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Corona Krizi’nin başlarında sizlere yazdığım ilk mektuptan bu yana değişen çok şey oldu. Matura 

Sınavı kurallarında bu seneye özel olarak bazı önemli değişiklikler yapıldı. Buraya kadar geldiğimiz 

yolun hepbirlikte gayet iyi üstesinden geldiğimizi söylersem, bana hak vereceğinizi umuyorum. Bu 

dönem boyunca sizlerden gelen birbirinden farklı soruları da, soru yanıtlanabilir hale gelir gelmez 

hemen yanıtlamaya özen gösterdim. Bu arada pek çok şey de netleşti. Matura sınıflarında (uzaktan) 

eğitimin sona ermesiyle, 27 Nisan Pazartesi günü sınıf öğretmenleriniz sizlere Matura derslerinizle 

ilgili geçici yılsonu notlarınızı bildirecek. Bildirilen bu notların, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

vereceği karar doğrultusunda belirlenecek olan yılsonu notuyla örtüşmeyebileceği ve hatta büyük 

olasılıkla örtüşmeyeceği herkes için yeterince açık olsa gerek, çünkü henüz Türkiye’de bu ders 

yılının sonlandırılmasıyla ilgili nasıl bir yol izleneceğini bilmiyoruz. İkinci dönem için bir 

notlandırma yapılacak mı? Yapılacaksa, tek bir sınav yeterli mi olacak yoksa iki sınav mı 

gerekecek?...... Gördüğünüz gibi, çok fazla bilinmeyen parametre var. 

 

Bu durumda, 27 Nisan’da sizlere bildirilecek olan notlar ne anlam ifade ediyor? 

İkinci dönem için verilen bu geçici notlar, birinci dönem notları ile birlikte, “yeni” Matura için 

gereken geçici yılsonu notlarının hesaplanmasında esas alınacak.  

Neden geçici? 

Önümüzdeki günlerde ne gibi gelişmeler olacağını bilmiyoruz. Şu ana kadar hiç yazılı sınav 

yapılamamış olan derslerde Matura’dan önce bir yazılı sınav yapılması mümkün olduğu takdirde, bu 

yazılı sınavdan alınacak not elbette dönem notu ve dolayısıyla da yılsonu notu üzerinde etkili olacak. 

Öte yandan, yazılı sınav yapılmış olan derslerle ilgili olarak şu anki kanaatim, bu sınavda alınan not 

ve bir sözlü sınav notunun, ikinci dönemin Türk makamlarının öngöreceği şekilde sona erdirilmesi 

için yeterli olacağı yönünde. Dolayısıyla, bu derslerin ve halihazırda zaten iki yazılı sınav yapılmış 

olan derslerin notlarında büyük olasılıkla değişiklik olmayacaktır. 

İkinci dönem notlarınız hangi kurallara göre belirlendi? 

1. İki yazılı sınav yazılabilmiş olan dersler için durum basit. Yazılı sınavlarda alınan puanlara 

iki sözlü değerlendirmesi ve varsa VWA puanları eklenecek. Bu dört (veya beş) puan 

değerlendirmesinin ortalama değeri ise dönem ortalamasını belirleyecek, böylelikle de dönem notu 

ve yılsonu notu elde edilecek. 

2. Sadece bir yazılı sınav yazılabilmiş olan derslerde ise, yazılı ve sözlü değerlendirmelerin 

dengesini korumak amacıyla sadece bir sözlü puanı verildi. Notuna VWA puanları da dahil edilecek 

olan öğrencilerde ise, aynı notlandırma yöntemi uygulandığı takdirde VWA puanları Madde 1’e 

oranla ağırlık kazanacağı için, sadece bu öğrenciler için geçerli olmak üzere, ortalamanın 

belirlenmesinde öğrencinin yazılı ve sözlü puanları, puan aynı kalarak ikişer defa hesaplamaya dahil 

edildi.  

3. Okulların kapandığı 16 Mart tarihi itibariyle henüz hiç yazılı sınav yapılmamış olan dersler 

için de bir yazılı değerlendirme uygulandı. İkinci dönem için yapılan bu tek yazılı değerlendirmede, 

öğrencinin birinci dönemdeki iki yazılı sınavda aldığı puanların ortalaması esas alındı. Buna ek 

olarak uygulanan sözlü değerlendirmede ise birinci dönem ortalaması esas alınmakla birlikte, 

öğrencinin ikinci dönemdeki başarı durumu da dikkate alınarak özellikle başarı gösterdiyse puanı 

yükseltildi veya dikkat çekici bir düşüş gösterdiyse aşağı çekildi. VWA puanlarının ağırlık 

kazanmasına engel olmak amacıyla Madde 2’de belirtilen yöntem uygulandı.       

Ticaret Lisesi’ndeki IBO dersi ise bu açıdan bir istisna oluşturuyor. Zümre kararı uyarınca, bu ders 

için iki yazılı ve üç sözlü değerlendirme öngörülmekte. Ancak ikinci yazılı sınav halen yazılamadığı 

için, öğrencinin birinci dönemdeki yazılı sınavlarının ortalaması alınarak ikinci yazılı sınav 

değerlendirmesi olarak işlendi. 
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Matura kurallarında yapılan değişikliklere geçmeden önce, olabilecek bir duruma dikkatinizi 

çekmek istiyorum: 

Eğer önümüzdeki hafta içinde, sizlerin 4 Mayıs itibariyle derslere tekrar başlayabileceğiniz şeklinde 

bir açıklama gelirse, bu durumda hepinizin birlikte 5 Mayısta Almanca sınavına, 6 Mayısta Lisede 

Fizik sınavına, Ticaret Lisesi’nde ise Bilgisayar destekli Muhasebe, İşletme Ekonomisi ve 

Uluslararası Ticaret ve Kültürlerarası Yönetim derslerinden ortak bir sınava ve 7 Mayısta da 

Matematik sınavına gireceğinizi şimdiden bilmenizde yarar var. Hazırlanmaya yeterince zamanınız 

olması için bu bilgiyi sizlere bugünden vermek istedim. 

Şimdi Matura kurallarında yapılan değişikliklere değinmek istiyorum. Belirsiz kalan tüm soru 

ve detaylara bu arada açıklık getirildi: 

Matura’da üç yazılı ve üç sözlüden oluşan sınav seçeneğini seçmiş olan öğrenciler için uygulama 

gayet basit. Öğrenci her üç yazılı sınava da girmek zorunda, üç sözlü sınava ise girebilir. Öğrenci 

sözlü sınavlardan birine, ikisine veya üçüne birden girmediği takdirde, Matura Diploması’na o 

dersten almış olduğu yılsonu notu işlenecek. Öğrencinin sözlü sınava girip girmediği ise Matura 

Diploması’nda hiç bir şekilde belirtilmeyecek. 

Dört yazılı sınav seçeneğini seçenlere gelince: Burada da sadece üç yazılı sınav uygulanacak. 

Almanca dersinden yapılacak yazılı sınava girilmesi bütün öğrenciler için zorunlu. Buna ek olarak, 

Lise’de Matematik, Ticaret Okulu’nda ise BFK (İşletme Diploma Ödevi) dersleri, ikinci sınav 

dersi olacak. Üçüncü sınav dersi olarak da, kalan iki dersten biri seçilebilecek, diğer ders için ise 

yılsonu notu Matura notu olarak kabul edilecek. Diğer hususlar yukarıdaki gibidir. 

Sınava girildiğinde yılsonu notunun Matura notu üzerindeki etkisi 

Yılsonu notları, yazılı sınav derslerinin ve girildiği takdirde sözlü sınav derslerinin 

değerlendirilmesine dahil edilecektir. Bu şu şekilde olacaktır: Önce sınavın değerlendirmesi 

yapılacak, sonra sınav sonucu ile yılsonu notunun ortalaması alınacaktır. Çıkan sonuç bir tam sayı 

olduğu takdirde, bu o dersin Matura notu olarak kabul edilecektir. Tam sayı olmaması halinde ise, 

Matura notunu belirleyen, sınav sonucu olacaktır. İki örnek vermek yeterli olur sanırım: Sınav 

sonucu Pekiyi (1) ve yılsonu notu İyi (2) olursa, Matura notu Pekiyi (1) olur. Sınav sonucu Orta (3) 

ve yılsonu notu İyi (2) olursa, Matura notu Orta (3) olur. 

Ticaret Lisesi’ne ilişkin son bir detay: BFK için Matura’da esas alınacak yılsonu notu, “İşletme 

Muhasebesi” dersindeki yılsonu notudur, BKO için ise ”Dış Ticaret” dersindeki yılsonu notudur. 

 

Son olarak, Avusturya Eğitim Bakanlığı’nın Matura uygulamasına böylesine kolaylıklar getirerek 

sizlerin ve de bizlerin içinde bulunduğu bu fevkalade koşulları dikkate almış olduğunu da belirtmek 

isterim. Alacağınız Matura Diplomalarının ise önceki yıllarda verilenlerden hiçbir farkı – tarihi 

dışında tabii – olmayacak. 

Eğer önümüzdeki hafta, sizlerin 4 Mayısta tekrar okula gelebileceği yönünde bir karar çıkarsa, 

sizlere Avusturya Eğitim Bakanlığı tarafından da onaylanmış olan detaylı çalışma takvimimizi 

bildireceğim. Ama şimdilik, Matura’ya 15 Mayısta Almanca sınavıyla başlanacağını bilmeniz 

yeterli. 

Her ne şekilde gelişecek olursa olsun, önümüzdeki haftalar için hepimize başarılar diliyorum. Bu zor 

dönemi ailelerimizle birlikte sağlıkla atlatmak dileğiyle! 

 

Paul Steiner 

Okul Müdürü 

 

Not: Bayan Wieser 27 Nisanda sizlere bir e-posta gönderecek ve seçeceğiniz Matura sınav derslerine 

ilişkin geçici tercihlerinizi 30 Nisan tarihine kadar e-posta yoluyla bildirmenizi isteyecek. 


