ABITUR aus der Sicht von Ehemaligen
“Genel Alman Yüksek Okul Yeterliliği” veya diğer bir adıyla “Abitur” sınavı ülkemizde Alman
Lisesi’nde ve okulumuzda her yıl düzenleniyor ve Abitur karnesi alan öğrenciler Almanya’da
üniversite eğitimi alma hakkı kazanıyor.
Son sınıf öğrencileri Abitur mu yoksa Sprachdiplom mu yapmak istediklerine kendileri karar
veriyorlar, ayrıca derslerine giren öğretmenleri de bu konudaki yeterlilikleri konusunda kendilerine
yardımcı oluyorlar. Ancak son sınıfa başlarken bu karar verilmesi ve son sınıfın Aralık ayında
Abitur’a yazılı başvuru yapılması gerekiyor. Ocak ayında ise başvuran öğrencinin Abitur için
yeterliliğine öğretmenleri tarafından karar veriliyor.
Abitur hem yazılı hem de sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınavlar sömestr
tatilinden sonra ikinci dönemin başında yapılırken, sözlü sınavlara mayıs ayının ortasında girilir.
Abitur Almanca, İngilizce, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji derslerini kapsar. Matematik,
Almanca ve İngilizce sınavlarına girmek zorunludur ve Biyoloji, Kimya ve Fizik derslerinde
istenilen ikisinden de yazılı sınava girilir. Yazılı sınavlara ikinci dönemin başında girilir. Sınavların
süresi ise alışılmıştan biraz daha uzundur: Almanca sınavı 5, İngilizce ve Matematik sınavları 4,
Biyoloji, Kimya, Fizik sınavları ise 3 ders saati sürer. Sınav soruları okulumuzdaki ders
öğretmenleri tarafından hazırlanır ve Almanya’da onaylanmadan bu sorular kullanılamaz. Ayrıca
son sınıf öğrencilerinin yoğun ÖSS temposu sebebiyle Abitur’la birlikte aynı süre içinde aynı
dersten sınav olunur, böylece öğrencilere zaman kazandırılır. Bu sebeple Abitur yapsın yapmasın
tüm öğrenciler sınavların düzenlendiği süre içinde okul sınavı olarak sayılan kısmı yaparlar.
Yazılı sınavlar bir kez öğrencinin dersine gelen öğretmeni, bir kez okulumuzdaki aynı derse giren
başka bir öğretmen ve bir kez de Almanya’daki başka bir öğretmen tarafından kontrol edilir.
Nisan ayında öğrencilerin ön notları hesaplanır. Şöyle ki ön notlar son iki yılın dört döneminde
derslerden alınan notlardan hesaplanır.
Sözlü sınavlar mayıs ayının başında yapılır. Ancak yazılı sınavdan 4 üzerinde not alan öğrenciler
sözlü sınavlara girmeye hak kazanırlar. Sınavları kontrol etmekle yükümlü Alman makamında bir
temsilci – sınav komisyonu başkanı sözlü sınavlardan önce yazılı sınav notlarını kesinleştirir.
Öğrencinin gireceği sözlü sınavlar komisyon başkanı ve öğrencinin öğretmeni tarafından
kararlaştırılır. Her öğrenci iki dersten sözlü sınav olur. İlk ders yazılı sınavına girilmeyen Fizik,
Kimya veya Biyolojiden biridir; ikincisi ise ön notlar ile yazılı sınav sonucu arasındaki farkın en
fazla olduğu derstir. Eğer öğrencinin Abitur yapamaması gibi bir durum söz konusu olursa üç sözlü
sınava girme olanağı öğrenciye sunulur. Mayıs ayının ortasında da sözlü sınav notları ve Abitur son
notu belirlenir.
Abitur kapsamında 6 sınava girilir, 6 sınavdan alınan notların toplamının 30*’un üzerinde olması
durumunda “Abitur yapılmış” olur ki bu %45 oranında başarı anlamına gelir.
(*Türk sisteminde not sıralaması 0 ile 5 arasındayken Abitur not sıralaması 0 ile 15 arasındadır.)

Almanya’da Eğitim
Abitur karnesini alan öğrenci Almanya’da üniversite eğitimi alma hakkına sahip olmuş demektir.
Almanya’da üniversiteler veya liseler belli bir sıraya konulmaz; alınan puanla istenilen üniversiteye
girilebilir. Ancak bir üniversiteye kapasitesinden fazla başvuru yapıldığında öğrencilerin not
ortalaması dikkate alınır; örneğin tıp fakülteleri. Ayrıca Almanya’da tıp okumaya kesin olarak karar
vermiş öğrencilere hem Abitur hem de Sprachdiplom yapma şansı okulumuzda sunulmaktadır.

Abitur ortalama sıralamasında ilk üçteki öğrencilere Almanya’da eğitim almak üzere tam burs
verilmektedir ve 2007’den itibaren okulumuz öğrencileri DAAD bursu alabilmektedirler ki geçen
seneki mezunlarımızdan Erhan Leblebici bu bursu almıştır.

Abitur’un Sağladığı Avantajlar
Abitur dünyanın pek çok yerinde geçerliliği olan bir sınav. Almanya’da eğitim hakkı sağladığı gibi
birçok başka ülkede de eğitim hakkı sağlıyor veya referans olarak kabul ediliyor. İsviçre ve
Avusturya’da Almanya’da olduğu gibi doğrudan üniversitelere giriş yapılabiliniyor. Amerikan
üniversitelerinde Abitur sınavı dolayısıyla öğrencinin kredileri yükseltiliyor. Avrupa ülkelerinde ise
üniversiteye girişte belli bir sınava tabi tutuluyorsa öğrenciler bu zorunlu sınava öğrencinin girmesi
gerekiyor, ancak Abitur karnesi dolayısıyla öğrencinin not ortalaması yükseltiliyor.
Abitur sadece yurtdışında değil yurtiçinde de birçok avantaj sağlıyor. Özel üniversiteler Abitur
sahiplerine burs veriyorlar. Sabancı Üniversitesi ÖSS, MDB veya EYB sınavlarında burs
kontenjanına yerleşen öğrencilerin 2’nin üzerinde Abitur notuna sahip olmaları durumunda burs
kapsamlarını genişletiyor; yıllık öğrenim ücretinin tamamından, yurt ücretinin tamamından,
teknoloji ücretinin tamamından muafiyet gibi.
İş başvurularında da Abitur karnesi avantaj sağlıyor. Siemens, Bosch, Mercedes gibi Alman
firmalar için Almanca bilgisi öenm teşkil ediyor ve başvuranları eşit özellikleri olması durumda
Almanca bilen – bunun göstergesi olarak da Abitur karnesine sahip olan aday işe alınıyor.

Abitur Sınavına Girmiş Mezunlarımız ve 12. Sınıflar
Sınavlara girerken nasıl hissediyordun kendini; neler düşünüyordun?
Utku Celayir: Abitur benim kafamda “olsa da olur olmasa da olur” bir şey değildi kesinlikle.
Almanya’ya gitmeyecek olsam bile istiyordum diplomayı almayı. Dolayısıyla da sınava girerken
öyle bir “fark etmez ya, ne olursa olsun, rahatım ben” psikolojisinde değildim. Çok bir stres de
yoktu. Çünkü o dönemde stres yapacak fırsatımız yoktu. İkinci dönem olmuş, ÖSS yakın… Onun
temposundan Abitur’a stres yapacak zamanı bulamadım. Yani aslında Abitur’a verdiğim önem daha
büyük olmasına rağmen, beklediğimden daha rahat girdim sınava. Sınavların başlangıcındaki bu az
seviyedeki stres sınav süresince de pek değişmedi.

Ozan Tuncer: Sınavı nasıl geçeceğim diye düşünüyordum.

Meriç Vatansever: Asıl amacı Abitur olmayan biri için çok stresli değil, ama amacınız
Almanya’ya gitmekse ciddiye alın derim; İngilizce ve Almanca gibi uzun vadede gelişebilecek
dersleri özellikle. Şubat tatilini de verimli geçirebilmek çok önemli. Almaya’ya gitmek istemediğim
için çok rahattım; güle oynaya girdik sınavlara.

Sınav zor muydu; beklediğin gibi miydi?

Utku Celayir: Branşlardaki sınavlar gayet ideal zorlukta hazırlanmıştı. Bizim okulun klasik

sınavları gibi, bildiğimiz şeyleri sınamanın yanı sıra derslerde direkt olarak görmediğimiz bazı
unsurlar da vardı sorularda. Ama okul sınavlarından farkı, tabii ki de hem sınav süresi hem de
soruların daha zor anlaşılır olmasıydı.
Ozan Tuncer: Sınav o kadar zor değildi; ama kolay da değildi.
Meriç Vatansever: Matematik beklediğim gibi değildi, biraz zor sormuşlar. Ama geri kalanı bana
gayet makul zorlukta geldi. Klasik okul sınavından biraz fazlasıydı, çünkü konu kapsamı daha
genişti.
Abitur’a girerken Almanya’da okumayı düşünüyor muydun?
Utku Celayir: Hayır ama yüksek lisans düşüncesi aklımda hep vardı; hatta yüksek lisans, staj, kısa
veya uzun süreli iş olanakları. Üniversiteyi Almanya’da okumak dışında her türlü şeyde Abitur’u
kullanmayı düşünüyordum.
Ozan Tuncer: Hayır. Alayım cebimde dursun diyordum. Sonuçta ilerde işine yarayacak bir belge.
Meriç Vatansever: Hayır.
Şu ana kadar Abitur karnenin faydasını gördün mü?
Utku Celayir: Gördüm sayılır. Daha doğrusu az kalsın görüyordum. Üniversitenin Erasmus ofisi
geçen yıla kadar uyguladığı sistemle başvurularda %40 paya sahip olan "Dil Belgesi" kriterinde
Abitur diplomasını 40 üzerinden 40 olarak değerlendiriyordu. Yani sanki Abitur notun 15 üzerinden
15miş gibi değerlendirip %40’ını alıyordu. Ama ne yazık ki bu sene sistem değişti. Artık getirilen
her dil belgesi, kendi notlandırma sistemindeki öğrenci ortalamasının yüzdeliğine göre
değerlendiriliyor. Yani 15 üzerinden ortalaman 11 ise bunu yüzdeliğe vurup hesaplıyorlar. Ben bu
yeni sistemden dolayı, şu anda başvurumda toplam puanımda (dil puanı ve üniversitedeki
ortalaması) 10 puan eksik başlamış durumdayım. Bu Erasmus başvurusu dışında Almanca eğitim
verilen bir ülkede staj olsun, yüksek lisans olsun eğitim ve meslekle ilgili her kulvarda Abitur çok
önemli bir belge. Sonuçta yabancı bir ülkede okuyan bir öğrenci Almanya’nın üniversiteye giriş
sınavını kazanmış oluyor.
Ozan Tuncer: Şimdilik bir yararını görmedim. Ama ileride yararı olur diye düşünüyorum.

(Utku Celayir 2006 mezunu İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nde okuyor. Ozan Tuncer
2007 mezunu ve Meriç Vatansever okulumuz son sınıf öğrencisi.)

