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1. ÖNSÖZ
Sayın Veli ve Değerli Öğrencimiz,

Hazırlık+4 yıl eğitim veren Bakanlığımızın proje okullarından biriyiz. Yoğun İngilizce programının 

uygulandığı hazırlık sınıfımızda Toefl Junior ile öğrencilerimizi ölçmekteyiz. Türkiye’nin ilk ve tek IGCSE 

(Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı) uygulayan devlet okulu olarak 9 ve 10. 

sınıflarımızda IGCSE programını başarıyla sürdürmekteyiz. 11 ve 12.sınıflarda ise iki yıllık bir program 

olan IB (Uluslararası Bakalorya) Diploma Programını uygulamaktayız. Hazırlık Sınıfı, IGCSE (9-10) ve IB 

(11-12) sıralı ve birbirini destekleyen programlardır. 

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı, akademik olarak iddialı, geniş kapsamlı ve yoğun çalışma 

gerektiren, üniversite öncesi iki yıllık bir programdır. 16-19 yaş arası öğrencileri dengeli olarak 

üniversiteye ve hayata hazırlar. Araştıran ve sorgulayan bireyler yetiştirmeyi amaçlayan eğitim 

programı, uluslararası geçerliliği olan diplomanın alınmasıyla tamamlanır. 

Akademik güvenirliliğin ve entelektüel düşüncenin bir simgesi haline gelmiş olan bu program 

okulumuzda İngilizce olarak okutulmaktadır. Bu programı tamamlamış olan öğrenciler, ABD, İngiltere, 

Kanada ve Avustralya gibi pek çok ülkenin üniversitelerine daha öncelikli giriş şansına sahip 

olmaktadırlar. Ülkemizde de birçok vakıf üniversitesi IB mezunlarına diploma puanlarına göre çeşitli 

oranlarda burs olanakları sağlamaktadır. (Sabancı Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, 

Kadir Has Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Başkent 

Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Yeditepe 
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Üniversitesi) 

IB öğrencileri, düzenli ve özverili çalışan, öğrenme isteği yüksek, araştırma ve sorgulamayı seven 

öğrencilerden seçilir.  İstekli öğrencillerin bu programda yer almalarını bekliyor ve destekliyoruz.

Saygılarımla, 

 Mitat Tekçam  

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü 
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2. NEDEN IB DP?

      Ülkemizin ihtiyacı; yetkin ve etkin yeteneklere sahip, proaktif, innovative düşünebilen insanların yetişmesi ve 

bu insanların ülkenin bulunduğu yeri daha üst pozisyonlara taşımasıdır.  Kendi alanlarında uzman olmanın yanında 

diğer alanlar hakkında genel bir bilgisi olan ,istediği zaman uluslararası gelişmeleri takip edebilen, hayat boyu 

öğrenmeye açık, eleştirel düşünebilen kişiler bizim geleceğimiz açısından çok önemli bir değere haiz olacaklardır.  

Bu yetilerin daha lise seviyesinde öğrenilmesi; öğrencilerimizi gelecekleri açısından bir adım öne çıkartacaktır. 

      Bu noktada öğrencilerimizin en az bir tane yabancı dili iyi bilmesi gerekmektedir.  Okulumuzda İngilizce ve 

Arapça IB DP programlarında öğrencilerimizin aldığı derslerdendir. Öğrencilerimiz bu derslerde 10 ar dakikalık 

sunumlar yapmanın yanında, en az 1600 kelimelik geliştirme ödevleri hazırlarlar. 

      Klasik anlamda okullarda öğretildiği şekilde yabancı dil sadece yabancı dil dersinde kullanılarak başka bir 

kullanım alanı olmadan öğrenilemez. Bunun kanıtı olarak ülkelerdeki dil eğitimlerine bakmak yeterli olacaktır.  Bu 

nedenlerle öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dili aktif olarak kullanabilecekleri derslere ve deneyimlere ihtiyacı 

vardır.  Tam bu noktada IB DP öğrencilere dili çok iyi kullanabilme fırsatı sağlar hatta dili derslerinde kullanmaları 

zorunluluk teşkil eder. 

      Öğrenciler her ders için hazırlayacakları en az 1600 kelimelik araştırma ödevleri, sözlü sunumlarını ve bitirme 

tezlerini İngilizce dilinde yapmak zorundadır. Bunun yanında öğrencilerimizin ana dillerini etkin kullanmalarını 

sağlayan IB DP Edebiyat dersi; öğrencilerimizin okuduklarını anlamalarını sağlamanın yanında yazma üretiminde 

bulunmalarını da zorunlu hale getirir. 

      TOK dersinde öğrenciler eleştirel okuma, yazma ve düşünme basamaklarını öğrenirken, CAS aktiviteleri 

sayesinde çevreleri ile ilgili artan bir farkındalık seviyesine ulaşırlar.  Fen derslerinde deney yapma basamakları ile 

bir işin düzenini, Matematik dersinde TI uygulamaları ile güncel hayat problemlerinin matematiksel çözümlerini 

yaparlar. 

      Bitirme tezi (EE) 4000 kelimeden oluşan çok geniş ayrıntılı ve planlı bir bilimsel çalışmadır. Bu çalışma ile 

öğrenci hayat boyu öğrenen yeteneğine bir adım daha yaklaşmış olur.  
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      Tüm bunların yanında programın en önemli ayağını ölçme değerlendirme aşaması oluşturmaktadır. Programda 

yapılan tüm sınav, ödev ve sözlü sunumlar yurtdışında bu işte uzmanlaşmış öğretmenler tarafından 

değerlendirilmektedir. Program bu yönden tarafsız bir ölçümleme yapısına sahiptir. Öğretmen ve öğrenciler 

bunun farkında olarak istenen tüm kazanımları zamanında edinmek zorundadır. Bu haliyle müfredatın yarım 

kalması yada içeriğin bir kısmının öğrenci ve/veya öğretmenin inisiyatifine bırakılması gibi bir seçenek ortadan 

kalkmakta, tüm kazanımlar zamanında bitirilmektedir. 

      Tüm bu nedenlerden dolayı çocuklarımızın eğitimde kendini kanıtlamış yetkin öğretmen grubu ve 160 ülkede 

uygulanan bir programda yer alması kendileri açısından önemlidir.  

       Dr. Vedat GENÇ

  IB DP Program Koordinatörü 
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3. MİSYON
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı, kültürler-arası anlayış ve saygı vasıtasıyla daha güzel ve 

daha barış dolu bir dünya yaratmak için sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar. 

(http://www.ibo.org/mission/2009) 

4. KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  IB ÖĞRENCİLERİ

 Sorgulama ve bağımsız araştırma yeteneğine sahip,

 Geniş kapsamlı ve alanlarına göre dengeli dağıtılmış konuları anlayabilen, bilgili,

karmaşık sorunların farkına vararak, mantıklı ve ahlaki kararları inisiyatif kullanarak

uygulayabilen,

 Doğruluk anlayışının yanı sıra akademik dürüstlük  konusuna da önem veren ilke sahibi,

 Kendi  kültürlerini anlayarak   bunlara   değer   veren,   bunun   yanı   sıra   başka kişilerin  ve

toplulukların değerlerini ve geleneklerini de önemseyen açık fikirli,

 Eğitimlerini ve bireysel gelişimlerini destekleyebilmek adına kendi güçlü yanlarını ve sınır

noktalarını anlama ve değerlendirme kabiliyetine sahip,

 Topluma yapıcı katılımlarda bulunabilen, kendi ülkesine ve dünyaya duyarlı, önder bireylerdir.

http://www.ibo.org/mission/2009)
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5. IB DERSLERİ

IB Diploma Programı, temelinde öğrenen profilinin bulunduğu altı temel grup dersle birlikte 

üç ayrı kısımdan oluşan çekirdek dersleri kapsamaktadır. 

Çekirdekte yer alan dersler ile birlikte diğer dersler aşağıdaki daire şekilde gösterilmektedir. 

 Öğrenciler, seçtikleri altı grup ders konularını çalışırlar. Seçilen üç ile 4 ders ders ileri düzeyde 

(HL) ve toplam 240  saati (360 ders saatini) kapsar, diğer seçilen üç ile iki ders standart düzeyde 

(SL) ve toplam 150  saati (225 ders saatini) kapsar.

 Çekirdeğin üç kısmı-genişletilmiş makale (EE), bilgi kuramı (TOK) ve yaratıcılık, hareket, 

hizmet (CAS) alanlarını kapsayan toplumsal sorumluluk çalışmaları zorunlu ve IB DP’nin 

felsefesinin odağını oluşturur. 
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6. IB ÖĞRENCİ PROFİLİ 
 

IB öğrencileri aşağıdaki kazanımlar için çabalar: 

 

Bütün Uluslararası Bakalorya (IB) programlarının hedefi, toplumsal anlamda insan olma bilincine 

sahip, gezegenimizi koruma misyonunu herkesle birlikte paylaştığının farkında olan, uluslararası 

platformda düşünce sahibi bireyleri yetiştirerek daha iyi ve barışçıl bir dünyanın oluşturulmasına 

yardımcı olmaktır. 

 

IB öğrencileri aşağıdaki özelliklere sahip olmaya çalışırlar: 

 

 Araştırmacı bireyler olarak doğuştan sahip oldukları merak duygusunu geliştirirler. Sorgulama 

ve araştırma yapmak için gereken yetenekleri edinirler ve öğrenme sürecinde bağımsız olarak 

hareket ederler. Öğrenmekten zevk duyarlar ve bu öğrenme aşkı tüm yaşamları boyunca sürer. 

 

 Bilgili bireyler olarak bölgesel ve küresel önemi olan 

kavramları, fikirleri ve sorunları araştırırlar. Böylece, geniş 

kapsamlı ve dengeli disiplinler vasıtasıyla derinlemesine bilgi 

kazanır ve bu şekilde bir anlayış geliştirirler.  

 

 Düşünen bireyler olarak eleştirel ve yaratıcı düşünce yetenekleriyle karışık sorunların farkına 

varıp üzerinde düşünür, mantıklı ve ahlaki kararlar alırken inisiyatif kullanırlar.  
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 İletişim kurabilen bireyler olarak düşünceleri ve bilgiyi birden fazla dilde ve çeşitli iletişim 

yollarını kullanarak kendilerinden emin ve yaratıcı bir biçimde ifade edebilirler. Diğer kişilerle 

istekle ve etkili olarak çalışırlar. 

 

 İlke sahibi bireyler olarak kişilere, gruplara ve toplumlara değer verme anlamında sağlam 

temellere kurulmuş bir doğruluk, adalet ve saygı anlayışının yanı sıra güvenilirlik ve dürüstlükle 

hareket ederler. Kendi davranışlarının ve onların yol açtığı sonuçların sorumluluğunu 

üstlenirler. 

 

 Açık fikirli bireyler olarak kendi kültürlerini, kişisel tarihlerini anlayarak bunlara değer verirler. 

Ayrıca başka kişilerin ve toplulukların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar. Bir 

soruna farklı bakış açılarından bakmaya ve onu bu şekilde değerlendirmeye alışkındırlar ve 

edindikleri tecrübeyle kendilerini geliştirmeye isteklidirler. 
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 Özenli bireyler olarak başkalarının duygularına, ihtiyaçlarına kendilerini o insanların yerine 

koyarak şefkatle ve saygı çerçevesinde yaklaşırlar. Kendilerini başkalarının yaşamlarında ve 

çevrede gerçek bir değişiklik yapmaya adarlar. 

 

 Risk alan bireyler olarak bilinmeyen ve belirsiz durumlara cesaret ve öngörü ile yaklaşırlar. Yeni 

görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetme özgürlüğüne sahiptirler. Cesurdurlar, kendi 

inandıklarını dile getirirler.  

 

 Dengeli bireyler olarak kendilerinin ve başkalarının iyiliğini 

sağlayabilmek adına zihinsel, fiziksel ve duygusal dengenin 

öneminden haberleri vardır. 

 

 Düşünceli bireyler olarak kendi eğitimlerine ve yaşantılarına dikkat ederler. Eğitimlerini ve 

bireysel gelişimlerini destekleyebilmek adına kendi güçlü yanlarını ve sınır noktalarını anlama  

ve değerlendirme kabiliyetine sahiptirler. 
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7. ÖNERDİĞİMİZ IB DERSLERİ

Gruplar Dersler Seviye Açıklama 

Grup 1 Anadil A İleri düzey/Standart düzey 

(Turkish Language A) (HL/SL) 

Grup 2 İkinci yabancı dil Standart düzey 

(English Language B & Arabic) (HL/SL &SL) 

Grup 3 20. YY Türkiye Tarihi Standart düzey 

(TITC) (SL) 

Grup 4 Deneysel Bilimler İleri düzey/Standart düzey 

(Chemistry, Physics, Biology) (HL/SL) 

Grup 5 Matematik Standart düzey 

(Mathematics) (HL/SL) 

Grup 6 Görsel Sanatlar/*Seçimli ders Standart düzey (*Biology/Physics/Chemistry 

HL/SL) 
(Visual arts/ *Elective) (SL) 

8. IB DİPLOMA ÖDÜLÜ
1. Altı grup dersten en az 24 puan elde eden (Her grup ders 1-7 arasında puanlanır), HL 

alınan derslerin not toplamı en az 12 puan olmalıdır.

2. Çekirdek derslerini ve projelerini başarıyla tamamlayan(Genişletilmiş Makale, Bilgi Kuramı, 

Yaratıcılık, Etkinlik, Hizmet)

3. Akademik dürüstlük gösteren öğrencilere 

IB diploması verilir. 

NOT: Her diploma adayı öğrenci, CAS çalışmasında yer almak ve iki yıl içinde belirli sayıda kazanımı 

elde edecek şekilde çalışmalara katılmak zorundadır. 
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9.    GRUP 1,2,3,4,5 VE 6 DERSLERİ 
 

1. GRUP: ANADİL (TÜRK EDEBİYATI + TÜRKÇE DİLİNDE DÜNYA EDEBİYATI) 
 

Öğrenci, 2 yıl içinde, 15 adet edebi eser okur, inceler, sözlü ve yazılı olarak yorumlar; bunların 5 tanesi, 

dünya edebiyatından belirli ölçütlere göre seçilmiş eserlerdir. 

 

IB-DP anadil dersi, öğrencilerin duygularını, düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade etme 

yeteneklerini geliştirmelerini, edebiyat alanında sanatsal zevk kazanmalarını, edebi eserleri 

değerlendirirken bilimsel yöntemleri kullanabilmelerini ve eleştirel analiz yöntemiyle ele aldıkları 

eserler üzerinde tutarlı görüşler bildirmelerini amaçlar. Bu amaçlar doğrultusunda; öğrenciler hem 

kendi kültürlerinde hem de farklı kültürlerde üretilmiş eserleri değerlendirir ve karşılaştırır, farklı olana 

karşı olumlu bakış açısı geliştirerek evrensel bakışa ulaşırlar. 

 

2. GRUP: YABANCI DİL 
 

YABANCI DİL B: Sonradan öğrenilen yabancı dil dersleridir.(İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca, 

İspanyolca  vs) Okulumuzda İngilizce B yüksek ve standart düzeyde, Arapça ab initio olarak 

okutulmaktadır. Haftada 4 veya 6 saat olarak okutulan İngilizce dersi iki yıllık yapılandırılmıştır. Bu 

derste işlenecek temalar: İlişkilerimizi Etkileyen Davranışlar ve Değerler, Sosyal  ve Kültürel Farklılıklar, 

Değişen Zaman, Dünyamız ve Geleceğimiz’dir. Derste dünya edebiyatlarından çeşitli örnek metinler 

incelenecektir. Bu metinler şiirden şarkıya, makaleden, günlük yazılarına, köşe yazılarından, 

mektuplara kadar değişik türleri içermektedir. Öğrenciler, bu metinleri okuyup  anlayacak, sözlü veya 

yazılı yorumlayacak, kendi benzer metinlerini üreteceklerdir. Değişik İngilizce konuşmalar, şarkılar 



dinleyecek, filmler izleyeceklerdir. Öğrenciler, okuduklarını, dinlediklerini ve yazdıklarını doğru ve akıcı 

biçimde konuşarak paylaşacak ve yorumlayacaklardır. Programın sonunda öğrenciler, İngilizceyi, kişisel 

gelişimleri ve uluslararası toplumla ilişkileri açısından iki dilli bir bireyin varması gereken seviyede 

kullanabileceklerdir. 

3. GRUP: SOSYAL BİLİMLER

Sosyal bilimler grubunda Ekonomi, Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojisi, Sosyal Bilimler (Tarih, 

Coğrafya, Sosyoloji kapsamlı dersler Türkçe olarak okutulmaktadır.) dersleri bulunmaktadır. 

IB sosyal bilimler dersleri, bireyleri okuyan, düşünen, yorumlayan, sorgulayan; analiz, sentez 

yöntemlerini kullanabilen kişiler olarak yetiştirmeyi amaçlar. Bu doğrultuda öğrenciler, görsel 

malzemeyi kullanarak ülkemizde ve dünyada yaşanan olayları entelektüel bakış açısıyla inceleyerek 

neden-sonuç ilişkisi kurar. 

Sosyal Bilimler dersi (20.yy'da Türkiye Tarihi), 2 bölümden oluşmaktadır. 

(i) : XX. Yüzyıl Doğarken Türkiye, I. Dünya Savaşı ve Modern Türkiye’nin kuruluşu ile ilgili gelişmelerin 

siyasi nedenleri tarih dersi içerisinde verilir. I.Dünya Savaşı’nın çıkış nedenleri içerisinde yer alan 

ekonomik yarış, pazar arayışları ve savaş sonrasında değişen ülke sınırları coğrafya dersi içerisinde 

incelenir. Aynı zamanda I.Dünya Savaşı’nın sonunda ortaya çıkan gelişmelerin topluma olan etkileri 
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sosyoloji dersi içerisinde ele alınır. Bu program Osmanlı Devleti tarihi ile başlar. Daha sonra batılılaşma 

hareketleri, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yılları ele alınır. Modern Türkiye’nin kurulması 

aşamasında gerçekleşen Atatürk İnkılâpları ile devam eder. 

(ii) : Bu kısım I. ve II. Dünya Savaşları arasındaki küresel değişimler ve Türkiye üzerindeki 

etkilerini kapsar. II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin yeri ve dünya politikalarına olan 

etkileri üzerinde durulur. Türkiye’nin geçmişinden günümüze kadar yaşadığı, sosyo – 

kültürel değişimleri, coğrafi ve siyasi açıdan ele alır. 

4. GRUP: DENEYSEL BİLİMLER

Bu gruptaki dersler biyoloji, kimya, fizik, çevre sistemleri ve tasarım teknolojisidir. Derslerin içeriğinde 

teorik bilgiler kadar deneysel uygulamalar da tamamlanmak zorundadır. 

IB fen bilimleri programları öğrenciye teorik kavram ve yasaları deneysel uygulamalarla kavratma 

fırsatı veren; fen alanındaki disiplinler arasında etkileşimi kurarak anlamayı, bilimsel düşünme süreci 

içinde gözlem yapma, inceleme, sorgulama ve veri toplama becerisini kazandırma, sonuçlardan 

değerlendirme yapabilme becerileri kazandıran bir programdır. 

IB DP FİZİK 
Fizik, evren ve evrenin işleyişi ile ilgili bir bilimdir. Tarih boyunca pek çok bilim insanı doğanın 

kurallarını anlayıp, öğrenmek için fizikle uğraşmıştır. Dersin amacı, öğrencilerin bu kuralları 

anlamasında yardımcı olmak, kuralların uygulanması için gerekli matematiksel beceriyi geliştirmektir. 

Öğrenciler anlayarak öğrendikleri dersleri zevkle ve daha istekli çalışır. Fiziğin hoş 

tarafı, ezberleyecek az şey olması ve başta zor gibi algılanan kavramların konunun sonunda 
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açıklık kazanmasıdır. Günlük yaşamda aklımıza takılan sorulara fizikle yanıt bulmak, gözümüzün önündeki 

sır perdesini kaldırmak gibidir. 

FİZİK 11-12  IB İLERİ SEVİYE – 11 ve 12. sınıf IB programı seçmeli (4 saat) 

Ders Kitabı: Physics for the IB Diploma 6th edition, K. A. Tsokos, Cambridge University Press Üst Düzey 

Fizik, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine sunulan, 4 saatlik bir seçmeli derstir. Ders şu konulardan oluşur:  

Ölçümler ve Belirsizlikler,  

Mekanik,  

Termal Fizik,  

Dalgalar,  

Elektrik ve Manyetizma,  

Dairesel Hareket ve Yerçekimi 

Atomik, Nükleer ve Parçacık Fiziği 

Enerji Üretimi 

Dalga Fenomenleri (Basit Harmonik Hareket, Girişim, Polarizasyon, Doppler) 

Alanlar 

Elektromanyetik İndüksiyon, 

Kuantum ve Nükleer Fizik  

ile seçimlik olarak ; 

Mühendislik Fiziği,  

Astrofizik,  

Optic,

Görelelik , 
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Grafiksel hesap makinası (TI84) ders süresince kullanılacaktır. Dersin amacı öğrencileri IB sınavlarına 

hazırlamak ve  öğrencilerin fizikten keyif almasını sağlamak, fiziğin evrenselliği, çok kültürlülüğü ve tarihî 

bilincini öğrenciye kazandırarak uluslararası boyutu kavramalarını sağlamak ve TOK dersinde bilgi alanı 

olarak fiziğin diğer disiplinlere katkısını anlamalarını sağlamaktır. Okuldaki derslerin parçası olarak (IB’ye 

gönderilmesine rağmen okulda notlanacaktır) her öğrenci kendisinin tasarladığı bir fizik projesinden 

oluşan iç değerlendirme (IA) yapacak, ilgilendiği bir konuyu keşfederken veri toplayacak ve analiz edecek, 

konuyla ilgili resmi bir rapor yazacaktır. Bu rapor 6 ile 12 sayfa arasında olacak ve IB diploma notunun % 

20’sini oluşturacaktır. 

Öğrencilerin bilgi ve kavrayışlarını göstermeleri, temel aritmetik fonksiyonları gerçekleştirebilmeleri, 

ortalama, yüzdelik, kesir, oran, tahmin ve terslik içeren işlemleri yapabilmesi beklenir. Öğrencilerin ayrıca 

standart nosyon, doğru ve ters oran kullanabilmeleri, cebir denklemleri ile lineer eş zamanlı denklemler 

çözebilmeleri, grafik çizebilmeleri ve okuyabilmeleri, en iyi uyum doğrusunu çizebilmeleri, göreli 

kesinlikle maksimum ve minimum gradyan doğruları oluşturabilmeleri, veri yorumlayabilmeleri, x-ekseni 

notasyonunu kullanabilmeleri ve bir veya iki rakamla belirsizlik ifade edebilmeleri gerekir.  

Değerlendirmeler ders katılımı, ödev ve worksheetlerin tamamlanması, quiz’ler, projeler ve sınavlarla 

yapılacaktır. Değerlendirme egzersizleri çıkmış IB sorularını, teoremlerin ve özelliklerin uygulanması ile 

İngilizce terminolojinin doğru kullanımını içerecektir. 
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FİZİK 11 IB STANDART SEVİYE - 11 ve 12.sınıf öğrencilerine sunulan bu ders 4 saatlik seçmeli bir derstir. 

İleri Düzey Fizik dersindeki ilk 8 ünite ve seçimlik 4 üniteden birisi anlatılır. IA çalışması bu dersi alan 

öğrenciler için de zorunludur. 

5. GRUP: MATEMATİK

Okulumuzda öğrenci profiline ve hedeflerine bağlı olarak yüksek ve standart düzey matematik ders 

programları (Mathematics HL-SL) uygulanmaktadır.  IB matematik dersleri kapsamında, matematiksel 

konulara öğrencilerin kullanacakları farklı yöntem ve yaklaşımlarla geniş çapta çalışma gerektirmenin 

yanında; yorumlayan, sorgulayan, mantıklı ve yaratıcı düşünce geliştiren, teknolojinin matematikle 

ilişkisinin farkında olup, bunu verimli olarak kullanan öğrenciler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Öğrenciler, girecekleri sınavlar dışında, değerlendirmede önemli bir yeri olan bir exploration çalışması 

hazırlayacaklardır. Bu çalışmada öğrenciler üzerinde çalışmak istedikleri matematik alanını seçer, ve 

dersin içinde cevabı olmayan bir cevabı bulmaya çalışırlar. Bu sayede öğrenci matematiksel düşünme 

basamakları, yazma adımları, ve çeşitli teknolojik programları kullanmayı öğrenir. IB matematik 

dersleri programı, Milli Eğitim 10, 11 ve 12. sınıf matematik programındaki dersleri kapsamasının 

yanında, ayrıca içeriğindeki farklı konularla da öğrencilerin üniversitede alacakları matematik dersleri 

için daha sağlam bir temel oluşturmaktadır. 
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6. GRUP: SANAT DERSLERİ & SEÇMELİ DERSLER

Görsel Sanatlar, Müzik, İT (İnformation Technology), 2., 3. ya da 4. gruptan başka bir ders seçmeli 

olarak alınabilir. Okulumuzda öğrencilerimiz fen ağırlıklı çalışacak olanlar Fizik, Kimya yada Biyoloji 

derslerinden birini, eşit ağırlıklı çalışacak öğrencilerimiz ise Arapça dersini bu grupta alırlar. 

10. ÇEKİRDEK DERSLER

EXTENDED ESSAY/ BİTİRME TEZİ (BT) (Genişletilmiş Ödev) 

• Altı dersin birinden bir konu belirlenir.

• Danışman öğretmen gözetiminde yapılır.

• 4000 sözcükten oluşur. (dipnotları ve kaynakça hariç).

• Biçim ve içerik, belli ölçütlere göre geliştirilir.

• Önce danışman öğretmen, sonra ise yurt dışındaki konunun uzmanları tarafından değerlendirilir.

• Bu çalışma 11.sınıfın 2. döneminde başlar, 12. sınıfın Kasım ayında teslim edilir.

TOK/BİLGİ KURAMI 

Bilgi Kuramı dersi, IB Diploma Programı eğitim felsefesinin merkezinde yer almaktadır. 

 Bu ders, IB Diploma Programı’na özgü bir derstir ve iki yıllık müfredat programına yayılacak

şekilde yapılır.
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 Bilgi Kuramı, IBDP dersleri için eleştirel düşünmeyi teşvik etmek amacı ile hazırlanmış olan bir

derstir.

 Öğrenci bu derste bilginin keşfi ve yaratılışına ilişkin kişisel bir bakış açısı geliştirmeyi öğrenir.

 Öğrencilere, bilmenin yollarını öğretir.

 Bu derste öğrenciler, etkin olarak araştırır, sorgular, düşünür ve analiz ederler.

 Araştırma-sorgulama, öğrencilerin farklı konuları derinlemesine inceleme ve bir cevap oluşturma

alışkanlıklarını geliştirmelerine yöneliktir.

 Bilgi Kuramı dersi sorulardan oluşmuştur ve temelde “Nasıl biliyoruz?” sorusuna yanıt

aramaktadır.

 Bilgi Kuramı dersinde bilginin çeşitli biçimlerinin kökeni ve geçerliliği incelenir.

 Diplomayı almaya hak kazanabilmek için öğrenciler iki yıl içinde 100 saatlik Bilgi Kuramı dersi

almış olmalıdırlar.

 Bu derste öğrenciler, 1000–1500 sözcükten oluşan bir ödev ile 10 dk. lık bir sunum yapmak

zorundadırlar.
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CAS / YARATICILIK, ETKİNLİK, TOPLUMSAL HİZMET 
CAS NEDİR? 

CAS; Creativity (Yaratıcılık), Action (Etkinlik) ve Service (Toplumsal Hizmet) kelimelerinin baş 

harflerinden oluşan IB diploma Programı’nın vazgeçilmez bir parçasıdır. 

Öğrencileri akademik çalışmalarının dışında, yaşayarak, tecrübe kazanarak eğitmeyi amaçlayan değer 

merkezli bir programdır. 

IB felsefesinin temelinde, "bireyin bir bütün olarak eğitimi” görüşü var olduğu için, her diploma adayı 

öğrenci, CAS çalışmasında yer almak ve iki yıl içinde belli bir zamanını bu çalışmaya ayırmak 

zorundadır. 

CAS aktiviteleri planlanırken öğrencilerin her üç alan için eşit  zaman ayırması beklenir. 

 Creativitiy (Yaratıcılık) : Müzik, tiyatro, dans, bir enstrüman çalma, fotoğrafçılık gibi etkinlikler ve

sanat faaliyetleri planlamasında ve dizaynında yaratıcı düşünce gerektiren, toplumsal hizmetler ve

diğer aktiviteler bu kapsamdadır.

 Action (Etkinlik) : Sağlıklı yaşam tarzına katkıda bulunan, fiziksel aktivite içeren ve normal günlük

aktivitelerin dışındaki etkinlikler ile takım ve bireysel sporlar, ağaç dikme ya da çevre temizliği gibi

toplumsal hizmetler esnasında yapılan fiziksel etkinlikleri kapsar.

 Service (Toplumsal Hizmet) : Toplumsal hizmet etkinlikleri CAS programının temelini oluşturur.

Öğrencinin toplumdaki birey ve gruplarla etkileşimini sağlar. Burada toplum; okul, yaşanan   çevre,

ulusal ya da uluslararası çevre olabilir. Genellikle yardıma muhtaçlar için ve onlarla birlikte, onların

yaşamını daha iyi hale getirmeyi amaçlayan, karşılıksız yapılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler
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sayesinde öğrenci; kendi kendini yönetme, başkalarının haklarına saygı gösterme, ağırbaşlılık gibi 

birçok değer öğrenir. 

CAS Ne Değildir? 

CAS olmayan  aktivitelerden örnekler: 

 IB diploma programına başlamadan önce öteden beri yapılan etkinlikler.

 Karşılığında öğrencinin finansal ya da başka bir yoldan ödüllendirildiği aktiviteler.

 Öğrencinin kendi aile ve akraba bireylerine karşı yaptığı görevler, yardımlar ya da hizmetler.

 Basit, monoton, can sıkıcı işler; kütüphanede rafları düzeltmek ve düzenlemek gibi.

 Pasif faaliyetler; müze, tiyatro, sanat merkezi ya da spor müsabakasına gitme gibi.

 Başkalarını kendi dini inançlarına çekmek, ikna etmek gibi faaliyetler.

 Yapılan etkinlik sonunda sadece öğrencinin kendisinin faydalanacağı iş tecrübeleri.

 Öğrencinin performansını katılımını denetleyecek, gözlemleyecek kişilerin olmadığı aktiviteler.

 İnsanları çeşitli gruplara bölebilecek, ayrımcılığa neden olabilecek faaliyetler.

CAS Aktivitelerinin Değerlendirilmesi: 

 Her öğrenci bir CAS günlüğü tutarak ve her aktivite sonunda o gün neler yaşadığını, neler

öğrendiğini not edecektir. Belirli aralıklarla bu günlüğü CAS danışmanına götürerek denetleme ve

geri dönüt alma çalışması yapacaklardır. Öğrencinin tuttuğu günlük yanında yaptığı aktivitenin

kanıtı olarak ses ya da görüntü kayıtları, internet ortamındaki bloglarının çıktılarını sunacaktır.

 CAS danışmanları, diploma programı boyunca her bir öğrenci için, CAS gelişim formu dolduracaktır.

Her sene belirli aralıklarla danışmanlarla yapılan mülakatlar sonunda ilerlemeler gözlemlenecektir.
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 Her CAS projesinin sonunda öğrenci, kendi kendini değerlendirme formu dolduracak ve aktivitenin

sonunda neler öğrendiğini belirtecektir.

 Diploma programının sonunda öğrenci, bu aktivitelerin sonunda neler öğrendiğini anlatan bir özet

yazacaktır.

 CAS koordinatörünün iki yıllık diploma programının sonunda yazacağı CAS tamamlama raporuyla

öğrenci, CAS aktivitelerini başarıyla tamamlamış olacaktır.

11. IB DİPLOMA PROGRAMI’NDA ÖĞRENCI
BAŞARISININ ÖLÇÜMÜ VE NOTLAR

Öğrenci   başarısı,   belirlenmiş   ölçütlere göre,   hem   okul   içi   çalışmalara    dayalı    olarak,   hem 

de 12.sınıfın sonunda Mayıs  ayında Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından hazırlanıp 

gönderilen standart program bitirme sınavlarında yapılan Dış Değerlendirmeye göre saptanır. Bu 

sınavların değerlendirmesi de IBO tarafından yine yurt dışında yapılır. 

IB diploması için minimum puan 24 

Maksimum alınan puan 45 

6 ders  (7 Puan x 6) 42 Puan 

3 temel çalışma (Extended Essay+TOK+CAS) 3 Puan 

Toplam 45 Puan 
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Her bir IB dersinden alınan en yüksek not 7, en düşük not ise 1'dir. Geçer not ise HL dersler de 3, SL 

dersler de 2 olmaktadır. 6 dersten alınan not toplamı, en az 24 olmalıdır. Bitirme Tezi ve TOK 

raporunun çok iyi hazırlanması durumunda, öğrenciye ek not 3 puan (bonus) verilebilir. Öğrenci tüm 

derslerden 7 alırsa toplam puanı 42 olur ve sonra Bitirme Tezi ve Bilgi Kuramı dersinden alacağı +3 

puan ile bitirme puanı 45’e erişebilir. IB dairesinin ortasındaki üç gereği, yani Bitirme Tezi, Bilgi 

Kuramı zorunlulukları ve CAS etkinliklerinden herhangi birini tamamlamamışsa tüm derslerden ne 

kadar yüksek not almış olursa olsun, diplomayı alamaz. 

Not: Diplomayı alabilmek için bir öğrenci 24 alsa bile bir ileri seviye dersinden 3 alırsa bunu bir başka 

ileri seviyedeki 5 ile telafi etmelidir. Standart seviyede bir dersten 2 alırsa da bunu bir başka standart 

seviyedeki dersten alacağı 5 ile telafi etmelidir. 
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a) Okul-öğretmen değerlendirmesi:

Öğrencilerin bireysel değerlendirmesi ders öğretmeni tarafından sınıf çalışması, exploration, 

laboratuvar raporları, denemeler, makaleler, sanat günlüğü, sözlü kasetlerin değerlendirilmesi ile 

yapılır. Okul- öğretmen değerlendirmesi genellikle toplam puanın % 20 sidir. 

IBDP öğretmen-okul değerlendirmesi önceden tanımlanmış ölçütlere göre değerlendirilirler. 

b) Okul dışı değerlendirme:

IBDP okul dışı değerlendirme, programın ikinci yılı sonunda yapılan yazılı sınavlardan oluşur. Sınavlar 

tüm IBDP okullarında IBO’nun standart kurallarına göre uygulanır ve habersiz sınav denetlemeleri her 

yıl okullara gidilerek yapılır. 

Tüm yazılı sınavlar uzman eğitimciler, akademisyenler tarafından oluşturulan bir uluslararası komite 

tarafından değerlendirilir. Komitenin bu değerlendirmesi dersler arasında ve dünyada tutarlılığı ve 

standardizasyonu sağlayabilmek için bir başka sınav kurulu tarafından tekrar örnekleme yoluyla 

değerlendirilir. Üçüncü ve son aşama olan notlandırma ise IBCA’da (IB Program ve Ölçme – 

Değerlendirme Birimi) son bir değerlendirme toplantısıyla yapılır ve bu toplantıya IBDP öğretmenleri 

gözlemci olarak davet edilir. Mayıs dönemi sınav sonuçları, Temmuz ayında duyurulur. 

c) Programda üçüncü bir tür değerlendirme:

Dünya Edebiyatı makaleleri, Bitirme Tezi, Bilgi Kuramı deneme yazısı ve benzeri öğrenci çalışmaları 

okuldaki öğretmenlerin gözetim ve denetiminde yapılır; fakat sınavlarda olduğu gibi özel eğitim almış 

kişiler tarafından aynı sınav aşamalarında değerlendirilirler. Burada öğretmenin rolü, öğretmen 
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değerlendirmesinde olduğu gibi değildir. Öğretmen sadece danışmanlık yapar, yol gösterir. Bu 

danışmanlık da gene IBO tarafından belirlenmiş kurallar çerçevesinde yapılır. 

12. IB DİPLOMA PROGRAMININ ÖĞRENCİYE
SAĞLADIĞI YARARLAR

 IBDP, öğrenciye sorgulamayı ve eleştirel yaklaşımı kazandırdığı için, öğrenciyi ezberden

uzaklaştırır, bilgiyi kalıcı kılar. Bu da yeni içerik kazanan üniversite sınavı açısından öğrencinin

başarısını artırır.

 Öğrenciye yüksek öğretimde gerekli olan üst seviyede ders çalışma becerisini kazandırır.

 Türkiye’de IB diploması alan genç insanlar sadece birkaç prestijli okuldan mezun olan küçük bir

gruptur. İşverenlerin bu seçkin gruba yönelmesi kısa vadede olasılığı yüksek olan bir durumdur.

 Öğrenci, IB programı içinde başarılı olduğu derslerden üniversitenin 1. sınıfında muaf tutulabilir.

 Öğrencilere dünya ekonomisi ve uluslararası politika konusunda küresel bir anlayış verilmesini

sağlar.

 IB kültürler arası anlayışı destekler ve uluslararası alanda söz sahibi olmalarını sağlar.

 Ülkemizde birçok vakıf üniversitesi IB mezunlarına diploma puanlarına göre çeşitli oranlarda burs

olanakları sağlamaktadır. (Sabancı Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Kadir Has

Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Başkent

Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi,

Yeditepe Üniversitesi)



30 

13. IB DİPLOMA PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

 Çalışma etiği ve zaman yönetimi becerileri olanlar,

 Müfredat ve müfredat dışı çalışmaları takip edebilecek olanlar,

 Grup çalışmasına ve işbirliğine yatkın olanlar,

 Sorgulayan, analiz edenler,

 Uluslararası bilince sahip olanlar,

 Kariyer seçeneklerini çeşitlendirmek isteyenler,

 Sadece üniversiteyi kazanmak değil, başarılı olmak isteyenler,

 Kendilerini hayat boyu öğrenmeye adayanlar

IB Diploma Programı’na katılabilirler. 

KAYNAK : www.ibo.org 

http://www.ibo.org/
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14. IB PROGRAMINA KABUL ÖLÇÜTLERİ

Öğrencilerimizin IB DP programımıza kabul edilebilmeleri için aşağıdaki şartları sağlamaları 

gerekmektedir. 

 Öğrencinin disiplin suçunun olmaması,

 Programın aidatları, sınav ücretleri, eğitim ve masraflarının karşılanması için okulun belirlediği

ücretin ödenmesi.

9. YAPILAN MASRAF KALEMLERİ

Malzeme Tahmini Fiyat 

1 TI 84 Silver Plus 1000 TL

2 Türkçe dersi Kitapları 400 TL

Ders Kitapları* ISBN Numarası Yayınevi 

Fiyat

English B Student Book 978- 1447944133 Pearson 

244 

₺ 

* İngilizce dışında kitap alma zorunluluğu yoktur.
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Writing Smarter 787967394 

Jossey 

Bass 

154 

₺ 

Oxford IB Diploma Programme: English B Course Companion 9780199129683 

Oxford 

227 

₺ 

English B Skills and Practice: Oxford IB Diploma Programme 

978-0198392842 Oxford 

164 

₺ 

IB Theory of Knowledge Course Book: Oxford IB Diploma 

Programme 

978-0-19-

912973-7 Oxford 

224 

₺ 

Physics for the IB Diplma 

9781107628199 

Cambridge

180₺ 

Chemistry for the IB Diploma 

9781107622708 

Cambridge

175₺ 

Biology for the IB Diploma Oxford 200₺ 



33 

15. TÜRKİYE’DE IB PROGRAMI UYGULAYAN
OKULLAR

School name ▼ PYP MYP DP CP

1 AREL Primary School ✔ ✔ 

2 Adapazari ENKA Schools ✔ 

3 Aka Koleji (Aka Schools) ✔ 

4 American Collegiate Institute ✔ 

5 Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi ✔ 

6 Bilkent Erzurum Laboratory School ✔ 

7 Bilkent Laboratory & International School ✔ ✔ 

Assessment fees for Diploma Programme 

1 September 2017 - 31 August 2019 (May and November 2019 sessions)

Fee USD GBP CHF EUR SGD 

Candidate registration fee 172 101 240 122 204

Candidate subject fee 119 70 140 85 140 

http://www.ibo.org/programmes/find-an-ib-school/?SearchFields.Country=TR&SearchFields.Sort=school&SearchFields.SortDirection=Desc
http://www.ibo.org/programmes/find-an-ib-school/?SearchFields.Country=TR&SearchFields.Sort=pyp&SearchFields.SortDirection=Asc
http://www.ibo.org/programmes/find-an-ib-school/?SearchFields.Country=TR&SearchFields.Sort=myp&SearchFields.SortDirection=Asc
http://www.ibo.org/programmes/find-an-ib-school/?SearchFields.Country=TR&SearchFields.Sort=dp&SearchFields.SortDirection=Asc
http://www.ibo.org/programmes/find-an-ib-school/?SearchFields.Country=TR&SearchFields.Sort=ibcc&SearchFields.SortDirection=Asc
http://www.ibo.org/school/002601/
http://www.ibo.org/school/004363/
http://www.ibo.org/school/001523/
http://www.ibo.org/school/002560/
http://www.ibo.org/school/051026/
http://www.ibo.org/school/006040/
http://www.ibo.org/school/000894/
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8 Bilkent Middle School ✔ 

9 Bodrum Private Marmara College ✔ 

10 British International School Istanbul ✔ 

11 Burçak Eyüboglu Batı Atasehir Primary School ✔ 

12 Darussafaka Schools ✔ 

13 Deutsche Schule Izmir ✔ 

14 EYUBOGLU KEMERBURGAZ PRE- PRIMARY SCHOOL ✔ 

15 Edirne Beykent Schools ✔ ✔ ✔ 

16 Enka Schools ✔ ✔ 

17 Eyüboglu Schools ✔ ✔ ✔ 

18 FMV Erenköy Işık High School ✔ 

19 FMV Özel Ayazaga Isik High School ✔ 

20 GKV Cemil Alevli College ✔ 

21 

Gazi University Foundation Private Anatolian High 

School 

✔ 

22 GÖKKUŞAĞI KOLEJİ (GOKKUSAGI SCHOOLS) ✔ 

23 

ISTEK Baris Schools (İSTEK Barış Anaokulu ve İSTEK Barış 

İlkokulu) 

✔ 

24 

ISTEK Kemal Atatürk Schools (Kindergarten & Primary 

School) 

✔ 

25 ISTEK Private Acibadem Schools ✔

http://www.ibo.org/school/004462/
http://www.ibo.org/school/050583/
http://www.ibo.org/school/000868/
http://www.ibo.org/school/006229/
http://www.ibo.org/school/006138/
http://www.ibo.org/school/049477/
http://www.ibo.org/school/050688/
http://www.ibo.org/school/004523/
http://www.ibo.org/school/002546/
http://www.ibo.org/school/000811/
http://www.ibo.org/school/049823/
http://www.ibo.org/school/049736/
http://www.ibo.org/school/050190/
http://www.ibo.org/school/006850/
http://www.ibo.org/school/006850/
http://www.ibo.org/school/049978/
http://www.ibo.org/school/004478/
http://www.ibo.org/school/004478/
http://www.ibo.org/school/004480/
http://www.ibo.org/school/004480/
http://www.ibo.org/school/008014/
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26 ITU Gelistirme Vakfi Özel Ekrem Elginkan Lisesi ✔ 

27 Irmak Schools ✔ 

28 Istanbul Beykent Schools ✔ ✔ ✔ 

29 Istanbul International Community School ✔ ✔ ✔ 

30 Istanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi ✔ 

31 Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ✔ 

32 Koç School ✔ 

33 Kültür 2000 College ✔ ✔ 

34 MEF International School, Istanbul ✔ 

35 MEF Schools of Turkey ✔ 

36 Marmara Education Group - Marmara Egitim Kurumlari ✔ ✔ 

37 Muruvvet Evyap Schools ✔ 

38 Nesibe Aydin Okullari ✔ 

39 OZEL ISIKKENT ANADOLU LISESI ✔ ✔ 

40 Ozel Kilicaslan Liseleri ✔ 

41 Private ALEV Schools ✔ 

42 Private Sahin Schools ✔ 

43 Private Yönder Primary School ✔ 

44 Privatschule Der Deutschen Botschaft Ankara ✔ 

45 SEV American College ✔

http://www.ibo.org/school/006497/
http://www.ibo.org/school/002362/
http://www.ibo.org/school/004477/
http://www.ibo.org/school/000938/
http://www.ibo.org/school/003280/
http://www.ibo.org/school/050625/
http://www.ibo.org/school/000755/
http://www.ibo.org/school/002725/
http://www.ibo.org/school/002355/
http://www.ibo.org/school/001069/
http://www.ibo.org/school/002724/
http://www.ibo.org/school/049263/
http://www.ibo.org/school/049668/
http://www.ibo.org/school/049989/
http://www.ibo.org/school/049522/
http://www.ibo.org/school/051309/
http://www.ibo.org/school/051046/
http://www.ibo.org/school/049652/
http://www.ibo.org/school/001418/
http://www.ibo.org/school/051592/
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46 Saudi Schools in Ankara ✔ 

47 TED Ankara College Foundation High School ✔ 

48 TED Bursa College ✔ 

49 Tarsus American School ✔ 

50 Tas Private Elementary School ✔ 

51 Terakki Foundation Schools ✔ ✔ 

52 Tev Inanc Turkes High School For Gifted Students ✔ 

53 Uskudar American Academy ✔ 

54 YUCE Schools ✔ ✔ ✔ 

55 ÖZEL ARI ANADOLU LİSESİ ✔ 

56 Özel Acarkent Doga Anadolu Lisesi ✔ 

57 Özel Beykoz Doga İlkokulu ✔ 

58 Özel Bilkent Lisesi ✔ 

59 Özel Egeberk Anaokulu ✔ 

60 

Özel Çakır Eğitim Kurumları (Cakir Primary and Middle 

School) 

✔ ✔ 

http://www.ibo.org/school/050279/
http://www.ibo.org/school/001129/
http://www.ibo.org/school/002870/
http://www.ibo.org/school/002205/
http://www.ibo.org/school/002733/
http://www.ibo.org/school/004969/
http://www.ibo.org/school/002331/
http://www.ibo.org/school/049954/
http://www.ibo.org/school/003067/
http://www.ibo.org/school/050616/
http://www.ibo.org/school/003709/
http://www.ibo.org/school/006524/
http://www.ibo.org/school/004503/
http://www.ibo.org/school/049817/
http://www.ibo.org/school/002722/
http://www.ibo.org/school/002722/


37 

2. IB DP MEZUNLARINA VERILEN BURSLAR 

YURTİÇİ BURSLAR 

IB DP (DĠPLOMA PROGRAMI MEZUNLARINA) 

ÜNĠVERSĠTELERĠN BURS OLANAKLARI 

2014-2015 YILI GÜNCEL 

BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar 

Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip olup üniversitemizi tercih eden ve kesin kayıt 
yaptıran öğrencilere, Bakalorya derecesine göre; 40 ve üstü olanlara Tam Burs, 35 – 40 
arası olanlara %75, 30 – 35 arası olanlara %60, 24 – 30 arası olanlara %25, 23 ve altında 
olanlara oranında eğitim – öğretim ücretinden indirilmek üzere burs verilir. 

Yüksek Lisans Öğrencilerine Yönelik Burslar 

Üniversitemiz lisans programlarından mezun olan ve Üniversitemiz lisansüstü 
programlarında eğitim-öğretime devam eden öğrencilere eğitim-öğretim ücretinin %25'i 
burs olarak verilir. 

Beykent Eğitim Kurumları Mezunlarına Yönelik Burslar 

Beykent Eğitim Kurumlarından mezun olarak üniversitemizde eğitim – öğretim gören 
öğrencilerden üniversite öncesi Beykent Eğitim Kurumlarında 3 tam yıl okuyanlara ; 6 tam 
yıl okuyanlara %20 ve 8 tam yıl okuyanlara %25 oranında eğitim – öğretim ücretlerinden 
indirilmek üzere burs verilir. (Bu burstan lisans öğrencileri faydalanabilir.) 

Beykent Eğitim Kurumları’nda tam burslu olarak okumuĢ olanlar bu burslardan 
yararlanamaz. 
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DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ 

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar 

IB Diploma Notu: 

45 olan öğrencilere 100% BURS, 40‐44  arası olan öğrencilere 75% BURS, 33‐39 arası 
olan öğrencilere 40% verilir. BURS %50 burslu ve ücretli lisans programlarına kayıtlı 
Uluslararası 

Bakalorya öğrencilerine diploma notuna göre verilir. 

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar 

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) Mezunları 

Madde 8. Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) uygulayan ortaöğretim 
kurumlarından mezun olup Öğrenci Seçme Sınavı sonucuna göre BaĢkent Üniversitesine 
yerleĢtirilen adaylardan IB Notu 40-45 arasında olanlara öğretim ücretinin %25’i oranında 
burs verilir. 

Madde 9. IB teĢvik bursu alıp Ġngilizce Hazırlık Programında baĢarısız olanların, 
bulunduğu öğretim programında genel not ortalaması 2,00’in altına düĢenlerin, Tıp 
Fakültesinin ilk 3 sınıfında (döneminde) ve DiĢ Hekimliği Fakültesinin ilk 4 sınıfında kayıtlı 
olduğu sınıfta tekrara kalan, daha sonraki sınıflarda stajlarda tekrara kalan öğrencilerin 
bursu kesilir. Öğrenci baĢarılı olsa dahi tekrar burs alamaz. 
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IġIK ÜNĠVERSĠTESĠ 

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar 

m) Uluslararası Bakalorya Ġndirimi: Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-
IB) programından diploma alan ve IĢık Üniversitesi'nin lisans programlarına ücretli olarak
yerleĢen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim
ücretinin % 50'si alınmaz.

BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar 

Uluslararası Bakalorya (IB) Bursları 
Lisede uluslararası bakalorya (IB, Abitur, Matura, Fransızca IB, Fransız Lisesi Diploması, 
Maturita) programından mezun olduysan, BĠLGĠ’deki öğrenimin boyunca yüzde 20 
oranında karĢılıksız burs alırsın. 

KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ 

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar 

Ortaöğretim IB Programları BaĢarısına Göre Belirlenen Katkı Payı Ġndirimi: 
Ortaöğretimlerin IB programlarından mezun olan öğrencilerin diploma derecelerine göre 
katkı paylarından aĢağıdaki oranlarda indirim sağlanır: 

a) IB Diploma notu 40 ve üzerinde olan öğrencilere % 100
b) IB Diploma notu 35-39,99 arasında olan öğrencilere % 75
c) IB Diploma notu 30-34,99 arasında olan öğrencilere % 60
d) IB Diploma notu 24-29,99 arasında olan öğrencilere % 25
e) IB Sertifika derecesi 23.99 ve altında olan öğrencilere % 10
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KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ 

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar 

IB Bursu: Uluslararası Bakalorya (IB) Diploması toplam notu 32-37 arasında olan 
öğrencilerden eğitim ücretinin yarısı;  38 ve üzerinde olanlardan ise tümü alınmaz. 

KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ 

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar 

Uluslararası Bakalorya (IB) Destek Bursu 

Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olan ve diploma notu 34 veya üstü olan öğrencilerin 
eğitim ücretlerine %25 burs indirimi verilir. 

OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar 

Madde 4-) Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı uygulayan öğretim 
kurumlarından mezun olup, Öğrenci Seçme Sınavı sonucuna göre Üniversitemize 
yerleĢtirilen adaylara, IBdiploma notu 33-39 olanlara % 50 oranında ve IB diploma notu 40 
ve üstü olanlara öğrenim ücretinden %  100 oranında indirim sağlanır.  Bu indirimler, yasal 
eğitim-öğrenim süresince geçerlidir. 
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ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar 

Ġlk 6 (altı) tercihleri arasında yer almak kaydıyla (1)’den (7)’ye kadar maddeler ile belirtilen 
koĢullardan herhangi birini sağlayanlardan %25 Burslu kontenjandan yerleĢtirilenlerin 
öğrenim ücreti muafiyetleri %50'ye, %50 Burslu kontenjandan yerleĢtirilenlerin öğrenim 
ücreti muafiyetleri %75'e, %75 Burslu kontenjandan yerleĢtirilenlerin öğrenim ücreti 
muafiyetleri Tam Bursa, Tam Burslu kontenjandan yerleĢtirilenlere öğrenim ücretinden 
tam muafiyete ek olarak yurt bursu sağlanır: 

(1) IB diploma notu 32 ve üzeri olmak;
(2) Abitur diploma notu 2.3 veya daha iyi olmak;
(3) Matura diploma notu 2.0 veya daha iyi olmak;
(4) Maturita diploma notu 80 ve üzerinde olmak;
(5) Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve
Fransız Bakaloryası ile denk diplomalar için en az 70) olmak;
(6) AP programları kapsamında en az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamıĢ olmak;
(7) Lisede okurken TÜBĠTAK tarafından düzenlenen ulusal veya uluslararası bilim
olimpiyatları ve/veya bilimsel proje yarıĢmalarında dereceye girmiĢ olmak.

YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar 

Uluslararası Bakalorya (IB) Diploması toplam not ortalaması 32 ve üzeri olan ve burssuz 
kontenjanlara yerleĢtirilen adaylar IB Destek bursu kapsamında ödemeleri gereken 
öğretim ücretinden %25 indirim elde ederler. 
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TED ÜNĠVERSĠTESĠ 

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar 

 Uluslararası Bakalorya Bursu1: 

Uluslararası Bakalorya ( International Baccalaureate - IB ) diploma notu 32-37; veya 
Fransız Bakalorya diploma notu 14-16 olan ve TED Üniversitesi’nin lisans programlarına 
%50 burslu yerleĢen öğrencilere Ġngilizce Hazırlık Programı ve lisans öğretimi süresince 
burs oranı % 75’e çıkarılır. 

Uluslararası Bakalorya ( International Baccalaureate - IB ) diploma notu 38 ve yukarı; 
veya Fransız Bakalorya diploma notu 17 ve yukarı olan ve TED Üniversitesi’nin lisans 
programlarına % 50 burslu yerleĢen öğrencilere Ġngilizce Hazırlık Programı ve lisans 
öğretimi süresince burs oranı % 100’e çıkarılır. 

SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ 

Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar 

Burs Yararlanma KoĢulu Kapsamı 

Yüksek BaĢarı Bursu 

LYS sonucunda MDB, YB veya SSB programlarına 

Yarım Burs kontenjanından yerleĢtirilen öğrencilerden 

aĢağıdaki koĢullardan birisini sağlamak: 

YerleĢtirildiği puan türündeki sıralamasında ilk 4000'de 

olmak 

IB (***) Diploma notu >= 32 

ABITUR (****) Diploma notu <= 2 

MATURA (*****) Diploma notu <= 2 

MATUR_TA (******)Diploma notu >= 80 

Yıllık Ögrenim ücretinin 3/4'ünden muafiyet sağlanır. 
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YURTDIŞI BURSLAR 

2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI 
IBDP PROGRAMINI TANIYAN YURT DIġI ÜNĠVERSĠTELER VE 

KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ OLAN TABAN PUANLARI LĠSTESĠ 

ÜLKE ÜNĠVERSĠTE ÜNĠVERSĠTE KABUL IBDP PUANI 

ĠNGĠLTERE University of Cambridge 40p 

ĠNGĠLTERE University of Oxford 38p 

ĠNGĠLTERE University of Bristol 28p 

ĠNGĠLTERE University of Northampton 1 IB Diploma 

ĠNGĠLTERE University of Leeds 34-35p

ĠNGĠLTERE University of Glasgow 30p 

ĠNGĠLTERE University of Edinburgh 32p 

ĠNGĠLTERE University of Bath 38p 

ĠNGĠLTERE University College London 34p 

ĠNGĠLTERE Brunel University London 28p 

ĠNGĠLTERE London School of Economics 38p 

ĠNGĠLTERE 
Queen Mary, University of 
London 

30-36p

ĠNGĠLTERE Kingston University 25p 

ĠNGĠLTERE Cardiff University 35p 

ĠNGĠLTERE Hamilton College 
Ġleri düzey derslerde en az  5puana sahip 
olmak 

ABD Harvard University En az 3 ileri düzey derste 7 puana sahip 
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olmak 

ABD Georgetown University 
Ġleri düzey derslerde en az 6-7 puana 
sahip olmak 

ABD Yale University 
Ġleri düzey derslerde en az 6-7 puana 
sahip olmak 

ABD 
Massachusetts Institute of 
Technology 

ABD New York University 
Ġleri düzey derslerde en az 6-7 puana 
sahip olmak 

ABD Princeton University 
Ġleri düzey derslerde en az 6-7 puana 
sahip olmak 

ABD Boston University 
Ġleri düzey derslerde en az 5- 6-7 puana 
sahip olmak 

ABD Stanford University 
Ġleri düzey derslerde en az  5 puana 
sahip olmak 

ABD 
University of California‐Los 
Angeles 

30p 

ABD University of Chicago 
Ġleri düzey derslerde en az 5- 6-7 puana 
sahip olmak 

ABD University of Florida 
Ġleri düzey derslerde en az  4 puana 
sahip olmak 

ABD University of Pennsylvania 
Ġleri düzey derslerde en az  5 puana 
sahip olmak 

ABD University of Richmond 
Ġleri düzey derslerde en az 5- 6-7 puana 
sahip olmak 

ABD University of Washington 
Ġleri düzey derslerde en az  5 puana 
sahip olmak 

ABD Washington State University 
Ġleri düzey derslerde en az  4 puana 
sahip olmak 

ABD Duke University 
Ġleri düzey derslerde en az 6-7 puana 
sahip olmak 

ABD Trinity  College 
Ġleri düzey derslerde en az 5- 6-7 puana 
sahip olmak 

ABD Columbia University 
Ġleri düzey derslerde en az 6-7 puana 
sahip olmak 

ABD Colorado College Ġleri düzey derslerde en az  5 puana 
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sahip olmak 

ABD California State University 
Ġleri düzey derslerde en az  4-5 puana 
sahip olmak 

Norway University of Stavanger 35p 

Netherlands Erasmus University Rotterdam 30p 

Ireland University College Dublin 38p 

Ireland 
University of Dublin‐Trinity 
College 

Ġleri düzey derslerde en az  5, Standart 
düzey derslerde en az 4 puana sahip 
olmak 

Canada York University 30p 

Canada University of Windsor 28p 

Canada University of Victoria 
24p (Temel gerekliliklerden alınan 
puanlar hariç) 

Canada University of Toronto 28p 

Canada University of Ottawa 28p 

Canada University of British Columbia 24P 

Canada University of Alberta 30-35P

Canada Simon Fraser University 
Ġleri düzey derslerde en az  4 puana 
sahip olmak 

Canada Queen's University 
28p (Temel gerekliliklerden alınan 
puanlar hariç) 

Canada McMaster University 28p 

Canada McGill University Her dersten en az 5 puana sahip olmak 

Canada Carleton University 28p 

Canada Bishop's University 
28p (Yıllık 1000 dolar burs, puana 
göre burs oranı da artmaktadır.) 

Canada Acadia University 30p 
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Australia 
International College of Hotel 
Management 

26p 

Switzerland 
Geneva School of Diplomacy 
and International Relations 

32p 

Switzerland 
Les Roches, International School 
of Hotel Management 

32p 

Switzerland Webster University 32p 




