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MİSYONUMUZ - OUR MISSION

Büyük Atatürk’ün manevi mirası olan bilimi temel kriter olarak alan, yaşam boyu öğrenen gençler yetiştirmek.
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.
Başarı ve mutluluğun, değişime ayak uydurmak ve çaba sarf etmekle geldiğini bilen, araştırarak sorgulayarak öğrenmeyi 
bilen, bilgiye ulaşmada kendi öğrenme modelini oluşturabilen gençler yetiştirmek
Temel değerlerimizi evrensel değerlerle dengeli bir şekilde harmanlayan, kültürlerarası anlayışı gerçekleştirip barışçıl bir 
dünya hedefinde olan gençler yetiştirmek.

To raise lifelong learners who take science, which is the spiritual heritage of Great Atatürk, as the basic criterion.
Reintegrating young people who are qualified, self-confident and create a balance between the community and 
themselves as individuals. To raise tolerant and loving youth who respect the different with the same inner feelings.
To raise young people who are at peace with themselves and the environment, who can evaluate themselves in all 
aspects, are tolerant and value the opinions of others.
To raise young people who know that success and happiness come with adapting to change and making efforts, who 
know how to learn by inquiring, and who can create their own learning model for reaching information.
To raise young people who blend our core values with universal values in a balanced way, realize intercultural understanding 
and aim for a peaceful world.

Lebenslange Lernende zu erziehen, die die Wissenschaft, das spirituelle Erbe des großen Atatürk, als Grundkriterium 
heranziehen.
Wiedereingliederung junger Menschen, die qualifiziert und selbstbewusst sind und ein Gleichgewicht zwischen der 
Gemeinschaft und sich selbst als Individuen schaffen.
Toleranzvolle und liebevolle Jugendliche zu erziehen, die die Anderen mit den gleichen inneren Gefühlen respektieren.
Junge Menschen zu erziehen, die in Frieden mit sich selbst und der Umwelt sind und sich in allen Aspekten bewerten 
können, tolerant sind und die Meinun- gen anderer schätzen.
Junge Menschen zu erziehen, die wissen, dass Erfolg und Glück durch Anpassung an Veränderungen und Anstrengungen 
entstehen, die wissen, wie man durch Nachfragen lernt, und die ihr eigenes Lernmodell für das Erreichen von Informationen 
erstellen können.
Junge Menschen zu erziehen, die unsere Grundwerte auf ausgewogene Weise mit universellen Werten verbinden, ein 
interkulturelles Verständnis verwirkli- chen und eine friedliche Welt anstreben.

В качестве основного критерия -воспитывать учащихся на протяжении жизни принимать науку,как духовное наследие Великого 
Ататюрка. Реинтеграция молодых людей, обладающих высокой квалификацией, уверенных в себе и создающих баланс между 
обществом и собой, как личностями. Воспитывать толерантную и любящую молодежь, уважающую мнение и чувства других.
Воспитывать молодых людей, которые могут оценивать и рецензировать себя во всех аспектах, быть в мире с окружающей 
средой,относится терпимо и уважительно ко мнению других людей,ценить каждого ,как личность.
Воспитывать молодых людей, знающих, что успех и счастье приходят через адаптацию к изменениям и прилагая усилия,это 
молодые люди, которые учатся, задавая вопросы, создавая свою собственную систематизированную модель обучения и 
развития. Воспитывать молодых людей, которые сбалансированным образом сочетают наши основные культурные ценности с 
универсальными ценностями, реализуют межкультурное понимание и стремятся к мирному миру.

Formar aprendices de por vida que tomen la ciencia, que es la herencia espiritual del Gran Atatürk, como criterio básico.
Integrar a jóvenes calificados, seguros de sí mismos y que creen un equilibrio entre la comunidad y ellos mismos como 
individuos. Promover jóvenes tolerantes y amorosos que respeten a los diferentes con los mismos sentimientos internos.
Educar a jóvenes que estén en paz consigo mismos y con el entorno, que se autoevalúen en todos los aspectos, sean 
tolerantes y valoren las opiniones de los demás.
Formar jóvenes que sepan que el éxito y la felicidad vienen con la adaptación al cambio y el esfuerzo, que sepan aprender 
investigando, que puedan crear su propio modelo de aprendizaje para llegar a la información.
Educar a los jóvenes para que combinen nuestros valores fundamentales con los valores universales de una manera 
equilibrada, que logren el entendimien- to intercultural y aspiren a un mundo pacífico.
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IB MİSYONU - IB MISSION
Kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı 
gençler yetiştirmeyi amaçlar.
Bu amaçla organizasyon, uluslararası geçerliliği olan üstün eğitim programları ve titiz ölçme-değerlendirme programları 
geliştirmek için okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.
Bu programlar, dünyanın her köşesinden öğrencileri, kendinden farklı olanların görüşlerinin de doğru olabileceğini anlayan, 
aktif, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder.

The International Baccalaureate® aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create 
a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect.
To this end the organization works with schools, governments and international organizations to develop challenging 
programmes of international education and rigorous assessment.
These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who 
understand that other people, with their differences, can also be right.

Maya Schools Antalya is a candidate school* for the International 

Baccalaureate (IB) Diploma Programme (DP) and pursuing authorization 

as an IB World School. 

IB World Schools share a common philosophy—a commitment to 

improve the teaching and learning of a diverse and inclusive community 

of students by delivering challenging, high quality programmes of 

international education that share a powerful vision.** 

*Only schools authorized by the International Baccalaureate can offer 

any of its four academic programmes: the Primary Years Programme 

(PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme or the 

Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee 

that authorization will be granted. 

For further information about the IB and its programmes,

visit www.ibo.org 

**Mission Statement from the IB The International Baccalaureate aims 

to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who 

help to create a better and more peaceful world through intercultural 

understanding and respect. To this end the organization works with schools, 

governments and international organizations to develop challenging 

programmes of international education and rigorous assessment. These 

programmes encourage students across the world to become active, 

compassionate and lifelong learners who understand that other people, 

with their differences, can also be right.
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IB PROGRAMI NEDİR?

3 ila 19 yaşındakiler için IB uluslararası eğitim ölçeği, akademik ve kişisel disiplin açısından 
benzersizdir. Öğrencileri, çalışmalarında ve kişisel gelişimlerinde başarılı olmaya teşvik ediyoruz. 
Coşku ve empati ile şekillenen yaşam boyu öğrenme arayışına ilham vermeyi amaçlıyoruz.

IB; okulların zorluklara iyimserlik ve açık fikirlilikle yanıtlar veren, kendi kimliklerine güvenen, 
etik kararlar alabilen, gerçek dünya, karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda başkalarıyla 
ortak insanlığımızı benimseyen ve öğrendiklerini uygulamaya hazır olan çok yönlü öğrenciler 
geliştirmelerine yardımcı olur.

Güçlü bir vizyon sunan IB,  yüksek kaliteli ve uluslararası bir eğitim programı barındırmaktadır. IB 
eğitimi, öğrenci profilinde tanımlanan değerlerle ifade edilir:

• Öğrencilere odaklanır - IB’nin öğrenci merkezli programları sağlıklı ilişkileri, etik sorumluluğu ve 
kişisel mücadeleyi vurgular.

• Öğretme ve öğrenmeye yönelik etkili yaklaşımlar geliştirir – IB programları, öğrencilerin hem 
akademik hem de kişisel başarı için ihtiyaç duydukları yaklaşımlar ve beceriler geliştirmelerine 
yardımcı olur.

• Küresel bağlamlarda çalışır - IB programları başka dilleri ve kültürleri anlamayı artırır ve dünya 
için önemli olan fikir ve sorunları keşfeder.

• Geniş içerik sunar - IB programları geniş ve dengeli, kavramsal ve bağlantılı bir müfredat sunar. 
IB; öğrenenlerin sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kurabilen, ilkeli, açık fikirli, duyarlı, risk alan, 
dengeli ve yansıtıcı bireyler olmaları için çaba gösterir. Bu özellikler, entelektüel büyüme ve 
akademik başarının ötesine geçen geniş insani yetkinlikleri ve sorumlulukları temsil eder.

IB DİPLOMA PROGRAMI (DP) NEDİR?

IB Diploma Programı (DP), 16-19 yaş arası öğrencileri,  üniversite ve sonrasında başarılı olmaya 
hazırlayan final sınavları ile akademik açıdan zorlu ve dengeli bir eğitim programıdır. Öğrencilerin 
entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel refahını sağlamak için tasarlanmıştır. Program dünyanın 
önde gelen üniversiteleri tarafından takdir edilip ve saygı görmektedir. Diploma Programı, 
öğrencilerin hızla gelişen ve giderek küreselleşen topluma etkin bir şekilde katılmalarını sağlar:

• Onları fiziksel, entelektüel, duygusal ve etik olarak geliştirir.
• Altı ders grubundan dersler alarak geniş ve derinlikli bilgi ve anlayış kazanmalarını sağlar.
• Onların yükseköğretime hazırlayacak beceriler ve öğrenmeye yönelik olumlu tutumlar 

geliştirmelerini sağlar.
• En az iki dil öğrenerek kendi kültürleri de dahil olmak üzere tüm kültürleri anlamalarını sağlar.
• Programda yer alan benzersiz bilgi teorisi dersi aracılığıyla geleneksel akademik disiplinlerle 

bağlantı kurmalarını ve bilginin doğasını keşfetmelerini sağlar.
• Bir veya birden fazla akademik disiplinin bakış açısıyla ilgi alanları hakkında uzun bir makale ile 

derinlemesine araştırma yapmalarını sağlar.
• Onları yaratıcılık, eylem ve hizmet yoluyla kişisel ve kişilerarası gelişimlerini desteklemeye 

hazırlar.

Okul Müdürü

Ayşe Gülşen Yazıcı

aysegulsenyazici@maya.k12.tr

Müdür Yardımcısı

Betül Tuğsat Karahan

betultugsatkarahan@maya.k12.tr

IB DP Koordinatörü

Janset Aykaya
jansetaykaya@maya.k12.tr

İLGİLİ İLETİŞİM KİŞİLERİ

IB
LEARNER PROFILE
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ÖDEMELER

IB Programının ücreti, 10. sınıfta velilere duyurulur. 11. sınıfa kayıtları sırasında okul muhasebesine 
iletilir.

Öğrencilerin Türkçe ve İngilizce dersleri kapsamında, almaları gereken okuma kitapları ile 
matematik dersi için kullanacakları grafik hesap makinesi ücretleri program ücretine dahil değildir.

Öğrenciler 12. sınıfta girecekleri sınavların ücretlerini kendileri öderler. Bu ücretler 12. sınıfın başında 
kayıt sırasında tahsil edilir. Sınav ücretleri IB tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim süreci içerisinde 
değişebilir. Bu yıl için belirtmiş oldukları sınav ücreti aşağıda örnek olarak verilmiştir:

Her ders için ücret ödenir. Aynı zamanda bu fiyata temel derslerin maliyeti de eklenir. IB ayrıca bir kayıt ücreti 
talep edebilir. Bu ücretler IB tarafından yıllık olarak güncellenir ve web sitesinde yayınlanır.

1 Eylül 2021 - 31 Ağustos 2022 (Mayıs ve Kasım 2022 seansları)

1 Eylül 2021 - 31 Ağustos 2022 (Mayıs ve Kasım 2022 seansları)

Ücret USD GBP CHF EUR SGD

Aday Ders Ücreti 119 70 119 85 140

USD GBP CHF EUR SGD

Genişletilmiş Deneme (EE) 91 55 91 65 108

Bilgi Teorisi (ToK) 46 28 46 33 55

Yaratıcılık, Etkinlik ve Hizmet (CAS) 10 6 11 7 11

MAYA’DA IB PROGRAM SÜRECİ

• Oxford AQA Programına Maya Liselerinin 9. ve 10. sınıflarında devam eden öğrencilere 10. sınıfın 
ilk yarısında öğrenci anketi yapılır. IB sürecine devam etmek isteyen öğrenciler ve bunların ilgi 
alanları belirlenir.

• Diploma Programı Modelinin altı bölümünün tamamında eğitime devam etme gerekliliği, bazı 
ulusal üniversite sistemlerinin gerektirdiği müfredat genişliğini sağlar. Uygun Yüksek Düzey (HL) 
ve Standart Düzey (SL) kurslarının seçimi, öğrencilerin üniversiteye giriş için gerekli uzmanlığı 
edinmelerini sağlar. Ders seçimleri öğrencinin istek/tercih ve yeteneği dikkate alınarak 
tamamlanır.

• MAYA’da tam IB Diplomasına erişebilmek için öğrencilerin IB Diploma Programı Modelinden altı 
(6) ders almaları gerekmektedir: 

 – Üç (3) konu Yüksek Düzeyde (HL) çalışılmalıdır.
 – Standart Düzeyde (SL) üç (3) ders çalışılmalıdır.
 – Bilgi Teorisi (TOK)
 – Yaratıcılık, Etkinlik ve Hizmet (CAS)
 – Genişletilmiş Deneme (EE)

• 10. sınıfın ilk döneminde, IB programına devam edecek öğrenciler, veli ve öğrencilerle yapılan 
görüşmelerle netleşir. Bu konuyla ilgili ayrıntılar  ‘’Maya Kabul Politikası’’nda mevcuttur.

• Bütün dersler, 10. sınıfın II. yarıyılında IB programı sürecini tamamlayan öğrencilerle seçilir.

• 11. sınıfın başında ders veya seviye değiştirmek isteyen öğrencilerin eylül ayının ikinci haftasına 
kadar gerekçelerini bildirmeleri istenir. Onaylanması halinde öğrenciler 11. sınıfın ekim ayının ilk 
haftasına kadar derslerinde değişiklik yapabilirler.

• 11. sınıfın sonunda verilen karneye göre öğrencilerin durumu değerlendirilir. Bu durum veli ve 
öğrencilerle paylaşılır. Öğrencinin Diploma Programından Sertifika Programına geçişi ancak 12. 
sınıfın başında öğretmen ile okul idaresinin tavsiyesi ve onayı ile yapılabilir.

• IB deneme sınavları (MOC Sınavları) 12. sınıf 2. Dönemin başından itibaren başlar. Öğrenciler 
sınavlara IB prosedürlerine göre eksiksiz olarak alınır ve alınan notlar ulusal programda e-okul 
karnelerine işlenir.

• IB dış sınavları, mayıs ayında 
yapılır. 12. sınıfın kasım ayının 
başında öğrenci ve veliler sınav 
girişlerini onaylarlar.
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DP’de bilim okuyan öğrenciler, bilim insanlarının nasıl çalıştıklarının ve birbirleriyle nasıl iletişim 
kurduklarının farkına varmalıdırlar. Bilimsel yöntem çok çeşitli biçimler alabilirken, bilimleri 
karakterize eden deneysel çalışma yoluyla pratik bir yaklaşıma yapılan vurgudur. Öğretmenler 
öğrencilere araştırma tasarlama, veri toplama, manipülatif beceriler geliştirme, sonuçları analiz 
etme, akranlarıyla işbirliği yapma ve bulgularını değerlendirme ve iletme fırsatları sunar. Bilimin 
doğasının kapsayıcı teması aracılığıyla, DP bilim derslerinin amaçları, öğrencilerin aşağıdaki 
maddeleri yapabilmelerini sağlamaktır:

1. Teşvik edici ve zorlayıcı fırsatlar aracılığıyla küresel bağlamda bilimsel çalışmayı ve 

yaratıcılığı takdir edin

2. Bilim ve teknolojiyi karakterize eden bir bilgi, yöntem ve teknikler bütünü edinme

3. Bilim ve teknolojiyi karakterize eden bir bilgi, yöntem ve teknikler bütününü uygulamak ve 

kullanmak

4. Bilimsel bilgileri analiz etme, değerlendirme ve sentezleme becerisi geliştirmek

5. Bilimsel etkinlikler sırasında etkili işbirliği, iletişimin gerekliliği ve değeri konusunda eleştirel 

bir farkındalık geliştirmek

6. Güncel teknolojilerin kullanımı da dahil olmak üzere deneysel ve araştırmacı bilimsel 

beceriler geliştirmek

7. Bilim çalışmasında 21. yüzyıl iletişim becerilerini geliştirmek ve uygulamak

8. Bilim ve teknolojiyi kullanmanın etik sonuçlarının küresel vatandaşlar olarak eleştirel bir 

biçimde  farkında olun.

9. Bilim ve teknolojinin olanak ve sınırlarını takdir etmek

10. Bilimsel disiplinler arasındaki ilişkiler ve bunların diğer bilgi alanları üzerindeki etkileri 

hakkında bir anlayış geliştirmek

FİZİK / KİMYA / BİYOLOJİ 

* Birinci gruptaki Türkçe A dersi ana dilde (Türkçe), diğer dersler İngilizce olarak verilmektedir.

MAYA’DA IB DERSLERİ

BİLİM DERSLERİ

SUBJECT GROUP SUBJECT LEVEL

1 DİL A YS / SS

2 DİL B YS / SS

3 KÜRESEL POLİTİKA SS

4 FİZİK / KİMYA / BİYOLOJİ YS / SS

5 MATEMATİK YS / SS

6 KİMYA YS / SS

Bİ
YO

LO
Jİ

K
İM

YA

Fİ
Zİ
K



IB ÖĞRENCİ & VELİ EL KİTABI IB ÖĞRENCİ & VELİ EL KİTABI10 11

Kurs Tanımı ve Amaçları

Biyoloji, hayatın incelenmesidir. Türlerin muazzam çeşitliliği, biyolojiyi hem sonsuz bir hayranlık 
kaynağı hem de önemli bir meydan okuma haline getirir. Biyologlar, birçok farklı yaklaşım ve teknik 
kullanarak mikrodan makroya tüm seviyelerde yaşayan dünyayı anlamaya çalışırlar. Biyoloji hala 
genç bir bilimdir ve 21. yüzyılda büyük ilerlemeler beklenmektedir. Bu ilerleme, insan nüfusu ve 
çevre üzerinde artan baskıdan dolayı hayli önemlidir.

Kurs Tanımı ve Amaçları

Kimya; akademik çalışmaları, pratik ve araştırma becerilerinin kazanılmasıyla birleştiren deneysel 
bir bilimdir. Kimyasal ilkeler, hem içinde yaşadığımız fiziksel çevrenin hem de tüm biyolojik 
sistemlerin temelini oluşturur. Kimya, tıp, biyolojik bilimler ve çevre bilimi gibi yükseköğrenimdeki 
diğer birçok ders için genellikle bir ön koşuldur.

Gerek okulda gerekse de daha geniş bilimsel topluluklarda birbirlerini doğal olarak 
tamamladıklarından, hem teori hem de pratik çalışmalar tüm öğrenciler tarafından üstlenilmelidir. 
DP kimya dersi, öğrencilerin çok çeşitli pratik beceriler geliştirmelerine ve matematiksel işlem 
becerilerini artırmalarına olanak sağlar. Ayrıca öğrencilerin 21. yüzyılda yaşam için gerekli olan 
kişilerarası ve bilgi teknolojisi yetkinliklerini geliştirmelerine olanak tanır.

İÇERİK

Çekirdek

1. Hücre biyolojisi
2. Moleküler biyoloji
3. Genetik
4. Ekoloji
5. Evrim ve biyolojik çeşitlilik
6. İnsan fizyolojisi

Ek üst seviye

7. Nükleik asitler
8. Metabolizma, hücre solunumu ve 

fotosentez
9. Bitki biyolojisi
10. Genetik ve evrim
11. Hayvan fizyolojisi

İÇERİK

Çekirdek

1. Stokiyometrik ilişkiler
2. Atom yapısı
3. Periyodiklik
4. Kimyasal bağ ve yapı
5. Enerji/termokimya
6. Kimyasal kinetik
7. Denge
8. Asitler ve bazlar
9. Redoks süreçleri
10. Organik kimya
11. Ölçüm ve veri işleme

Ek üst düzey (AHL)

12. Atom yapısı
13. Periyodik tablo—geçiş metalleri
14. Kimyasal bağ ve yapı
15. Enerji/termokimya
16. Kimyasal kinetik
17. Denge
18. Asitler ve bazlar
19. Redoks süreçleri
20. Organik kimya
21. Ölçüm ve analiz

BİYOLOJİ SS/YS

KİMYA SS/YS

Kurs Tanımı ve Amaçları

Fizik, en küçük parçacıklardan galaksiler arasındaki büyük mesafelere kadar evrenin kendisini 
açıklamaya çalıştığı için deneysel bilimlerin en temelidir. Fizik tarihi boyunca fikirlerin heyecan 
verici ve olağanüstü gelişimine rağmen gözlemler konunun özü için gerekli olmaya devam 
ediyor. Modeller, gözlemleri anlamaya çalışmak için geliştirilir ve öyle ki bu modeller, gözlemleri 
açıklamaya çalışan teoriler haline gelebilir.

Fizik, doğal dünyayı daha iyi anlamamıza yardımcı olmasının yanı sıra, bize çevremizi değiştirme 
yeteneği de verir. Bu, fiziğin toplum üzerindeki etkisi, ahlaki ve etik ikilemler ve fizikçilerin 
çalışmalarının sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri sorununu gündeme getirmektedir.

Kurs Tanımı ve Amaçları

Dil ve edebiyat araştırmalarındaki tüm konuların amaçları, öğrencilerin şunları yapabilmelerini 
sağlamaktır:

1. Farklı dönemlerden, tarzlardan ve kültürlerden çeşitli medya ve formlardaki bir dizi metinle 
ilgilenin

2. Dinleme, konuşma, okuma, yazma, izleme, sunum yapma ve performans gösterme 
becerilerini geliştirmek

3. Yorumlama, analiz etme ve değerlendirme becerilerini geliştirmek
4. Metinlerin biçimsel ve estetik niteliklerine duyarlılık geliştirmek ve metinlerin çeşitli tepkilere 

nasıl katkıda bulunduğuna ve çoklu anlamlar açmasına nasıl katkıda bulunduğuna dair bir 
takdir geliştirmek

5. Metinler ve çeşitli bakış açıları, kültürel bağlamlar ve yerel ve küresel meseleler arasındaki 
ilişkilere dair bir anlayış ve bunların çeşitli tepkilere nasıl katkıda bulunduklarına ve çoklu 
anlamlar açmaya nasıl katkıda bulunduklarına dair bir anlayış geliştirmek

6. Dil ve edebiyat çalışmaları ile diğer disiplinler arasındaki ilişkiler hakkında bir anlayış 
geliştirmek

7. Kendinden emin ve yaratıcı bir şekilde iletişim kurun ve işbirliği yapın
8. Dil ve edebiyata ömür boyu ilgi duymayı ve bundan zevk almayı teşvik eder.

İÇERİK

Çekirdek

1. Ölçümler ve belirsizlikler
2. Mekanik
3. Termal fizik
4. Dalgalar
5. Elektrik ve manyetizma
6. Dairesel hareket ve yerçekimi
7. Atomik, nükleer ve parçacık fiziği
8. Enerji üretimi

Ek üst düzey

9. Dalga fenomeni
10. Alanlar
11. Elektromanyetik indüksiyon
12. Kuantum ve nükleer fizik

FİZİK SS/YS

DİL A: DİL ve EDEBİYAT
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Kurs Tanımı ve Amaçları

Bireysel öğrencilerin farklı ihtiyaçları, istekleri, ilgileri ve yetenekleri vardır. Bu nedenle matematikte 
iki farklı DP konusu vardır: Matematik: Analiz ve Yaklaşımlar ile Matematik: Uygulamalar ve 
Yorumlama. Her kurs, belirli bir öğrenci grubunun ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Her 
iki kurs da SS ve YS’de sunulmaktadır.

IB DP Matematik: Analiz ve Yaklaşımlar kursu, inovasyonun giderek derin bir matematik anlayışına 
bağlı olduğu bir dünyada analitik uzmanlığa duyulan ihtiyacı kabul eder. Odak noktası, dikkatli bir 
şekilde dengelenmiş bir yaklaşımla elde edilen, önemli matematiksel kavramları anlaşılır, tutarlı 
ve titiz bir şekilde geliştirmektir.

Tüm DP matematik derslerinin amaçları, öğrencilerin aşağıdakileri yapabilmelerini sağlamaktır:

1. Matematik merakını ve zevkini geliştirin ve zarafetini ve gücünü takdir edin.
2. Matematiğin kavramları, ilkeleri ve doğası hakkında bir anlayış geliştirmek.
3. Matematiği çeşitli bağlamlarda açık, öz ve kendinden emin bir şekilde iletin.
4. Matematik kullanımında güven aşılamak için mantıksal ve yaratıcı düşünme ve problem 

çözmede sabır ve sebat geliştirmek.
5. Soyutlama ve genelleme güçlerini kullanır ve geliştirir.
6. Becerileri alternatif durumlara, diğer bilgi alanlarına ve yerel ve küresel topluluklarında 

gelecekteki gelişmelere uygulamak ve aktarmak için harekete geçmek.
7. Teknoloji ve matematikteki gelişmelerin birbirini nasıl etkilediğini takdir eder.
8. Matematikçilerin çalışmalarından ve matematiğin uygulamalarından kaynaklanan ahlaki, 

sosyal ve etik soruları takdir eder.
9.   Matematiğin evrenselliğini ve çok kültürlü, uluslararası ve tarihsel perspektiflerini takdir 

edin.
10. Matematiğin diğer disiplinlere ve BT dersinde özel bir “bilgi alanı” olarak katkısını takdir 

etmek.
11. Kendi çalışmaları ve başkalarının çalışmaları hakkında eleştirel düşünme becerisini 

geliştirmek.
12. Matematik anlayışlarını bağımsız ve işbirliği içinde genişletir.

Müfredat Modeline Genel Bakış

Müfredat Bileşeni

Okurlar, yazarlar ve metinler
Zaman ve uzay
Metinlerarasılık: Metinleri birbirine bağlamak
Toplam ders saati
Okurlar, yazarlar ve metinler

Müfredat Modeline Genel Bakış

Müfredat Bileşeni

Sayı ve cebir
Fonksiyonlar
Geometri ve trigonometri
İstatistik ve olasılık
Matematik

MATEMATİK: ANALİZ ve YAKLAŞIMLAR SS/YS
D
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Kurs Tanımı ve Amaçları

Dil B, hedef dilde daha önce deneyime sahip öğrenciler için tasarlanmış bir dil edinim kursudur. 
Öğrenciler, dil, temalar ve metinler üzerinde çalışarak iletişim kurma becerilerini daha da 
geliştirirler. Öngörülen beş tema vardır: kimlikler, deneyimler, insan yaratıcılığı, sosyal organizasyon 
ve gezegeni paylaşma.

Hem B SL hem de HL öğrencileri, tanıdık ve tanıdık olmayan bağlamlarda hedef dilde iletişim 
kurmayı öğrenirler. B SL ve HL dilleri arasındaki ayrım, öğrencinin alıcı, üretken ve etkileşimli 
becerilerde geliştirmesi beklenen yetkinlik düzeyinde görülebilir.

Aşağıdaki amaçlar hem B dili hem de ab initio dili için ortaktır;

1. Dilleri, kültürleri, fikirleri ve küresel öneme sahip konuları inceleyerek uluslararası bilinci 
geliştirin.

2. Öğrencilerin okudukları dilde çeşitli bağlamlarda ve çeşitli amaçlarla iletişim kurmalarını 
sağlayın.

3. Metinlerin incelenmesi ve sosyal etkileşim yoluyla, farklı kültürlerden insanların çeşitli bakış 
açılarına ilişkin farkındalık ve takdiri teşvik edin.

4. Öğrencilerin aşina oldukları diller ve kültürler arasındaki ilişkiyi anlamalarını geliştirin.
5. Öğrencilerin diğer bilgi alanlarıyla ilişkili olarak dilin önemi konusunda farkındalıklarını 

geliştirin.
6. Öğrencilere, dil öğrenimi ve sorgulama süreci aracılığıyla, entelektüel katılım ve eleştirel ve 

yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimi için fırsatlar sağlayın.
7. Ek bir dil kullanarak öğrencilere daha fazla eğitim, çalışma ve boş zaman için bir temel 

sağlayın. 
8. Merakı, yaratıcılığı ve yaşam boyu dil öğrenme zevkini teşvik edin.

Kurs Tanımı ve Amaçları

DP küresel siyaset dersi, çeşitli bağlamlarda güç, eşitlik, sürdürülebilirlik ve barış gibi temel siyasi 
kavramları araştırır. Öğrencilerin siyasi faaliyet ve süreçlerin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel 
boyutları hakkında bir anlayış geliştirmelerinin yanı sıra kendi hayatlarını etkileyen siyasi sorunları 
keşfetmelerini sağlar. Ders, öğrencilerin soyut siyasi kavramları gerçek dünyadan örnekler ve vaka 
çalışmalarıyla temellendirerek anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, daha geniş ve ulusötesi bir 
bakış açısı sağlamak için bu tür örnekler ve vaka çalışmaları arasında karşılaştırmaya davet eder.

SS ve YS’deki küresel siyaset dersinin amaçları, öğrencilerin aşağıdakileri yapabilmelerini 
sağlamaktır:

1. Çeşitli bağlamlarda temel siyasi kavramları ve çağdaş siyasi sorunları anlayın.

2. Siyasi faaliyetin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutları hakkında bir anlayış geliştirmek.

3. Küresel siyasette çeşitli bakış açıları ve yaklaşımları anlayın, takdir edin ve eleştirel bir şekilde 

ilgilenin.

4. Birçok siyasi konunun karmaşık ve birbiriyle bağlantılı doğasını takdir edecek ve bu konularla 

ilgili birbiriyle rekabet eden ve tartışılabilir iddiaları yorumlama kapasitesini geliştirecektir.

DİL B: İNGİLİZCE SS/YS

KÜRESEL POLİTİKA SS

study

research

Experience

concept

17

Positive

Açıklama ve Amaçlar

Yaratıcılık, etkinlik, hizmet (CAS), DP’nin kalbinde yer alır. Bütüncül yaklaşımıyla CAS, öğrencilerin 
İlk Yıllar Programı (PYP) ve Orta Yıllar Programından (MYP) kişisel ve kişilerarası öğrenmelerini 
güçlendirmek ve genişletmek için tasarlanmıştır.

CAS, aşağıdaki şekilde tanımlanan yaratıcılık, etkinlik ve hizmetin üç kolu etrafında organize 
edilmiştir: 

• Yaratıcılık—orijinal veya yorumlayıcı bir ürün veya performansa yol açan fikirleri keşfetmek ve 
genişletmek.

• Aktivite—sağlıklı bir yaşam tarzına katkıda bulunan fiziksel efor.
• Hizmet—gerçek bir ihtiyaca yanıt olarak toplumla işbirliğine dayalı ve karşılıklı katılım.

CAS, aşağıdaki özelliklere sahip öğrencileri geliştirmeyi amaçlar:

• Bir dizi CAS deneyiminin tadını çıkarın ve bu deneyimlerde anlam bulun
• Bilinçli olarak deneyimlerini yansıtmak
• Kişisel gelişim için hedefleri belirlemek, stratejiler geliştirmek ve daha ileri eylemleri belirlemek
• Yeni olasılıkları keşfedin, yeni zorlukları kucaklayın ve yeni rollere uyum sağlayın
• Planlı, sürdürülebilir ve işbirlikçi CAS projelerine aktif olarak katılmak
• Birbirlerine ve çevreye karşı sorumlulukları olan yerel ve küresel toplulukların üyeleri olduklarını 

anlarlar.

Açıklama ve Amaçlar

Genişletilmiş deneme, öğrenci tarafından seçilen ve resmi bir akademik yazı parçası olarak 
sunulan bir konu hakkında harici olarak değerlendirilen, zorunlu bağımsız bir araştırma parçasıdır. 
Genişletilmiş makale ise öğrencileri kişisel araştırmaya dahil ederken üst düzey araştırma ve 
yazma becerilerini, entelektüel keşif ve yaratıcılığı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu, fikirlerin ve 
bulguların mantıklı, tutarlı ve uygun bir şekilde iletildiği 4000 kelimeye kadar resmi olarak sunulan, 
yapılandırılmış büyük bir yazı demektir.

Öğrencilere, atanmış bir danışman (okuldaki bir öğretmen) tarafından araştırma ve yazma süreci 
boyunca rehberlik eder. Tüm öğrenciler, genişletilmiş makalenin tamamlanmasının ardından 
kısa bir görüşme veya canlı ses dahil olmak üzere danışmanlarıyla üç zorunlu yansıtma oturumu 
gerçekleştirir.

İÇERİK

Çekirdek birimler: İnsanlar, güç ve siyaset

Dört zorunlu birim:
1. Güç, egemenlik ve uluslararası ilişkiler
2. İnsan hakları
3. Geliştirme
4. Barış ve çatışma

YS uzantısı: Küresel siyasi zorluklar

Aşağıdaki altı küresel ülkeden ikisinde bir 
vaka çalışması yaklaşımı aracılığıyla siyasi 
meseleler siyasi zorluklar araştırılır ve sunulur.

1. Çevre
2. Yoksulluk
3. Sağlık
4. Kimlik
5. Sınırlar
6. Güvenlik

CAS (YARATICILIK / EYLEM / HİZMET)

GENİŞLETİLMİŞ MAKALE / DENEME

ÇEKİRDEK
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Kurs Tanımı ve Amaçları

Bilgi teorisi (TOK) dersi, öğrencilere bilginin doğası, kapsamı ve sınırlamaları ve bilme süreci 
hakkında düşünme fırsatı sağlayarak DP’de özel bir rol oynar. Bu şekilde, BT’nin ana odak noktası, 
öğrencilerin yeni bilgi edinmeleri değil, öğrencilerin zaten bildiklerini yansıtmalarına ve perspektife 
koymalarına yardımcı olmaktır. BT, öğrencilerin DP çalışmalarının geri kalanında karşılaştıkları 
konuların temelini oluşturur ve birleştirmeye yardımcı olur. Öğrencileri, farklı disiplinlerde ve bilgi 
alanlarında bilgiye nasıl ulaşıldığı, bu alanların ortak noktaları ve aralarındaki farklılıklar hakkında 
açık bir şekilde düşünmeye sevk eder.

TOK kursunun amaçları:

• Öğrencileri, “Bunu nereden biliyoruz?” sorusu üzerinde düşünmeye teşvik etmek ve bu soruyu 
sormanın değerini anlamak

• Öğrencileri muğlaklığa, belirsizliğe ve çok sayıda makul yanıta sahip sorulara maruz bırakmak
• Öğrencileri etkili bir şekilde gezinmek ve dünyayı anlamlandırmak için donatmak ve onları yeni 

ve karmaşık durumlarla karşılaşmaya hazırlamaya yardımcı olmak
• Öğrencileri kendi bakış açılarının daha fazla farkında olmaya ve kendi inançları ve varsayımları 

üzerinde eleştirel olarak yansıtmaya teşvik etmek
• Öğrencileri birden fazla bakış açısıyla meşgul etmek, açık fikirliliği teşvik etmek ve kültürlerarası 

anlayış geliştirmek.
• Temel kavramları keşfederek ve farklı bilgi alanlarında kullanılan sorgulama yöntemlerindeki 

benzerlikleri ve farklılıkları belirleyerek öğrencileri akademik disiplinler arasında bağlantı kurmaya 
teşvik etmek

• Öğrencileri, bilginin üretimi, edinimi, uygulanması ve iletilmesiyle ilgili değerlerin, sorumlulukların 
ve etik kaygıların önemini düşünmeye sevk etmek

BİLGİ TEORİSİ

Theory of Konowledge

Excellent
A

Good
B

Satisfactory
C

Mediocre
D

Elementary
E
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Excellent
A 3 3 2 2 1

Good
B 3 2 1 1 0

Satisfactory
C 2 1 1 0 0

Mediocre
D 2 1 0 0 0

Elementary
E 1 0 0 0

Diploma 
will not be 
awarded

• Temel Bilgi Teorisi (TOK) ve Genişletilmiş Deneme (EE) dersleri Diploma notuna 3 puan katkıda 
bulunabilir. Üçüncü temel ders olan Yaratıcılık-Etkinlik-Hizmet (CAS) notlandırılmamış olmasına 
rağmen diploma almak için tamamlanması gereken önemli bir bileşendir.

      
      Öğrenciler, 6 dersini Seviye 7’de tamamlayarak IBDP’de 42 puana kadar ulaşabilirler.

Ayrıca, bir adayın birleşik Genişletilmiş Deneme ve Bilgi Teorisi notlarından en fazla 3 Temel puan 

kazanılabilir.

Bir IB Diplomasında alınabilecek maksimum puan sayısı:

6 ders x 7 puan + 3 çekirdek puan = 45 puan

Extended Essay veya TOK dersinde başarısız not alamaz.

CAS gerekliliklerini tamamlamalıdır.

1. İç Değerlendirme

Ders öğretmeni tarafından yapılan değerlendirmeye dayanmaktadır. Öğretmenin değerlendirmesi 
IB’nin belirlediği kriterler üzerinden yapılır. Öğrenciler tarafından gönderilenler, isteğe bağlı olarak IB 
sınav görevlileri tarafından incelenebilir. Değerlendirilen çalışma, genellikle bir kursun final notunun 
yaklaşık %20-25’ini oluşturur.

2. Sözlü Sınavlar - Dillerde

Bu sınavlar, ders öğretmeni tarafından yönetilir ve IB sınav görevlilerine moderasyon için 
sunulabilmesi adına kaydedilir.

3. Bilgi Teorisi

Öğrenciler bir Sergi ve Makale üzerinde çalışırlar. Sergi için IB’nin belirlediği konulardan birini seçen 
öğrenci, kendi belirlediği 3 objeyi bu başlık çerçevesinde inceler. Sergi çalışması öğretmen tarafından 
değerlendirilir.

Öğrencilere altı makale başlığı seçeneği sunulur. Başlıklar IB tarafından belirlenir. Çalışmak için 
bir konu seçerler. Tüm Bilgi Teorisi denemeleri, IBO tarafından atanan sınav görevlileri tarafından 
değerlendirilir.

4. Genişletilmiş Değerlendirme

Bu ders içeriğinde öğrenciler kendi seçtikleri bir dersten bir makale yazacaklardır. Seçilen kursa 
bağlı olarak her öğrenciye araştırma süreci boyunca öğrenciyi denetleyen bir danışman/öğretmen 
atanır. Bu 4000 kelimelik Genişletilmiş Denemeler, IB tarafından atanan sınav görevlileri tarafından 
değerlendirilir.

5. Yaratıcı Etkinlik ve Hizmet Faaliyetleri

Öğrenciler, CAS koordinatörü ile birlikte, yılın başında belirledikleri etkinliklerin öz değerlendirmelerini 
tamamlar ve ardından etkinlik denetçileri kısa bir inceleme yazar. Bunlar daha sonra CAS 
Koordinatörü ile görüşülür. Öğrenci, 7 öğrenme çıktısının tümünü elde etmiş olmalıdır. Bir öğrencinin 
CAS gerekliliklerini karşılamadığına karar verilirse, Diplomanın başarısız olmasıyla sonuçlanması 
muhtemeldir.

6. Dış Değerlendirme

IB Diploma Programının dış değerlendirmesi 12. Sınıfın Mayıs ayında yapılan yazılı sınavlardır. Sınavlar 
IB kurallarına göre IB tarafından belirlenen gün ve saatte yapılır. Sınav kağıtları sınavdan sonra IB’ye 
gönderilir ve tüm değerlendirme IB yetkilileri tarafından yapılır. Her dersin final notunun yaklaşık 
%75-80’ini oluşturur.

IB DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Kurs Tanımı ve Amaçları

IB öğrencisinin nihai diploma notu, her dersten aldığı notların birleştirilmesiyle oluşur. En az 24 puan 
alan bir öğrenci, zorunlu derslerin gereklerini yerine getirdiği takdirde IB Diploması almaya hak 
kazanır.

IB DİPLOMASININ ALINABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
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Yurtdışı Üniversiteler

Özel Maya Okulları, merkezi Ankara’da bulunan Uluslararası Ofis ile koordineli olarak çalışmaktadır. 
Periyodik olarak her iki ofis de yurtdışında eğitim hakkında bilgi verir. Her eğitim-öğretim yılının 
başında (tercihen ekim ayında), Ankara Merkez’deki Uluslararası Danışmanlık ofisi ve Antalya’daki 
yurtdışı danışmanlık ofisi, başta veliler olmak üzere öğrenci ve öğretmenleri yerel bazda bilgilendirir. 
IB programı kapsamında hem öğrencilere hem de velilere aşağıdaki başlıklar altında destek 
sağlanabilmektedir:

• Yurtdışı üniversitelere başvuru süreçleri hakkında,
• IB ders tercihleri ile istedikleri bölümler arasındaki ilişki,
• IB diploma notuna göre bölümlere üniversite girişleri,
• Üniversitelerin genel kabul politikaları
• Yabancı bir ülkede nasıl hayatta kalınacağına dair genel bilgiler

IB Diploma kabul süreci ile ilgili olarak : 

IB notları 1 ile 7 arasında değişmektedir. Tahmini notlar, başvuru sürecini talep eden üniversitelere 
dış değerlendirme sınavlarından önce gönderilmektedir. Türk diplomasının transkripti açıklanmış 
notlarla birlikte gönderilir.

• Öğrencilerin kabul edilebilmesi için üniversiteler tarafından belirlenen diploma notları olabilir.
• Üniversite, öğrenci hakkında daha detaylı bilgi talep edebilir.
• Üniversitelerin öğrenci kabul etme veya reddetme hakkı vardır.

11. SINIF MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GEREKLİ DERSLER

12. SINIF MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GEREKLİ DERSLER

ÜNİVERSİTE BAŞVURU SÜRECİ

Türkiye’deki Üniversiteler

IB Programı sonrasında Türkiye’deki okullara kayıt yaptırmak isterlerse, Uluslararası Programlar Ofisi 
ve Rehberlik Birimi ile birlikte ülkemizdeki okulların IB seçenekleri hakkında bilgilendirilirler. Bu farklı 
şekillerde olabilir:

• Bazı üniversitelerde başvuru sırasında IB diplomasını ibraz eden öğrenci, istediği bölüm için 

belirtilen diploma notunu almışsa, belirlenen oranda burs kazanabilir.

• Bazı üniversiteler IB Programında alınan bazı derslerden dersin düzeyine göre muaf tutulabilir.

• Ayrıca bazı üniversiteler ilgili alanda belirli koşulları sağlamaları halinde diploma notuna 

bakarak başka bir bölüme geçişi onaylayabilmektedir.

Genel olarak üniversitelere başvururken bazı derslerin bölüme göre ağırlık durumu başvuru 
süreçlerini kolaylaştırabilir. Bu anlamda örnek teşkil edebilecek birkaç bölüm dersinin önerilen ders 
ağırlıklarına ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir. Öğrenciler ilgi alanlarına ve kariyer tercihlerine göre 
bu tablolardan yararlanabilirler.

ÖRNEK 1: MÜHENDİSLİK

DERSLER ZORUNLU ÇEKİRDEK DERSLER

DİL A (SS)

BİLGİ KURAMI

GENİŞLETİLMİŞ MAKALE

CAS

DİL B (SS)

KÜRESEL POLİTİKA (SS)

FİZİK (YS/ SS)

KİMYA (YS/ SS)

BİYOLOJİ  (SS)

MATEMATİK : A & Y (YS)

ÖRNEK 2: TIP, ECZACILIK

DERSLER ZORUNLU ÇEKİRDEK DERSLER

DİL A (SS)

BİLGİ KURAMI

GENİŞLETİLMİŞ MAKALE

CAS

DİL B (YS/ SS)

KÜRESEL POLİTİKA (SS)

FİZİK (SS)

KİMYA (YS/SS)

BİYOLOJİ (YS)

MATEMATİK: A & Y (YS)

ÖRNEK 3: EKONOMİ, İŞLETME

DERSLER ZORUNLU ÇEKİRDEK DERSLER

DİL A (YS /SS)

BİLGİ KURAMI

GENİŞLETİLMİŞ MAKALE

CAS

DİL B (YS/SS)

KÜRESEL POLİTİKA (YS/SS)

FİZİK (SS)

KİMYA (SS)

BİYOLOJİ (SS)

MATEMATİK: A & Y (YS)

Tüm 11. sınıf öğrencileri aşağıdaki dersleri almak zorundadır:

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
• Tarih dersi
• Felsefe
• 2.Yabancı Dil
• Rehberlik

Not: IB dersi olarak seçmemişler ise aşağıdaki dersleri zorunlu olarak almak zorundadırlar.

• Beden Eğitimi
• Görsel Sanatlar/Müzik

12. sınıf öğrencilerinin tamamı aşağıdaki dersleri almak zorundadır;

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
• Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi
• 2.Yabancı Dil
• Rehberlik
• Beden Eğitimi
• Görsel Sanatlar/Müzik

Tamamlanacak MEB derslerinin içeriği Milli Eğitim Bakanlığının 11. ve 12. sınıflarda okutulmasını 
öngördüğü ders çıktılarıdır.



IB ÖĞRENCİ & VELİ EL KİTABI20

IB İÇİN ÖNEMLİ KAVRAMLAR

DIPLOMA PROGRAMME ASSESSMENT PROCEDURES 2021

COURSE SELECTION GUIDANCE

(https://www.ibo.org/university-admission/support-students-transition-to-higher-education/

course-selection-guidance/ )

WHAT IS AN IB EDUCATION? SUPPORT MATERIAL

WHAT IS AN IB EDUCATION?

REFERANSLAR

ÖĞRENME PROFİLİ

IB öğrenen profili, eylemdeki misyon beyanıdır; Uluslararası görüşlü olmanın ne anlama geldiğine 
ilişkin IB tanımının merkezinde yer alır ve okulları öğrenmeye odaklanmaya teşvik eder.

Bir IB eğitimi, doğası gereği bütünseldir – tüm insanlıkla ilgilidir. IB programları, bilişsel gelişimin 
yanı sıra öğrencilerin sosyal, duygusal ve fiziksel iyilik halleriyle ilgilenir. (Bu kısım IB web sitesinin 
tanımıdır.)

Bu nedenle öğrenen profili resmi her belgemizin başında yer almaktadır. Okulun farklı köşelerinde 
e-öğrencilerin kendi çalışmaları olan öğrenen profili çalışmaları bulunmaktadır. Öğretmenlerimizin 
her biri derslerinde bu profili pekiştirmek için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Profil özellikleri ile 
sadece akademik başarının ötesinde derin birçok niteliğe sahip öğrencilerin hedeflerinin altı 
çizilmiştir.

ULUSLARARASI FİKİRLİLİK

Uluslararası fikirlilik, dünyaya açıklık ve başkalarıyla derin bağımızın tanınması ile karakterize edilen 
bir düşünme, olma ve hareket etme biçimini yakalayan çok yönlü bir kavramdır. Bir IB eğitiminin farklı 
unsurlarını birbirine bağlayan merkez olan IB Dünya Okullarında hem kültürün hem de müfredatın 
merkezinde yer alır.

Uluslararası fikirlilik, topluluklar, halklar ve uluslararasındaki benzerlikleri tanır ve farklılıkları onaylar. 
Benzerlik bilgisi ve anlayışı ortak temellerin kurulmasını sağlar; Çeşitliliğin tanınması ve kabul 
edilmesi, çeşitliliğin takdir edilmesini ve kutlanmasını teşvik eder. (Bu kısım IB web sitesinin tanımıdır.)

Okul olarak her derste öğrencilerin uluslararası farkındalığını teşvik etmek ve genişletmek için 
çalışıyoruz. Her yıl, her öğrencinin sınıf içinde ve dışında çalışmalarını yönlendirmek ve teşvik etmek 
için etkinlikler artarak devam etmektedir.




