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Veli Mektubu – 2. Dönem 2020/21 
 

27.05.2021 

Değerli Velilerimiz, 

2020/2021 Eğitim Öğretim Yılının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu mektubumuzda sizlere son haftalarımızı nasıl 

düzenleyeceğimizi bildirmek isteriz. 

Birçok velimiz, öğrencilerimizin ikinci dönem sınavlarından muaf olmalarını sağlayacak dilekçelerini bizlere iletti. 

Dilekçelerini göndermeyen öğrencilerimiz ise ikinci dönem sınavlarına katılacaklardır. Ancak, sene sonuna kadar tüm 

öğrencilerimizin bütün yıl olduğu gibi yine gayret gösterip derslerine katılmalarını bekliyoruz. Son haftalarda işlenen 

konular, önümüzdeki yıl için de çok büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, siz değerli velilerimizden, öğrencilerimizin 

önümüzdeki haftalarda da derslere katılmalarını sağlamanızı ve onları motive etmek için destek olmanızı rica ediyoruz. 

Yaşadığımız dönemin zorluklarına rağmen bu yıl büyük başarıları kutlama fırsatımız da oldu. Bu başarıların en önemlisi, 

12. sınıftaki tüm öğrencilerimizin "Matura" sınavlarına planlanan zamanda girebilmeleri ve başarılı olmalarıdır. "Matura" 

yı başarıyla bitirmekle kalmayıp, geleceklerini başarıyla şekillendirmeye hazır olduklarını da göstermiş olan 

öğrencilerimizle haklı olarak gurur duyabilirsiniz. 

Bu mektubumuzda sizlere ileteceğimiz güzel bir haberimiz daha olacak. 12.sınıflarımızın Mezuniyet Töreni,                          

9 Haziran 2021 Çarşamba günü Yeniköy'deki Avusturya Başkonsolosluğunda düzenlenecektir. Törenle ilgili ayrıntılı 

bilgiler önümüzdeki hafta sizlere iletilecektir. 

10. sınıf öğrencilerimizin 31 Mayıs 2021'de B2 yazılı, 21-22 Haziran 2021'de ise B2 sözlü dil sınavlarına girecek olmasından 

da memnuniyet duyuyoruz. 

Mart ayında düzenlediğimiz Temsilci Veliler toplantısında sizlerden gelen birçok öneriyi dikkate aldık. Bu öneriler 

doğrultusunda, kulüp çalışmalarına başlandı, ders araları uzatıldı, iletişim derslerinde grup öğrenci sayıları yarıya indirildi, 

özellikle Hazırlık sınıflarındaki öğrencilere verilen destek çalışmaları yoğunlaştırıldı. Sizlerden gelen öneriler arasında 

önümüzdeki yıl 11. sınıf mevcutlarının değişmemesi ile ilgili de bir talep vardı. Bu konuyla ilgili uzun süre çalışma yaptık, 

ancak organizasyon açısından bu isteği gerçekleştirmenin mümkün olmadığını gördük. Bu konudaki en önemli engel, 

öğrencilerimizin "Matura" ya da "TM programı" arasında tercih yapmak zorunda olmasıdır. Ancak ne yazık ki bu,  her yıl 

yaşanan bir durumdur. Ayrıca, öğrencilerimizin üniversite giriş sınavına en iyi şekilde hazırlanmaları için iyi bir fırsat 

sunmak istediğimizden, önümüzdeki yıl 11. sınıfları yine her zamanki gibi düzenlemek durumunda olduğumuzu bildirmek 

isteriz. 

Son olarak 9B sınıfından İdil Mina Ak' ın başarısı hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. İdil Mina Ak, Türk Dili ve Edebiyatı 

Öğretmeni Şebnem Mosturoğlu' nun rehberliği ve desteğiyle 6 Mayıs 2021' de Koç Lisesi "14. Suna Kıraç Öykü Yarışması" 

nda üçüncü oldu. Bu ödül pandemi döneminde öğrencilerimizin motivasyonlarını artırmakla kalmamış, aynı zamanda 

yazma sevgilerini de güçlendirmiştir. 

Tüm öğrenci ve velilerimize sağlıklı günler dileriz. 

Saygılarımızla, 

 

 

Dr. Yasin BEŞER Mag. Gernot GRABHER 

Türk Müdür Başyardımcısı Okul Müdürü 

 



2 

 

Not: Yaz aylarında Almanca becerilerini geliştirmek ve derinleştirmek isteyen öğrencilerimiz için Avusturya, Almanya ve 

İstanbul'daki kurs olanakları hakkında bir bilgilendirme de yapmak isteriz. Burada aynı zamanda çevrimiçi kurslar da 

sunulmaktadır. 

 

Almanca Dili Yaz Okulları (Avusturya) 

Universität Wien – Sprachenzentrum (çevrimiçi ders olanağı) 

https://sprachenzentrum.univie.ac.at/deutschkurse/ 

Actilingua Wien 

https://www.actilingua.com/de/home/ 

 

Almanca Dili Yaz Okulları (Almanya) 

Humboldt-Institut (çevrimiçi ders olanağı) 

https://www.humboldt-institut.org/ 

 

Almanca Dili Yaz Okulları (İstanbul) 

Goethe Institut (çevrimiçi ders olanağı) 

https://www.goethe.de/ins/tr/tr/sta/ist.html 
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