dersler için, derse katılımı 6 Nisan’dan itibaren isteğe 

bağlı hale getiriyoruz. Ancak, uzaktan eğitimin ikinci haftası için öngörülen tüm çalışmaların – teslim 

tarihi bir sonraki haftaya sarksa da – tamamlanması gerekiyor. Buna bağlı olarak, bu derslere ilişkin 

değerlendirme dönemi de sona ermiş olacak. Diğer bir deyişle, yarıyıl boyunca düzgün olarak dersine 

çalışmış olduğundan emin olanlar, bu son iki haftada Matura’daki sınav derslerine ağırlık 

verebilecekler. Diğer yandan, eksiklerini telafi etmek zorunda olan ya da isteyen öğrenciler, kendi 

kararı doğrultusunda öğretmeniyle irtibata geçerek notunu iyileştirmek için neler yapması gerektiğini 

öğrenecek. Bu özellikle not durumu 6 Nisan itibariyle negatif olan öğrenciler için geçerlidir. 

Öğrencinin Matura’da sınav dersi olarak seçtiği derslere ilişkin değerlendirme dönemi ise 17 Nisan 

itibariyle sona erecektir. 

27 Nisan tarihine ertelediğimiz Matura’ya Kabul Toplantısı okulların kapalı olduğu dönem içinde 

gerçekleştirileceğinden, yapılamayan yazılı sınavların o tarihe kadar telafi edilmesi mümkün 

olamayacaktır. Öğrencinin Matura Sınavına kabul edilip edilmeyeceğine dair karar ise, o dersi okutan 

öğretmenin gerekçeli önerisi üzerine, sınıfın tüm öğretmenlerinin yer aldığı kurul tarafından 

verilecektir. Gerekçede, öğrencinin birinci yarıyılda ve ikinci yarıyılın yukarıda tanımlanan 
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değerlendirme dönemindeki başarı durumu esas alınacaktır. Dolayısıyla, Matura’ya kabul edilmen 

aldığın notu göstermez, yalnızca ikinci yarıyılda artık negatif not alamayacağın anlamına gelir. 

İkinci yarıyılın hangi kriterler uygulanarak sona ereceğiyle ilgili karar ise bize bağlı değil. Bu konuda 

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek yönergeleri beklemek durumundayız. Buna ilişkin ortada pek çok 

spekülasyon var, onlara girmek istemiyorum. Öte yandan, Matura’nın nasıl yapılacağı sizi daha çok 

ilgilendiriyor olsa gerek. 

 

Madde 2:  Okulların 4 Mayıs itibariyle tekrar açılması halinde planlanan akış 

Bu tarih itibariyle artık herkes Matura’ya kabul edilip edilmediğini veya negatif not aldığı bir dersten 

tekrar sınavına girip girmeyeceğini biliyor olacak. Matura’ya Kabul Toplantısı’nın yapılacağı tarih 

itibariyle iki veya daha fazla dersten negatif not almış hiçbir öğrencimiz olmayacağını ümit ediyorum. 

 Gereken tekrar sınavları Mayıs ayının ilk haftasında yapılacak. 

 Mayıs ayının ikinci haftasında (11 ila 15 Mayıs arası) Yazılı Matura sınavlarını, Haziran 

ayının ikinci ve üçüncü haftalarında (8 ila 19 Haziran arası) ise Sözlü Matura sınavlarını 

yapmayı planlıyoruz. 

 Telafi sınavları gerektiği takdirde bunlar 5 Haziran günü yapılacak. 

Bu zaman çizelgesini uygulayabilirsek şansımız gene de yaver gitmiş demektir.  

Matura hazırlıklarının yoğun şekilde devam edeceği önümüzdeki haftalarda hepinize başarılar! 

Ailelerimizle birlikte hepimizin bu zor günleri sağlıkla atlatmasını diliyorum. 
 

 

 

 

Paul STEINER 

Okul Müdürü 

 


