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IB DİPLOMA PROGRAMI 

BAŞVURU VE ALIM POLİTİKASI 
 

 

IB DİPLOMA PROGRAMI UYGULANACAK GRUPLAR:  

IB Diploma Programı lisemiz 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacak 2 yıllık bir programdır. 

BAŞVURU SÜRECİ:  

Lisemiz 9.sınıfta eğitim-öğretimine devam eden öğrencilerimiz ve öğrenci velilerimiz için süreç aynı eğitim 
öğretim yılında yapılan bilgilendirme ile başlar, 10. sınıf başında yapılan oryantasyon toplantısı ile devam eder 
ve 10. sınıfın haziran ayı bitiminde sona erer. 

-  9. Sınıf düzeyinde veliler ile, öğrencilerin 9. ve 10. sınıflarda IB Diploma Programı’na dahil olabilmek için 
yerine getirmeleri gereken koşullar ve kabul süreci ile ilgili bir bilgilendirme yazısı olan “Başvuru ve Alım 
Politikası” paylaşılır.  

- 10. Sınıf başında okulumuzda IB Diploma Programı’nı tanıtan daha kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı 
yapılır. Toplantı okul internet sitemiz, e-postalar ve telefon mesajları ile duyurulur.  Bu toplantıya hem 
öğrencilerimiz hem de velilerimiz davet edilir.  

- Yapılan toplantı sonrasında, diploma programına katılma kararı veren ve belirlenen şartlara uygun 
özellikleri taşıyan öğrencilerimiz programa ön başvurularını yapar ve başvuru evraklarını hazırlamaya 
başlarlar. Programa kesin başvuru nisan ayının son haftasına kadar yapılır. 
 

PROGRAMA ÖĞRENCİ SEÇİMİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:  

IB Diploma Programı’nın yüksek akademik beklentilerini, yüksek bir diploma notunun üniversite ve sonrasında 
yaratacağı olanakları, öğrenci ve öğrenci ailesine doğru aktarabilmek ve başvuran adayların içinde beklentileri 
yerine getirebilecek doğru adayları seçmek, programın sağlıklı ve gerektiği biçimde yürütülebilmesi için çok 
önemlidir.  

Beklentilerin karşılıklı açık ve anlaşılır olması gereklidir.  IB Diploma Programı’nın gerekliliklerini her öğrenci yerine 
getiremeyebilir ya da program her öğrencinin kariyer hedefleri ve beklentileri açısından doğru seçim olmayabilir. 
Bu nedenle programa seçilecek öğrenciler, titiz bir değerlendirme sürecinden geçeceklerdir.  

Teslim edilen tüm belgeler incelendikten, gerekli görülürse ayrıca bilgi talep edildikten sonra okul müdürü 
başkanlığında toplanan bir komisyon tüm başvuruları değerlendirir. Bu komisyon karar verirken tüm 10. sınıf 
öğretmenlerinden de görüş alır.  
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Programa alımı kesinleşen 10. Sınıf öğrencileri, haziran ayının son haftasında açıklanır. Öğretmenler kurulu 
tarafından olumlu görüş alamamış ve/veya ortalamalar ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirememiş 
öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılır. 

 

BAŞVURU ŞARTLARI:  

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri yanlarında hazır bulundurmalıdırlar. 

- Başvuru formu (Öğrenci ile ilgili bilgileri ve açılması planlanan DP derslerini içerir.) 
- Öğrenci tarafından yazılmış IB öğrenen profilini ve niçin IB Diploma Programında yer almak istediğini 

anlatan İngilizce bir makale, 
- Öğrencinin kendisinin belirlediği ve dersine girmiş olan iki 10. sınıf öğretmeninin başvuruda bulunan 

öğrencimiz için yazmış olduğu tavsiye mektubu, 
(Mektubu yazacak öğretmenler, başvuran öğrenci tarafından seçilmekle birlikte mektuplar, öğretmenler 
tarafından DP Koordinatörüne ulaştırılmalıdır.) 

- Akademik dürüstlük ilkelerine bağlı kalınacağıyla ilgili olarak öğrenci ve öğrenci velisi tarafından 
imzalanmış bir niyet mektubu.  

- Öğrencinin o güne kadar yapmış olduğu ders dışı etkinlikleri belgeleyen bir portfolyo, 
- Görsel Sanatlar dersi seçmek isteyen öğrenciler için en az on adet resim çalışmasından oluşan bir portfolyo 
- Öğrenci tarafından doldurulmuş ve imzalanmış öğrencinin programa hazır bulunuşluğu ile ilgili yorumlarını 

içeren bir anket formu. 

Öğrencimizin IB Diploma programına katılabilmesi için ayrıca aşağıda belirtilen not ortalamalarına da ulaşmış 
olması gerekmektedir:  

- Öğrencinin 9. Sınıf ağırlıklı yılsonu puan ortalamasının %40’ı ve 10. Sınıfın ağırlıklı yılsonu puan 
ortalamasının  %60’ı hesaplanır. Bu ağırlıklandırma sonrasında 9.sınıf ve 10.sınıf ortalamasının 80 puan ve 
üzeri olması gerekmektedir. 

- 9. ve 10. Sınıf İngilizce dersleri ağırlıklı yılsonu puanlarının aritmetik ortalamasının 80 ve üzeri olması 
gerekmektedir. 

*** Okul gerekli gördüğü durumlarda öğrenci ve/veya velisinden daha fazla bilgi talep edebilir. Bu bilgi yazılı bir 
doküman olabileceği gibi bir görüşme talebi de olabilir. 

Lisemize Türkiye’den başka bir liseden başvuracak ve 9. ve 10. sınıfta ulusal programı takip etmiş, 11. sınıfta IB 
programına katılmak isteyen öğrenciler için yukarıda belirtilen şartlar geçerlidir. 

Lisemize Türkiye’den ya da yurt dışından başka bir liseden kabul edilmiş ve geldikleri lisede IB/DP programında 
yer alan öğrenciler için öğrenci eğer DP’ye okulumuzda devam etmek istiyorsa; 

- Geldiği okuldan aldığı DP dersleri,  
- Varsa notları ve performansı ile ilgili belgeler ve raporları DP koordinatörüne teslim etmelidir. Öğrencinin 

programa kabul edilip edilemeyeceği okul yönetimi tarafından değerlendirilir. 

Lisemize Türkiye’den ya da yurt dışından başka bir liseden başvuracak ve geldikleri lisede uluslararası bir başka 
program (IGCSE vs) takip eden ve 11. sınıfta okulumuzda IB DP’ye katılmak isteyen öğrenciler için geldikleri 
okuldan not dökümü ve referans mektupları (en az 2 adet) getirmelidirler. Bu bilgiler değerlendirildikten sonra 
öğrencinin IB programına dahil edilip edilemeyeceğine karar verilir. 
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ÜCRETLENDİRME:  

Programa başlayan öğrencilerimizden okul ücretine ilaveten alınacak ücret, her sene okul ücretlerinin açıklandığı 
tarihte belli olur.  Buna ek olarak IB öğrencilerinin, programın 2. senesinin sonunda yapılacak sınavlar için IB 
hesabına yatırılmak üzere ilgili seneye yönelik IB tarafından belirlenen sınav evrak bedeli/ücretini ve sınav 
evraklarına ait gönderim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir.  

Program sırasında yapılacak gezilerin ücretleri de velilerimiz tarafından karşılanmaktadır. 

 

BAŞVURU POLİTİKASI /GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ: Bu politika,  IB/DP Koordinatörü’ nün sorumluluğu altında her 
eğitim-öğretim yılı başında seçim süreci başlamadan gözden geçirilecektir. Gözden geçirilmedeki amaç, politikada 
gerekli iyileştirmeleri yapabilmek ve varsa değişiklik ya da eklemeleri yapabilmektir. Gözden geçirme sürecinde 
tüm paydaşların görüşü alınacaktır.  


