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Sayın Matura Sınıfı Velilerimiz, 
 

Birkaç gündür yürüttüğümüz yoğun görüşmelerin ardından, yaşadığımız fevkalade koşullar nedeniyle bu 

seneki Matura uygulamasına getirilecek olan değişikliklerle ilgili son durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. 
 

Ana hatlarıyla bu ders yılı için getirilen Matura Kuralları 
 

Burada hedeflenen iki husus olduğunu düşünüyorum:  
 

1. Matura Diploması, önceki yıllardakiyle aynı şekilde olmalıydı, diğer bir deyişle: Diplomada, biri VWA    

(Tez Çalışması) ve altısı öğrencinin sınav dersi olarak seçtiği derslerin notları olmak üzere, toplam yedi not 

yer almalıydı. 

2.  Matura için gereken süre ciddi ölçüde kısaltılmalıydı. 

 

1. Madde’ye ilişkin hususlar: 

Öğrencinin üç yazılı ve üç sözlüden oluşan sınav seçeneğini seçmiş olması halinde kurallar gayet açık: 

Öğrenci, seçtiği derslerden üç yazılı sınava girecek. Sözlü sınavlara girmezse, o derslerden almış olduğu 

yılsonu notu Matura notu olarak sayılacak. Notundan memnun olmadığı takdirde ise,  bir, iki veya her üç 

dersten de sözlü sınava girebilecek. 

Henüz açıklık getirilmemiş olan konu ise, yılsonu notunun yazılı sınav sonuçları üzerinde nasıl bir etkisi 

olacağı. Bir etkisi olması gerektiği kesin. Ancak, bu etkinin ne boyutta olacağı konusunda Avusturya’da çeşitli 

modeller var gibi görünüyor. Bu konuyla ilgili bir cevap alır almaz tüm öğrencilerimize ve velilerimize 

ileteceğim.  

Öte yandan, dört yazılı ve iki sözlüden oluşan sınav seçeneği konusunda henüz kesin bir çözüme varılamamış 

durumda. Avusturya Eğitim Bakanlığı’nın 8 Nisan akşamı gönderdiği yazıda sadece, Lise için her Matura 

öğrencisinin Almanca, Matematik ve bir dil dersinden (okulumuzda İngilizce veya Türkçe) sınava girmesi 

gerektiği belirtilmiş. Ticaret Lisesi için ise BFK (İşletme Diploma Ödevi), Almanca ve İngilizce veya 

Matematik dersleri öngörülmüş. Dördüncü yazılı sınav dersi olarak hangi dersin seçilebileceği ise yukarıda 

belirtilen yazıda maalesef belirtilmemiş. Bu konuda da Bakanlığa ilettiğim soruya cevap beklemekteyim. 

Henüz açıklık kazanmamış olan bir diğer husus da, öğrenci BKo’ya (İşletme Tez Savunması) girmediği 

takdirde, hangi notun verileceği veya bu notun hangi ara değerlendirme notlarından oluşacağı konusu. 

Bununla ilgili de Bakanlığa sorumu ilettim ve yakında cevap geleceğini umuyorum. 

 

2. Madde’ye ilişkin hususlar: 

Yazılı ve sözlü sınavlar arasında en az üç haftalık bir süre olması kuralı bu sene uygulanmayacak. Sözlü 

sınavların sayısı da muhtemelen yarıdan fazla azalacak. Bu da, Matura’nın iki hafta içinde tamamlanabileceği 

anlamına geliyor. Üçüncü haftaya ise sadece, eğer değerlendirmesi negatif olan yazılı sınav çalışmaları olursa 

onların telafi sınavları kalmış olacak. 

 

Son olarak şu hususları da eklemek isterim: 

Bu seneki Matura uygulamasında, yılsonu notunun Matura sonucuna yansıyacak olması gibi, şimdiye dek 

Matura kapsamında hiç yaşanmamış bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söylemeliyim. Ama öte yandan, 

yılsonu notundan memnun olmayan öğrencilerimize sözlü sınava girerek bunu düzeltme fırsatı sunulduğu için 

bunun etkisi sınırlı düzeyde olacaktır. 

Sorun yaratabilecek tek durum, Türkiye’de yılsonu notunun ne şekilde belirleneceğine ilişkin kararın 

Matura’dan kısa süre öncesine kadar hala açıklanmamış olmasından kaynaklanabilir. Fakat böyle bir durumda 

da Avusturya Eğitim Bakanlığı ile görüşerek konuya bir çözüm getirebileceğimize inanıyorum. 

Öngörülen bu yeni düzenlemenin hepimiz açısından asıl önemli yanı ise, Matura’nın bu ders yılı içinde 

yapılabilir olduğunu göstermesidir. 

 

 

Paul STEINER 

Okul Müdürü 


