
 

 

 

 

 

 

 

 

  

MAYA ANTALYA OKULLARI 

IB (PYP –DP ) 

ÖZEL GEREKSİNİM İHTİYAÇLARI 

POLİTİKASI 

 

 
ANTALYA 

2020-2021 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

IB öğrenen profili 
Tüm IB programlarının amacı, ortak insanlık vasıflarının ve gezegeni koruma görevinin farkında olan, daha iyi ve daha huzurlu bir 

dünya oluşturmak için çabalayan uluslararası bilince sahip insanlar yetiştirmektir. 

IB öğrencileri olarak bu vasıflara sahip olmak için çalışıyoruz: 

ARAŞTIRAN-SORGULAYAN 

Araştırma ve sorgulama için gerekli becerileri geliştirerek merakımızı besleriz. Tek 
başına ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliriz. 

Şevkle öğrenir ve öğrenme sevgimizi yaşam boyu sürdürürüz. 

 

BİLGİLİ 

Bilgiyi farklı disiplinler arasında araştırarak kavramsal anlayış geliştirir ve kullanırız.  
 
Yerel ve küresel önemi olan sorunlar ve fikirlerle ilgileniriz. 

 

DÜŞÜNEN 

Karmaşık problemleri çözümlemek ve bunlarla ilgili güvenilir eylemlerde bulunmak 
için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanırız. Gerekçeli, etik kararlar 
almada inisiyatif kullanırız. 

 
İLETİŞİM KURAN 

Kendimizi birden fazla dilde ve pek çok şekilde güvenle ve yaratıcı şekilde ifade 
ederiz. Diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleyerek etkili şekilde iç 
birliği yaparız. 

 
İLKELİ 

Doğruluk ve dürüstlükle, güçlü bir hakkaniyet ve adalet anlayışıyla, tüm insanların 
haysiyetine ve haklarına saygı duyarak hareket ederiz. Eylemlerimizin ve 
sonuçlarının sorumluluğunu alırız. 

AÇIK GÖRÜŞLÜ 

Diğerlerinin değerleri ve geleneklerinin yanı sıra kendi kültürlerimiz ve bireysel 
geçmişlerimize de değer veririz. Farklı bakış açıları arar, değerlendirir ve bu 
deneyimlerimizle olgunlaşırız. 

 

DUYARLI 

Empati kurar, şefkat ve saygı gösteririz. Hizmet etme yükümlülüğüne inanır, 
diğerlerinin hayatında ve kendi çevremizdeki dünyada olumlu bir fark yaratmak için 
hareket ederiz. 

 
RİSKİ GÖZE ALAN 

Belirsizliğe ihtiyat ve kararlılıkla yaklaşırız; yeni fikirler ve yenilikçi izlemler araştırmak için 
bağımsız ve ortaklaşa çalışırız. Zorluklar ve değişim karşısında becerikli ve 
dayanıklıyız. 

 
DENGELİ 

Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için yaşamımızın farklı yönleri 
(entelektüel, fiziksel ve duygusal) arasında denge kurmanın önemini biliriz. 
Diğer insanlarla ve yaşadığımız dünyayla olan dayanışmamızın farkındayız. 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN 

Dünyayı, kendi fikir ve deneyimlerimizi derinlemesine düşünürüz. Öğrenme ve 
kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve güçsüz yanlarımızı anlamak için 
çaba sarf ederiz.

IB öğrenci profili, IB Dünya Okulları tarafından önem verilen 10 özelliği temsil etmektedir. Bu özelliklerin ve benzerlerinin, bireylerin ve grupların yerel, 
ulusal ve küresel toplulukların sorumluluk sahibi üyeleri hâline gelmelerinde yardımcı olabileceğine inanıyoruz.  
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MAYA ANTALYA OKULLARI 

ÖZEL GEREKSİNİM İHTİYAÇLARI POLİTİKASI 

 

     AMAÇ 

Özel gereksinimli bireyler terimi 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname’de (1997) özel eğitim gerektiren birey başlığı altında yer almakta ve “çeşitli nedenlerle, 

bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı 

farklılık gösteren bireyi” şeklinde tanımlanmaktadır. Literatürde ise birçok farklı tanımlarla yerini 

bulmuş, çeşitli araştırmalarda bu durum sıklıkla kullanılmıştır. 

Özel Maya Antalya Okulları, okulumuzda küresel vatandaşlar yetiştirmek, öğrenci farklılarını 

gözlemleyip özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin topluma uyumunu sağlarken öz güvenlerini de 

desteklemektir. 

Öğrenci profiline ve Uluslararası Bakalorya organizasyonunun Misyon beyanına dayanarak 

okulumuz, IB DP programını birbirinden farklı yapıdaki öğrenciler için değerlendirilebilir hale getirme 

hedefini belirlemiştir. 

Başlangıç olarak, IB Öğrenen profilinde açıklandığı gibi duyarlı bireylerden oluşan bir okul 

yaratmak hedefindeyiz.  Okulumuz misyon bildirgesinde de belirtildiği gibi; 

“Nitelikli, kendine güvenen ve topluluk ile kendileri arasında birey olarak bir denge oluşturan 

gençleri yeniden bütünleştirmek, 

Kendinden farklı olana aynı iç duygularla saygı duyan, hoşgörülü ve seven gençlik yetiştirmek. 

Kendisiyle ve çevreyle barışık, kendini tüm yönleriyle değerlendirebilen, hoşgörülü ve 

başkalarının düşüncelerine değer veren gençler yetiştirmek.” hedeflerine öncelik veren duyarlı gençler 

yetiştirmek amacındayız.  

Bu belge, okul topluluğunun çeşitliliği ve çeşitliliğe hoşgörüyü teşvik etmek için attığı her türlü 

adımları ve Kabul, Dil, Değerlendirme ve Akademik Dürüstlük Politikalarında belirtilen diğer politika 

ve uygulamalarla bağlantılarını özetlemektedir. Özel Antalya Maya Okulları, her öğrenciye bireysel 

yetenek ve ihtiyaçları ile saygı duyulur ve okul topluluğunun aktif bir üyesidir. Farklı görüşlere, 

kültürlere ve geleneklere saygı gösterilir, empati ve merhamet gösterilir. Yaşanmış çeşitlilik, günlük 

okul hayatımızı zenginleştirir.  
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Özel Antalya Maya Okulları Kaynaştırma ve Özel Eğitim İhtiyaçları Politikası, T.C. Milli 

Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik ve IB belgeleri: 

Uluslararası Bakalorya Programlarına Katılım, Kapsayıcı eğitim için IB Kılavuzu: Tüm Okul Gelişimi 

için Bir Kaynak, Sınıfta Öğrenci Öğrenme Çeşitliliğinin Karşılanması, Öğrenme Çeşitliliği ve IB 

Programlarına Dahil Etme, İlk Yıllar Programının (PYP) Gerçekleştirilmesi; İlkelerden Uygulamaya 

IB Diploma Programı kılavuzları; ve IB Öğrenen Profili. Politikaya, diğer okul belgelerine ek olarak 

okulun web sitesinden erişilebilir hale getirilecektir. 

 

Özel eğitim ihtiyaçlarının (SEN) tanımı 

Özel eğitim ihtiyaçları, hem IB (PYP – DP)de başarılı olmak için özel desteğe ihtiyaç duyan 

öğrencileri hem de potansiyellerini tam olarak geliştirmek için müfredatın ötesinde meydan okumaları 

gereken üstün zekalı ve yetenekli öğrencileri ifade etmektedir. 

Çok çeşitli ihtiyaç ve yeteneklerin sürekliliğinin tamamen farkındayız ve her öğrenciye uygun 

bireysel çözümler bulmaya çalışıyoruz. Özel Antalya Maya Okulları, anaokuundan liseye kadar olan 

tüm eğitim kademelerinde farklı mizaçlar üzerine kurulmuş bir eğitim sisteminden bahseder. 9 farklı 

mizaç ile temellenen eğitim sistemimizin amacı her öğrencinin birbirinden farklı bireyler olduğunun  

farkında oluşumuz ve bu farklılıklara göre değerlendirmelere sahip olmamızdandır. Okulumuza 

anaokulundan itibaren kayıt yaptıracak olan öğrenciler önce Rehberlik birimimiz ile yapılan 

değerlendirmelere tabi tutulur. Ardından okul döneminde her bir öğrenci ve hatta velilere yapılan ayrı 

testler ile mizaç tespitleri yapılır. Bu sayede bireysel farklılıklar ve buna göre ihtiyaçlar tespit edilebilir 

ve ihtiyaca uygun uygulamaların yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Öğrencilerin özel öğrenme 

ihtiyaçlarına yönelik bütünsel yaklaşımımız, tüm öğrenciler için IB eğitimine eşit erişim sağlar. 

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedbirler hem öğretimde 

(sınıfta, CAS) hem de değerlendirmede uygulanmaktadır. Atılan tüm adımlar, SEN için IB (PYP-DP)  

düzenlemelerine dayanmaktadır ve tamamen uyumludur. 

"Özel eğitim ihtiyaçları" (SEN) <…> genel terimi, bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimi 

kapsayan bir süreklilik boyunca geniş bir ihtiyaç yelpazesine hitap etmektedir. (IB 2016'da öğrenme 

çeşitliliği) 
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ÖZEL EĞITIM IHTIYAÇLARINI KARŞILAMAK IÇIN YAYGIN UYGULAMALAR 

 

Özel araç ve gereçlerin kullanımı da dahil öğretim sırasında özel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak 

için alınabilecek, görevler için ek süre sağlayan çok çeşitli önlemler vardır. Öğretimde farklılaşma, 

öğrencilere özel ihtiyaçları karşılamak için öğretim ve öğrenme yaklaşımlarında iskele, görselleştirme 

veya değişiklik yapma konusunda yardımcı olur. Ancak bunlarla sınırlı olmamak gerekmektedir. 

Özellikle DP için prosedürler El Kitabına dayalı olarak, değerlendirme sırasında özel ihtiyaçları 

karşılamak için okul dikkate alınarak bir önlemler kataloğu alınabilir. 

Özel ihtiyaçları karşılamak için daha fazla değerlendirme düzenlemeleri, IB'nin 

yetkilendirmesini gerektirir. Bu kapsayıcı değerlendirme düzenlemelerine ilişkin talepler, kanıtlarla 

birlikte (tıbbi/psikolojik/psiko-eğitim belgeleri, İngilizce'ye çevrilmiş) IB DP'nin ikinci yılında IB'ye 

sunulmalıdır. Talepler okul tarafından iletilir. Bu sebeple öğrencilerin bu durumları IB programına 

başladığında biliniyor olması erekmektedir. 

 

DIĞER UYGULAMALAR 

 

Dil edinimi 

 

Öğrencilerimizin birçoğunun eğitim dili anadilleri olmadığı için, öğrencilerin konuşma ve 

yazmada akıcılık gereksinimleriyle başa çıkmalarına yardımcı olmaya özel önem vereceğiz. Dil 

politikamızda ana hatlarıyla belirttiğimiz gibi, her ders öğretmeninin dil edinimine katkıda 

bulunduğunun tamamen farkındayız. 

Dil becerileri yetersiz olan öğrencilere, eğitimimizin hazırlık süreci olarak da 

nitelendirebileceğimiz bir parçası olan Oxford AQA Sertifika Programı ile DP programı öncesinde 

İngilizce dersler verilerek sürece hazırlanmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. 

 

Öğrenme eksiklikleri 

 

Öğrenme eksiklikleri olması durumunda, ilgili birimlerin devreye girmesi ile öğrenci ve velisi 

süreçle ilgili gerekli yönlendirme ile öğrencilerin görevlerin üstesinden gelmelerini desteklenir. 
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Okul Binalarının Erişilebilirliği 

 

Okul binamız her kata erişimi olan asansör sistemimiz ile tamamen tekerlekli sandalye 

erişimine uygundur.  Okula giriş alanlarında da özel rampalar mevcuttur. Bireysel ihtiyaçlara göre 

ihtiyaç duyulduğunda daha fazla ekipman ile güçlendirilip destek olunacaktır. 

 

Öğrenme (Atl) Becerilerine Yaklaşimlar 

 

ATL becerileri öğrenilebilir ve öğretilebilir. İletişim, Sosyal, Öz-Yönetim, Araştırma ve 

Düşünme becerilerinin sistematik olarak geliştirilmesi yoluyla, tüm öğrenciler müfredatın taleplerini 

karşılamak için daha donanımlı hale gelebilirler. 

 

Yaratıcılık-Etkinlik-Hizmet (CAS) 

 

Her öğrencinin CAS deneyimlerinden mümkün olan en büyük faydayı sağlamasına özel önem 

veriyoruz. Bu nedenle, herhangi bir öğrencinin, CAS programının bir parçası olabileceğine tamamen 

inanıyoruz. Farklı nedenlerle zorlanan öğrenciler gerekli desteği alacak ve fırsatlar ve zorluklar CAS 

koordinatörü/CAS danışmanı ile düzenli olarak görüşülecektir. 

 

Yetenekli ve Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Zorluklar 

Yetenekli ve yetenekli öğrencilere potansiyellerini tam olarak geliştirme imkanı vermek 

istiyoruz. Çok çeşitli bilimsel ve sosyal kulüp çalışmalarımız yetenekli ve üstün yetenekli öğrencilere 

yönelik proje ve programlara erişmelerine destek oluyoruz.  Aynı zamanda hem bölgede hem de 

ulusalda var olan bir çok projeye dahil olmalarını destekleyerek diğer yetenekli ve yetenekli 

öğrencileriyle tanışmalarını ve bir öğrenmeyi paylaşmalarını sağlayabiliriz.  

Öğrencilerin üniversite derslerine erişmelerini destekliyoruz ve özellikle DP Öğrencileri için 

üniversite ortaklıkları ile yürütülücek çalışmalar planlıyoruz. 
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      ÖZEL MAYA ANTALYA OKULLARINDA SÜREÇ 

 

Maya Antalya Okulları, özel gereksinime ihtiyaç duyan öğrencilerine Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın 24163215 Sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında sunmuş olduğu 

adımları uygular. Özel gereksinim gerektiren duruma örnek olarak; 

 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite  

 Dil ve Konuşma Bozuklukları  

 Sosyal Uyum Problemleri  

 Davranış Bozukluğu  

 Kaygı bozuklukları  

 Özel Öğrenme Güçlüğü  

 Gelişimsel Gerilik  

 Üstün Zeka  

 Kısmi Görme ve Duyma Problemleri  

 Kronik hastalıklar  olabilir. 

 

Öğrencilerin herhangi bir gelişim alanında (bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel vb.) destek 

ihtiyacı olduğu durumlarda; öğretmen görüşmeleri, aile ile görüşmeler, sınıf içi gözlemler, gözlem 

formları uygulanması gibi birçok verinin bir araya getirilmesi sonucu öğrenci, okul içi çeşitli 

etkinliklerle desteklenmektedir. Öğrencilerin okula kabulleri sırasında yapılan taramalar ile başlayan 

süreç, Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) toplantıları ile devam eder. ŞÖK toplantıları her şubede derse 

giren öğretmenlerin yönetim ile bir araya gelerek ortak yaptığı toplantılardır. Burada davranışlarında 

farklılıklar olan ya da bir sebepten sorun yaşayan öğrenciler her ders özelinde ilgili öğretmenlerin 

görüşleri alınarak değerlendirilir. Değerlendirmelerde ihtiyaç duyulursa Psikolojik Danışma ve 

Rehberlik birimine öğrenci yönlendirilir ve orada ihtiyacına göre görüşmeler ve ya uygulamalar 

gerçekleştirilir. Bu durumlar ailenin de bilgisi dahilinde yapılarak görüşme sonrası değerlendirmeler 

okul yönetimi aile ve öğretmenleri eşliğinde yapılır. Ortak çalışmalar planlanır. Bu durumlarda bazen 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ( BEP) ya da Zenginleştirilmiş Eğitim Programı ( ZEP) 

geliştirilerek öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun program çalışmaları planlanır. Bu desteğin yeterli 
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olmadığının gözlendiği durumlarda öğrenci İlçe RAM’a (Rehberlik Araştırma Merkezi) 

yönlendirilmekte, resmi olarak RAM’ın yönlendirdiği şekilde desteklenmeye devam edilmektedir. 

 

Maya Okulları ilkokul kademesindeki “ Ben Sorun Çözerim” programı sayesinde öğrencilerin 

de sorunları çözmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Sosyal uyum problemi, davranış bozukluğu 

olan öğrencilerin özellikle çok düzelme sağladığı program okulumuzda hafta bir gün Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik birimimiz ve Drama öğretmenimizin ortak çalışmasıyla her kademede 

uygulanmaktadır. Bu sayede hem sorunu drama yöntemiyle ortaya koyabilirken hem de bu konu ile 

nasıl başa çıkmamız gerektiği anlatılır. Birlikte çözümler üretildiği faydalı bir ders ile çocuklarımız 

sorun çözme becerisi kazandırmak hedeflenmektedir.  

 

Farklılaştırma, günümüz sınıflarındaki farklı öğrenenlerinin ihtiyaçlarına erişmek amacıyla, 

belirlenmiş olan kazanımı edinmeleri için; eğitimcilerin uygun planı yapmasına olanak tanıyan bir 

felsefe veya zihniyettir. Farklılaştırma, bir araç seti değildir; eğitimcilerin her öğrenenin eşsiz ihtiyacını 

karşılamak için sahiplendiği bir inanç sistemi veya zihniyettir. (Gregory G.H, Chapman C., 2020) 

Bunlara ek olarak farklılaştırma yöntemleri ile de öğrencilerin farklı öğrenme stillerine hizmet eden 

çalışmalar ile derslerde her bireyin özelliğinin bilinip ona göre çalışmalar ile daha iyi öğrenmesi 

sağlanmaya çalışılır. Özellikle 2-3 ve 4. Sınıf öğrencilerine uygulanan “Öğrenme Stilleri Envanteri” ile 

öğrencilerin bireysel farklılıkları tespit edilir. Buna uygun uygulamalar ve çalışmaları değerlendirip 

sınıf uygulamalarına dahil eden öğretmenlerimiz ile de her bir öğrenciye en iyi şekilde ulaşılması 

sağlanır. Sınıflarında farklılaştırmayı kullanan öğretmenlerin zihniyetleri, aşağıdaki fikirleri benimser:  

• Bütün öğrencilerin güçlü olduğu alanlar vardır.  

• Bütün öğrencilerin güçlendirmeye ihtiyacı olan alanları vardır.  

• Her öğrencinin beyni, parmak izi kadar eşsizdir.  

• Öğrenmek için asla geç değildir.  

• Yeni bir konuya başlarken öğrenci önceki bilgisini ve öğrenme tecrübesini sınıfa getirir.  

• Duygular, hisler ve tutumlar öğrenmeyi etkiler.  

• Bütün öğrenciler öğrenebilir.  

• Öğrenciler farklı zamanlarda ve farklı şekillerde öğrenir. (Gregory G.H, Chapman C., 2020) 

 



10 
 

KADEMELERE GÖRE SEN POLİTİKASINI DESTEKLEYEN 

UYGULAMALARIMIZ 

Maya Antalya Okulları’nda her kademe için ihtiyacına ve gelişimlerine uygun olarak planlanan 

çalışmalarımız bulunmaktadır. Bu çalışmalarımız sayesinde öğrencilerin özel gereksinim durumlarını 

tespit edilmekte ve onlara uygun çalışmaları yapabilmekteyiz. Bu çalışmalar her zaman yönetim- 

öğretmenler-öğrenci-aile ve PDR Birimi dayanışması ile yürütülmektedir. Kademelere göre ayrılmış 

çalışmalarımız; 

 

ANAOKULU 

- Kayıt öncesi tanıma çalışması 

- Öğrenci-Aile tanıma bilgi formu 

- İnsan çiz 

- Aile çiz 

- Okul olgunluğu çalışması (Fide grubuna) 

 

İLKOKUL 

1.sınıf 

- Kayıt öncesi tanıma çalışması 

- Mizaç Envanteri 

2-3-4.sınıf 

- Öğrenme Stilleri Envanteri 

 

İlkokul tüm sınıf seviyelerine ortak yapılan çalışmalar 

- Öğrenci-Aile tanıma bilgi formu 

- Kendimi Tanıyorum formu 

- Otobiyografi 

- Sosyometri 

- DEHB gözlem formu 

- Özel öğrenme güçlüğü gözlem formu 
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Lise 

- Öğrenci Tanıma Formu 

- Öğrenme Stilleri Envanteri 

- Sınav kaygısı Envanteri 

- Sosyometri 

- Dikkat Testi 

- Problem tarama envanteri 

 

 

GİZLİLİK Öğrencinin sosyal yaşantısı ve gelişim süreci hakkında aile, öğretmenleri ve 

yöneticilere bilgi verilir. Gerekli olan durumlarda yönetici ve rehberlik birimi iş birliği ile diğer ailelere 

bilgi verilebilir. Gerekli durumların dışında öğrenci hakkındaki bilgiler gizli tutulur. 
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