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IB DP (ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI) NEDİR? 
 

IB Diploma programı hakkında en güvenilir ve en geçerli bilgilere www.ibo.org web sitesine 

ait bu linkten ulaşabilirsiniz. Çok kısaca bir şekilde özetlemek gerekirse IB DP (The 

International Baccalaureate® (IB) Diploma Programme (DP), 16-19 yaş arası öğrencilerin 

üniversite eğitimleri öncesinde aldıkları uluslararası geçerliliği olan bir bakalorya diploma 

programıdır.  

The International Baccalaureate® (IB) Organizasyonu 1968 yılında, Cenevre’de, kâr amacı 

olmayan bir organizasyon olarak kurulmuştur. Misyonu, eğitim programlarının ve 

kazandırdığı sertifikaların da ötesinde olup, eğitim yoluyla daha iyi bir dünya yaratmaktır. 

Organizasyonun amacını biraz daha detaylandırmak gerekirse, günümüzün çok hızlı şekilde 

küreselleşen dünyasında amaç; uluslararası alanda en saygın 4 farklı eğitim programıyla 

birlikte; öğrencilerin zihinsel, kişisel, duygusal ve sosyal yeteneklerini geliştirerek onları 

geleceğin dünya bireyleri olmaya hazırlamaktır.  

IB Diploma programı şu an dünyanın her yerinden farklı okullar ve alanında öncü eğitmenler 

tarafından yürütülmektedir. The Hague, Bethesda ve Singapur olmak üzere 3 Global Merkez 

üzerinden faaliyetlerini başarıyla sürdürmekte olup, kuruluş lokalizasyonu Cenevre ile birlikte 

Cardiff’te (UK) (Değerlendirme Ofisi) ve Buenos Aires’te de ofisleri bulunmaktadır. 

Şimdiye dek, programın eğitimlerini sunmak adına dünyanın dört bir yanından 4.000’den 

fazla sayıda eğitim kurumu; öğrencilerin gelişimlerine duydukları tutku ve oluşturdukları 

akademik içerikleri de dikkate alınarak, özel olarak seçilmiş bulunmaktadır. Bu okullar 

günümüzde, alanında uzman 70.000’den fazla eğitmenle birlikte, 1.000.000’dan fazla 

öğrenciye, uluslararası geçerliliği olan eğitim programları sağlamaktadır.  

129 farklı ülkede kabul görmüş olan IB Diploma Programı, dünyanın her yerinde akademik 

mükemmeliyetin simgesi sayılır! Eğitim süreci, Türkiye’de de; lise eğitimiyle birlikte 2 yıllık 

kesintisiz eğitim şeklinde uygulanır. Program, yurt dışı üniversitelere başvuru süreçlerinde 

değer gören ve dünyanın en saygın üniversite öncesi diploma programıdır.  

http://www.ibo.org/
http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/


 

IB DİPLOMASINI NASIL EDİNEBİLİRİM? 
 

Hızla değişen ve sürekli gelişen global dünyamızda, siz de çocuklarınızın uluslararası geçerliliği 

olan IB Diplomasına sahip olmasını istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey; ülkemizde, 

İstanbul´da 11, Ankara´da 3, Tarsus´ da ise 1 özel okul olmak üzere toplam 15 özel okul 

tarafından başarıyla uygulanan programa dahil olmaktır. Türkiye´de üniversiteye giriş öncesi 

akademik uzmanlaşma dikkate alınarak IB programı, MEB gerekliliklerine uygun bir biçimde 

hazırlanmıştır. 

IB DİPLOMA PROGRAMINA SAHİP OLMANIN AVANTAJLARI NELERDİR? 
 

• Öğrenci, çift diploma sahibi olur. (TC Lise Diploması ve IB Diploması) 

• IB diploması, yurt dışındaki en saygın üniversitelerden kabul görmektedir. 

• IB programından mezun olan öğrenciler, eğitim aldıkları en saygın üniversitelerde, tıpkı bir 

marka elçisi gibi, mezun oldukları okulların isimlerini tüm dünyaya duyurmaktadırlar.  

• IB öğretmenleri, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere, birçok farklı eğitim programına dâhil 

olurlar ve almış oldukları bu eğitimleri; hem eğitim verdikleri kurumlara hem de IB Diploma 

Programı öğrencilerine aktarırlar. 

• IB Eğitim Organizasyonu’na kabul edilen okullar, organizasyonun network listesinde 

bulundukları için yurt dışından birçok saygın üniversite tarafından tanınırlar.  

IB ÖZEL DERS 
 

Aşağıdaki dersler için, tüm seviyelerde; IB sınavları için profesyonel özel ders imkânı 

sunmaktayız: 

 IB HL-SL 

 IB Math Courses HL-SL 

 IB Chemistry HL-SL 

 IB Physics HL-SL 

 IB Biology HL-SL 

 IB English A1-B1-A2 HL-SL 

 IB Turkce 

 IB Economy 

 IB ITGS 



 

 IB Geography History 

 IB News & Portal 

 IB Spanish 

 IB Kaynakları 

 IB Explorations 

 

EĞİTİM MÜFREDATI HANGİ KONULARI KAPSAMAKTADIR? 

 

Diploma Programı Müfredatı 

 

Bilgi Teorisi 

Bilgi Teorisi, öğrenciye, sınıf içi ve dışında kazanılmış bilgi ve tecrübe üzerinde eleştirel 

düşünebilme yeteneği kazandırır.  

Yaratıcılık, Hareket, Hizmet (CAS) 

CAS eğitimleri, öğrenciye; yeteneklerini keşfetme, enerjisini ortaya çıkartma ve tüm bunları 

paylaşma cesareti kazandırarak, potansiyelini keşfetme olanağı sunar.  

Yazarlık Eğitimi  

Her öğrenci, kendi ilgi alanındaki bir konuda bağımsız araştırma yapar ve 4000 sözcükten 

oluşan bir deneme kaleme alır. Bu eğitimle birlikte öğrenci, bağımsız bir şekilde araştırma 

yapabilme ve yazma becerilerini kazanır.  

Akademik Konular 

Diploma Programı (DP) öğrencileri altı gruptan oluşan derslerden birini seçerler. Dörtten 

fazla olmamak şartıyla, en az üç yüksek seviye (HL) ders seçebilmektedirler ve diğerleri 

standart seviye derslerdir.(SL)  

Küresel vatandaşlık, müfredatın her bölümünde teşvik edilmektedir. 

IB DİPLOMA SINAVLARI HAKKINDA KISACA BİLGİ VEREBİLİR MİSİNİZ? 
 

Adayların çalışmaları, dünya çapındaki 5000 IB sınav sorumlusu tarafından değerlendirmeye 

alınır. Güncel istatistiklere göre, sınava giren adaylardan yaklaşık %80’i diploma almaya hak 



 

kazanabilmektedir. Kuzey Yarımküre okulları için sınavlar her yılın mayıs ayı içerisinde, Güney 

Yarımküre okulları içinse her yılın kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmektedir.  

IB DP, Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınmış olup,  tamamen resmi bir 

programdır* 

 

 


