2017 - 2018 eğitim öğretim yılı için 9. sınıfa öğrenci kayıt kabul kriteri
nedir?
İzmir Gelişim Koleji, TEOG sınavlarının sonuçlarında ortaya çıkan YEP’e (yerleştirmeye esas
puan) göre öğrenci kaydı yapmaktadır. YEP en yüksek 500 puan olabilmektedir. Sınavdaki tüm
derslerin ortalama puanları, 6. 7. ve 8. sınıf ortalamaları yerleştirmeye esas puanın
hesaplanmasında kullanılmaktadır.
410 puan ve üzerinde performans gösteren öğrencilerimizin kaydı liseye yapılacaktır. Başka bir
okulun 8. sınıfından mezun olmuş adayların kesin kaydı (öğrenci taban puanın üzerinde puan
aldıysa) mülakat sonucuna göre netleşecektir.
Milli takım kadrosuna çağırılan öğrenciler ve şehit-gazi çocukları bu puanın altında da yer alsalar
yine de liseye geçişleri mümkün olacaktır.

Başka bir ortaokuldan mezun gelen öğrencilerin 9. sınıf için kayıt kabul
koşulları da aynı mı?
Hayır aynı değil. Başka bir ortaokuldan liseye kayıt için başvuran öğrencilerin TEOG
ortalamasının da (YEP) 410 puan ve üzerinde olması gerekmektedir. Kendi ortaokulumuzdan
mezun olan öğrencilerimiz 405 puan ve üzerinde kayıt hakkı kazanır ve mülakattan muaftırlar.

Kayıt dönemi ne zaman? Ne zaman okula kayıt yaptırabilirim?
Lisenin kayıt dönemi 27 Nisan itibariyle başladı. Öğrencimizin tahmini yerleştirmeye esas
puanına göre kesin kayıt yapıyoruz. YEP sonucu kesin olarak açıklandığında bu kayıtları e-okul
üzerinden kesin kayıda dönüştüreceğiz.
9. sınıfta sadece 80 öğrencilik bir kontenjanımız bulunmaktadır.
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Lisede bursluluk hakkı nasıl alınır?
Lisede öğrencilerimizin TEOG performansına göre (Yerleştirmeye Esas Puana göre) akademik
burs verilmektedir. Eğitim bursu, öğrencimizin tüm lise hayatı boyunca geçerlidir. Her yıl
yeniden bursluluk sınavı yapılmayacaktır. Buna göre,
500 puan üzerinden,
500 – 490 arasında puana sahip olan öğrencilerimiz %100 eğitim bursu (13 öğrencilik kontenjan
bulunmaktadır, sadece 28 nisan tarihi için geçerlidir),
489.99 - 485 puan arasındaki öğrencilerimiz %75 eğitim bursu (4 öğrencilik kontenjan vardır,
kontenjan dolduğunda bir alttaki burs geçerli olacaktır.),
484,99 - 480 puan arasında olan öğrencilerimiz %50 eğitim bursu (10 öğrencilik kontenjan
vardır, kontenjan dolduğunda bir alttaki burs geçerli olacaktır.),
479,99 - 465 puan arasında alan öğrencilerimiz %25 eğitim bursu (10 öğrencilik kontenjan
vardır),
464,99 - 410 puan arasındaki öğrencilerimiz ise kayıt hakkı kazanmışlardır.
Bursluluk hakkı kontenjanlarla sınırlıdır. Öğrencimizin YEP’e göre kazandığı burs hakkı
kontenjanı dolmuşsa, bir alttaki burs oranı ile kayıt gerçekleştirilebilir.

Başka bir bursluluk fırsatı var mı?
Lisede akademik bursun yanında sporcu bursu da verilmektedir. Basketbol ve voleybol
branşlarında lisanslı oyuncular sporcu bursu için Gelişim Koleji Spor Kulübü ile iletişime
geçmelidirler. Öğrencinin antrenman izlemeleri sonrasında bursu belirlenecektir. Sporcu bursu
alan öğrenciler de bursluluk durumunun devamı için akademik kriterler aranmaktadır.

Burs almadan liseye kaydolan bir öğrenci sonraki yıllarda burs alabilir
mi?
Evet, alabilir. Her düzeyde yıl sonu ortalamaya göre ilk üç içinde yer alan öğrenci bir sonraki yıl
için burs hakkı kazanır. Yıl sonunda 1. Olan öğrenci bir yıllık %100 eğitim bursuna, 2. Olan
öğrenci bir yıllık %50 eğitim bursuna ve 3. Olan öğrenci bir yıllık %30 eğitim bursuna hak
kazanır.
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Bursluluk hakkı yalnızca bir yıl için mi geçerli? Öğrenci bursluluk
hakkını kaybedebilir mi?
Öğrencimizin hak ettiği burs dört yıl için geçerlidir; ancak her yıl bursluluk durumu yeniden
kontrol edilir. %50 ve üzerinde burs alan bir öğrenci her yıl 85 üzerinde bir not ortalamasıyla yılı
bitirmeli ve 10. sınıfın sonuna kadar bir bilimsel proje çalışma grubunun içinde yer almalıdır.
Öğrencinin bu ortalamayı tutturması için okulda özel izleme programı yürütülür. %50’nin altında
burs alan öğrenciler ve spor bursundan faydalanan öğrenciler ise 70 puan ortalaması
tutturmalıdır.

Yurt içinde bir üniversiteyi hedefleyen öğrenciler için nasıl çalışmalar
yapılacak?
Lisede 9. sınıftan itibaren yoğun ve dengeli bir üniversiteye hazırlık programı uygulanıyor. 8.
sınıfta olduğu gibi haftalık izleme sınavları ve bireysel hedef belirleme çalışmaları 9. sınıfın
başından itibaren başlıyor.
9. ve 10. sınıfta her dönem iki haftada bir HİS (Haftalık İzleme Sınavları) yılda iki deneme
sınavı, 11. sınıfta YGS hazırlık programı ve her ay deneme sınavı ve 12. sınıfta ise ağustos
ayında başlayan tam günlük bir hızlandırma programı ile birlikte yılda 55 deneme sınavı
yapılıyor.
Lise Ölçme ve Değerlendirme Kurulu her öğrencinin akademik ilerleyişini denetliyor ve kısa
süreli hedef çalışmaları ile öğrencimizin eksiklerini giderme konusunda çalışmalar yapıyor. 12.
Sınıfta altı öğrenciye bir öğretmenlik özel bir danışmanlık sistemi de uygulanıyor.

Lisede uluslararası programlar var mı?
Okulumuz College Board üyesidir, Edexcel A Level uluslararası diploma programı uygulanır ve
PASCH okuludur. ACT (American College Testing), IELTS ve AP sınav merkezidir.
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Avrupa’da bir üniversiteye geçiş nasıl gerçekleşecek?
Öğrencilerimiz 9. ve 10. sınıfta I-GCSE tabanlı bir ingilizce eğitimi alıyorlar. I-GCSE programı
İngiltere eğitim bakanlığının ana dili İngilizce olan öğrencilere uyguladığı bir dil programıdır. IGCSE programını İzmir’de uygulayan ilk okuluz. 10. sınıfın sonundan itibaren ise Dünya’da
geçerli üç uluslararası diploma programından biri olan EDEXCEL A Level diploma programını
uyguluyoruz.

Amerika’da bir üniversiteye geçiş için ne yapmak gerekecek?
Okulumuz College Board tarafından tanınan bir okuldur (CEEB Code: 696344) ve Advanced
Placement ders kataloğundan dersler 11. sınıftan itibaren alınabilmektedir. Advanced Placement
dersleri tamamı ingilizce olarak ve uluslararası müfredatla işlenmektedir.
Öğrencilerimiz her yıl düzenlenen Amerika dil kampında üniversitelere ziyaretlerde bulunarak
öğrenci kabul bürolarından yerinde bilgi alabiliyorlar. Her yıl yurt dışından gelen üniversitelerin
okul ziyaretlerinde öğrenci kabul bürolarıyla tanışıp kabul dosyası teslim edebiliyorlar. Ayrıca
dört yıl boyunca devam eden Erken Kariyer Programı ile öğrencilerimizin başvuru dosyalarında
onları öne çıkartacak sertifikaları alma şansı da var.

Lisede bilimsel çalışmalara destek programı var mı?
Evet var. Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesinden bilim danışmanlarımız eşliğinde
isteyen her öğrencimiz bilimsel çalışmalara katılıyor ve üniversitelerin laboratuarlarını
kullanabiliyor.

Lisede uluslararası organizasyonlara katılım var mı?
Evet, var. Katıldığımız bazı organizasyonlar şöyle: MUN, Destination Imagination, World
Scholars Cup, Atlantic Pasific Math League, Waterloo, AMC-10, ISTA, Round Square...
Ayrıca lisemizin İzmir’de Model Birleşmiş Milletler konferansı (MUN) düzenleyen ilk okul
olduğunu da söylemeliyiz. IGMUN (İzmir Gelişim MUN) her yıl 19-22 Mayıs tarihleri arasında
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yapılıyor.

Yabancı Dil programının uluslararası bir geçerliliği var mı?
Haftada 40 saat olan lise programının 10 saati ingilizce (9. ve 10. sınıfta 10, 11. sınıfta 8 saat
ingilizce dersi verilmektedir), 5 saati ise İtalyanca ya da Almanca olarak ikinci yabancı dil
derslerine ayırılmış durumda.
İngilizce derslerinde 11. Sınıfta IELTS tüm öğrencilerimiz için zorunludur. Almanca ve İtalyanca
derslerinde 11. Sınıfta tüm öğrencilerimiz B1 ya da B2 sınavlarına girmek zorundalar. Bu
nedenle 9. Sınıftan itibaren Avrupa dil referansı kriterleri çerçevesinde bir yabancı dil programı
yürütüyoruz.
İngilizce derslerinde ayrıca 9. ve 10. sınıfta I-GCSE programı uygulanır. GCSE programı dünya
çapında geçerliliği olan bir yeterliliğin önünü açar ve öğrencileri A-Level derslerine hazırlar. IGCSE müfredatı yaratıcı düşünme, entellektüel sorgulama, sorun çözme becerilerine yönelik
tasarlanmış olup öğrencilerin A- Level dersleri sırasında başarmaları gereken yetenekleri artıran
bir programdır. Okulumuzda A- Level sınavlarına 10. ve 11. sınıf öğrencilerimiz girmeye
başlamıştır.
Okulumuz aynı zamanda bir PASCH okuludur ve Türkiye’de ikinci yabancı dili Almanca olan
okulların arasında bu programa akredite olan 4 kurumdan biridir. PASCH öğrencilerimizin
Almanya’daki üniversitelere doğrudan geçiş yapmasını kolaylaştıran bir programdır.
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