
T.e. 

.. MUS VALiLiGi 


it MiIliEgitim MUdUrlUgU 


SaYI : 47339225/310.01.0112809019 03.03.2017 

Konu: Uluslararasl Bakalorya (IB) Programl 

............................... KAYMAKAMLIOINA 

ilc;e Milli Egitim MUdUrlUgU 

............................USES! MUDURLOOUNE 

I ; 
iilgi : MEB. Ortaogretim Genel MUdUrlUgUnUn 24.02.2017 tarih ve 2468830 saYlh yazlSl. 

Milli Egitim Bakanhgma bag1l ortaogretim kurumlannda ogrenim goren ogrencilerden 
istemeleri halinde gerekli ba~vuru ~artlanm ta1;nyanlar arasmdan sec;ilenler, Uluslararasl 
Bakalorya (IB) Programl uygulayan okullarda bu programa gore egitim gorme imkanmdan 
yararlanabilmeleri He ilgili yaZl ve program uygulama esaslan ekte gonderilmi~tir. 

Geregini rica ederim. 

Sebahattin EKE 

Vali a. 

11 Milli Egitim MUdUr V. 

Ek: 


1Yazl 

1 Milll Egitim Bakanhgl Uluslararasl Bakalorya 


(IB) Programl Uygulama Esaslan (2 sayfa) 


Dagltlm: 


ilc;e Kaymakamhklan 


TUm LiseMdr 


Bu evrak gUvellli clektronik imza ile imzala!llUl~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 2276-64b9-3101-85ge-402c kodu iJe teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


T.e. 

MiLL! EotTiM BAKANLIOI 


Ortaogretim Gene! MUdiir!iigli 


SaYl : 83203306-10.03-E.2468830 24.02.2017 
Konu : Ulus!ararasl Bakalorya (IB) Programl 

................ vALiLioiNE 
(it Mill! Egitim Mlidfultigti) 

ilgi : 	a) Milli Egitim BakanlIgl Ortaogretim Kurumlan yonetmeligi. 

b) Talim ve Terbiye Kurulunun 30105/2014 tarihli ve 43 sayIll Karan. 

BakanhgllTI1Za bagh ortaogretim kurumlannda o~'enim goren ogreneilerden istemeleri 
MEnde gerekli ba~vuru ~artlanm ta~lyanlar arasmdan seyilenler, Uluslararasl Bakalorya (IB) 
Programl uygulayan okullarda bu programa gore egitim gonne imkamndan 
yararlanabilmektedirler. 

ilgi (a) Yonetmeligin 10 uneu maddesinin birinci flkrasmm (g) bendinde, "$artlan 
uygun olan ortaogretim kurumlarmda Uluslararasl Bakalorya Program I (IB) uygulamaszna 
da yer verilebilir. Ulus/amrasl Bakalorya (IB) programmm uygulanmasl durumunda 
yaratlclbk-etkinlik-hizmet (CAS) c;alt$malanna aglrhk veri/fro Bu programa katllan 
ogrenciler ir;in matematik ve fen bilimleri dersleri yabancl dille okutulur." denilmektedir. 

Bu kapsamda, ilgi (b) Kurul Karan ile "UluslararaSl BakalOlya Program I-I ve 
Uluslararasl bakalorya Programl-II Hajiahk DeI's 9izelgeleri" kabul edilmi~tir. 

ilgi (b) Kurul Karan ile kabul edilen haftahk ders yizelgelerini uygulayan okullarda, bu 
programa dklhil ogreneilerine meveut okul diplomasmm yanmda uluslararasl pek yak tilkede 
geyerliligi alan Uluslararasl Bakalorya Programl (IB) Diplomasl da vermektedir. 

IB Programl He; 

I-Mtifredat ve egitim anlayl~l,ogrenim ve ogretimde uluslararasl balCl~ ayllanna 
odaklamrken, ogreneilerin kendi ktilrur ve dillerini tamamlyla ke~fetmelerj, 

2- Bir veya birden fazla programl, okullannda sunabilmek i<;:1n okulun IB misyonu ve 
felsefesine baghhgmm ve okulun kaynaklannm ineelenmesini kapsayan aynntIh bir 
yetkilendirme sureei, 

3- Ogretmenierin bilgilerini stirekli gtineellemek ve dunyadaki meslekta~lan ile 
uzmanhklanm payIa~mak adma yak ye~itii mesieki geli~im programma katIlma durumlan, 

4-Mezun alan bin;ok ogrenci i<;:in bu programm ytiksekogrenim hayatlannda da 
~anslanm artuaeagl, 

5-Programm temelinde ogreneilerin yaratIel ve toplum hizmeti odakh etkinliklere 
katduTIl te~vik edilirken, aym zamanda ki~isel ve akademik boyutta donu~umlU dli~tinmenin 
onemi, 

vurgulanmaktadlr. 

Adrcs: Aliltilrk Bllivan No:98 Bakanllklar ! ANKARA Aynntll! bilgi iyin: Erol GUNAY Uzm. 
Etcklronik www.meb.govJr Tel: (0312) 4J326 9J 
e·Posla: ogm,rnevzuat(cl)mcb.gov.tr Faks:(O 312) 418 0739 

Bu evrak guvenli elektronik imza ile il11zalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden a8c3-6cOO-3dab-afe3-74e8 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


Bu nedenle, ekte gonderilen Milll Egitim Bakanhgl UluslararasI Bakalorya (IB) 
Programl Uygulama Esaslan ile ilgili ~artlann ve a9lk1aYICl bilgilerin ilinizdeki orta6gretim 
okullkurumlanna duyurulmasl, UluslararaSl Bakalorya (IB) Program 1 uygulamak isteyen 
orta6gretim kurumlannm, konuya ili~kin gerekli alt yapl 9ah~malanlll yaparak ~artlanlll bu 
program 19111 uygun h~Ue getiren orta6gretim kurumlannm ba~vuruda bulunmalannm 
saglanmasl hususunda 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Ercan TURK 

Bakan a. 


Gene! Miidiir 


Ek: M11li Egitim Bakanhgl Uluslararasl Bakalorya 

(IB) ProgrmTIl Uygulama Esaslan (2 sayfa) 


Dagltlm: 


- Valiliklere (il Mill1 Egitim Miidlirliigli) 


I ' 

Adrcs: Atatlirk Bulvan NQ:98 Bakanhklar I ANKARA Ayrml!h bilgi i~in: Em] OUNA Y Eg. Uzm. 
Elcktronik ag: www.Jl1cb.goY.tr Tel: (0312) 413 2691 
c-Posta: ogm_lllcvzuat@lmeb.gov.tr Faks: (0 312) 418 0739 

BlI evrak giivenli elektronik imza iJe imzalannll~tlr. Ilttp;/!evraksorgu.mcb.gov,tr adresinden a8c3-6cOO-3dab-afe3-74e8 kodu ile teyit edilebil ir. 

I 



MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 

ULUSLARARASI BAKALORYA (IB) PROGRAMI 


UYGULAMA ESASLARI 


1- OKUL iC;iN 

a) Fiziki Sartlar; 


1) Tam donamml1, ulusal ve uluslararasl kUtliphanelere baglanabilecek internet 
agl olan, yeterli saYlda (yakla~lk 200 adet) tngilizce kaynak kitabl bulunan, 
kUtliphanecilik mezunu bir personeli bulunan, sUreli yaymlann geldigi bir 
kUtUphanenin, 

2) Tam donammh, bUtlin gUvenlik sistemlerine sahip, ortaogretim dUzeyinde bir 
fen laboratuvanmn, 

3) Ortaogretim kurumlan iyin belirlenen standartlara uygun spor salonunun, 
4) Hobi (resim, mUzik, satrany vb.) odalanmn, 
5) Smav evrakI iyin gUvenlikli (yeHk kaplh, penceresi demirli, rutubet almayan) 

odamn, 
6) 1,5 metre arahkh birer ki~ilik masalann yer aldlgl kamerah ortak smav 

salonunun, 
bulunmasl gerekmektedir. 

b) insan Kaynaklan
I 1) Okul mUdUrUnce, yeterli dUzeyde Ingilizcesi olan ve IB Programma vaklf, del's 

I yUkU az olan bir ogretmenin IB KoordinatOrU olarak gorevlendirilmesi, 
2) Matematik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgi kuraml (tercihen felsefe ogretmeni) I 

derslerini ingilizce okutabilecek dUzeyde ogretmenin bulunmasl, 
I 3) Diger alan ogretmenlerinin ise IB Progranu'm takip edebilecek dUzeyde 

I ingilizce bilmeled, 
gerekmektedir . I 

I 2- OGRENCi KABULU 
I a) Okul i~inden; 

1) Onuncu slmfa ge9mi~ olmak,I 2) Hazlrhk slmfl okumaml~ ogrenciler i9in okul yonetimince yapllacak yeterlilik 
I (hazlf bulunu~luk) smavmda ba~anh olmak, 
I I 3) Veti tarafmdan okul yonetiminin belirledigi ~artnameyi kabul etmek ve IB 

Katlhm Ocretini sUresi i9inde odemi~ olmak, 
~artlanm yerine getirmek. 

b) 	 Okul DI~mdan; 
1) Onuncu smlfa ge9mi~ olmak, 
2) Hazlrhk smlfl okumaml~ ogrenciler i9in okul yonetimince yapdacak yeterlilik 

(hazlr bulunu~luk) smavmda ba~anh olmak, 
3) Veli tarafmdan okul yonetiminin belirledigi ~artnameyi kabul etmek ve IB 

Katlhm Ocretini sUresi i9inde odemi~ olmak, 
~a11lanm yerine getirmek. 
4) ilk U9 madde ~artlanm ta~lyan ogrencilerde taban puan ~artl aranmaz. 
5) IB Programl'm blrakan ogrenci blraktlgl tarih itibarlyla; programl tamamlayan 

ogrenci ise 12 nei smlfa devam etmek Uzere geldigi okula gondedlir. 

c) Programa kabul edilen ogrencilerin, okulun normal nakil sUrecindeki bo~ 


kontenjan ve taban puamm etkilememesine dikkat edilir. 

~) Nakil ve ge9i~lerin e-Okul sistemi Uzednden yapllmasl gerekir. 




d) Programa kabul edilen ogrencilerin ortaogretim Yllsonu ba~an puanlanmn, 
programa devam ettikleri okul tarafmdan e-Okul sistemine i~lenmesi gerekmektedir. 

3- KOMiSYON OLU$TURMA VE GOREVLERi 
1) Komisyon; okul mlidlirlinlin ba~kanhgmda IB KoordinatOrli, programa dahil 3 

ogretmen, okul aile birligi ba~kam He bir programa dahil ogrenci velisinden olu~ur. 


2) Komisyon, her yll maYlS aymm ilk haftasl iyinde komisyon ba~kammn daveti 

lizerine toplamr. 

3) Komisyon; 


a) IB Katlhm ~artnamesini hazular/glinceller. 
b) IB Organizasyonuna odenen Ylldat, IB kapsammda istihdam edilecek personel 
gideri, ogretmen egitim giderleri, IB kapsammda okula almacak aray ve gerey 
giderleri, yurt iyi ve yurt dl~mda IB kapsammda geryekle~tirilecek faaliyetlere 
katlhm giderleri He fiziki kapasitenin artmlmasma yonelik giderler dikkate 
almarak Tahmini IB Program blityesini haznlar. 
c) Ogrencilerin bir defa odemesi gereken IB Katlhm Ocretini belirler. 

4- HARCAMALAR 
1) IB kapsammda ogrencilerden alman Ucretler ogrenci velisi tarafmdan, okul aile 

birligi adma ayllan banka doviz hesabma yatmhr. 

2) IB Programl iyin yapllacak harcamalar, okul mUdUrUnUn teklifi ve okul aile 

birliginin alacagl karar ile yaplhr. 


5- SINIF MEVCUTLARI 
1) Her bir smlf mevcudu; en az 10, en fazla 20 ogrenciden olu~ur. 


2) Her smlf seviyesinde (onuncu ve on birinci veya on birinci ve on ikinci) en fazla 4 

~ube ayllabilir. 


6- DERS ARA~ VE GERE~LERi 
1) IB Programl kapsammda okutulacak ders kitaplarl, 

2) Dersin ozelligine gore kullanIlacak materyaller, 

ogrenciler tarafmdan abmr. 



