
GELİŞİM KOLEJİ’NDE ADVANCED 
PLACEMENT DERSLERİ BAŞLADI 
2014 - 2015 Eğitim Öğretim yılından itibaren okulumuzda Pre-AP Fizik ve Dünya Tarihi ile 
başlayan Advanced Placement dersleri önümüzdeki yıl AP derslerine dönüşüyor. AP derslerinden 
geçerli skor alan öğrencileri Dünyanın seçkin üniversiteleri tarafından kabul edilme avantajını 
yaşıyorlar. Ayrıca Türkiyedeki Sabancı, Koç, Özyeğin gibi vakıf üniversiteleri de lisede AP dersi 
alan öğrencilere öğrenim hayatı boyunca geçerli burs veriyorlar.  

Advanced Placement Dersi nedir? 
Advanced Placement (AP) programı Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) uygulanan ve oradan 
tüm dünyaya yayılan bir programdır. ABD’nin dışında 60’tan fazla ülkede AP Programı 
uygulanmakta ve tanınmaktadır.  

AP Programı öğrencilere daha lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma ve bu derslerden 
üniversitede muaf olma imkanını sağlar. Özellikle öğrencilerin yurt dışı üniversite başvurularında 
onları diğer öğrencilerden ayırt edecek ve avantaj sağlayacak bir programdır. Yurt dışı 
üniversitelerinin kabul aşamasında öğrencilerin AP dersi alıyor olmaları ve yıl sonunda AP 
sınavlarına girmeleri bu öğrencilerin diğer öğrencilere göre üniversiteye daha hazır olduğunu 
gösterir. Çünkü lisedeyken üniversite seviyesinde ders almışlar ve sınavına girerek geçmişlerdir. 

AP Programının size yararı nedir? 
Başarı: AP size üniversiteye girebilmek için kredi alma ya da ön yerleştirme sürecinden 
yararlanma ve üniversiteye kabul sürecinde öncelikli olma imkanını sağlar.  

Hazırlık: AP, daha iyi çalışma alışkanlıkları geliştirmeniz, yazı yazma becerilerinizi iyileştirmeniz, 
problem çözme yeteneklerini edinmeniz gibi, ileride üniversite yıllarınızda başarılı olabilmeniz 
için hayati bazı becerileri geliştirmenize yardımcı olur. 

Güven: Şimdiden aklınıza gelmeyecek ve akademik başarı elde etmek için karşılaşabileceğiniz 
bazı zorlukları aşma becerilerini elde etme güvenini sağlar. 

Üniversite Kredisi kazanmak veya üniversiteye kabul edilmek - Yeterlikli AP sınavı notlarıyla 
Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Kanada’da bulunan kolej ve üniversitelerin yüzde 90’ından 
çoğunda kredi kazanabilir, üniversiteye yerleştirilebilir veya her ikisini birden elde edebilirsiniz.  

Ders kredisini ya da üniversiteye girişi College Board ya da AP programı değil, her kolej veya 
üniversite ayrı ayrı sağlamaktadır. Herhangi bir kolej veya üniversitenin AP politikasını yazılı 



olarak temin etmeniz gerekir. Bu bilgileri kurumun kataloglarında veya Web sitesinde bulabilir 
veya AP kredi politikasıyla ilgili ayrıntılara www.collegeboard.com/ap/creditpolicy linkinden 
ulaşabilirsiniz. 

Eğer Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bir kolej veya üniversiteye başvurmak istiyorsanız, AP 
programını tanıma politikalarını www.collegeboard.com/apint linkinden bulabilirsiniz. Amerika 
Birleşik Devletlerinin dışında 55 den fazla ülkedeki bir çok kurum kabul süreçlerinde öğrencinin 
zorlu bir ders programında başarılı olabilme göstergesi olarak AP sınav sonuçlarını tanımaktadır. 
Bu üniversitelerin çoğu kredi vermekte ve/veya öğrenciyi kuruma kabul etmektedir. 

Gelişim Koleji Öğrencileri Hangi AP 
derslerinden alabilecekler? 
Gelişim Kolejinde 2015 - 2016 Eğitim öğretim yılından itibaren 11. sınıfta olan öğrenciler AP 
derslerinden alabilirler. Önümüzdeki yıldan itibaren aşağıdaki dersler okulumuzda verilecektir.  

Calculus A 
Physic A 
Biology 
Chemistry 
Human Geography 
World History 
English Language and Composition 

AP Sınavları ve Not Dağılımı 
AP sınavlarına girmek şart olmamakla birlikte, AP dersini alan her öğrencinin Mayıs ayının 1. ve 
2. haftasında Hisar Okullarında yapılan AP sınavına girmesi beklenir. Örneğin; AP Biyoloji dersi 
alan bir öğrencinin Mayıs’ta sınava girmesi ve bu sınavdan 5 üzerinden en az 3 alması öğrencinin 
bu dersten üniversitenin birinci sınıfında muaf olmasını ve okulunu erken bitirmesine yardımcı 
olur. AP sınavları çoktan seçmeli ve kısa cevaplı veya kompozisyon tarzındadır. Sınavlar ücretlidir. 

Not dağılımı: 
5= Üstün düzeyde yeterli  
4= İyi derecede yeterli  
3= Yeterli  
2= Yetersiz  
1= Başarısız 

http://www.hisarschool.k12.tr/www.collegeboard.com/ap/creditpolicy
http://www.hisarschool.k12.tr/www.collegeboard.com/apint


Her öğrenci 11. sınıfa geldiğinde AP 
dersi alabiliyor mu? 
Gelişim Koleji olarak her öğrencimizin AP derslerinden faydalanmasını istiyoruz, ancak 
ingilizce ve alan bilgisi belli bir düzeyin üzerinde olduğunu kanıtlayan öğrenciler AP 
derslerinden alabiliyorlar.  

10. Sınıfın sonunda ingilizce dersinde A ya da B kurunda olup 85 ve üzeri not 
ortalamasına sahip olan; 10. sınıfın sonunda alacağı AP alan dersinden 85 üzerimde bir 
not ortalamasına sahip öğrenciler (Örn: Calculus A almak isteyen öğrencinin 10. sınıf 
matematik ve ingilizce not ortalamasının 85 üzerinde olması gerekmektedir) AP dersleri 
almak için okula başvuru yapabiliyorlar.   

AP ve IB Programlarının Farklılıkları 
Nelerdir? 

AP bağımsız bazı derslerden meydana gelmiştir. (AP Amerikan Tarihi, AP Calculus AB 
gibi). 
IB programı, 6 ders alanı, bir bitirme tezi, ve yaratıcılık,etkinlik,hizmet zorunluluklarını 
içeren iki yıllık bir programdır. 

Üniversite düzeyinde bir dersi başarmayı hedefleyen tüm öğrencilere açıktır; aşağı sınıf 
seviyelerinde bazı AP derslerinin ön şartları ve performans standartları vardır. 
Üniversite düzeyinde bir dersi başarmayı hedefleyen ve ayrıca yaratıcılık, etkinlik, 
hizmetle ilgili çalışmalar yapmaya hazır olan tüm öğrencilere açıktır.  IB dersleri için bazı 
ön şartlar da mevcuttur. 

AP sadece bir veya iki akademik disiplinle ilgili olarak ilerleyip uzmanlaşmak isteyen 
öğrencilerin yolunu açar ve imkanlar sağlar. 
Altı ayrı derste, yani Ingilizce, Dünya Dili, Fen, Matematik, Bireyler ve Toplumlar, ve 
Sanat/Seçmeli dersler alanlarında kapsamlı ve üst düzey bir eğitim almak üzere 
motivasyonu olan ve üniversite düzeyindeki bu derslerde başarılı olmaya azimli tüm 
öğrenciler açıktır.  IB diplomasına aday olan öğrenciler ayrıca Bilgi Kuramı dersini alırlar, 
4000 kelimelik bir bitirme tezi hazırlarlar ve yaratıcılık, etkinlik, hizmet çalışmalarını 
tamamlarlar. 



AP notları sadece AP sınavlarına dayalıdır. 
IB sınavlarının çoğu kısa cevaplı, uzun cevaplı ve kompozisyon tarzı sorulardan oluşur.  İç 
değerlendirmelerde çoktan seçmeli sorular sorulmaz. 
AP sınavları çoktan seçmeli ve kısa cevaplı veya kompozisyon tarzındadır. 
Sadece IB derslerine kaydolmuş olan öğrenciler IB sınavlarına girebilirler ve IB kredisi 
alabilirler. 

Her öğrenci AP sınavına girebilir; belirli bazı dersler öğretilir fakat dersi almak AP 
sınavına girmenin ön şartı değildir. 
Sadece IB derslerine kaydolmuş olan öğrenciler IB sınavlarına girebilirler ve IB kredisi 
alabilirler. 

AP sınavları Educational Testing Service (ETS) (Eğitim Test Hizmetleri)nin uzmanlarıyla 
birlikte College Board tarafından hazırlanır.  Sınavlar yerel olarak verilir ve 
değerlendirilmek üzere ETS ye gönderilir. 
IB sınavları uluslararası sınav hazırlama paneli tarafından geliştirilir ve değerlendirilir. 
Sınavlar yerel olarak verilir ve değerlendirilmek üzere Wales’de bulunan IB Organizasyonu 
sınav merkezine gönderilir. 

AP dersi öğretmenleri, diğer akademik alanlardan bağımsız olarak, öğrencilerini 
desteklemek amacıyla kendi disiplinleriyle ilgili olarak çalışırlar.  Öğretmenlerin dersi 
öğretmeden önce herhangi bir AP eğitimine tabi tutulmaları gerekmez. 
IB öğretmenleri öğrencilerine gerekli öğretimi verebilmek ve müfredat programını 
disiplinlerarası düzeyde yürütebilmek için düzenli olarak toplantılar yaparlar ve bir takım 
halinde çalışırlar.  Öğretmenlerin IB dersini verebilmek için önceden eğitim almaları 
gerekir. 

AP dersleri üniversiteye giriş seviyesi hazırlık derslerine benzer biçimde, belirli bir 
disiplini derinlemesine ve geniş olarak inceleyerek hızlı ilerleyen derslerdir. 
Derinlemesine araştırma, soruşturma ve analizlerin yapılabilmesi için IB dersleri  iki 
yıllık sürede yapılır. 

AP öğrencileri belirli sınıflarda ve disiplinlerde arkadaş grupları oluşturabilirler fakat bu 
programın amaçlarından biri değildir. 
IB programı akademisyenlerin denetiminde ekiplerin ya da arkadaş gruplarının meydana 
getirilmesini ister.  IB fen öğrencileri bir grup araştırma projesi oluşturabilmek için tüm 
fen dallarıyla disiplinler arası çalışmalar yaparlar. 

AP Scholars (bilimadamları) programı ve International diploma (uluslararası diploma) 
şeklinde AP sınavlarında yüksek başarıyı tanır. 
Başarılı olan IB programı öğrencileri programın tümünü kapsayan bir IB diploması ya da 
tek tek alınan IB dersleri için IB sertifikası alırlar. 
  


