
Neden İTK’da
 Yatılı Hayat

Yatılı hayatın 
kazandırdıkları;
•  Ömür boyu dostluklar
•  Paylaşmayı öğrenme 
•  Düzenli ders çalışma alışkanlığı
•  Sorumluluk duygusunun akranlarından daha
     erken gelişmesi
•  Hayat boyu yol gösterecek öz disiplin sahibi olma
•  Kendi kendine yetebilmeyi sağlayan becerileri
     erken yaşta geliştirme
•  Haftanın 7 günü kampüsün akademik ve sosyal
     tüm olanaklarından faydalanma

Yatılı hayat ile öğrencilerimizi sadece akademik değil 
sosyal yönden de başarıyı yakalamış, kendi ayakları 
üzerinde daha erken yaşlarda durabilen, yarınlarda 
var olacak bireyler olarak yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimizin yatılı hayata fiziksel, sosyal ve psiko-
lojik olarak adaptasyonunu sağlamak, okula uyum 
süreçlerini kolaylaştırmak, akademik başarılarını 
desteklemek, kendini ifade edebileceği sosyal ortam-
lar sağlamak, karşılaşabileceği problemlerde kendile-
rine ve velilerine destek olmak en büyük sorumluluğu-
muzdur.

Yatılı hayat geleneğinin bir parçası olan kültür, sanat 
ve spora etkin olarak öğrencilerimizin katılmalarına 
olanak sağlayarak, İzmir’in kültürel ve tarihi dokusu-
nu da öğrenmelerine fırsat yaratırız. Belirlenmiş  
günlerde düzenlenen geziler ile öğrencilerimiz böyle-
likle sosyal etkinliklere de zaman ayırır.

Sonuç olarak yatılı bir öğrenci akademik olarak 
kazanımlarının yanı sıra fiziksel, sosyal ve psikolojik 
gelişim sürecini de sağlıklı bir şekilde tamamlamış, 
hayata hazır, öz güvenli, problem çözebilme gücüne 
sahip bir birey olarak mezun olur.

“Yatılı hayat sana nasıl 
yaşaman gerektiğini, 

hayatını nasıl düzenlemen gerektiğini 
öğretiyor ve gençliğinin en güzel çağlarında 
bunu öğreniyorsun. İleride gerek üniversite 

hayatında gerek iş hayatında yatılı 
okumayanlara karşı çok avantajlıyız. 

3 kelimeyle açıklamam gerekirse yatılı hayatın 
bana kattıklarını, planlı oldum, düzenli oldum ve 

gerçekten ders çalışmayı öğrendim.“
Deniz

“Yatılı okumanın en büyük 
avantajlarından biri üniversiteden 

                             önce yatılı hayatı deneyimlemek
                      ve alışmak.” Bengisu

“Gerçekten hiçbir şeye 
değişemeyeceğim inanılmaz dostluklar 
kazandırdı bana. Yatakhanede beraber 
kaldığınız arkadaşlarınız sizin aileniz 

oluyor. Hayatınızı beraber geçiriyorsunuz. 
En kötü anınızda, en iyi anınızda, her an 

yanınızda oluyorlar.’’ 
Deniz
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•  55 metrekare odalardan oluşan, kampüs içinde 
    yer alan yatakhane
•  7/24 güvenlik ve revir
•  İşleyişten sorumlu, öğrencilere yardımcı 
     belletmenler (görevli öğretmen) 
•  Bina girişi ve katlarda kamera sistemi
•   İzmir’in merkezinde
•  Hem Metro hattına, hem de sahil tramvay durağına 
     4 dk. yürüyüş mesafesi
•  Merkezi ısıtma
•  “Anne eli değmiş gibi” kendi mutfağımızda hazırlanan yemekler
•   Sabah, öğle, akşam 3 öğün kampüs yemekhanesinde 
     yemek imkanı
•   2-3-4 kişilik odalar
•  Hizmet personeline, hijyen ve sağlık alanında düzenli eğitim
•   Sertifikalı ve uluslararası platformlarda 
     kabul görmüş temizlik ürünleri
•  Ayrı binalarda, ayrı girişlere sahip kız ve erkek yatakhaneleri 
•  Okul sonrası, öğretmen gözetiminde etüt çalışmaları ile
     öz disiplin kazanma olanağı
•  Etüt, ek ders ve tamamlama dersleri, deneme  sınavları, 
     soru çözüm saatleri 
•  Okul sonrası ücretsiz kurslar ile kişisel gelişim imkanı
    (Kodlamayı Seviyorum, Resim, Seramik, 
    Drone Dizayn, Bale, Unity ile Oyun Programlama,
    Yazılım, Python ile Programlama) 
•  Kampüs içerisinde 7 gün açık fitness salonu, 
    kapalı spor salonları ve açık hava spor alanları
    ile haftanın 7 günü sağlıklı yaşam
•  100’e yakın spor takımı ile spor çalışmaları 
•  Okul sonrası akademik ve sanat kursları
     (SAT - TOEFL Kursları, Bilimsel Olimpiyatlara Hazırlık Çalışmaları,
     İngilizce-Almanca-İspanyolca-Fransızca Kursları, 
     Müzikal ve Münazara Kulübü Çalışmaları)
•  Kütüphane ve bilgisayar labarotuvarı

1950 yılından bu yana on binlerce mezun vermiş, öğrencilerini yatılı kültür ile yetiştirmeye devam eden İzmir 
Özel Türk Koleji bu hizmeti layıkıyla yerine getiren en önemli eğitim kurumlarının başında gelmektedir. İzmir 
Özel Türk Kolejinde yatılı hayat; dostluk, arkadaşlık, paylaşmayı öğrenme, düzenli ders çalışma, düzenli 
eğitim öğretim, sorumluluk duygusunun gelişmesi, haftanın 7 günü kampüs olanaklarından faydalanma, öz 
disiplin sahibi birey olma anlamlarına gelmektedir.

Neden İTK?
•  Atatürkçü
•  Öğrenciye Özel Etüt, 
    Ek Ders Ve Tamamlama Dersleri
•  YKS Hazırlık Programları
•  Ulusal Ve Uluslararası Bilimsel Projeler
•  Advanced Placement (AP) Programı
•  Bilimsel Olimpiyatlara Hazırlık Çalışmaları
•  Hafta Sonu & Okul Sonrası Kurslar
•  Deneme Sınavları, Soru Çözüm Saatleri
•  Akademik Takip Sistemi

•  Dünyada Kabul Görmüş Uluslararası
    Geçerliliği Olan Sertifikalar
•  Kalıcı İngilizce Dil Eğitimi  Almanca,
     Fransızca, İspanyolca Dil Eğitimi
•  Kariyer Belirleme Ve Yönlendirme 
    Çalışmaları
•  Mesleki Gölge Çalışmaları
•  Etüt Çalışmaları
•  Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı
•  89 Kulüp
•  Kodlama & Programlama, Drone, 3D Modelleme  
•  Akademik İnceleme, Araştırma, Kültür Ve
    Sanat Gezileri
•  Yurtiçi Ve Yurtdışı
     Gezileri
•  100 Spor Takımı
•  Yurtdışı Müzik 
     Ve Spor 
     Festivallerine
     Katılım

1950’den bu yana binlerce yatılı öğrenci yetiştiren İzmir Özel 
Türk Kolejinde; sanat, spor, politika, bilim ve iş dünyasında 
kariyer sahibi, fikir önderi olmuş birçok ünlü İTK mezunu da 
yer alıyor. 

Aralarında Ersin Özince, Ender Yorgancılar, Cemal Elmasoğlu 
gibi tanınmış isimlerin olduğu İTK mezunları yaşam başarıla-
rında ve kariyer gelişimlerinde yatılı eğitim yıllarının kendileri-
ne kattığı kazanımları şöyle dile getiriyor: 

“…Evimiz okula bir durak mesafedeydi ama ben yatılı olarak 
okudum. Yatılı hayatın bana verdiği çok fazla kazanım vardır. 
Örneğin üç günde bir uçakla seyahat etmek durumundayım 
ve bavulum her zaman hazırdır. Düzenli ve pratik olmayı yatılı 
hayatta öğrendim…” 
(2014 İzmirli Olmak Etkinlikleri 
öğrenci röportajlarından alıntıdır.)

Ender Yorgancılar
İşadamı 
1974 İTK Mezunu 

“…Ben Türk Koleji’nde yatılı okudum. Türk Koleji yaşam 
felsefemi, kişisel alışkanlıklarımı, kısacası tüm hayatımı çok 
çok etkilemeye devam ediyor…” 
(Bahattin Tatış - Yarınlarda Var Olmak isimli 
otobiyografik eserinden alıntıdır.)

Ersin Özince
Türkiye İş Bankası Yön.Krl.Bşk.
1970 İTK Mezunu 

Yatılı Okuyan 
Ünlü İTK Mezunları…


