
 

KARTAL ANADOLU İMAM HATİP 
LİSESİ 

IB DİPLOMA PROGRAMI  

KABUL POLİTİKASI 



KAIHL Misyon Bildirisi 

Okulumuz Kartal AIHL´nin misyonu, öğrencilerimizin açık fikirli, gelişim ve değişimi 
önceleyen, etik kurallar çerçevesinde topluma örnek ve insanlığa yararlı olan, liderlik 
vasıflarına sahip ve gerektiğinde risk almayı bilen bireyler olmalarını sağlamaktır.  



1. IB DP Eğitimi Nedir? 
IB Diploma Programı, gençlerin dünyamızın karmaşıklıklarını daha iyi anlamalarına ve 

yönetmelerine imkan verecek uluslararası bir eğitim sağlamak ve onları bunu geliştirmek için harekete 
geçme beceri ve tutumları ile donatmak için 1968’de kurulmuştur. Böyle bir eğitim, sadece daha yenilikçi 
bir eğitim düşüncesine değil, aynı zamanda disipliner, kültürel, ulusal ve coğrafi sınırları aşan 
kavramlara, fikirlere ve konulara odaklanan bir eğitimle dünyanın daha iyi bir hale getirilebileceği 
inancına dayanıyor. 

IB DP, öğrencilere gerçek anlamda bir eğitim – diğer kültürlerin, dillerin ve bakış açılarının 
anlaşılması ve takdir edilmesini teşvik eden bir eğitim – sağlamayı amaçlar. 

2. Program Modeli 
Diploma Programı, 16 – 19 yaşları arasındaki öğrenciler için zorlu, uluslararası odaklı, geniş ve 

dengeli bir eğitim deneyimi sağlar. Öğrencilerin, iki yıl boyunca aynı anda altı ders ve çekirdek müfredat 
programı çalışmaları gerekir. Program, öğrencileri üniversite eğitimi, ileri eğitim ve seçtikleri meslek için 
gerekli temel akademik becerilerle donatmak için tasarlanmıştır. Ek olarak program, tatmin edici ve 
anlamlı bir yaşam sürmek için gereken değerlerin ve yaşam becerilerinin gelişimini destekler. 

Öğrenci profili ve çekirdek dersler programın merkezinde konumlandırılmış olup, duygusal eğilime ve 
bilişsel gelişime verilen önceliği ve yetkin ve aktif vatandaşların yanı sıra, konu uzmanlarının 
geliştirilmesine olan ilgiyi yansıtır. Bilgi teorisinin (TOK) temel gereksinimleri, genişletilmiş makale(Bitirme 
tezi) ve yaratıcılık, etkinlik, hizmet (CAS) eğitim deneyimini genişletir ve öğrencileri bilgi ve anlayışlarını 
gerçek yaşam bağlamlarında uygulamaya zorlar. 

Şekil 1  
Diploma Program modeli 

Öğrenciler aynı anda altı dersi okurlar. Bunlar, Grup 6 sanat alanı dışındaki her gruptan bir ders ve 
sanat dersi yerine alacakları Grup 2:Dil edinimi veya Grup 4:Fen bilimleri alanı derslerini içerir. 

Üniversite öncesi eğitimin öğrencileri, seçtikleri üniversite programını takip etmek ve daha sonra 
profesyonel hayatlarında kullanmak için ihtiyaç duyacakları disiplinle verilen bilgi ve becerilerin 
yoğunluğu ile donatması çok önemlidir. DP’de uzmanlaşma, öğrencilerin daha yüksek bir seviyede (HL) 
üç (dört ders çalışma olasılığı ile) ders almalarını bekleyerek teşvik edilir. Bu, öğrencilerin standart 
düzeyde (SL) üç ders daha (veya dört HL dersi tamamladığında iki ders) çalışmasını bekleyen bir saha 
gereksinimi ile dengelenir. 



• HL dersleri 240 öğretim saatini temsil eder. (360 ders saati) 

• SL dersleri 150 öğretim saatini temsil eder. (225 ders saati) 

3.  KAIHL’de Diploma Programı 
KAIHL’de, DP adayları ilk olarak, 10. Sınıfın 1. Döneminde  yetkinlikleri, farklı becerileri kullanma 

yetileri, programa adaptasyonları ve notları ile bütünsel olarak değerlendirildikleri pre-IB programına 
kabul edilirler. Pre-IB kursu DP programının resmi bir parçası değildir, ancak IB Diploma Programını ilk 
dönemine eşdeğerdir. 

KAIHL’de verilen dersler şunlardır; 

Not:  1. KAIHL’de 6. Grup dersi uygulanmaz. 

 2. Bir ders veya seviyenin açılması için en az öğrenci sayısı 4’tür. 

 3. Psikoloji dersinin açılması için en az 10 öğrencinin bu dersler için başvuru yapması gerekir. 

Grup Ders Seviye

	Grup	1:	Dil	ve	edebiyat	
çalışmaları

Türkçe	A HL	/	SL

 Grup 2: Dil edinimi I?ngilizce	B HL	/	SL

	Arapça SL

	Grup	3:	Bireyler	ve	
toplumlar

20.yy	Türkiye	Tarihi SL

Psikoloji SL

 Grup 4: Fen bilimleri 
Biyoloji HL	/	SL

	Fizik HL	/	SL

	Kimya HL	/	SL

	Grup	4:	Matematik Analiz	ve	Yaklaşımlar HL



4.  IB Diploma programına kabul kategorileri 

a)  KAIHL öğrencilerinin DP’ye Kabulü 
IB DP okumak isteyen öğrenciler, 9. sınıfta KAIHL'de sunulan IGCSE programını okumak 

zorundadır. IGSCE öğrencileri ve velileri, DP ve KAIHL'de diploma programı için sunulan konular 
hakkında bilgilendirilir. Ayrıca IB DP'nin gereklilikleri hakkında da bilgilendirilirler. 

Öğrenciler, IGCSE programı derslerinden ortalama B almaları ve IGCSE öğretmenlerinin 
haklarında olumlu referans vermeleri koşulu ile 10.sınıfta IB DP'ye kabul edilirler.   

Ayrıca, IGCSE program ödemesinin tamamlanmış olması, öğrencinin hiçbir disiplin cezası 
almamış olması ve velisi tarafından IB DP program sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir.  

b) Ulusal program uygulayan başka bir MEB okuluna kayıtlı öğrenciler için 
kabul 

Başka bir ulusal okuldaki bir öğrenci KAIHL'de IB DP okumak isterse, kurallar aşağıdaki gibidir; 

1. Ebeveynleri veya yasal vasileri, KAIHL'deki IB DP koordinatörü ile iletişime geçmelidir.  

2. Öğrenci, DP koordinatörü tarafından yürütülen bir komite tarafından iki dilde (Türkçe ve 
İngilizce) mülakata alınır.  

3. Öğrenci yeterli bulunursa, farklı derslerdeki yeterliliğini IGCSE sınavlarıyla eşit düzeyde 
değerlendiren bir muafiyet sınavına girer. Daha fazla ayrıntı için, "KAIHL'de DP'ye giriş için 
muafiyet sınavı" bölümünü okuyunuz.  

4. Muafiyet sınavı, profesyonel IGCSE eğitimcilerinden oluşan bir sınav komitesi tarafından 
değerlendirilir.  

5. Öğrenci muafiyet sınavından en az 70 puan aldığı taktirde IB DP okumaya hak kazanır 
ancak okulumuz Anadolu İmam Hatip Lisesi statüsünde olduğundan Mill Eğitim Bakanlığının 
E.26941871-235-17463062 sayılı, Seviye tespit sınavları konulu kararına göre öğrencinin 
ayrıca 10.sınıf müfredatına uygun Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Kur’an-ı Kerim ve Siyer 
sınavlarına girmesi ve başarılı olması gerekir. 

6. Bu statüde kabul edilen öğrencilerin, 12.sınıfın Kasım ayında IB Diploma programının sona 
ermesi ile geldikleri okula geri dönmeleri gerekir. 

* Hiçbir koşulda 10. sınıfın ilk dönemi başladıktan sonra öğrenci alınmaz. 

c) Uluslararası öğrenciler için kabul 
"b" kategorisindeki uygulamalara tabi olmakla beraber, uluslararası öğrencilerin öncelikle 

Türkiye'deki bir ulusal liseye 10.sınıf öğrencisi olarak kayıtlı olmaları gerekmektedir. Ayrıca iki 
nedenden ötürü Türkçe dilinde mükemmel düzeyde yeterlilik göstermeleri beklenmektedir; 

1.  Grup 1: Okulumuzda Dil ve edebiyat dersleri sadece Türkçe dilinde verilmektedir, bu sebeple 
etkin analiz ve eleştirel düşünme becerileri, bu dilde daha derin edebi anlayış ve değerlendirme 
gerektirmektedir.  

2.  IB DP öğrencileri , altı DP dersi dışında tümü Türkçe olan diğer ulusal müfredat derslerini de 
okumak zorunda olduklarından Türkçe dilini iyi bilmeyen bir öğrenci için geçme notunu (100 
üzerinden 50) almak çok zor olabilmektedir. 

d) Nakil öğrenciler  
Nakil öğrencileri, farklı IB okullarından DP eğitimi başladıktan sonra gelen DP öğrencilerdir. Nakil 

öğrenciler için özel durumlar aşağıdaki gibidir 

 1. Öğrencilerin geldiği okulunda almakta olduğu DP dersleri Kaihl’deki derselere eşdeğer 
olmalıdır. Sadece, derslerin ve ders seviyelerinin önceki okulunda aldığı derslerle aynı olması ve 
KAIHL IB DP Sözleşmesinin velisi tarafından imzalanması şartıyla bir öğrenci KAİHL’de DP 
grubundaki ilgili derslere kayıt olabilir.   

2. Önceki okulunun IB DP koordinatöründen, öğrencinin her DP dersi ve çekirdek öğelerindeki 
gelişimi ve gördüğü eserler/çalışmalar ile ilgili kapsamlı rapor temin edilmesi gerekir. KAIHL’de, DP 
öğretmen kurulu raporu değerlendirir ve öğrenci ile görüşme yapar. Eğer öğrenci uygun ve yeterli 
bulunursa KAIHL’e kabul edilir. 



5.  IB DP'de devam etme gereksinimleri 
KAIHL'de, DP adayları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatı için de sınavlara girmek zorundadır. 

Bu, IB diploması hiçbir zaman bir lise diplomasının yerini almayacağı için, başka hiçbir şekilde mümkün 
olmayan bir lise diploması almalarını sağlayacaktır. IBDP sınavları, programın 2. yılının sonunda 
olmasına rağmen, resmi MEB sınavları DP derslerinin içeriğini kapsar ve DP dersleri için deneme sınavı 
işlevi görmesinin yanında öğrencilerin lise ders notlarının belirlenmesini sağlar.  

İki yıllık program boyunca, öğrenciler tüm DP derslerinden içsel değerlendirmeye (ders öğretmeni 
tarafından değerlendirme) tabi olan ve nihai DP notlarına eklenecek olan projeler üzerinde çalışmak, 
sözlü sınavlara katılmak, makaleler veya ödevler yazmak zorundadırlar.  

Ek olarak, haftada 40 saat ders işleyen ulusal müfredat öğrencilerinden daha fazla derse katılmak 
zorunda kalacaklardır. DP için haftada 43 ila 45 ders saati uygulanacaktır, bu nedenle DP adayları 
haftada 43-45 ders saatini otomatik olarak kabul ederler.  

Ayrıca DP öğrencileri, SL için 150 ders saat ve HL için 240 ders saat gereksinimini karşılayabilmek 
için düzenlenen yaz okullarına katılmak zorundadır. (Yaz okulları için ek ücret yoktur).  

KAİHL, iki diplomanın (IBDP ve MEB) gereksinimleri arasındaki en iyi bağlantıyı bulmayı 
amaçlamaktadır, ancak öğrencilerin bu ekstra iş yükünü kabul etmeye istekli olmaları gerekmektedir. Bu, 
KAİHL'de IBDP öğrencisi olarak kabul edilmek için sadece iyi veya mükemmel akademik performansın 
değil, aynı zamanda Türk Milli Eğitimi derslerine katılan öğrencilerden daha fazla iş yükünü kabul etme 
istekliliği ve gerekliliği anlamına gelir. Dahası, DP'nin çekirdek müfredatına ilgi göstermeleri ve 
gereksinimlerini yerine getirmeleri gerekir; Bilgi Kuramı (TOK), Yaratıcılık, Etkinlik, Hizmet (CAS) projeleri 
ve Genişletilmiş Deneme (EE).  

Öğrenciler, öğretmenler tarafından DP dersleri aracılığıyla desteklenen düşünme becerileri, sosyal 
beceriler, iletişim becerileri, öz yönetim becerileri ve araştırma becerilerinde yetkinlik geliştirmeli ve 
göstermelidir. Özellikle, mükemmel bir zaman yönetimi ve  bağımsız öğrenme becerisi öğrencilerin 
çalışmalarında hayati önem taşır ve tüm DP öğrencileri bunların öneminin bilincinde olmalıdır. 

Ayrıca, bir çok dersin müfredatı İngilizce dilinde olduğu için öğrencilerin IB DP sınavlarında başarılı 
olabilmeleri için iyi derecede İngilizce konuşmaları gerekir.  

Öğrencilerin herhangi bir disiplin vakasına karışmaması gerekmektedir.  

Her yıl, 10. yıl ve 11. yılın sonunda, DP öğretmenlerinden oluşan bir komite, her öğrencinin 
performansını ve her DP dersindeki gelişimini görüşmek üzere okul müdürü ve IB DP koordinatörü ile 
bir araya gelecektir. Bu toplantılar, bir öğrencinin diploma programı, sertifika programı veya ulusal 
programa devam edip etmeyeceğine karar vermek ve bunları uygun şekilde desteklemenin yollarına 
karar vermek için büyük önem taşımaktadır. 

6. Tüm IB DP adaylarına uygulanan kabul koşulları  
Yönetmelikler hakkında hem öğrenciler hem de veliler veya yasal vasiler bilgilendirilir. Ebeveynler 

veya yasal vasiler, sorumlulukları ve düzenlemeleri çerçeveleyen kabul sözleşmesini kabul etmeli ve 
imzalamalıdır. (Ek.1’e bakınız)  

Ebeveynler veya yasal vasiler, IB DP Programı ücretlerini ve IB DP sınav ücretlerini ödemeleri 
gerektiğinin farkında olmalıdır. Bir öğrencinin IB DP'den ayrılabilmesi için ödemeyle ilgili belirli 
düzenlemelere tabi olan belirli süreler vardır ve sözleşmede belirtilen zaman çizelgesi dışında ücret iade 
edilmeyecektir.  

Programı kabul edilen öğrenciler, KAİHL Akademik Dürüstlük Politikası, Değerlendirme Politikası, Dil 
Politikası ve Kapsayıcı Eğitim Politikasını kabul etmiş sayılırlar. Sözü geçen politikalarla ilgili detaylı 
bilgilendirme, öğrenciler programa başladıktan sonra koordinatör tarafından yapılır. 



7. KAIHL'de IB DP'ye giriş muafiyet sınavı        
Diğer MEB okullarından gelen ve uluslararası öğrenciler için muafiyet, aşağıda belirtilen derslerden 

ve konulardan oluşur; 

 Sınavda başarılı olmak ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne kabul edilmek için geçme notu 100 
üzerinden 70'tir.  

Türk dili ve edebiyatı 
 Yazma becerileri (edebi yorumlama ve 
değerlendirme)

İngilizce 
 Yazma becerileri (Bir makale / rapor / veya 
kişisel bir mektup yazma)

 Biyoloji
 İçerik, IGCSE müfredatına dayanmaktadır, 
ancak esas olarak konuyla ilgili genel bilgilere 
hitap edecektir.

 Fizik
 İçerik, IGCSE müfredatına dayanmaktadır, 
ancak esas olarak konuyla ilgili genel bilgilere 
hitap edecektir.

 Kimya
 İçerik, IGCSE müfredatına dayanmaktadır, 
ancak esas olarak konuyla ilgili genel bilgilere 
hitap edecektir.

 Matematik
 İçerik, IGCSE müfredatına dayanmaktadır, 
ancak esas olarak konuyla ilgili genel bilgilere 
hitap edecektir.



EK 1 

KARTAL AİHL IB DİPLOMA PROGRAMI SÖZLEŞMESİ 

1.  Tüm IB DP öğrencileri ve ebeveynleri veya yasal vasileri bu sözleşmedeki koşullara 
ve uygulamalara tabidir. 

2.  Bu anlaşma, IB kılavuzlarında yazılı tüm standartları, uygulamaları ve 
düzenlemeleri içermektedir. 

3. KAIHL'de IB Diploma programı zorunlu olmayıp, yalnızca şartları yerine getirmeleri 
koşuluyla öğrencinin ve ebeveynlerinin seçimidir. 

4. Ebeveynler veya yasal vasiler, e-posta veya mesaj uygulamaları aracılığıyla 
bilgilendirilir ve e-posta grupları veya mesaj grupları aracılığıyla yayınlanan tüm 
duyurulardan sorumludurlar. 

IB DP için finansal kabul koşulları: 

5.  a. İki yıllık program ücreti 2.500 EUR’dur. Bu ücret komisyon kararıyla eğitim 
kurumu adına açılan hesap numarasına aşağıdaki ödeme planına göre kayıttan sonraki ilk 5 ay 
içinde ödenir: 

Ödeme planı:  
* Kayıt sırasında: 500 EUR 

15 Eylül: 500 EUR 

15 Ekim: 500 EUR 

15. Kasım: 500 EUR 

15 Aralık: 500 EUR 
* İlk ödeme 15 Haziran - 29 Ağustos tarihleri arasında kayıt dönemi sona ermeden 

yapılmalıdır. 

Not: Verilen tarihler hafta sonuna denk geliyorsa, ücret bir sonraki iş gününde ödenebilir. 

b.Ders ücreti: Öğrencilerin diplomalarını alabilmeleri için IB’ye ödenen sınav / 
değerlendirme ücretidir. Konuya ilişkin ödemeye her yıl Uluslararası Bakalorya Organizasyonu 
tarafından 'IB Dünya Okulları için Ücretler ve fatura bilgileri' belgesinde karar verilir ve 
yayınlanır. 

Ders/sınav ücreti ilk sene tamamlanacak olan TITC/Psychology/Arabic ab initio dersleri için 
(öğrencinin aldığı derslere göre değişkenlik gösterir) 11.sınıfın Ekim ayında ödenmelidir. Ana 
sınav döneminde tamamlanacak diğer derler için ise ders/sınav ücreti 11.sınıfın Mart ayında 
tamamlanmalıdır. 

Son kayıt tarihinden sonra herhangi bir ders kaydı, başka bir derse geçiş, seviye veya yanıt 
dilinde yapılan değişikliğin kaydı için geç kayıt ücreti uygulanır. Ek maliyet nedeniyle, geç 
kayıt döneminden sonra söz konusu kayıtlar veya değişiklikler daha yüksek bir oranda 
ücretlendirilir. 

Ders ücreti ödenmemişse sınav kaydı eksik kalacaktır ve öğrenci diploma almaya hak 
kazanamayacaktır. Aynı şekilde, program ücreti ödenmemişse, ders ücreti ödenmiş olsa bile 
sınav kaydı yapılmayacaktır. 



c. Ek ücretler: Bunlar, yalnızca bir öğrenci aşağıda listelenen hizmetlerden birini isterse 
geçerlidir; 

•  Sonuçlar üzerine sorgulama 

• Talep üzerine hizmetler, 

- Her diplomanın ve / veya her konsolosluk ülkesinin yasallaştırılması  

- Diploma değiştirme 

-Üniversitelere sonuç belgesinin gönderilmesinin talep edilmesi (aday başına; ilk altı 
üniversite için ücret alınmaz) 

- Alternatif sınav yeri (aday / ders başına) 

• İtiraz başvuruları 

Ebeveynler veya yasal vasiler Okul Aile Birliği finans departmanı tarafından son ödeme 
tarihleri ve hesap durumları hakkında bilgilendirilir. 

Ödeme bilgisi: 

Hesap adı: Kartal Anadolu Imam Hatip Lisesi Müdürlüğü 

Euro hesabı: IBAN: TRII 0021 0000 0000 3692 5001 07 (Lütfen açıklamaya öğrencinin adı, soyadı 
ve kimlik numarasını yazınız) 

İrtibat Kurulacak İlgili kişi: Fatma Betül ŞİRİN – Okul Aile Birliği Görevlisi 

Okul telefon numarası: 0216 387 15 44 dahili: 128  Faks: 0216387 13 10  Cep: 0531 452 95 52 

6.  Sınav sonuçlarına göre diploma alamayan veya diploma notunu yükseltmek isteyen 
adaylar bir sonraki sınav döneminde istedikleri derslerden tekrar sınava (Retake) 
girebilirler. Tekrar alınan sınavlar için (Retake), ders başına veliler veya yasal vasiler 
tarafından IB’nin belirlediği ders ücreti ödenir. 

7. Öğrencilerin çalışmaları için gerekli tüm materyal ve kitaplar ebeveynleri veya yasal 
vasileri tarafından satın alınır. 

8. DP yaz okulları için ekstra ücret yoktur. 

9. Ödemeyle ilgili herhangi bir sorun olması durumunda, okul müdürü, müdür yardımcısı 
ve koordinatörden oluşan okul komitesi öğrenciyi ulusal programa transfer edebilir. 

10. Öğrenci DP'nin gerekliliklerini yerine getirmiyorsa, ebeveynleri veya yasal vasileri 
durum hakkında bilgilendirilir ve öğrenci okul komitesi tarafından ulusal programa 
aktarılabilir. Bu durumda ödeme iade edilmez. 

11. Akademik dönem başlamadan DP'den ayrılmak isteyen öğrenciler için ücretin tamamı 
üzerinden %10 dışında ücret iadesi yapılır. Akademik dönem başladıktan sonra DP'den 
ayrılan öğrencilere toplam program ücretinin %10’u ve programda geçirilen süreye 
karşılık gelen ücret dışındaki meblağ iade edilir. Ödemenin %10'u 250 Euro’dur. 



Öğrencinin DP'den çıkmasına izin verilen süreler ve DP'de öğrenim gördüğü süre için iade 
edilmeyen tutar aşağıdaki gibidir: 

a) 1. yaz okulu sonu: 375 EUR 

b)  1.yıl 1.ara tatil sonunda: 750 EUR  

c) 1. yıl 1. döneminin sonunda: 1125 EUR 

d) 1.yıl 2. ara tatil sonunda: 1500 EUR  

e) 1. yılın sonunda: 1875 EUR 

Bir öğrenci bu tarihler arasında DP'den ayrılmak için itiraz ederse, iade edilecek tutar bir 
sonraki döneme göre hesaplanır. Bir öğrenci hiçbir koşulda 1. yıldan sonra DP den çıkış 
yapamaz. Yaparsa, geri ödeme yapılmaz. DP'den ayrılma talebinde bulunulduğunda program 
ücreti ödenmemişse, öğrenci program ücretini ödemeden ulusal programa transfer edilmez. DP 
sınıfındaki öğrenci sayısı 10'un altına düşerse, sınıf diğer DP sınıflarıyla birleştirilebilir. 

           

 ....../......./ 20.........  

                              (ad - soyad - imza)  

Ebeveyn veya yasal vasi 

Adres : 

 .......................................................................  

.......................................................................  

......................................................................  

......................................................................  

Telefon: 0 (..............) .......................................  

e-mail:………………………………………………… 

Öğrenci ad-soyad: .......................................................................  

Öğrenci telefon: 0 (..............) ....................................... 

Öğrenci e-mail:………………………………………………… 

Genel işlemler ve eğitim bilgileri için irtibat kişisi:  

IB DP Koordinatörü: Nalan Erdoğan 

Tel: +905327904996  

e-posta: kaihlibdp@gmail.com 



KAIHL kabul politikasının gözden geçirilmesi 

KAIHL kabul politikasının gözden geçirilmesi, okul topluluğu ve atmosferi için geçerli olan 
ekonomik durumun yanı sıra ihtiyaçlar ve koşullar değişebileceğinden her yıl gerçekleşir. 
Okul yönetimi ve pedagojik liderlik ekibi üyeleri, kabul politikası için karar verme sürecine 
dahil olur. İlgili IB kılavuzlarına da atıfta bulunulur. 
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Eylül 2019 - 2744 tarih ve sayılı Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları uluslararası program uygulama 
yönergesi 


