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I. GİRİŞ 

Özel Antalya Maya Anadolu Lisesi ve Fen ve Teknoloji Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar 

statüsündedir. Kurumumuzda; eğitim, öğretim, yönetim, görev ve hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler, 

Milli Eğitim Bakanlığının ilgili yönetmeliklerindeki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 

Kabul politikasının amacı, Antalya Maya Okulları aday öğrencilerinin kayıt sürecindeki adımları bilmesi, 

okulumuza kayıt olmak isteyen aday ve halihazırda kayıt edilmiş her bir öğrencimizin de adil ve bütüncül bir 

yaklaşım ile sürece dâhil edilmesine olanak sağlamaktır. Her öğrenci, dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetilmeden, 

farklılıkları dikkate alınarak okulumuza kaydedilir. Okulumuzun paydaşları olan öğrenci ve velilerimiz okula kabul 

politikası hakkında bilgi sahibidir ve politikaya uygun hareket etmekle sorumludur. 

 

II. OKULA KABUL 

Özel Antalya Maya Anadolu Lisesi ve Fen ve Teknoloji Lisesi öğrenci kayıt kabul işlemlerini bir kaç farklı başlık 

altında incelenmek daha doğru olacaktır. 

 

A. KAYIT KABUL 

 Antalya Maya Okulları, her yıl 8. sınıftan 9. Sınıfa geçecek olan öğrenciler için bursluluk sınavı yapmaktadır. Bu 

sınav, hem okulumuz hem de diğer okul öğrencilerine açık bir sınavdır. Sınav sonucunda barajı geçen öğrenciler 

Antalya Maya Anadolu Lisesi’ne kayıt olabilirler. Alınan burs oranı %50 ve üzerinde ise “yüksek burs” kategorisine 

dâhil oldukları için Fen ve Teknoloji Lisesi’ne ön kayıt hakkı elde edilmiş olurlar. Gerek olması halinde LGS Sınav 

sonuçlarını alan öğrencilerin bursları revize edilir ve kesin kayıt işlemlerine başlanabilir. 

Bursluluk barajını geçemeyen öğrenciler için sadece LGS Sınav sonucuna göre işlem yapılır. LGS sonuçları için 

okul yönetiminin belirlemiş olduğu oranlar arasında yer alan öğrenciler, var ise belirlenen burs oranına göre 

işleme alınarak kayıtlarını tamamlayabilirler. 

Ara sınıflarda okula devam edecek öğrencilerin kayıtları, her eğitim-öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen 

tarihler arasında yenilenir.  

1. Yurt dışından Nakil Gelen Öğrenciler 

Yurtdışından okulumuza gelmek isteyen öğrenciler önce Kurumsal İlişkiler sorumlumuz tarafından karşılanır. 

Okul ile ilgili ön bilgileri verdikten sonra öğrenci İl Milli Eğitim’e yönlendirilir. Yurtdışından gelen tüm öğrenciler 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın denklik hükümlerince (Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 27 – 28 ) uygun 

görülmesi halinde okula kabul işlemine geçebilirler. Okulumuz, İl Milli Eğitim’den gelen yazıya istinaden 

kademesi ve sınıfı belirlenmiş ve uygun görülmüş olan öğrencinin kabul işlemlerine başlayabilir.  

Öğrenci eğer yurt dışında IB MYP/ DP öğrencisi ise; İl Milli Eğitim onayından sonra, önceki okulundan alınan 

transkripti ile okulumuzun IB sınıfına direk kaydedilir. Eğer IB okulundan gelmiyor fakat IB öğrencisi olmak istiyor 

ise; okulumuzun sınavına girerek aldığı sonucun yeterli olması halinde IB yeterlilik aşamalarını takip ederek 

Diploma Programı’na dâhil edilir. 

Yurtdışından gelen yabancı uyruklu öğrenciler ise Milli Eğitim Bakanlığı Madde 29’a göre kabul edilir.  
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Yabancı öğrencilerin, her ne kadar IB derslerini İngilizce alacak olsalar da MEB müfredatını takip etme 

zorunluluklarından dolayı bir takım dersleri de Türkçe göreceklerdir. Bu sebeple bu dile hâkim olmaları şarttır. 

Bu durumda, okulumuz Türkçe bilgisi zayıf olan öğrencilere destek olmaktadır. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi Dil 

Politikasında belirtilmiştir. 

Okulumuza gelen yabancı öğrencilerin yalnızca “IB Diploması” alması söz konusu değildir. 

 

2. Yurtiçi Nakil Gelen öğrenciler 

 

Yurt içi nakil öğrenci olarak okulumuza başvuran öğrenciler ve velileri ilk önce okulumuz Kurumsal İlişkiler 

Sorumlusu ile görüşme yapar. Okul ve başvuru süreci hakkında bilgilendirilen velilerden öğrenci ile ilgili bilgiler 

alınır. Öğrencinin var ise LGS puanı istenir. Okul baraj puanımız ile karşılaştırılır. Eğer baraj puanı içerisinde ise 

ve ön görüşme olumlu geçmiş ise, okul müdürü ile görüşme için randevu oluşturulur. Okul müdürü öğrenci ile 

yaptığı mülakatta öğrencinin akademik, sosyal ve dil becerilerini ölçer. Öğrencinin eğer, LGS puanına tanımlanan 

bir burs varsa bilgisi verilir. Önceki okulunda öğrencinin yüz kızartıcı bir disiplin cezası yok ise kayıt işlemlerine 

başlanabilir. 

IB yönetmeliğine göre “nakil” kavramı aday öğrencinin diploma programı sürecinde derslerini devam 

ettirebilmek ve diploma sınavlarına girebilmek amacıyla bir IB okulundan diğerine geçmesidir. Aday öğrenci, 

gireceği sınavlar için önceden kayıt yaptırmış ise IB durumla ilgili olarak bilgilendirilir. 

Okulun nakil adayı kabul edip etmemesi kendi inisiyatifindedir. IB, nakil adayların kabulü konusunda okullara 

herhangi bir yaptırım uygulamaz. Okulun öğrenciyi kabul etmesi durumunda, öğrencinin kaydı yeni okula 

nakledilir ve öğrencinin diploma sınavlarından elde edeceği sonuçlar nakil işlemini gerçekleştiren okulun sonuç 

listesinde yer alır. Nakil işlemi gerçekleştirilmeden önce, okulun aday öğrencinin diploma programı 

gerekliliklerine tam olarak karşılık verip veremediği göz önüne alınmalıdır. 11. Sınıfı bitirdikten sonra nakil olmak 

isteyen aday öğrencinin daha önce devam etmiş olduğu okuldaki derslerin aynılarının sunulmaması durumunda 

nakil işlemi gerçekleştirilmez. Nakil işlemleri uygun görülen öğrenci, kayıt için gerekli olan yeterlilikleri 

tamamladıktan sonra kayıt işlemlerine başlayabilir. 

 

  B.  DİĞER POLİTİKALARLA BAĞLANTILAR 

a. Akademik Dürüstlük Politikası: 

9. sınıfa kayıt yaptıran öğrenciler dönem başında bir oryantasyon programına alınır. Bu programda akademik 

dürüstlük ile ilgili bilgilendirilme de yapılmaktadır. Öğrencilere akademik dürüstlüğün ne anlama geldiği ve içeriği 

örneklerle anlatılır. Konu ile ilgili detaylı bilgi “ Akademik Dürüstlük” Politikasında anlatılmıştır.  

Bu duruma göre, 9 veya 10. Sınıfta akademik dürüstlük ilkesini ihlal eden öğrenciler tekrar eğitime alınırlar. Bu 

eğitimden sonra benzer şekilde ilkelere aykırı hareket eden öğrenciler, IB Diploma Programı’na başvuramazlar. 

Diploma Programı süresince, akademik dürüstlük ilkesini ihlal ettiği tespit edilen öğrenciler okul komisyonuna 

girerler. Komisyon, öğrencinin durumunu değerlendikten sonra öğrenciyi programdan çıkarma hakkına sahiptir. 

b. Özel Eğitim Gereksinimleri Politikası 
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Okulumuz bünyesindeki bir öğrencide süreç içerisinde tespit edilen özel eğitim gerektiren durumlar öncelikle 

okul PDR birimi ve aile ile işbirliğinde yürütülür. Ancak, okula kayıt sırasında raporla tespit edilmiş bir özel 

gereksinim durumu söz konusu olan öğrenciler için, okul yönetimi kendi arasında yapacağı bir kurul toplantısı 

düzenler. Kurul, görüş çoğunluğu ile öğrenciyi kabul etmeme hakkına sahiptir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiyi Özel 

Eğitim Gereksinimi Politikasında bulabilirsiniz. 

 

C. IB DİPLOMASI ADAY ÖĞRENCİ KAYITLARI 

AŞAMALAR: 

 IB Programı ile ilgili bilgi almaya gelen her veli/ öğrenci, okul Kurumsal İletişim Sorumlusu ile görüştükten 

sonra Diploma Programı (DP) Koordinatörü ’ne yönlendirilir.  

 

 DP Koordinatörü ile yapılan görüşmede program içeriği ve koşulları hakkında bilgi alınır. Öğrencinin 

başvuru yapabilmesi için ilk adım ile ilgili kısım “ Yeterlilikler” başlığı altında belirtilmiştir.  

 

 Gerekli yeterliliğe sahip olan öğrencilerin başvuru formları alınır.  

 

 Öğrenciden, IB Programını neden istediğine dair bir motivasyon mektubu istenir.  

 

 Öğrencinin programa katılımı için,  en az 1 öğretmeninden referans mektubu getirmesi beklenir. 

 

 Evrakları tamamlanan öğrencilerin başvuruları IB Kabul Kurulu tarafından incelenir ve kabul edilen 

öğrencilere duyurulur. 

 

 Süreçte ilgili belgeler ile okul yönetiminin belirlediği son başvuru gününe kadar evraklarını teslim eden 

öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınır. Herhangi bir mücbir sebep ( sağlık, kaza, ölüm, vb.) 

sunan öğrencilerin dilekçeleri alınır, uygun bulunması halinde evrakları kabul edilir. 

 

 Programa kabul alan öğrenciler ders seçimlerini tamamlarlar. Ardından öğrenci ve veliler için hazırlanmış 

olan, program gereklilikleri ve koşullarını içeren bir protokol imzalanır.( MEB Ortaöğretim Kurumları 

Uluslararası Program Uygulama Yönergesi, madde 8-c) 

 

 Okul, gerekli gördüğü durumlarda, öğrenci ve / veya velisinden daha fazla bilgi talep edebilir. Programa 

dâhil edilen öğrenciler haziran ayının sonunda açıklanır. Veli veya öğrencinin yoğun talebi ya da özel bir 

durumu ile programa şartlı kabul söz konusu olduğunda veliden şartlı kabul dilekçesini imzalaması 

istenir. Programa şartlı kabulü gerçekleşmiş adayların gelişimi, programın ilk dönemi boyunca 

gözlemlenir. Gerekli ilerlemenin sağlanmadığı görüldüğü takdirde adayın programdan ayrılması istenir.  

 

 IB Programına dâhil olan tüm öğrenciler aynı zamanda Antalya Maya Okulları’nın okul kurallarına ve tüm 

politikalarına riayet etmek durumundadır. 
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D. YETERLİLİKLER: 

1) Okulumuz Bünyesinde Olan Öğrenciler: 

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı’na başvuru süreci, sadece okulumuz Oxford AQA ve EAP( English for 

Academic Purposes) gruplarında yer alan öğrencilerle yapılan görüşmeler ile başlar. Bu programlara dâhil olan 

öğrenciler, 10.sınıf Aralık ayı sonuna kadar IB Diploma Programı’na katılmak için başvuru dilekçelerini verip ön 

başvurularını yaptırmak durumundadır.  Oxford AQA veya EAP Programlarından gelen başvurular iki grupta 

derse giren öğretmenler, okul müdürü ve DP koordinatörü tarafından değerlendirilir. Başvuru değerlendirme 

süreci dönem bitiminden sonra öğrencilere duyurulur. Başvurusu kabul alan öğrenciler Ocak ayı içerisinde ön 

kayıt işlemlerini tamamlamak durumundadır. 

2) Okulumuza Yeni Kayıt Yaptıran Öğrenciler: 

Yeni kayıt yaptırmak isteyen öğrenci herhangi bir IB MYP veya DP programına dâhil ise, okulundan istenilen 

transkripti ile başvurularını yapabilirler. 

Uluslararası Bakalorya Diploma Programına dışardan katılmak için 11. Sınıfa kayıt yaptıran öğrenciler, eğer 

uluslararası bir yabancı dil puanı var ise; 

 TOEFL: 80 ve üzeri 

IELTS: 6 ve üzeri 

SAT: 800 ve üzeri olması kaydıyla başvurularını yapabilirler. Ardından istenilen yeterlilikleri sağlayarak kayıt 

işlemlerini tamamlayabilirler. 

Uluslararası bir sınav sonucuna sahip olmayan ve herhangi bir IB MYP/ DP programında gelmeyen öğrenciler ise 

okulumuzun var olan sınavına girmek durumundadırlar. Sınav sonrasında en az 70 puan alan öğrenciler ardından 

İngilizce Zümresi tarafından mülakata alınır. Yeterli görülen öğrencilerin, başvuru için gereken yeterlilikleri 

sağlaması halinde kayıt işlemleri başlatılır. 
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