
 
MATURA 

Bettina Pakoy, 12 Tic. 
 



MATURA  
LATİNCEDEN GELİR VE 
«OLGUN» DEMEKTİR. 



Matura üç bölümden oluşur: 
 

1. VWA – Ön Bilimsel Tez 

2. Yazılı sınavlar 

3. Sözlü sınavlar 

 

BAŞARILI MATURA = BÜTÜN NOTLARIN POZİTİF OLMASI 

 



Ne zaman? 

• Haupttermin/Ana tarih: 18.04.-24.04.2017 yazılı sınavlar 

• Ön koşul: son karnenin bütün notların pozitif olması. Öğretmenler, 
Matura’dan bir hafta önce öğretmen konferansında son  karnenin 
notları ve kimin Matura’ya hak kazandığını belirtirler. 

• Eğer bir negatif not varsa, öğrenci Matura’dan önce telafi sınavı ile 
notu düzeltebilir. Düzeltemez ise Ağustos sonu Eylül başı tekrar 
deneyebilir. 

• Eğer iki ve fazla negatif varsa, hem bütünleme hem Matura’yı Ağustos 
sonu Eylül başı tekrar deneyebilir. 

 



Matura’da başarısızlık durumunda…. 

*Öğrenci yazılı Matura’da başarısız ise; 

• Her negatif ders için düzeltme sınavına girebilir 

• Onları da geçemez ise, sözlü sınavlara katılabilir fakat hala negatif 
olan yazılı sınavları ancak sonbaharda tekrar düzeltebilir ve 
Matura’yı o zaman tamamlar. 

 

*Öğrenci sözlü sınavda başarısız ise; 

• Tekrarları ancak sonbaharda yapılır. 

 



TİCARET SEÇENEK 1 SEÇENEK 2 SEÇENEK 3 

proje proje proje 

YAZILI TİCARET DERSLERİ 
6 saat 

TİCARET DERSLERİ 
6 saat 

YAZILI TİCARET DERSLERİ 
6 saat 

YAZILI ALMANCA 
5 saat 

ALMANCA 
5 saat 

YAZILI ALMANCA 
5 saat 

YAZILI İNGİLİZCE 
5 saat 

MATEMATİK 
5 saat 

YAZILI İNGİLİZCE 
5 saat 

SÖZLÜ İŞLETME İŞLETME 
 

YAZILI MATEMATİK 
5 saat 

SÖZLÜ MATEMATİK (10 
konu başlığı) 

İNGİLİZCE 
 

SÖZLÜ İŞLETME 
 

SÖZLÜ SEÇMELİ  
 

SEÇMELİ  
 

SÖZLÜ SEÇMELİ  

SEÇMELİ =  Hukuk, 
VWL, enformatik, 
Türkçe veya Fen 



LİSE SEÇENEK 1 SEÇENEK 2 SEÇENEK 3 

VWA VWA VWA 
 

YAZILI ALMANCA ALMANCA 
 

YAZILI ALMANCA 
 

YAZILI MATEMATİK 
 

MATEMATİK YAZILI MATEMATİK 
 

YAZILI İNGİLİZCE TÜRKÇE YAZILI İNGİLİZCE/TÜRKÇE 
 

SÖZLÜ SEÇMELİ  YAZILI BİOLOJİ, FİZİK VEYA 
T. GEOMETRİ, 

İNGİLİZCE/TÜRKÇE 
(3. Yazılıda 

Seçilmeyen) 

SÖZLÜ TOPLAM DERS SAATİ 
HAFTADA 15 OLMALI 

SÖZLÜ SEÇMELİ  
 

SÖZLÜ 10-24 konu başlığı SÖZLÜ TOPLAM DERS SAATİ 
HAFTADA 10 OLMALI 

 



YAZILILAR (Lise ve Ticaret için) 
•18.04. – 24.04.2017 
• Almanca: 300 dakika yaklaşık 1000 kelime yazılır ; 3 konudan 1 tane 

seçilip iki farklı yazı yazılır. 

• Matematik: 300 dakika uygulamalı matematik 3 kapsamlı soru 

• İngilizce: «writing» 200 dakika 3 soru, «reading» 60 dakika 4 soru, 
«listening» 40 dakika 4 soru yani toplam 300 dakika 

• Ticaret dersleri: 6 saat 

 



SÖZLÜLER (Lise ve Ticaret için) 
•25.05.- 02.06.2017 
• Öğrenci bir kutudan iki konu başlığı seçer ve birini tercih 

eder.  

• Öğretmen bu konudan iki-üç sorudan birini seçer.  

• Öğrenciye 30 dk hazırlanma süresi verilir. 

• Esas sözlü sınav 10-20 dk sürer. 

 



VWA  
• VWA, bir ön bilimsel tez çalışmasıdır. 

• 11. sınıfta VWA konusu ve danışman öğretmen seçilir. Seçilen konu onaylandıktan sonra öğrenciler 
çalışmaya başlayabilirler. 

• VWA  Ders zamanının dışında hazırlanır. Yıl boyunca, danışman öğretmenler ile düzenli VWA 
toplantıları yapılır. 

• Ticaret: İşletme ve muhasebe derslerini kapsar ayrıca bir uzmanlık konusu içerir. 

• Ticaret için VWA takım projesidir, çalışmanın ortak bir başlığı olur ancak her öğrencinin ayrı bir 
uzmanlık konusu (Schwerpunkt) vardır. 

• VWA’da kullanılan kaynakların belirtilmesi  ve intihal yapılmaması  çok  önemlidir. 

• Öğrenci VWA’yı Şubat ayında teslim etmezse, Matura sınavlarına girebilir ancak Matura’yı 
tamamlamamış olur. Sonbaharda VWA’yı teslim edip tamamlar. 

• Değerlendirme kriterleri  öğrencilere daha önceden bildirilir. 

• VWA için verilecek olan not, süreç, yazılı metin, sunum becerisi ve öğrencinin konuya ne kadar 
hakim olduğuna bakılarak verilir. 

• Ticaret için, verilen not kişiseldir. Takım olarak not verilmez.  

 

 



VWA Sunumu 

• 7 dakika sunum 

• 8 dakika konu hakkında «müzakere» 

• Toplam 15 dakika  

 

• Sunumda 3 beceri değerlendirilir: 
• Sunum 

• Müzakere 

• Konuya hakimiyet 



Ön bilimsel Yaklaşım  

• Araştırılacak soru bulmak ve uygun çözüm metodu seçmek  (anket, 
internet araştırması,…) 

• Seçilen metodu doğru kullanmak 

• Sorunu çeşitli açılardan araştırmak 

• Kaynakları eleştirerek kullanmak ve belirtmek 

• VWA’nın yazılım düzeni 

• Doğru dil kullanımı 

 

 

 



Yazılı Çalışma 

• Bilimsel yazı; grafikler, tablolar vs. 

• 100 sayfa 

• Yazılı projede 5 beceri değerlendirilir 

 



VWA’nın Yazılım Düzeni 

• Kapak 

• Yeminli açıklama 

• Abstrakt (250 kelime aşmayan bir ön izleme) 

• İçerik 

• Einleitung/giriş 

• Hauptteil/ ana kısmı : başlangıç noktası, sorun çözme süreci, amaca 
ulaşım 

• Süreç yönetimi 

• Ek (kaynaklar vs) 



• Ocak 
• Matura yazılı ve sözlü seçenek tercihlerinin bildirilmesi 

• Şubat  
• VWA’nın tamamlanması 

• Teslimden sonraki ilk üç haftada öğretmen tarafından düzeltilir  

• Ve sunum hazırlanır. 

• Nisan  
• Son sınıfın kapanması ve not verilmesi (Jahreszeugnis) 

• 18.-24.04.2017 arasında yazılı sınavlar 

• Mayıs 
• VWA: Sunum ve değerlendirme 02.-05.05.2017 

• Mayıs/Haziran 
• 25.05.-02.06.2017 sözlü sınavlar 


