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Ġstanbul, 02/07/2021 

Sayın Velilerimiz, 

 

Olağanüstü bir eğitim yılı sona ermekte. Öğrencilerimize, çevrimiçi derslere düzenli katılmaları sonucunda 

birlikte çok verimli çalıĢabildiğimiz için teĢekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz, yoğun odaklanma ve sorumluluk 

duyguları ile beklentilerini gerçekleĢtirmeyi baĢardılar. Çocuklarınıza en iyi çalıĢma ortamını sağlamaya 

çalıĢarak öğretmenlerimizin çabalarını desteklediniz, sizlere teĢekkür ederiz.  

 

Ortak çabalarımız sayesinde hemen hemen tüm öğrencilerin derslere düzenli katılmalarını sağladık ve müfredat 

programını bir aksama olmadan uygulayabildik. Yazılı sınavların ve Matura sınavlarının sonuçları, 

öğrencilerimizin bu yıl da baĢarılı bir öğrenim gördüklerini belgeliyor. Pandemiye rağmen yapabildiğimiz Dil 

Diploması Sınavları´ nda da olumlu sonuçlar alabildik. 

 

ġu sıralar öğretim yılının son idari iĢlemlerini tamamlıyoruz ve gelecek öğretim yılının planlamaları üzerinde de 

çalıĢıyoruz. Yeni öğretim yılına ne gibi koĢullarda baĢlayacağımızı henüz bilmiyoruz, ancak hazırlıklı 

olacağımızı ve öğrencilerimize yüz yüze eğitim verebilme Ģansımız olursa çok sevineceğimizi biliyoruz. 

 

Dinlenme öğrenmenin önemli bir kısmı olduğundan öğrencilerin tatilin ilk haftalarını dinlenerek geçirmelerini 

öneriyoruz. Ağustos baĢında öğrenciler tekrar okullarına odaklanmalı ve yaz ödevleri üzerinde çalıĢmaya 

baĢlamalıdır. Böylece Eylül´ de okula baĢlamaya hazırlıklı ve donanımlı olacaklardır. 

 

Velilerimizin dikkatini, öğrencilerimizle ilgili önemli konulara tekrar çekmek isteriz:  
 

1) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 03/09/2012 tarih ve 02/17486 sayılı yazı ile onaylanan                            

Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu “Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği” ne göre, 

öğrencilerimiz tüm dersleri baĢarılı olduğunda bir üst sınıfa geçerler. Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ile 

ilgili bilgiler, sınıf panolarında, veli mektuplarında ve okulumuzun web sayfasında mevcuttur. 

(Okulumuzdaki baraj dersleri Türk Dili ve Edebiyatı ile Almanca’dır) 
 

2) Matura olgunluk sınavına girmek isteyen öğrencilerimiz için önerilerimiz: 

 Yıl sonunda bütün derslerden geçer (pozitif) not almak. (Güz Sınavları dahil) 

 “C1 Sınavı” nı geçmek zorunlu değildir, ancak öğrenci için bir avantajdır. 12. sınıfta, aralık ayı sonuna 

kadar C1 Diploması alamamıĢ olan öğrenciler, Matura sınavına katılamayacaktır. 

  

3) 2021/22 eğitim öğretim yılında okulumuzda MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın                    

24/08/2017 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanmıĢ ve internet sitemize konmuĢ olan Haftalık Ders Dağıtım 

Çizelgeleri uygulanmaktadır.    
 

4) Okul Aile Birliği 26/05/2021 tarihli toplantısında alınan karar ve TaĢımacıyı Tespit Komisyonunun aldığı  

kararla, okulumuz öğrencilerinin servis taĢımacılığı iĢi 2021/22 eğitim öğretim yılında yine Gür-Sel Turizm 

ve Servis Ltd. Şti. tarafından yürütülecektir. 

 

5) 2021/22 eğitim öğretim yılı okulumuzun özel çalıĢma takvimine göre 13/09/2021 Pazartesi günü saat 

09.00’da baĢlayacak, 24/06/2022 Cuma günü sona erecektir. 
 

6) 2021/22 eğitim öğretim yılı okul ücretimiz 77.000 TL’dir. 1. Taksit tutarı olan 17.000 TL 11.06.2021 

tarihinde ödenmiĢ olup, kalan taksit tarih ve tutarları aĢağıda belirtilmiĢtir: 

  

2.Taksit 3. Taksit 4. Taksit 5. Taksit 
TOPLAM 

- 08.10.2021 - 03.12.2021 - 04.02.2022 - 08.04.2022 

15.000 TL 15.000 TL 15.000 TL 15.000 TL 60.000 TL 
 

Sizlere, tekrar bir arada olmak dileğiyle, dinlendirici bir yaz tatili ve ailenizle birlikte sağlıklı günler diliyoruz. 

 

Saygılarımızla, 

 

 

Dr. Yasin BEġER  Mag. Gernot GRABHER 

Türk Müdür BaĢyardımcısı  Okul Müdürü 
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2021/22  Eğitim Öğretim Yılı Kitap Listesi – Lise 12. Sınıf 
 

Almanca 

 

: Bir önceki yılın kitabı kullanılacaktır 

Vladimir Vertlib, Zwischenstationen ISBN: 978-3-423-13341-8, (Yazın okunacak 

kitap) 

Sunrise, Michael Köhlmeier, ISBN: 978-3-85218-818-8 (Yazın okunacak kitap) 

İngilizce  : Bir önceki yılın kitabı kullanılacaktır. 

Matematik : Mathematik Verstehen 8, Schulbuch ISBN: 978-3-209-09572-5, ÖBV-Verlag 

*Dijital ek paketi ayrıca talep edin* 

Mathematik Verstehen 8, Lösungen ISBN: 978-3-209-09577-0, ÖBV-Verlag 

*Dijital ek paketi ayrıca talep edin* 

Hesap Makinası CASIO fx-991ES PLUS 

Psychologie  : Karl Lahner, Kernbereiche der Psychologie (sadece Matura sınıfları için) ISBN: 978-3-

7055-2764-5 

Physik : Big Bang 8, ISBN: 978-3-209-08590-0 

Kimya : Bir önceki yılın kitapları kullanılacak (Duden Physik-Sekundarstufe II;  

ISBN: 978-3835-533-110) 

Biyoloji : Bir önceki yılın kitapları kullanılacak (NATURA/Klett Verlag, Neuauflage 2017;  

ISBN: 978-3-12-049131-6) 

  

 


