2017-2018
Matura Veli Semineri Notları
Hazırlayan: Gamze Borahan
Okulumuzda 3 yıldır uygulanan Zentral Matura sistemi 3 bölümden oluşuyor.
Yazılı ve sözlü sınavlarda konular ağırlıklı olarak 11 ve 12. Sınıf müfredatından gelir. Ancak 9.
Ve 10. Sınıf konularından da sorular olabilir. Kasım ortasına kadar sınav konuları öğrencilere
duyurulur.
LİSE:
1. VWA
11. sınıftan itibaren VWA çalışmaları VWA danışmanı tarafından değerlendiriliyor. Öğrenciler
VWA hocaları ile ilişkileri iyi tutmalılar. Üçte biri 11 yazından önce bitirilmeli. Yazın ise tüm
yazım bitirilmeli.
Teslim tarihi 2.dönemin ilk haftasının sonu. Ödev bir veri tabanına yükleniyor (öğrenciler
biliyor). Danışman öğretmen, okul müdürü ve Matura komisyonu başkanı görebiliyor. VWA
notu sunumdan sonra veriliyor. Her zaman hem metni hem sözlüyü 3 kişi değerlendiriyor.
Avusturya’dan gelen komisyon başkanının görevi ise her şeyin usulüne göre işlemesini
denetlemesi.
VWA dan (-) alınmışsa, öğrenci 4 hafta içinde konu seçiyor ama konu yine onaya tabi.
Konunun Mayıs ortasına kadar netleşmesi gerekiyor. Öğrenci yazın danışmansız VWA
hazırlığını yapıyor. Sonunda Bay Steiner’ın atadığı öğretmen kontrolü yapıyor. Avusturya’daki
komisyon değerlendiriyor.
VWA’nın 3 kere tekrarlanma şansı var. Ana matura tarihinde/döneminde girme hakkı olur.
(-) VWA yapan öğrenci Lise diplomasını almış oluyor, Matura diplomasını almamış oluyor.
Boğaziçi Üni.’de okuyan bir öğrenci VWA’yı hala vermedi. Geçen yıl bir öğrenci maturaya
giremedi (kabul edilmedi) hala da almadı.
2016 yılı mezunlarından 5 öğrenci Haziran döneminde başarılı olamadılar, bir sonraki
dönemde yaptılar. 1 öğrenci de VWA’yı vermedi.
2. YAZILI SINAV
3 ya da 4 sınav seçiliyor. Sınavlar 4.5-5 saat sürüyor.
Ticaretin 6 saat süren sınavı var.

Her Lise öğrencisi için Almanca ve matematik sınavları zorunlu. 3. Sınav İngilizce veya Türkçe
olmak zorunda.
Sözlüde 3 sözlü sınav yapmak istemeyen öğrenciler 4 yazılı sınav alabilirler. 4. Sınavın hangi
ders olacağı 3. Sınava göre değişiyor:
3. sınavda Türkçe seçmiş ise İngilizce,
İngilizce seçmiş ise, Türkçe,
Veya,
Fizik, Biyoloji, Tasarı Geometri derslerinden birini seçebilir.
Telafi Sınavları
Öğrencinin (-) sonuçlu yazılı sınavı varsa sözlü sınavların başladığı ilk gün telafi sınavlarına
girebilirler. Yazılıların hepsi (-) ise hepsinden de telafiye girebilirler (Bu hakları var). Telafi
sınavları sözlü olarak yapılıyor. Geçtiğimiz yıl 5 kişi birer dersten telafiye girdiler. Telafi
sınavına girmek için öğrencinin başvuru yapması gerekiyor. Bunun için de özellikle yazılı notu
(-) olan öğrencilere notları açıklanıyor. Matura yeterlilikler üzerinden değerlendirilir. Öğrenci
yazılı olarak yeterliliğini ispat edememişse bunun telafisi de Avusturya’da yazılı sınav olarak
yapılıyor. Ancak Türkiye’de sözlü olarak yapılıyor.
Matura’ya kabul
Matura sınavları öncesinde öğrencinin okul notları (+) olmalı. 3 Nisan’da Maturaya kabul
toplantısı yapılacak. Bir öğrencinin iki tane (-) notu varsa Nisan-Mayıs aylarında yapılacak
olan Matura sınavlarına giremez. Notlarını düzeltirse Eylül-Ekim aylarında yapılacak Matura
sınavlarına girebilir.
Sadece bir tane (-) notu olan öğrenciler Matura sınavı öncesinde bu dersten özel bir sınava
girerek notlarını (+)e yükseltirlerse Nisan-Mayıs aylarında yapılacak olan Matura sınavlarına
girebilirler. 2. Dönemdeki okul notları bu konuda daha belirleyici. Almancası zayıf olan
öğrenciler C1’i Goethe’den alıyor bu da maturanın Almanca sınavlarında başarıyı düşürüyor.
Matura yazılı sınavlarında soru sayısı dersine göre değişiyor. Soru sayısı az ama cevaplaması
uzun sürüyor.
İngilizce sınavı farklı bölümlerden oluşuyor: Listening (bu sene arka planda dinlemeyi
zorlaştırıcı gürültü oldu), reading, writing, vb
Matematik sınavı iki bölümden oluşuyor: 1.Temel becerileri ölçen sorular (bu bölümde %75’i
yakalamış olmalı) 10 dakika ara veriliyor. 2. Bölümde 4 soru soruluyor. Okul dönemi boyunca
bu konulara hazırlanıyorlar.
Almanca sınavında 3 farklı paket var. Öğrenci kendi seçiyor.

Her bir yazılıyı kendi öğretmeni kontrol ediyor ve değerlendiriyor. İkileme düşülürse ikinci bir
branş öğretmenine fikir soruluyor. Puanlar verilirken öğretmen kendi açıklamalarını da
yazıyor ve sınavlar Avusturya’ya gönderiliyor. Komisyon başkanı her kağıdı okuyamıyor.
Kendi branşı değilse o branşın öğretmenine devrediyor.
Onay alınınca sonuçlar öğrencilere aktarılıyor. Geçen yıl birkaç öğrenci tekrardan
değerlendirme istedi ama mümkün olmadı.
3.SÖZLÜ SINAV
Öğrenci seçtiği yazılı sınav sayısına göre 2 veya 3 sözlü sınava giriyor. Ders sayısına bağlı
olarak sözlü için seçtiği derslerin ders saati de önemli 2 ders için toplam ders saati 10 saat
olmalı. Uygun olmayan kombinasyonlar Tasarı geometri - müzik ile felsefe - psikoloji. Önemli
bir detay olmamakla birlikte öğrenciler bilgi sahibi.
Öğrencilerimiz sözlü sınav için hazırlanmaları gereken konuları biliyorlar. Eskiden 24 konu
vardı, artık 18 konudan hazırlanıyorlar.
Sözlü sınav sırasında bir torbadan 2 kağıt seçiyorlar. Her kağıtta bir tema var. Öğrenci
bunlardan birini seçiyor. Öğrencinin seçtiği konudan 1 soru yöneltiyor. Bu sorular temelden
başlayarak gittikçe zorlaşıyor. (basitten zora doğru)
Mesela matematik soruları 4 öğretmen tarafından hazırlanıyor. Sözlü sınavı objektifliğin
sağlanması için aynı branştan 2 öğretmen yapıyor.
Sınav 10-20 dakika sürüyor. Öğrenci konuyu seçip soruyu gördükten sonra yarım saat süren
bir hazırlanma süreci oluyor. Bu sırada yanında olabilecek materyallerin listesi belli. Bu
konudaki hiçbir ders materyali öğrencinin yanında olamaz. Her sözlü sonrası komisyon küçük
bir toplantı ile sınavı değerlendirip notu bildiriyor. Çok iyi, iyi, yeterli şeklinde yapılıyor.
Tarihler Avusturya’da okuyacak öğrenciler için geç kalınmayacak şekilde ayarlanıyor.
Almanya’da eyaletlere göre tarihler değişebiliyor.
2016-2017 eğitim yılında 20 öğrenci üstün başarılı, 19 öğrenci başarılı, 19 öğrenci normal
derece ile Matura diploması aldılar.
Almanya’ya başvuranlar çok yüksek bir Numerus Clausus almış oldular. Çok yüksek matura
notu çok yüksek NC sağladı.
Matura notunun Abitur notuna çevrilmesinin tam olarak nasıl işlediğini bilinmiyor.
Muhtemelen, Alman Lisesi gibi, 11 ve 12. sınıflarının ders notları, yazılı notu 4 kat, sözlü notu
2 kat etki ediyor olabilir. Kesin olarak bilemiyoruz. Bazı üni.ler kendileri, bazıları da merkezi
bir kurumdan (UNIASSIST) çevriliyor.

NC, kesin olarak, 12.sınıf notları, bu dersi ne kadar süre ile aldığı ve matura notu ile
hesaplanıyor.
Sözlü sınavda (-) not alınırsa bunun ayrıca telafi sınavı yok, tekrar yeni Matura döneminde
giriliyor. Yazılı sınavın telafisinde de (-) not alınırsa yeni matura dönemine kalıyor.
Üstün başarı, derslere göre değerlendirilir:
İngilizce %60’ın üzeri üstün başarı, Matematik Tip1 ve tip2 farklı kombine ediliyor, diğer
derslerde de 50 ve üzeri (+)
90-92’den sonra üstün başarı demek.
Matura diploması nasıl görünüyor: sınavlarda aldığı değerlendirmeler, yeterli, başarılı, üstün
başarılı,
Diplomanın üzerinde çok iyi, iyi, yeterli, yetersiz olduğu belirtilir.
VWA, yazılı sınavlar ve sözlü sınavlar toplam 7 notun ortalaması alınarak değerlendirme
oluyor.
Bütün derslerin ağırlıkları aynı.
Bir ya da daha çok (-) varsa geçemedi demektir.
Not yükseltmek için tekrar sınava girilemez.
75 öğrenci matura sınavına girecek. Notu (+) ise telafi sınavına girip not yükseltemez.
Avusturya için (+) matura yeterli.
Ticaret bölümünde farklı dersler olduğu için farklılıklar var. Sistem aynı, çerçevesi daha net.
Soru: IELTS, TOEFL İngilizce notunu etkiler mi?
Cevap: hayır
TİCARET:
(Buradaki bilgileri okul web sitesinden lütfen kontrol edin)
1VWA
2. Yazılı Sınav
3 ya da 4 yazılıya giriliyor. 1. yazılı sınav ticaret derslerinden biri, 2. yazılı Almanca, 3. ise
İngilizce veya Matematik, 4. Yazılı seçilmişse 3 de hangisini seçmediyse veya İşletme.
3. Sözlü Sınav

1. sözlü Matematik veya İngizce veya İşletme, 2. Sözlü Hukuk, İnformatik, İşletme, Türkçe,
Ekonomi vs. derslerden biri. 3. Sözlü seçilirse 1 de seçilmeyenlerden biri.

Avusturya, Almanya, İsviçre başvuruları
Avusturya
2 tip fakülte var:
1. Başvuru süreci ve giriş sınavı olan fakülteler
2. Başvuru süreci ve giriş sınavı olmayan fakülteler
Ön başvurular internet üzerinden yapılıyor. Bazı üniversitelerin Ocak’da başlarken bazıları
Mart’da başlıyor, aynı ay içinde sınavı olup olmayacağı duyuruluyor.
Tıp, diş hekimliği, veterinerlik, psikoloji, iletişim bilimleri, gazetecilik her zaman ağır giriş
sınavı olan bölümler.
Tıp sınavı Temmuz ayı başında, psikoloji sınavı Eylül ayı başında yapılır.
Eczacılık, mimarlık, şehir ve bölge planlama, informatik, ekonomi, biyokimya, biyoloji, hukuk,
eğitim bilimleri, dil bilimleri: Bu bölümlere önbaşvuru yapılmak zorunda. Fakültelerin karar
hakkı var. Kontenjandan fazla başvuru olursa sınav yapabilirler. Son yıllarda yapanlar
ekonomi, eczacılık vs. Fazla sayıda başvuru olan bölümlerden e-mail ile motivasyon mektubu
istediler. Hala öğrenci sayısı çok ise mülakata çağırıyorlar.
Mart ayında Avusturya konsolosluğu tarafından oturma izni, vize başvuruları vb konularda
bilgilendirme toplantısı yapıldı bilgiler bloğa konuldu.
Güzel sanatlar fakültesinin giriş sınavı oluyor.
Genelde duyurular Ocak ayında, başvurular Mart ayında yapılır.
Öğrencilerde Edumoodle link’i var. Her tarih açıklandığında (yurtdışı danışmanlığı
bölümünden) orada duyuruyoruz. Öğrenciler düzenli olarak takip etsinler.
Temmuz ayının ilk haftası öğrenciler bizzat giderek kesin kayıtlarını yaptırıyorlar.
Matura diploması olan öğrencilerimiz Avusturyalı öğrenciler ile aynı haklara sahipler.
Yurt için şimdiden başvurmak lazım. Hızlı doluyor ve çok fazla başvuru var. Çok pahalı. İlk yıl
için şart. Sonraki yıllarda birkaç arkadaş birleşip ev tutabilir.
Viyana Ekonomi Üniversitesi hariç Türkiye’de denklikte sıkıntı yok.
SORU: Tasarı geometri dersi almayan bir öğrenci eğitimine Avusturya’da endüstri müh
bölümünde başlayıp bir sonraki yıl Almanya’ya başvuru yapabilir mi?

CEVAP: Avusturya’da ilk yıl Tas. Geo. dersi alıp başvuruda bulunabilir. Ancak kabul konusu
üniversiteler arasındaki anlaşmaya bağlıdır.
SORU: AL öğrencisinin Avusturya’da okumasının avantajları nelerdir?
CEVAP:
1. Vize işlemlerinde kolaylık
2. Fakülte başvuruları vatandaşlarınki gibi ve aynı kontenjandan.
3. Fakülte harcı daha düşük.
SORU: Matura diplomasının geçerlilik süresi.
CEVAP: Ömür boyu.

Almanya
Genelleme yapmak mümkün değil. Her eyaletin kendi başvuru tarihleri ve kararları var.
Öğrenci istediği üniversitenin web sitesinden istediği bölüm hakkında bilgi almalı: NC istiyor
mu, eleme süreci var mı, kayıt açık mı?
NC, matura notları, ve 12. Sınıf ders notları ve bölüme göre alması gereken puan her yıl farklı
olabilir.
Edumoodle’da önceki yılların puanları var. Ama nasıl hesaplandığını bilmiyoruz. Almanya’da
eğitim almak isteyenler şimdiden web sitelerine girip başvuru koşullarına baksınlar.
Online başvuru yapılırken EU işaretlenmeli çünkü Matura diploması éEU”
İsviçre
Matura diplomasını kabul eder.
ETH Zürih en iyileri seçer. Boş vakti olmamasına tahammül edebilecek çok çalışkan biri
olmalı.
Ticaret Maturası İsviçre’de St Gallen Üni hariç tanınmıyor maalesef. Onun da giriş sınavı var.
Öğrencilerimiz Almanya için, eğitim hakkı olarak EU vatandaşı gibiler. Bunu zorlaştırmak
isteyen üni.ler içn Edumoodle’da bir belge var. (Bir anlaşma var.) Bununla başvuru yapılabilir.
Başvurular Ocak’da başlıyor. Yurt sorunu var. Almanca’da C1 çok iyi ile geçmeli. Danışmana
gitmeyip, öğrenci başvuruları yapmalı.

Tanınma, Denklik, Yatay Geçiş
Askerlik tecili önemli. Ayrıca öğrenci gidince T.C. konsolosluğunda öğrenci dosyasını
açtırmalı. Türkiye’de meslek icrası için, gittiği üniversite diplomasının YÖK’te tanınması ve
denkliği olmalı. YÖK’ün web sitesinde denklik listesi var. 12. Sınıfta öğrenci şahsen Ankara’da
gidip başvurup YÖK’ten teyit belgesini almalı ve saklamalı. (uzaktan işler daha yavaş
oluyor)Her dilekçede beş üniversite sorulabiliniyor.

