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TAC’de IB DİPLOMA PROGRAMI
IB Misyonu

Uluslararası Bakalorya Programı, kültürlerarası anlayış 
ve saygı yoluyla daha iyi ve daha barışçıl bir dünya 
yaratmak için çalışacak sorgulayıcı, bilgili ve duyarlı 
gençler yetiştirmeyi hedefler.
Bu bağlamda, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu 
iddialı uluslararası eğitim programları ve titizlikle 
hazırlanmış değerlendirme yöntemleri geliştirmek 
amacıyla okullar,
yönetimler ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışır. 
Uluslararası Bakalorya programları dünyanın dört 
bir yanındaki öğrencileri diğer insanların da tüm 
farklılıklarına rağmen haklı olabileceğini anlayan, aktif, 
tutkulu ve hayat boyu öğrenen bireyler olma yolunda 
cesaretlendirir.
IB Diploma Programı; iletişim kuran, düşünen, risk 
alan, ilkeli, duyarlı, açık fikirli, dengeli, kendini tanıyan, 
araştırmacı, bilgili ve yaşam boyu öğrenen bireyler 
yetiştirmeyi hedefleyen üniversite öncesi 2 yıllık bir 
programdır.
Diploma Programının amacı; gençlerin zihin, değer, 
hareket ve becerilerini tüm yaşamlarında onlara en iyi 
şekilde hizmet etmek üzere şekillendirmektir.
Program süresi olan iki yılın sonucunda öğrenciler 
akademik kapasitelerini en üst düzeye çıkarmış, açık 
fikirli ve bağımsız düşünen bireyler olarak yetişirler. 
Bu özellikler, öğrencilerimiz üniversite hayatlarına 
başladıklarında çok daha belirginleşir. Azimli, disiplinli, 
cesaretli, bağımsız düşünen ve farklı koşullara 
dayanıklılık gösterebilen bireyler olarak tanımlanırlar.
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Diploma Programı, TAC’de 2004 yılında başlamıştır. 
İlk yıldan bu yana büyük ölçüde ivme kazanmış ve 
gelişmiştir.
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı 
öğrencilerimizin alacağı ana dil, yabancı dil, bireyler 
ve toplumlar, sosyal bilimler, matematik, sanat 
ve seçmeler isimli derslerin yanı sıra bilgi kuramı 
(Theory of Knowledge-TOK), bitirme tezi (Extended 
Essay- EE), yaratıcılık, fiziksel aktivite, toplumsal 
hizmet (Creativity, Activity, Service – CAS) IB Diploma 
Programı’nın felsefesini oluşturan temel gerekliliklerle 
öğrencilerimizin sınıfta yaşadıklarının yanı sıra gerçek 
bir yaşam deneyimi kazanmasını sağlar.

Bilgi Teorisi (TOK)
TOK, IBDP 10 ve 11. sınıf öğrencileri için haftada 
iki saatlik, zorunlu bir derstir. TOK dersinin amacı 
hem akademik disiplinler hem de öğrencinin günlük 
hayatında ve genel olarak tüm yaşamında düşünme 
ve bilgi üzerinde düşünmek için fırsatlar, araçlar ve 
bağlamlar yaratmaktır. Bu nedenle de sağlıklı sorgu 
ve prensipli eylemi oluşturan bileşenler üzerinde fikir 
yürütmeyi de gerektirir.
Bu dersin bitiminde öğrencilerden şunları 
gerçekleştirmiş olması beklenir:

• Kendi bilgi ve yargılarının temellerini   
 değerlendirecek kapasiteyi geliştirmesi,  
• Bilgi ve yargıların oluşumunda bağlamın önem ve  
 çeşitliliğini kavraması, 
• Bilgi sahibi olmanın veya bilgili bir toplumda
 yaşamanın getirdiği sorumlulukları anlaması.
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Diploma Programı’na kayıtlı bütün öğrencilerin hazırlamakla 
yükümlü olduğu bitirme tezi, öğrencinin seçmiş olduğu derslerin 
birinden konu seçerek derinlemesine incelediği bir akademik 
çalışmadır.
Çalışmayı yapacağı seçmiş olduğu ders öğrencinin almakta 
olduğu 6 diploma dersinden birisi olmasına karşın bu derslerin 
dışında öğrencinin ilgi alanına giren herhangi bir dersten de 
hazırlanabilir. Seçilen konu bitirme tezi komisyonu tarafından 
onaylanmalıdır.
Bitirme tezi, öğrenciye akademik araştırma yapma ve bulgularını 
yazıya dökme becerisi kazandırmanın yanında, okuldan bir 
danışmanın rehberliğinde kendi seçimleri olan bir konuya 
eğilebilme olanağı sunar. Bu süreç, öğrencinin seçtiği konuya 
uygun olarak ortaya koyacağı fikirlerinin ve bulgularının düzenli 
ve bir bütünlük içinde ifade edildiği akademik bir makale ortaya 
çıkmasıyla sonuçlanır.

CAS (Yaratıcılık, Aktivite, Hizmet)
CAS, Diploma Programı süresince öğrencilerin yapmakla yükümlü 
olduğu bazı deneyimleri ifade eder. Bunlar yaratıcılık, aktivite ve 
toplum hizmeti deneyimleridir.
Öğrencilerin CAS programını tamamlayıp tamamlamadığına, 
yaptığı çeşitli çalışmalara ve yedi öğrenim kazanımını tamamlayıp 
tamamlamadığına göre karar verilir. CAS, Diploma Programı’nın 
çekirdeğini oluşturduğu için, notu olmayan bir bileşen olmasına 
rağmen, yükümlülüklerini tamamlamayan öğrenciler IB diploması 
alma hakkını kaybederler.
CAS, öğrencilerin yaptıkları çalışmalar ile kişisel ve kişilerarası 
gelişimlerine imkan sağlar.
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Extended Essay ( Bitirme Tezi)
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Diploma Programı’nda, öğrenciler program modelinde gösterilen, altı akademik 
grubun her birinden bir tane olmak üzere toplam altı ders alırlar. Bu model, 
öğrencilerin üniversiteye iyi bir şekilde hazırlanmaları için en kapsamlı becerileri 
elde etmelerini sağlar. Altı ayrı grupta yer alan derslerden üç tanesi ileri seviye 
(HL), diğer üç ders ise standart seviye (SL) olarak alınmaktadır.
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Diploma Programı kabul şartları

IBDP Programı Öğrenci Kabul Koşulları
1- Okulumuz tarafından IBDP giriş ölçütleri ve ders 
paketleri ve kabul kontenjan durumu senelere göre
yenilenebilmektedir.
2- Diploma Programı’na başvuru ölçütleri;

9. sınıf sene sonu karnesinde; İngilizce, Türk Dili ve Edebiyatı, 
Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler derslerinin not 
ortalamasının 80 ve üzeri olması ve yıl sonunda hiç 50’nin altında 
dersinin olmaması,
İngilizce dersinin kendi ortalamasının 80 ve üzeri olması,
Öğrencinin IBDP’na başvuracağı akademik yılda disiplin cezası 
(kınama ve üstü bir yaptırım)  almamış olması gerekmektedir. 
Öğretim yılına IBDP sınıflarında başlayan öğrenciler, aynı öğretim 
yılının sonuna kadar program değişikliği yapamazlar.
Yukarıdaki kriterleri karşılayan öğrencilerin, GPA’leri göz önünde 
bulundurularak sıralama oluşturulacaktır. Öğrencilerin kabulü 
belirlenen kontenjan dahilinde yapılacaktır.
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10 TM Kasım Programı

1. Türkçe A Edebiyat (HL)
2. İngilizce B (HL)
3. 20. Yüzyılda Türkiye TITC (SL)
4. Çevre Sistemleri ve Toplumlar (SL)
5. Matematik Uygulamaları ve Analizi (SL)
6. İşletme (HL)

1. Türkçe A Edebiyat (HL)
2. İngilizce B (HL)
3. 20. Yüzyılda Türkiye TITC (SL)
4. Çevre Sistemleri ve Toplumlar (SL)
5. Matematik Uygulamaları ve Analizi (SL)
6. Film (HL)

10 FM Kasım Programı

1. Türkçe A Edebiyat (SL)
2. İngilizce B (HL)
3. Çevre Sistemleri ve Toplumlar (SL)
4. Fizik (HL)
5. Matematik Uygulamaları ve Analizi (HL)
6. Kimya (SL)
Biyoloji (YKS)*

1. Türkçe A Edebiyat (SL)
2. İngilizce B (HL)
3. Çevre Sistemleri ve Toplumlar (SL)
4. Biyoloji (HL)
5. Matematik Uygulamaları ve Analizi (HL)
6. Kimya (SL)
Fizik (YKS)*
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*3. Fen dersi MEB dersi olarak verilmektedir.

Not: Bütün IB Diploma Programı derslerinin içinde MEB müfredatı da tamamlanmaktadır.

Düzey

2022 – 2023 / 2023 – 2024  Eğitim ve Öğretim 
Dönemi Muhtemel Ders Listesi
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11 TM Kasım Programı

1. Türkçe A Edebiyat (HL)
2. İngilizce B (HL)
3. 20. Yüzyılda Türkiye TITC (SL)
4. Çevre Sistemleri ve Toplumlar (SL)
5. Matematik Uygulamaları ve Analizi (SL)
6. İşletme (HL)

1. Türkçe A Edebiyat (HL)
2. İngilizce B (HL)
3. 20. Yüzyılda Türkiye TITC (SL)
4. Çevre Sistemleri ve Toplumlar (SL)
5. Matematik Uygulamaları ve Analizi (SL)
6. Film (HL)

11 FM Kasım Programı

1. Türkçe A Edebiyat (SL)
2. İngilizce B (HL)
3. Çevre Sistemleri ve Toplumlar (SL)
4. Fizik (HL)
5. Matematik Uygulamaları ve Analizi (HL)
6. Kimya (SL)
Biyoloji (YKS)*

1. Türkçe A Edebiyat (SL)
2. İngilizce B (HL)
3. Çevre Sistemleri ve Toplumlar (SL)
4. Biyoloji (HL)
5. Matematik Uygulamaları ve Analizi (HL)
6. Kimya (SL)
Fizik (YKS)*
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*3. Fen dersi MEB dersi olarak verilmektedir.

Not: Bütün IB Diploma Programı derslerinin içinde MEB müfredatı da tamamlanmaktadır.

Düzey

2023 – 2024  Eğitim ve Öğretim Dönemi 
Muhtemel Ders Listesi

(Mayıs dönemi uygulaması 2022-2023 yılında son bulacaktır.)
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Diploma Programına kimler başvurmalıdır?
• Akademik olarak kapasitesini zorlamaya motive olan,
• Zaman yönetimi konusunda iyi,
• Derslerine halihazırda sistematik olarak çalışan,
• Ödevlerini zamanında yapmaya özen gösteren,
• Akademik dürüstlük konusunda taviz vermeyen ve

yanlış uygulama/intihalle ilgili talimatlar konusunda her
zaman dikkatli olan öğrencilerin başvurmaları önerilir.

Diploma Programı’nın faydaları nelerdir?
• Uluslararası bir diploma almaya hak kazanmak,
• Motive ve odaklanmış bir öğrenci grubunun parçası olmak,
• Uluslararası ders içeriklerini görmek ve uluslararası bakış

açısına sahip bir akademik ortamda gelişmek,
• Zamanı etkili bir şekilde yönetmeyi öğrenmek,
• Zengin akademik içeriklerle eleştirel düşünmeyi öğrenmek,
• İçeriği derinlikli bir şekilde öğrenmek ve bilgi kuramı dersi

öncülüğünde analiz becerilerini geliştirmek,
• Araştırma becerilerini geliştirme,
• Üniversiteye yoğun bir hazırlık,
• Başarılı Diploma Programı mezunlarına saygın

üniversitelerden gelen kabuller ve burslar.

Sık Sorulan
Sorular
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Diploma Programı öğrencileri MEB diplomasını 
almaya hak kazanmak için MEB müfredatından da 
sorumlu olacaklar mı?
IB DP öğrencileri okul diplomasını almaya hak kazanmak ve MEB 
müfredatını öğrenmek için yıl boyunca MEB tarafından öngörülen 
okul sınavlarına girerler. Öğrenciler IB’nin şart koştuğu dersler 
dışında din kültürü ve ahlak bilgisi, tarih, inkılap tarihi ve felsefe 
gibi dersleri alırlar. Ayrıca okul tarafından hazırlanan yurt içindeki 
üniversitelere hazırlık programını takip etmek ve gerekliliklerini 
yerine getirmekten sorumludur.

Diploma Programı öğrencileri üniversiteye 
hazırlar mı?
Programa kayıt yaptıran öğrenciler Türkiye’deki veya yurt 
dışındaki üniversite hayatına geçişi destekleyen; araştırma, 
deneme yazma, konuşma, eleştirel analiz, veri analizi, zaman 
yönetimi gibi becerileri geliştirirler.

Kuzey Amerika ve Avrupa Birliği’ndeki üniversite başvuru ofisleri, 
programı oldukça iyi tanımaktadırlar. ABD’deki üniversiteler, 
program derslerindeki yüksek başarı karşılığında öğrencilere 
ders kredisi veya yüksek sıralama hakkı tanıyabilmektedirler.

Diploma programının yurt dışı ve yurt içi 
üniversitelerinde sağladığı avantajlar nelerdir?

Neden Kasım sınav dönemine geçiş yapılıyor? 
Kasım okulu öğrencileri hem yurt içi üniversite hazırlık hem yurt 
dışı üniversite hazırlık boyutunda daha avantajlı durumdadır.

Öğrenciler;

10. sınıf itibarıyla başlanan, 11. sınıf boyunca ve aradaki yaz 
dönemlerinde uygulanan plan çerçevesinde 12. sınıfın Kasım 
ayında IB final sınavlarına girip, 12. sınıfın aralık ayı itibarıyla 

Sık Sorulan
Sorular
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YKS’ye daha konsantre ve bilinçli bir şekilde hazırlanma fırsatı 
bulurlar.

11. sınıfın 2. döneminde yurt dışı üniversite başvuru 
hazırlıklarına rahat bir şekilde zaman ayırabileceklerdir.

Mayıs ayında IB tekrar sınavlarına (retake) girmek bir strateji 
olabilir.

İngilizce dil yeterliliğim düşük düzeyde. Diploma 
Programı’na katılırsam dil becerilerim gelişir mi?
Derslerin çoğunluğu İngilizce işlendiği için İngilizce yeterliliği 
düşük olan öğrencilerin programa katılması tavsiye edilmez. 
Program müfredatı, üniversitenin ilk yılının eşdeğeridir.

Notlarım ve not ortalamam konusunda endişelerim 
var. Diploma Programı benim için uygun mu?
İki programı da (MEB ve DP) alan öğrencilerin çalışma yükü 
ve sorumlulukları oldukça fazladır. Öğrenciler yeni bir müfredat 
programına, öğretim - öğrenme tarzına, değerlendirme 
ölçütlerine alışmaya çalışırken, bu durum ilk başlarda daha 
düşük notlar ve not ortalamalarına yol açabilir. Bu etkenler, tek 
odakları not ortalamaları olan öğrencilerde moral bozukluğu 
yaratabilir. Bu sebeple program, öğrenme deneyimlerinden çok 
not ortalamasına odaklanan öğrencilere ve ailelere önerilmez.

Ölçme - Değerlendirme nasıldır?
Programın ölçme-değerlendirme felsefesi ulusal sistemin ölçme 
değerlendime felsefesinden farklıdır. Program değerlendirmeleri, 
DP öğrencileri tarafından program sırasında çeşitli zamanlarda 
tamamlanan sınavlar, yazılı makaleler, sözlü mülakatlar, bilimsel 
ve matematiksel araştırmalar, saha çalışmaları ve sanatsal 
performanslar gibi çeşitli görevlerden oluşmaktadır.

Sık Sorulan
Sorular
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Diploma Programı hakkında daha fazla bilgiyi nasıl 
edinebilirim?
Aday öğrenciler ve aileleri randevu alarak program 
koordinatörümüzle görüşme yapabilirler. Ayrıca diğer bilgilere 
ise www.ibo.org web sitesinden ulaşabilirler.

Diploma Programı’nın öğrencileri kendi akademik 
sorumluluklarını üstlenmeye teşvik ettiği doğru 
mu?
Evet, öğrenciler dersler ve programın geneli ile ilgili akademik 
yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yönetebilmelidirler. Program, 
öğrencilerin akademik organizasyonları ve üniversite planlamaları 
konusunda tam sorumluluk almalarını gerektirecek şekilde 
tasarlanmıştır. Program, öğrencilerin iyi organize olmaları, 
planlamalarında proaktif olmaları ve ders eğitmenleriyle açıkça 
iletişim kurmaları gereken ve yoğun olan iki yıllık akademik bir 
programdır.

Diploma Programı’ndan ulusal programa geçiş 
yapabilir miyim?
Programa başlama ve devam etme kararı özenle düşünülmesi 
gereken önemli bir karardır. Öğrenciler, programdan yalnızca 
akademik yılın sonunda ayrılabilirler.

Diploma Programı’na kaydolmak için, kayıt 
döneminde programın ek ücretinin ödenmesi 
gerekiyor. Daha sonra programdan ayrılmak 
istersem, bu ödemeyi geri alabilir miyim?
Program için alınan ek ücret iade edilmez. 

Sık Sorulan
Sorular
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Diploma Programı sadece fen bilimleri veya 
mühendislik alanında gelişmek isteyen öğrenciler 
için midir?
Hayır. Diploma Programı akademik olarak motivasyonu yüksek, 
proaktif, düzenleme becerileri gelişmiş ve DP müfredatının 
gerektirdiği çabayı göstermeyi taahhüt eden her öğrenci için bir 
seçenek olabilir.

Program, öğrencilerin güçlü yönlerini ve zorluklarını keşfetmelerini 
sağlayan bir “temel bilimler” programıdır. DP dersleri, işletme, 
fen bilimleri ve mühendisliğin yanı sıra sanat ve beşerî bilimlerle 
ilgilenen öğrencilere de uygundur. Örneğin: TAC’de sunulan ve 
sanatla ilgilenen öğrencilerin ilgisini çekebilecek olan bir ders 
de film dersidir. Bu ders üniversitede, sinema / sanat okumak 
isteyen öğrenciler içindir.

Diploma Programı öğrencilerinin ne kadar ödev
yükü olur?
Öğrencilerin günlük olarak ders hazırlıklarını ve ödevlerini 
yapmalarının yanında gün içinde yaptıkları dersleri tekrar 
etmeleri beklenir. 

Herhangi bir öğretmen bir Diploma Programı dersine 
girebilir mi?
Hayır. Her IB okulu derslere girecek tüm öğretmenlerinin 
Diploma Programı sertifikasına sahip olmasına dikkat eder. IB 
yetkilendirme sürecinin bir parçası olarak okullar belirli mesleki 
gelişim koşullarını karşılamak durumundadırlar.

IBO, mesleki gelişimin tüm öğretmenlerin öğretim ve öğrenme 
yaklaşımlarını sürekli olarak geliştirmek amacıyla fiziksel veya 
çevrim içi atölye çalışmalarına katıldıkları dinamik bir süreç 
olmasını bekler.

Sık Sorulan
Sorular
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Diploma Programı’nda okuyan öğrenciler, kitaplarını 
nasıl alırlar?
Öğrenciler programa kayıt yaptırdıklarında SEV-YAY Kitap Sipariş 
Ekranında, DP’ye özel liste görünecektir.

Diploma Programı’nın küresel sınavlarında TAC’nin 
performansı nedir?
Mayıs 2022’de Dünya ortalaması 33, TAC ortalaması 36’dır. 

Bu yıl için en yüksek diploma puanı nedir?
Mayıs 2022 sınavlarında öğrencilerimizin aldığı en yüksek puan 
45 olmuştur.

Hazırlıkta alınan disiplin cezası başvuruya engel 
olur mu?
Öğrencinin IBDP’na başvuracağı akademik yılda disiplin cezası 
(kınama ve üstü bir yaptırım) almamış olması gerekmektedir.

Talebin çok olması durumunda IB öğretmen sayısı ve 
koşulların ayarlanması için planlamalar nelerdir?
Okul ortamının eğitim koşullarının planlanması okulun 
tasarrufundadır, gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Yurt dışı üniversite başvurusu için IB dışında yollar 
var mıdır?
Evet vardır. Bunun için yurt dışı üniversite birimimizden randevu 
alıp bilgi alabilirsiniz

Sık Sorulan
Sorular
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