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GELECEK HAFTA YAZ OKULUYLA HEM EĞLENCE HEM ÖĞRENME

LİSE TERCİHİ KARİYERİNİZİ ETKİLEYEBİLİR
TEOG sınavlarının tamamlanması ile birlikte 8. sınıf öğrencileri ve velileri alacakları puanları tahmini olarak hesaplayıp kazanabilecekleri okul-
lar konusunda fikir sahibi olup, kendileri için en uygun lise arayışına başladılar. Burada sorulacak en önemli soru “X öğrenci için en uygun okul 
hangisi?”. Bu soruya yanıt vermek için lise tercihi yaparken neleri dikkate almak, hangi kriterler üzerinde düşünmek gerektiği önemli bir konu.

14-18 yaş aralığında eğitim-öğretim görülen bir dönemde 
öğrencilerin hangi alanlarda yetkinliklerinin artması 
gerektiğini iyi sorgulamak gerekiyor. Üniversitelerden 

mezun olup iş yaşamına atılan başarılı gençleri dinlemek 
önemli. İşverenler ve üniversite mezunlarından gelen geri 
bildirimlere göre öne çıkan yetkinlikler; çok iyi derecede 
akademik temel, etkin kullanılabilen en az bir yabancı dil, 
iletişim ve sunum becerisi, teknolojiyi etkin kullanmak, spor 
ve sanatla ilgili olmak şeklinde sıralanıyor. 
Öğrencilerin lisede sadece akademik becerilerine yönlendiri-
lerek iyi bir üniversiteye yerleşmelerinin 
tek hedef olarak belirlenmesi, iş ve sosyal 
hayatlarında sorunlar yaşamasına neden 
olabiliyor. İyi bir okulun bunları düşüne-
rek öğrencileri için bilimsel temellere da-
yanan bir program hazırlaması beklenir. 
Okulların dersler için var olan müfredat-
lar gibi sosyal becerilerin güçlenmesi için 
de bir programlarının olması ve öğrenci-
lerine kendilerini tanımaları, yetenekleri-
ni keşfetmeleri ve geliştirmeleri, uygula-
nacak etkinliklerle öğrencilerin topluluk 
karşısında kendini ifade etme, bilimsel 
veya sosyal sorumluluk projelerinde yer 
alarak özgüvenini geliştirmelerine olanak 
tanımaları gerekir.
Öğrencilerin temel alışkanlıklarının önemli ölçüde şekil-
lendiği lise dönemi için tercih yaparken iyi bir akademik 
eğitimin yanında dil eğitimi, sosyal ve kültürel etkinlikler, 
kulüpler, yurtdışı eğitim danışmanlığı, spor faaliyetleri, yurt 
içi ve yurt dışı eğitim gezileri, projelere aktif katılım olanak-
ları, seçilen kariyer hedefi ve becerilerin geliştirilmesi için 
uygun alt yapıya sahip programlarını dikkate almak büyük 
önem arz ediyor. 
Akademik ve Kültürel Kazanımlar İle 
21. Yüzyılda Başarıyı Yakalayan Gençler
Özel Türk Koleji Anadolu Liseleri’nde öğrenciler; Atatürk 
ilke ve inkılaplarının ışığında, seçiciliği ilke edinerek eğitim 
hayatı süresince aldığı disiplini yaşamının her alanına taşı-
yan, kültürel ve sportif yönden güçlü, bilgi edinme ve bilgiyi 
kullanma yöntemlerini bilen bireyler olarak yetişir.
İTK Bahattin Tatış Kampüsü Anadolu Lisesi yatılı ve gündüz-
lü, Özel Türk Koleji’nin diğer Anadolu Liseleri ise gündüzlü 
öğrenci kabul eder. 

Yabancı Dil ile Sınırları Kaldıran Genç Bireyler
Özel Türk Koleji Anadolu Liselerinde öğrenciler,aldıkları 

yabancı dil eğitimi ile TOEFL, Cambridge, IELTS Sınavlarında 
yüksek kurlara ulaşır ve üniversitelerin hazırlık sınıflarını 
atlayarak lisans eğitimine başlama başarısı gösterirler. 
DI, EYP, MUN, ISTA, EUROSIMA, BEO gibi uluslararası 
projeler ve kulüp faaliyetleriyle çok kültürlü ve çok dilli bir 
dünyaya hazırlanan İTK’lılar, İngilizce’nin yanı sıra Almanca, 
Fransızca ve İspanyolca 2. yabancı dili de ana dile yakın bir 
seviyede edinirler.
LYS-5 Dil sınavı sonuçlarına göre Özel Türk Koleji Okullarında 
eğitim alan gençler çıkardıkları cevap netleri ile dil puanında 

Türkiye ortalamasını, İzmir ortalamasını ve 
İzmir özel okullar ortalamasını geride bıra-
karak yabancı dilde eğitim yapan özel vakıf 
okulları içerisinde ilk sıralarda yer alırlar.

Çok Yönlü Bireyler, 
Çok Yönlü Başarılar
Her yıl farklı branşlarda hazırladıkları 
projeler ile ulusal ve uluslararası birçok 
yarışmada ödül alan İTK’lı öğrenciler; TÜ-
BİTAK Proje Yarışmaları, Canada Waterloo 
Üniversitesi Uluslararası Matematik Yarış-
ması, Harvard gibi yurtdışı üniversitelerin 
branş sınavlarında Özel Türk Koleji’ni ba-
şarıyla temsil eder. Bu yarışmalarda birçok 
ödül de kazanan İTK’lıların akademik ve 

çok yönlü kazanımlarının en büyük göstergesi elde ettikleri 
ulusal ve uluslararası derecelerdir. 
Olimpiyat takım çalışmalarına, uluslararası simülasyon 
programlarına, münazara kamplarına, sanatsal sahne per-
formanslarına ve spor turnuvalarına hazırlanan öğrencilere, 
alanlarında uzmanlaşmış sanatçı, öğretmen ve akademis-
yenler liderlik eder. 
Özel Türk Koleji Anadolu Liseleri’nde dünya gündemine 
hakim, değerlerine bağlı, farkındalığı yüksek gençler olarak 
hayata hazırlanan öğrenciler ürettikleri eserlerle pek çok 
kurum ve kuruluş tarafından ödüle layık görülür.
İTK öğrencileri, öğretmenleri ile projelendirdikleri “Türk 
Günü”, “Ben Anadolu”, “İzmirli Olmak” gibi birçok etkinliğin 
yanı sıra düzenledikleri kermeslerle farklı yardım kampan-
yalarına, dernek ve vakıflara bağış yaparak sosyal sorumlu-
luk projelerinde yer alır. İTK okulları söyleşiler, film gösterim-
leri, paneller ile kendi alanlarında söz sahibi olan ulusal ve 
uluslararası başarıları ile tanınan birçok kişiyi misafir eder.
İTK’lı öğrenciler ayrıca EÇEV, Lösemili Çocuklar Vakfı, Korun-
cuk Vakfı, TURMEPA Derneği gibi birçok kurum ve kuruluş 
ile sosyal sorumluluk projeleri ve yardım kampanyaları ile 
sosyal hayatın içinde aktif olarak yer alırlar. 

Özel Türk Koleji Anadolu Liseleri’nde, Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından Kariyer Be-
lirleme ve Yönlendirme Programı (KYE) kapsamında, 
“Meslek Envanteri” ve “Mesleki Gölge” programları 
uygulanır. 
Bu programlar, İTK Ölçme- Değerlendirme Birimi ile 
koordineli olarak yapılır ve çalışmalar ile öğrencilerin 
ilgi alanlarındaki akademik başarılarının destek-
lenmesi hedeflenir.  11. ve 12. sınıflardaki öğrenciler 
üniversiteye hazırlık programı çerçevesinde; yoğun-
laştırılmış yaz dönemi YGS hazırlık kurslarına, birebir 
çalışmalara ve hem kurslarda hem de eğitim öğretim 
dönemi içinde çok sayıda YGS-LYS deneme sınavına 
katılırlar. Bu çalışmalar öğrencileri, psikolojik ve 
zaman yönetimi açısından YGS-LYS sınavlarına tam 
donanımlı olarak hazırlar. 

Teori ve Pratiğin Kesiştiği Yer
İTK Bahattin Tatış Kampüsü Fen Lisesi 1988 ve İTK 
Büyükçiğli Kampüsü Fen Lisesi ise 2014 yılında ku-
ruldu. İTK Ailesi’ne 2015-2016 eğitim öğretim yılında 
katılan İTK Manisa Kampüsü Fen Lisesi ve Özel Türk 
Koleji’nin tüm fen liselerinde, akademik başarısı 
yüksek öğrenciler Özel Türk Koleji misyonunda ve 
ayrıcalığında fen bilimleri ve matematik alanlarında 
eğitim alır.
Özel Türk Koleji Fen Liseleri bilim insanı olmak 
isteyen, yüksek öğrenimini Tıp, Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Mühendisliği, Biomedikal Mühendisliği, Bi-
yoloji Mühendisliği, Eczacılık, Diş Hekimliği, Endüstri 
Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Mimarlık 
gibi alanlarda yapmayı hedefleyen öğrenciler için 
güvenilir, paylaşımcı, rekabetçi okullardır. İTK Fen 
Liseleri’nde eğitim alan öğrenciler, 9. sınıftan itibaren 
yoğunluğu arttırılmış fen ve dil programlarını görsel 
ve işitsel eğitim materyali ile donatılmış uygulamalı 
dersliklerde ve laboratuvarlarda görürler.

Dengeli Kazanımlara Sahip Bireyler
Özel Türk Koleji Fen Liseleri’nde derslerin deneylerle 
desteklenmesine ve bilimsel projeler geliştirilme-
sine özellikle önem verilir. Fen Lisesi öğrencileri; 
olimpiyat takımları, proje çalışma grupları ve kulüp 
faaliyetleriyle yurtiçi ve yurtdışı birçok platformda 
düzenlenen yarışmalara katılırlar.

TÜBİTAK, MEF, Canada Waterloo Üniversitesi 
Uluslararası Matematik Sınavı, yabancı kurum ve 
kuruluşların proje olimpiyatları gibi platformlarda 
çok sayıda Türkiye derecesi ve uluslararası dereceler 
elde eden İTK’lı gençler, kendi alanında en etkin 
bilim insanları ile okul dışında uzun dönem kamp 
çalışmaları da yapar
İTK’lı öğrenciler, 11. ve 12. sınıflarda yoğunlaştırılmış 
yaz dönemi YGS hazırlık kursları, günlük olarak plan-
lanmış yaz ödevleri, birebir çalışmalarla toplam 1500 
saat üniversiteye hazırlık programı ve pek çok sayıda 
YGS-LYS deneme sınavları ile akademik, psikolojik ve 
zaman yönetimi açısından bu çok önemli sınava tam 
donanımlı olarak hazırlanır. İTK Ölçme-Değerlendir-
me Merkezi tarafından öğrencilerin sınav analizleri 
incelenerek sınav performanslarını arttırmaya ve 
sınav stratejisi geliştirmelerine rehberlik edilir. İTK 
Mezunları ve Türkiye’nin önemli üniversitelerinden 
her yıl alanında uzman birçok kişi, İTK PDR Birimi ko-
ordinatörlüğünde düzenlenen seminerlere katılarak 
İTK’lı öğrenciler ile söyleşiler gerçekleştirir. 
Özel Türk Koleji Fen Liseleri’nde eğitim öğretim gören 
öğrenciler Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve 
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’de büyük başarılar 
elde ederler ve ilk 100 de dahil olmak üzere ilk yüz-
delik dilimlerde yer alırlar. Fen Lisesi öğrencilerinin 
hedefledikleri lisans programına yerleşme başarısı 
%100’dür. Öğrenciler İTK’da aldıkları eğitim ile Mer-
kezi Sistem Orta Öğretime Geçiş Sınavındaki yüzdelik 
dilimlerini ortalama 6-7 puan arttırarak, LYS’deki 
seviyelerini yükseltirler.

Üniversiteye Giriş İçin Hazırlık 
Ömür Boyu Başarı İçin Rehberlik

Bilgi ve Becelerilerle Donatılmış Lider Bireyler 
Fen Lisesi öğrencileri her biri proje, olimpiyat çalışmaları 
akademik ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra aktif olarak 
sanat ve spor dallarından biriyle ilgilenir. İTK’lı gençlerden 
bazıları Türkiye derecesi elde etmiş İTK Spor Takımları için-
de yer alırken; birçoğu ise tiyatro, müzikal ve halk oyunları 
ekiplerinde yer alarak yıl sonu gösterilerinde sahneye çıkar. 

Ana Dil Seviyesinde Dil Kazanımları 
Yabancı dil eğitimine de büyük önem verilen Özel Türk 
Koleji Fen Liselerinde her sınıf düzeyinde İngilizce ve  2. 
yabancı dil olarak Almanca, Fransızca veya İspanyolca dil 
programı uygulanır. Kulüp etkinlikleri ve ders dışı faa-
liyetler ile okul içinde ve dışında aktif olarak yabancı dil kul-
lanma imkanına sahip olan Fen Lisesi öğrencileri, yabancı 

dil yaz okulları, öğrenci değişim programları, uluslararası 
kulüp simülasyon çalışmaları ile dil kazanımlarını ana dil 
seviyesine çıkarır.
Özel Türk Koleji Fen Lisesi öğrencileri, eğitim hayatlarında 
birçok kez katıldıkları Avrupa Dil Portfolyosu Sertifika 
Sınavlarında kazandıkları uluslararası geçerliliği olan dil 
diplomaları ile üniversitelerin yabancı dille eğitim veren 
bölümlerini rahatlıkla kazandıkları gibi, hazırlık sınıflarını 
da doğrudan geçerek lisans programlarına başlarlar.Üniver-
siteyi yurtdışında okumak isteyen öğrenciler için Özel Türk 
Koleji’nde yurtdışı eğitim danışmanlığı verilir. Öğrenciler, 
kazandıkları dil sınavları ile yurtdışındaki üniversitelerin 
fen bilimleri alanında kendini kanıtlamış üniversitelerine 
kabul edilir. 

Sosyal etkinlikler, Özel Türk Koleji eğitim 
felsefesinin vazgeçilmez bir unsuru ve 
aynı zamanda en kuvvetli alanlarından 
biridir. Özel Türk Koleji Okulları’nda 
misyonunda da belirttiği gibi bilgilerini 
beceriye dönüştürebilen, yeteneklerini 
keşfedebilen, kendi kültürünü ve de-
ğerlerini öğrenerek sosyalleşen nesiller 
yetiştirilir. Özel Türk Koleji’nde farklı yaş 
kademelerindeki öğrencilerin ilgi alanla-
rı doğrultusunda yapabileceklerinin en 
iyisini yapmalarına fırsat sağlamak için 
etkinlikler yapılır. Öğrencilerin sosyal, 
kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda 
fark yaratabilmeleri ve beceri kazanabil-
meleri için branş ve kulüp öğretmenleri 
onlara destek olur ve ayrıca öğrenci-
lerdeki sosyal sorumluluk bilincinin 
gelişmesine de katkıda bulunur. Özel 
Türk Koleji öğrencileri 2016-2017 eğitim 
öğretim yılında 70’i aşkın kulübü ve 44 
spor takımı ile ulusal ve uluslararası 
181 bilim, 63 spor ve 41 sanat derecesi 
elde etmiş, birçok turnuva, yarışma ve 
festivalde performans sergilemiştir.

İTK Kulüpleriyle Kendini 
İfade Eden Bireyler
Özel Türk Koleji Okulları’nda akademik 
çalışmaların yanı sıra kulüp çalışmala-
rına da eğitim öğretim programlarında 
büyük önem verilir. Her eğitim öğretim 
yılında öğrencilerin yetenek ve istekleri 
doğrultusunda kulüplerin içerik ve 
sayısı geliştirilir. Kulüp faaliyetleri, 
kampüslerdeki özel olarak tasarlanmış 
atölyelerde ve İTK Bahattin Tatış Kam-

püsü’ndeki Hobby Center bünyesinde 
bulunan maket, yemek, ev tekstil, takı 
tasarım atölyelerinde gerçekleştirilir.
Öğrencilerin ilgi duydukları alanlar 
doğrultusunda, yapabileceklerinin en 
iyisini yapmaları için onlara fırsat-
lar yaratan ve onları birçok alanda 
destekleyen Özel Türk Koleji’nde, 
hafta içi ders saatlerinden sonra hafta 
sonu ise cumartesi günü sanat ve spor 
alanlarında okul kursları düzenlenir. 
Kurs çalışmalarında öğrenciler kendi 
yaşıtları ile bir araya gelerek, hem 
keyifli vakit geçirir hem de kendini 
ifade edebileceği bir alanda çalışma 
yaparlar. İTK Kampüsleri’nde aktif 
olarak çalışmalarını sürdüren piyano, 
keman, viyola, viyolonsel, saksafon, 
trompet, klarnet, yan flüt, klasik bale, 
bale/streching/floor-barre, mini tenis, 
tenis performans, Aikido, tasarım atöl-
yesi ve yüzme kurslarında öğrencilere 
alanında uzman eğitimciler destek 
olur. Okul kurslarına katılarak seçtiği 
alanda kendini kanıtlayan ve bu alanı 
profesyonel olarak devam ettirmek 
isteyen öğrencilere destek veren Özel 
Türk Koleji’nde kurulan spor takımları 
ile öğrenciler turnuvalara da katılır.

Yeni Beceriler Fikirler Deneyimler Sanatsal Düşünsel ve Sosyal Faaliyetler 

Seramik, Resim, Müzik, Drama, Fotoğ-
rafçılık, Tiyatro, Dans gibi kulüpler öğ-
rencilere yeteneklerini ortaya çıkarma 
fırsatı sunarken; Münazara, Felsefe, 
Atatürkçü Düşünce gibi kulüpler ise 
öğrencilerin düşünsel yönlerinin geliş-
mesine katkıda bulunur.
Ögrenciler kulüplerde hobilerini 
geliştirmenin yanı sıra ulusal ve ulus-
lararası alanlardaki EYP, MUN, BEO, 
EUROSIMA, Destination Imagination, 
Future Problem Solving, PSSP gibi 
farklı simülasyon programlarında yer 
alarak dil ve entellektüel becerilerini de 
geliştirir. Halkoyunları, jimnastik, bale, 
tiyatro, dans ve müzik kulüplerindeki 
öğrenciler, kulüp faaliyetleri kapsamın-
da hazırladıkları gösterileri yıl sonu 
gecelerinde sahneye koyar. İTK’lı öğren-
ciler kimi zaman dünyaca ün kazanmış 
müzikal eserleri seslendirirken sahnede 
devleşir, kimi zaman da cesaretin ve 
kahramanlığın dansını konu olan Zey-
bekler olarak sahneye çıkar.

Takım Oyununun Öğrenil-
diği Yer: İTK Spor Takımları 
İzmir Özel Türk Koleji okul-
larının tüm sınıflarında Mil-
li Eğitim’in ve Beden Eğitimi 
dersinin genel amaçlarına 
uygun olarak hazırlanan 
planlar doğrultusunda, Be-
den Eğitimi dersleri yapılır. 
Bu derslerde yetenekli görü-
len ve spor yapmak isteyen 
öğrenciler takım sporlarına, 

halk oyunları, jimnastik, dans ve bale 
çalışmalarına yönlendirilir.
Öğrenciler İTK Beden Eğitim Bölümü 
öğretmenleri ile atletizm, hentbol, 
basketbol, voleybol, tenis, satranç, 
yüzme, yelken ve step - aerobik gibi 
çeşitli branşlarda hem alt yapı hem de 
okul takımları seviyesinde yıl boyunca 
çalışmalar yapar.

Farklı Spor Dallarında Fark 
Yaratan Başarılar 
Özel Türk Koleji Okulları’nda ilkokul, 
ortaokul ve lise düzeylerinde küçükler 
kız- erkek, yıldız kız-erkek, lise kız-erkek 
olmak üzere farklı branşlarda kurulan 
takımlar ulusal ve uluslararası yarışma-
lara ve turnuvalara katılır. Kurulduğu 
günden bugüne, birçok farklı spor 
branşında önemli başarılar elde eden 
Özel Türk Koleji öğrencileri, hem birey-
sel hem de takım oyunlarında ilk üçün 
içinde yer alarak İTK’yı gururlandırır.


