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Mesajımız

Misyonumuz

Sayın Veli,
Eğitim; aile, okul ve öğrenci üçgenidir. Bu üçgen içerisindeki bağ; sevgi, saygı,
ilgi, dürüstlük ve güven gibi kavramlarla güçlendirilir. Eğitim- öğretimin temel
amacı, bireyin kendi özelliklerinin farkına varmasını sağlamak, kendi kararlılığıyla
gerçekleştirilebileceği tüm etkinliklerde ona yardımcı olabilmektir. Bireyin akademik
ve sosyal alanda gösterdiği başarı, eğitimde başarı sonucunu doğurur. Sosyal
hayat, bireyin içinde bulunduğu toplum yaşamını, kurallarıyla içselleştirmesi ve
hayata geçirmesi ile olanaklıdır.
Amacımız, öğrencilerimizin bu yolda yürürken uyum süreçlerini kolaylaştırmak,
akademik başarılarını desteklemek, gelişimsel süreçte karşılaşabileceği
problemlerde kendisine destek olmaktır. Öğrencilerin, yatılılık geleneğinin bir parçası
olan sosyal etkinliklere, kısaca; kültür, sanat ve spora etkin olarak katılmalarına, aynı
zamanda İzmir’in kültürel ve tarihi dokusunu da öğrenmelerine fırsat yaratılır.

Kuruluşundan bu yana süregelen İTK yatılılık geleneği içinde öğrencilerimize, hayat
boyu yol gösterecek, sorumluluk bilincini ve kendine yetebilmeyi kazandırmaktır.
Dostluk, arkadaşlık duyguları güçlenmiş, kent kültürünü özümsemiş, sosyal
aktivitelere katılan yaşamdan zevk alan sorumluluk sahibi bireyler olması için uygun
ortamları hazırlamak ve hizmetlerine sunmaktır.

İzmirde Yaşam

İTK okullarında, yatılı öğrencilerimizle ilgili en önemli sorumluluğumuz; gerek
öğrencinin gerekse velinin kaygılarını giderebileceği uygun, sağlıklı eğitimöğretim ortamını hazırlamaktır. Öğrencilerimizin yatılı hayata adım atmakla
yaşadığı farklı fiziksel, sosyal ve psikolojik boyuta uyumlarını kolaylaştırma
konusundaki sorumluluğumuzun farkındayız.
Öğretmen, yönetici ve PDR
Bölümü olarak öğrencilerimizi ve velilerimizi her konuda desteklemek en önemli
sorumluluğumuzdur.
İlk amacımız; öğrencinin, okuluna uyum sürecini kolaylaştırmak, akademik
başarısını desteklemek, karşılaşabileceği problemlerde kendisine ve velimize her
zaman yardımcı olmaktır.
Sonuç olarak yatılı bir öğrenci fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişim sürecini sağlıklı bir
şekilde tamamlamış, akademik yönden başarılı, hayata hazır, özgüvenli, problem
çözebilme gücüne sahip bir birey olarak İTK Okullarından mezun olur.
Öğrencilerimizin bu yatılılık geleneğine uyum sağlamalarında yararlı olacağına
inandığımız gerekli bilgi, açıklama ve yönlendirmeleri sizlerle paylaşmak ve
yolculuğumuza birlikte başlamak bize güç vermektedir. Süreç içinde siz sayın
velilerimizin öneri, görüş ve beklentilerini dikkate almak paylaşımcı dünya
görüşümüzün bir gereğidir.
Öğrencilerimize sağlıklı, başarılı ve bol paylaşımlı bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz.
Saygılarımızla.
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İzmir, Türkiye’nin batısında Ege Bölgesi’nin en büyük, ülkemizin de 3. büyük ilidir.
(2011 yılı nüfusu: 3.965.232 kişi). İlin yüzölçümü 12.012 km² ‘dir. İzmir, coğrafi
konumu, kültürel ve tarihî zenginliği, Türkiye’nin en Avrupai şehri olması, farklı
bölgeler arasında geçiş noktası olması dolayısıyla ulaşımın kolaylığı (hem deniz
hem kara hem de hava ulaşımının kullanım kolaylığı ve rahatlığı), kültürel faaliyetlere
ve sanat etkinlikleri ile çağdaş ve gelişmiş bir metropoldür.
Tarihi birçok döneme tanıklık eden İzmir, 36 uygarlık merkezinin miraslarına sahip
binlerce yıllık yerleşim yeridir. Tepekule (Bayraklı), Symrna, Efes, Pergamon (Bergama),
Teos (Sığacık), Thyrea (Tire), Phokaia (Foça), Erythrai (Çeşme), Klazomenai (Urla),
Metropolis (Torbalı) gibi tarihte hüküm sürmüş olan uygarlıkların yaşadığı topraklar
İzmir’de bulunur.
Canlı ve kozmopolit bir şehir olan İzmir’de, uluslararası sanat festivalleri ve İzmir
Enternasyonal Fuarı önemli bir yer tutar. Kültür, sanat ve spor ile ilgili birçok tesise
sahiptir. Başta Alsancak ve Çankaya olmak üzere şehirde birçok otel seçeneği vardır.

3

İzmirde Yaşam

Oryantasyon

İklimi
Akdeniz iklim kuşağında kalan İzmir’de yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlı
geçmektedir. Temmuz-ağustos ayları en sıcak ve ocak-şubat en soğuk aylardır.
Kar yağışı yok denecek kadar azdır. Yıllık ortalama sıcaklık kıyı kesimlerde 14-18 °C
arasında değiştirmektedir.
İzmir ve Okulumuz
İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatışkampusu, Konak ilçesindedir. Bu kampus içinde
Özel Türk (Anaokulu, Anasınıfı, İlkokulu, Ortaokulu, Fen lisesi ve Anadolu lisesi,
kız ve erkek yatakhaneleri) yer almaktadır. Kampusumuz, Hatay Hakimevleri ile
Mithatpaşa Sadıkbey ve Köprü semtleri arasındadır. Kampüsümüz içinde Atatürk’ün
Latife Hanım’la evlendiği ve oturduğu Uşakizade Köşkü de bulunmaktadır.
Ulaşım
Şehir içinde toplu taşıma olanakları son derece düzenli olup, tüm semtlere ulaşım
kolaylıkla yapılabilmektedir. Şehir içinde ulaşım otobüs, metro ve feribot ile
sağlanmaktadır.
İzmir toplu ulaşım sisteminde (otobüs-metro-vapur/feribot) bütünlük sağlayan
kentkart sistemi uygulanmaktadır. Kampüse, otobüs, metro ve vapur ile ulaşım
vardır.
Okula yakın taksi durakları iletişim bilgileri:
Köprü Taksi
SadıkbeyTaksi
ParkTaksi

: 0 (232) 231 23 47
: 0 (232) 232 83 45
: 0 (232) 232 37 07

İZMİR ile ilgili ayrıntılı bilgi için,
İzmir Büyükşehir Belediyesi www.izmir.bel.tr
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim www.iksev.org
İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü www.izmirkulturturizm.gov.tr

Sinemalar
Konakpier Cinemaximum
Agora Sinemaları
Kipa AVM
İzmir Sineması

Atatürk Cad. No:19 Konak
Mithatpaşa Caddesi No: 1444 - 1446 Balçova
Mithatpaşa Cad. No:1462 Kipa AVM Balçova
Atatürk Blv. No:188 Alsancak

0 (232) 446 90 40
0 (232) 278 10 10
0 (232) 278 87 87
0 (232) 421 42 61

Mithatpaşa Caddesi 1087 Güzelyalı
Mithatpaşa Caddesi No: 92/A Konak
Mithatpaşa Caddesi No: 112 Konak
SSK Blokları D:1 Blok Konak
Milli Kütüphane Cad. No: 37- 39 Konak

0 (232) 293 38 31
0 (232) 489 04 59
0 (232) 441 90 09
0 (232) 489 01 58
0 (232) 489 36 38

Kültür Merkezleri
Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi
Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi
Dokuz Eylül Üniv. Sabancı Kültür Merkezi
İzmir Devlet Tiyatrosu
İzmir Devlet Opera ve Balesi
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Okula yeni kaydolan ve yatılı kalacak
öğrenciler, okullar açılmadan on beş gün önce
oryantasyon programına alınırlar. Bu program,
öğrencilerin yatılı hayata alışmalarını, belirli
derslerde bilgilerini tazelemelerini ve İzmir’e
uyum sağlamalarını amaçlar.
İzmir Türk Koleji Yatılı kısmına çeşitli il ve
ilçelerden gelen yeni kayıt olan öğrencilerin
okul kurallarını ve programları yakından
tanımaları için PDR (Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik) Bölümünce Oryantasyon Eğitimi
düzenlenir.
Oryantasyon eğitiminin amacı yatılı kısma kayıt
olan öğrencilerin akademik yönden düzeylerini
saptayarak iyileştirmeye açık olan yönlerinin
telafi edilmesinin yanında her yönden
kendi farkındalıklarının farkına varmalarını
sağlamaktır.
Oryantasyon eğitimi, yeni eğitim-öğretim yılı
başlamadan 15 gün öncesi belli bir program
çerçevesinde yürütülür. Akademik yönden Fen
Lisesine kayıt olan öğrenciler Matematik-FizikKimya ve Biyoloji, Anadolu Lisesine kayıt olan
öğrenciler Türkçe ve Matematik derslerinden
yetiştirme kurslarına alınırlar. Öğrencilerin
eğitimi sabah saat 09.30’da başlar ve 13.00’de
biter. Öğle yemeğinden sonra öğrenciler
okulun düzenlemiş olduğu program dâhilinde
öncelikli olarak İzmir Türk Koleji Eğitim
Kampüsleriyle, Köşk ve Gezegen evi gezdirilir.
Aynı şekilde diğer günler öğleden sonra İzmir’in
turistik, tarihi mekânları ve AVM gezdirilerek
fikir edinmeleri sağlanır. Tüm bu gezi
programlarında başlarında rehber öğretmen,
nöbetçi öğretmen ve branş öğretmenleri
bulunur. Öğrencilerin yatılı hayata alışmaları ve
arkadaş ilişkilerini geliştirmek, okuldaki diğer
birimleri yakından tanımak için PDR Bölümünce
eğitim seminer-konferansları verilerek en kısa
zamanda okula adaptasyonları sağlanır.
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Yatakhaneler
Yatakhane Binamız Bahattin Tatış Kampüsü içinde 200 öğrenci kapasitelidir.5 katlı
binanın, arka 2 katı kız, ön 3 katı erkek öğrencilere ayrılmıştır. Tamamı 4 kişilik, 50
odamızda, televizyon, buzdolabı, yatak, elbise dolabı, komodin, çalışma masası,
kitaplık, vb. bulunmaktadır. Binanın içinde ortak çalışma odaları ve TV salonu,
binanın dışında ise terzi ve kafeterya bulunmaktadır.
Binamız da doğal gazlı merkezi ısıtma sistemi mevcuttur. Bina girişi ve katlar kamera
sistemi ile izlenmektedir.
Yatakhanede kalan tüm öğrencilerin çamaşırları programlı olarak yıkanıp, ütülenir
ve teslim edilir. Haftada bir çarşaflar değiştirilmektedir.
Yatakhanemizde, genel müdürlüğe bağlı yatakhanelerden sorumlu Müdür
yardımcısı ve ona bağlı erkek ve kız yatakhane amirleri ile belletmenler görev yapar.
Yatakhanede her katta temizlik görevlileri vardır.

Takvim & Program
Yatakhanelerin açık olacağı günler
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1 Ocak Yılbaşı Tatili
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19-20 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Yarıyıl Tatilinin 1. Haftası, Bahar Tatili
Dini Bayramlar (okulda kalan öğrenci olursa)
11. ve 12. sınıflar için yaz dönemi YGS hazırlık programı
Yatakhanelerin kapalı olacağı günler: YazTatili ve Yarıyıl Tatilinin 2.haftası
Öğretim yılı Pazartesi günü saat 09.00’da yapılacak törenle başlar.
Yatılı öğrencilerimiz, okulun açılacağı günden önceki Pazar günü saat:10.00’dan
itibaren yatakhaneye kabul edilir. 9.sınıf öğrencileri yatakhaneye, yeni öğretim yılının
başlangıcından 15 gün öncesinde kabul edilir, aynı gün öğleden sonra Anadolu ve
Fen Lisemize yeni kayıt olan öğrencilerin velilerine yönelik okulların tanıtıldığı bir
toplantı yapılır.
GÜNLÜK PROGRAMLAR
Hafta içi Programı
07.15
Uyandırma
08.00-08.30
Kahvaltı
08:00
Yatılı bölüm kilitlenir, giriş yapılamaz.
16:15
Yatılı bölüm açılır.
16.45 - 17:45
Kampüs içinde serbest saat
17.45 - 18:00
Etüt Hazırlığı
18:00 - 19:00
1.Etüt
19:00
Akşam yemeği
20:00 - 21:30
2.Etüt
21:35 - 22:30
Serbest zaman
22:30
Yoklama ve yatış (Herkes yatar, ışıklar otomatik söner, telefonlar kapanır.)
22:30 - 23:30
Ek etüt (Çalışmak isteyen öğrenciler izin alarak yapabilirler.)
Lise öğrencilerine Pazartesi ve Çarşamba günleri 16.30-17.45 arası çarşı izni
verilmektedir.
Cumartesi ve Pazar
Kahvaltı
Çarşı izni
Akşam yemeği
Odada çalışma saati
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: 10.30 - 11.00
: 12.00 - 17.00
: 18.00 - 19.00
: 19.00 - 21.30
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Etüt & Etkinlik
Yatılı öğrenciler, Cuma ve cumartesi günleri dışındaki günlerde:

YERLEŞİM BİRİMİ KULLANIMI

18.00 - 19.00 arası 1. Etüde ve 20.00 - 21.30 arası 2. Etüde katılmak zorundadır.
Etütler, verilen kısa veya uzun süreli ödevlerini yapacakları, sınavlara hazırlanacakları
özel zamanlardır. Ders çalışmak zorunludur.

Her öğrencinin bir yatağı, çalışma masası, elbise dolabı ve her odada ortak kullanım
için bir buzdolabı ve televizyon bulunur. Ayrıca birinci kattaki televizyon odası, belirli
saatlerde yatakhanedeki tüm öğrencilerin kullanımına açıktır.

Etüt süresince cep telefonu, bilgisayar kullanılmaz. Velilerimiz de etüt saatlerinde
öğrencisini aramamalıdır. Etütler yatakhane yöneticileri ve belletmenler tarafından
devamlı kontrol edilir. Öğrenciler okullarının açacağı yetiştirme kurslarına katılırlar
veya öğretmeni ile birebir çalışma yapabilirler

Her öğrenci, oda arkadaşları ile odanın temizlik ve düzeninden sorumludur. Odalara
veya eşyalara verilecek herhangi bir zarar derhal rapor edilir ve zarardan sorumlu
kişi yenileme masrafını öder.

Kütüphaneden Yararlanma

Yatakhane yöneticileri, haberli veya habersiz öğrencinin gelen kolilerini, odasını
ve dolaplarını kontrol etme yetkisine sahiptir. Odalar ve banyolar her gün okul
görevlilerince temizlenir. Yatakhanelerdeki banyolarda yeterli sayıda tuvalet, duş,
lavabo ve sürekli sıcak su bulunur.

Öğrenciler her gün 16.30 - 17.45 saatleri arasında okul kütüphanesinden ve
buradaki bilgisayarlardan yararlanabilir. Her öğrenci ayrı bir masada oturarak
sessizce çalışabilir ve eğer bilgisayarı kullanıyorsa okula ilişkin bir program dışında
oyun ya da sohbet sitelerine girmez.
Spor Salonundan Yararlanma
Öğrenciler, okul saatleri dışında spor salonlarından, resmi ve özel planlanmışmaç
ve çalışma yok ise ilgili yatakhane müdürü yardımcısından gerekli izni alarak
yararlanabilir.
Bilgisayar Laboratuarlarından Yararlanma
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Yatılı Yaşam

Öğrenciler, okullarımızın mevcut laboratuarlarını hafta içi ilgili öğretmenlerin bilgisi
dâhilinde, mesai saatleri dışında ise önceden haber vererek yetkililerden gerekli izni
alarak kullanabilirler.

GETİRİLMESİ GEREKLİ EŞYALAR
Öğrencilerin kendi yataklarını ve yatak örtülerini kullanmayı tercih edecekleri
düşüncesiyle, her öğrencinin yastık, minimum 2 set yatak çarşafı(lastikli) (1.25x1.90m)
ve 2 adet yastık kılıfı, nevresim (2 adet) ve battaniye, yorgan (tek kişilik)getirmesi
gerekmektedir. Ayrıca en az üç çamaşır filesi getirmelerinde yarar vardır.
Öğrencilerimiz okul kıyafetlerini okuldaki giyim mağazamızdan temin edebilirler.
Okul formasının yanında öğrencilerin spor kıyafeti ve yatak kıyafetine de ihtiyaçları
olacaktır. Askı getirilmesi unutulmamalıdır. Ses çıkarmayan oda terliği ve kaymayan
banyo terliği ile bornoz getirilmelidir. Okul kıyafetleri, ders kitapları ve kırtasiye
malzemeleri okulumuz mağazalarında satılmaktadır.
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İzinler
Yatakhaneden giriş ve çıkışlar izin kâğıdı ile olur. Kısa süreli ve dershane ile ilgili
izinler, okul Müdür yardımcısının veya nöbetçi yatakhane amirinin uygun görmesi
ile verilir.
Evci Çıkmak:

Çamaşır
Öğrencilerin çamaşırları, bir program dâhilinde her hafta okuldaki görevliler
tarafından alınır, çamaşırhanede yıkanır ve ütülenir. Yatakhanelerde ise çamaşır
makinesi ve ütü bulunmaz. Kız öğrenciler, çamaşırlarını Salı teslim eder ve perşembe
alır. Erkek öğrenciler, çamaşırlarını çarşamba verip, perşembe günü alır. Ütü için
verilen gömlek ve pantolonlar, Cuma günü teslim edilir.

Geceyi yatakhane dışında belli bir adreste geçirmek isteyen öğrencilerin velileri,
24 saat önceden faks çekerek veya eposta ile bu isteği okul yönetimine iletir. Bu
istek ile öğrencinin hangi adreste ve kimin yanında kalacağı belirtilir. Acil durumların
dışında, telefonla verilecek olan bilgiler kabul edilmez.

Sağlık

Fakslar, Okul yönetimlerince imzalanır ve yatakhaneye havale edilir. Öğrenci ertesi
gün vaktinde derslere katılır. Öğrenciler, hafta sonu ve kısa tatillerde yatakhanede
kalabilir. Zaman çizelgesine uygun hareket ederler ve gittikleri yeri nöbetçi
öğretmene bildirirler.

Kahvaltı & Yemek
Kahvaltı menüsü açık büfe olarak öğrencilere sunulur. Aylık yemek listeleri, gıda
mühendisinin başkanlığında, Öğrenci Birliği ve Yatılı Öğrenci Kurulu temsilcilerinin
önerileri dikkate alınarak hazırlanır. Yatılı öğrencilerimizin yemekleri yatakhaneye
kabul edildikleri Pazar akşamından itibaren verilir.
Akşam yemekleri haftanın belli günlerinde açık büfe olarak sunulur.

￼￼

Sağlık hizmetleri okulumuzun 7/24 saat açık olan revirinde 1 doktor ve 2 hemşire
tarafından verilir. 17.00 - 08.00 saatleri arasında, Yatılı Bölüm Hemşiresi hizmet
vermeyi sürdürür. Revir müdahalesi yeterli olmayan öğrenciler, nöbetçi hemşire ile
(Sağlık formu ile beraber) en yakın sağlık kurumuna götürülür ve velisine durumu
bildirilir.
Derslere katılamayacak kadar hasta olan öğrenciler, revirde ilgili görevlilerin
gözetimi altında tutulur.
İlaç kullanımı

Hafta sonu kalan öğrencilerimize 16.30’dan itibaren kuru ve yaş pasta ile meyve
ikramı yapılır. Yemeklerimiz öğrencilerimizin gelişme çağında bulundukları göz
önüne alınarak Diyetisyen tarafından çocuklarımızı ve sizleri memnun edecek şekilde
hazırlanmaktadır. Bu nedenle öğrenci dolaplarının evlerden getirilen yiyeceklerle
doldurulması, gereksiz ve sakıncalıdır. Özellikle yatakhane dolaplarında yiyecek ve
içecek bulundurulması hijyenik koşullara uygun değildir.
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Öğrenciler yanında herhangi bir ilaç bulundurmaz. Düzenli kullandıkları bir ilaç
varsa, ilgili müdür yardımcısının bilgisi dâhilinde kullanır. İlaç ihtiyacı olduğunda
doktorun onayıyla revirden ilacı temin edebilir.
Öğrencinin bulaşıcı bir hastalığı olması halinde, okul doktorunun önerisiyle
iyileşinceye kadar öğrenci ailesinin yanında evinde kalır.
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Güvenlik

Acil Durumlarda Bina Boşaltma Krokisi
Kız Yatakhanesi 1. Kat Tahliye Planı

Kız Yatakhanesi 2. Kat Tahliye Planı

Yangın
Merdiveni

Yangın
Merdiveni

Öğrenciler, paralarından ve değerli eşyalarından birinci derecede kendileri sorumlu
tutulur. Ancak, fazla miktarda para ya da korunması gereken değerli eşyasını ilgili
yatakhane müdür yardımcısına teslim ederek koruma altına almasını sağlar.
Çocuğunuza verilecek harçlığın hesaplı olmasına özellikle dikkat edilmelidir.
Okulumuzda İş Bankasının ve çok yakında Ziraat Bankasının ATM’si bulunmaktadır.
Bundan dolayı yanlarında ya da odalarında büyük miktarda nakit bulundurmaları
gerekmiyor. Kantinlerde, giyim mağazasında, kırtasiye alışverişinde ve yemekhanede
okulumuzun vereceği karta vezneden para yükleyerek yararlanır, nakit para
kullanılmaz.
Dolaplar
Her öğrenciye yatakhaneye kayıt olmaları sırasında koruması gereken eşyaları için
bir dolap tahsis edilir. Değerli eşya ve paralarını kayıp durumunda ilgili yatakhane
müdür yardımcısına haber verir. Ayrıca koridorlarda ayakkabı dolabı temin edilmiştir.
Yatakhane girişi ve katlar 24 saat kamera ile izlenir ve kayıt edilir.

Erkek Yatakhanesi 3. Kat Tahliye Planı

Erkek Yatakhanesi 4. Kat Tahliye Planı

Yangın
Merdiveni

Can Güvenliği

Yangın
Merdiveni

Erkek Yatakhanesi 5. Kat Tahliye Planı

Acil durumlarda, öğrencilerin yatakhaneyi en hızlı şekilde boşaltmaları ve güvenli
bir yerde toplanmaları konusunda her yıl iki kez tatbikat, önceden hazırlanmış olan
“Bina Boşaltma Planı” na göre yapılır.
Hazırlanan Acil Durum Yönergesine göre yatılı öğrencilerin toplanma yeri Mithat
Paşa Anaokulu yanındaki ’’Küçük Köşk‘’ alanıdır. Öğrencilerin yatakhanede
bulundukları sırada oluşabilecek olan elektrik kesintileri, yangın ve su basması
gibi durumunda gerekli önlemler alınır. Ayrıca dışarıdan gelebilecek tehlikeler için
güvenlik güçlerinin ilgili birimlerine anında bilgi verilir. Öğrenciler daha önceden
belirlenmiş olan korunaklı yerlere alınır.
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Yangın
Merdiveni
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Aktiviteler
Hafta İçi Aktiviteleri
Sinema, tiyatro ve konserler gibi etkinlikler hazırlanmış olan yıllık programa göre
yürütülür. Sağlıklı yaşam için çeşitli spor aktiviteleri düzenlenir. ( Pilates, fitness vb.)
Hafta Sonu Aktiviteleri
Yatılı öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal aktivitelere katılmaları
teşvik edilir. İzmir ve çevresindeki spor karşılaşmalarına, sergilere, konserlere ve
müzelere geziler düzenlenir.

Bilişim Araçları
Öğrenci, cep telefonu, taşınabilir bilgisayar ve diğer bilişim araçlarını kullanırken,
veli ve öğrenci tarafından imzalanan ‘’EK-7 Bilişim Araçları Kullanım Sözleşmesi’’ne
uygun davranır. Aksi durumda, sözleşme metninde yer alan hükümler işleme konur.
Bu araçlar etüt saatlerinde ve saat 23.00’den sonra kapatılır. Öğrenci velileri, acil
durumların dışında belirtilen saatler içinde görüşme yaparlar.

UYARI: Bilişim suçları ile ilgili olarak mağdur olmadan önce yapabilecekleriniz:
Velinize veya şahsınıza ait önemli bilgilerinizin yer aldığı bilgisayarınız ile özel
güvenlik önlemleri almadan internete bağlanmayınız. İnternet ortamında %100
güvenliğin hiçbir zaman sağlanamayacağını unutmayın! Özellikle sohbet
ortamında bilgisayarınıza saldırılabileceğini; sohbetde tanıştığınız kişilere şahsınız,
aileniz, adres, telefon, işiniz vb. konularda şahsi bilgilerinizi vermemeniz gerektiğini
unutmayın! İnternet ortamında tanıştığınız kişilere kredi kartı bilgilerinizi vermeyin.
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Öğrenci Kurulu
Yatılı öğrenci kurulu ve menü kurulu, her sınıf seviyesinden o sınıftaki öğrenciler
tarafından seçilen birer temsilciden oluşur. Sınıf temsilcisi seçilecek öğrencide disiplin
cezası almamış ve not ortalamasının 3.00’dan aşağı olmaması şartı aranır. Yatılı
kuruluna seçilen temsilcinin beklendiği şekilde çalışmaması, ya da okul ve yatılılık
kurallarına uymaması durumunda kuruldan çıkarılır ve yerine yeni temsilci seçilir.
Pazar akşamları saat 21.00’de yatılı kurulu, belletmen öğretmenler ve öğrenciler
düzenli toplantılar yapar.
Kurul toplantılarında:

Mali Konular
a) Okul yönetimince yatılılıktan çıkartılan öğrenciler o döneme ait yatılılık ücretini
öderler. Ancak sonraki döneme ait ücreti ödemezler.
b) Yatakhanede okul eşyasına ya da başka bir öğrencinin eşyasına zarar veren
öğrenci, zararı öder. Sorumlu kişi belirlenemez ise, zarar, o odada veya katta
kalan öğrenci sayısına bölünerek tahsil edilir.
c) Öğrenci, yatakhaneye yerleşirken, yıl içerisinde meydana gelebilecek herhangi
bir maddi zararı karşılamak üzere 100 TL’lik bir maddi zarar depozitosunu
vezneye teslim eder. Öğrenci pansiyondan ayrılırken bu depozito öğrenciye/
veliye iade edilir.

a) Yatakhanenin düzeni ve işleyişi ile ilgili görüşler bildirilir,
b) Öğrencilerin yatılı hayat süreci ile ilgili şikâyetleri temsilciler tarafından kurula
iletilir. Kurul gerekli düzenlemelerin yapılması için ilgili birimlere iletir.
c) Yatakhane yaşamını daha da iyileştirmek için önerilerde bulunur.
d) Haftalık etkinlik ve geziler planlanır.
Kahvaltı ve akşam yemekleri aylık mönülerinin hazırlanmasında, yemekhane
yöneticisi, gıda mühendisi ile her ay bir kere toplantı yapar. Öğrencilerden gelen
istek ve değişiklikleri iletir.

Belgeler
Eğitim ve öğretim yılı başında veliler ve öğrenciler tarafından doldurulması gereken
belgeler aşağıdadır. Bu formlar, kayıt sırasında size verilecek, okula gelindiği gün
teslim edilecektir.
EK-1 Yatılı Öğrenci Sözleşmesi

Kurallar
Özel Türk Koleji yatılı öğrencilerinden her zaman kurallara uygun davranmaları
beklenir. Milli Eğitim Bakanlığı Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’ndeki ‘’ Öğrencilerin
Uyacakları Kurallar, Öğrencilerden Beklenen Davranışlar’’ bölümü yatılı öğrenciler
için de aynen geçerlidir. Ayrıca: Kurallara uymadan yatakhaneden ayrılmak veya
kalmak, yatakhaneye izin almadan arkadaş getirmek, küçük sınıflara zorbalık ve iş
gördürmek, gereksiz gürültü yapmak, geç kalmak, düzensizlik, küfürlü konuşmak
vb. davranışları sergileyen öğrenciye disiplin yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre
işlem yapılır.

EK-2 Yatakhane Malzeme Zimmet Dokumanı
EK-3 Yatılı Öğrenci Eşya Teslim Fişi
EK-4 Hafta Sonu Yatılı Öğrenci Fişi
EK-5 Genel İzin Formu
EK-6 Sağlık Formu
EK-7 Bilişim Araçları Kullanım Sözleşmesi

Yatakhane yaşamında kusurlu davranış gösteren öğrencilere, yatakhanelerden
sorumlu Müdür Yardımcısı tarafından ‘’Uyarı’’ yapılır. Aynı kusurlu davranıştan 2. Kez
“uyarı” alan öğrenciye disiplin işlemi uygulanır.
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EK 1

EK 2

YATILI ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİ
20.../20... eğitim-öğretim yılında yatılı öğrencilere ve velilerine imza karşılığı verilen
“YATILI HAYAT KİTAPÇIĞINI” almış bulunmaktayım. El kitabını ve içerisindeki her bir
kuralı dikkatli bir şekilde okudum. Bu kuralları ........................... sınıfında bulunan
çocuğum ................................................................................’a da açıkladım ve prosedürleri,
kuralları ve beklentileri tam olarak anlamasını sağladım.
Ben ve çocuğum bu kurallara uyacağımıza söz veriyoruz. Bu kuralların tarafımızdan
herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda okul idaresi tarafından uygulanacak
gerekli önlemler ve yaptırımları kabul edeceğimizi beyan ediyoruz.

İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ YATAKHANELER MÜDÜRLÜĞÜ’NE,
YATAKHANE MALZEME ZİMMET DOKUMANI
SIRA NO

EŞYA LİSTESİ

EŞYA SAYISI

AÇIKLAMA

1

Televizyon

1adet

Genel Demirbaş

2

Buzdolabı

1adet

Genel Demirbaş

3

Receiver

1adet

Genel Demirbaş

4

Ayna

1adet

Genel Demirbaş

5

RSR. Kumandası

1adet

Genel Demirbaş

6

Ayakkabılık

1adet

Genel Demirbaş

7

Dolap

1adet

Özel

8

Yatak

1adet

Özel

9

Komodin

1adet

Özel

10

Çalışma Masası

1adet

Özel

11

Masa Lambası

1adet

Özel

Ben ............... sınıf, ...................... numaralı, öğrencilerinden .......................................
Yatakhanede .....................numaralı, odada bulunan yukarıda adı geçen eşyaların
sorumluluğunu kabul ediyorum.

Veli Adı Soyadı
İmza
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Öğrenci Adı Soyadı
İmza

		
		

Öğrenci Adı Soyadı
İmza
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EK 3

EK 4
YATILI ÖĞRENCİ EŞYA TESLİM FİŞİ

HAFTA SONU YATILI ÖĞRENCİ FİŞİ

Yatakhaneye Başvurulduğu Gün Doldurulacak Kısım
Eşyanın Cinsi
Yorgan
Battaniye
Pike
Yastık
Yastık Kılıfı
Nevresim veya Yorgan Çarşafı
Yatak Çarşafı (Lastikli)
Bavul

HAFTA SONU GÜNDÜZ İZİNLERİ

Eşyanın Adedi

......... Sınıfı öğrencilerinden ........... No.lu .............................................................’nın yukarıda yazılı
eşyalarını teslim ettim.
Teslim Alan
Adı Soyadı / İmza

Öğrencinin teslim aldığı
demirbaş eşyanın cinsi

Teslim Eden
Adı Soyadı / İmza

Demirbaş eşyanın numarası

Demirbaş eşyaları tam ve eksiksiz olarak
daha sonra meydana gelebilecek hasarı
ödemek üzere teslim aldım.

Teslim Alanın Adı Soyadı: .................................................................................................
Öğretim Yılı İçinde veya Sonunda Doldurulacak Kısım

GÜNLER

LİSE SINIFLARI

ORTAÖĞRETİM

Cumartesi

11.00-17.45

İzin Yoktur.

Pazar

11.00-17.45

İzin Yoktur.

Pazartesi / Çarşamba

12.30-17.45

İzin Yoktur.

Sınıfı :

Adı Soyadı :

Çocuğunuzun hafta sonu evci iznine çıkmasını istiyor musunuz?

Evet

Hayır

Çocuğunuz hafta sonu evci iznine: kendisi mi, başkası tarafından
mı çıkarılacaktır?

Kendisi

Başkası

Çocuğunuza Cumartesi günü gündüz izni verilsin mi?

Evet

Hayır

Çocuğunuza Pazar günü gündüz izni verilsin mi?

Evet

Hayır

Kendisi

Başkası

Evet

Hayır

Veriyorum

Vermiyorum

Çocuğunuz hafta sonu evci iznine bir yakınınız tarafından çıkarılacaksa,
Ad, Soyadı ile adres ve telefonları:

Çocuğunuz hafta sonu gündüz izinlerine (lise ve ilköğretim
8.sınıflar için) kendisi mi çıkacaktır, başkası tarafından mı
çıkarılacaktır?

Öğretim yılı sonunda eşyalarımı tamamen teslim aldım.

Ders yılı içinde her türlü dini ve milli bayramlarda dinlenme ve
tatillerde kendi başına çıkma izni verilsin mi?

Sınıfı :................ No’su :................................ Adı-Soyadı : ................................................................
Adresi :

Okulda öğretmen gözetiminde yapılacak il içi gezilerine
katılmasına izin,

Teslim Alan
Adı Soyadı / İmza

Teslim Eden
Adı Soyadı / İmza

ÖĞRENCİNİN TESLİM ALDIĞI DEMİRBAŞ EŞYANIN CİNSİ ................................ NO’SU ...................

Evci çıkarılacağı aile reisinin
Adı soyadı, Adresi ve telefon numarası

Esas ev adresi ve telefon no.su

Demirbaş eşyaları tam ve eksiksiz olarak daha sonra meydana gelebilecek hasarı ödemek
üzere teslim aldım.
İlişiği yoktur.
Muhasebe
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İlişiği yoktur.
Kütüphane

İzin verilebilir.
MÜDÜR

Hafta sonu gece izinleri cuma 16.30’da başlar pazar günü saat:17.30’da biter.
Öğrenci izin fişleri öğrenci, okula katılmadan önce veli tarafından doldurularak,
kat nöbetçi amirine teslim edilir.

Velinin,
Ad soyad ve imzası
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EK 5

EK 6

GENEL İZİN FORMU

SAĞLIK BİLGİ FORMU
Tarih:......../......./..............

İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ YATAKHANELER MÜDÜRLÜĞÜ’NE,
Aşağıda açık kimliğini belirttiğim, velisi bulunduğum öğrencinin yatılı olduğu süre
içinde, yatılı bölümün hafta içi, hafta sonu ve akşam düzenleyeceği şehir içi-dışı
gezilere, kamplara, etkinliklere katılmasına
İzin Veriyorum
İzin Vermiyorum

Öğrenci hakkında

Baba hakkında

Adı-Soyadı

İş Telefonu

Sınıfı ve numarası

Cep telefonu

Doğum Yeri ve Tarihi

E-Posta
Adresi

Anne Adı
Baba Adı

Anne hakkında

Ev telefonu

İş Telefonu

Cep telefonu

Cep telefonu

E-Posta

E-Posta

Ev Adresi

Adresi

Kişisel Sağlık Bilgileri

Öğrencinin
Adı, Soyadı
No
Sınıfı

Kan grubu

:
:
:

Geçirdiği hastalıklar
Aşı tarihleri (Aşı karnesi fotokopisi)
Güncel hastalıkları (varsa)
Geçirdiği ameliyat ve kazalar, alerjiler
Sürekli kullandığı ilaçlar (varsa)

		
		

Veli Adı Soyadı
İmza

Yapması gereken özel diyet (varsa)
Sosyal Güvenlik Bilgileri
BAĞKUR

SSK

Sağlık sorunu durumunda haber verilecek
kişi Adı, Soyadı, Telefonları
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Emekli Sandığı

Özel

Velinin
Adı, soyadı Tarih
İmza
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EK 7

6. Bilişim araçlarını, zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun etik kuralları ile bağdaşmayan ve
şiddet içerikli amaçlar için kullananlar, bunların üretilmesine, bulundurulmasına,
taşınmasına yardımcı olanlar hakkında suçun kapsamına göre “kınama”, “ okuldan kısa
süreli uzaklaştırma”, “Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma” ve” Örgün eğitim dışına
çıkarma” cezaları uygulanılır.

BİLİŞİM ARAÇLARI KULLANIM SÖZLEŞMESİ
Sayın Velimiz, Sevgili Öğrencimiz,
Çağımızda teknoloji ve iletişim büyük bir hızla ilerlemekte, insan hayatına çeşitli kolaylıklar
sunmaktadır. Bilgiye ulaşmak, çözümler bulmak son derece kolaylaşmıştır. Öğrencilerimizin
ödev yapmak, sunum hazırlamak için internetin sonsuz olanaklarından yararlanmasını
biz de istiyoruz. Ancak internetin bilinçli kullanıldığında yararı çok fazla olduğunu,
bilinçsiz kullanımında ise o ölçüde zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Öğrencilerimizin
bilgisayarlarını kontrollü kullanımı ile ilgili çeşitli önlemler ve kontrolsüz kullanımı ile ilgili çeşitli
cezai müeyyideler aşağıda belirtilmiştir. İkinci dönemde bilişim olanaklarını (sınırlandırılmış
ve güvenli bir şekilde ) onlara sunmak istiyoruz. Ancak bu, eğitim amaçlı çalışmalar içindir.
Amaç dışı kendisine ve başkasına zarar verecek kullanımlar için aşağıda belirtildiği gibi, Millî
Eğitim Bakanlığı Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır.
Bilişim Araçları: Ses ve görüntü kaydı yapma özelliği olan cep telefonu ve kamera ile bilgi
toplama, saklama, tasarlama, işleme, aktarma ve çoğaltmada kullanılan bilgisayar, internet,
MP3 çalar, DVD, CD, çağrı cihazı ve benzeri araçlar.(Millî Eğitim Bakanlığı Ödül ve Disiplin
Yönetmeliği, Madde: 4 )
UYULACAK KURALLAR:

7. Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, öğrenci, memur, diğer görevli- ler
ve ziyaretçilere etik olmayan ses, söz ve görüntülerle zarar verici davranışlarda bulunmak.
Madde 12–(Kınama Cezası)
8. Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur, diğer görevliler ve ziyaretçiler
ile öğrencileri rahatsız edici davranışlarda bulunmak, Madde 12 –(Okuldankısa süreli
uzaklaştırma cezası)
9. Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, öğrenci, memur, diğer görevli- ler
veziyaretçilere etik olmayan ses, söz ve görüntülerle zarar verici davranışlarda
bulunmak, Madde: 12 –Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası.
10.Bilişim araçları ile toplum değerlerine aykırı zararlı, bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddet
içerikli yasak yayınlar bulundurarak kişi ve kurumlarla ilgili ses, söz ve görüntüler alıp
bunları çoğaltmak, sanal ortamlarda dinlemek, dinlettirmek, izlemek, izlettirmek, yaymak
ve ticaretini yapmak, Madde 12 –Örgün eğitim dışına çıkarma Cezası.
11.Yatakhane amirleri ve belletmenler her türlü olumsuz durumda okul Bilgi işlem merkezi
ile işbirliği içinde olur.İzmir Özel Türk Koleji yetkilileri (Bilgi İşlem Personeli, PDR Personeli,
Yatılı bölümden sorumlu Müdür muavini veya bağlı olduğu okul müdür muavinleri) gerekli
gördükleri takdirde bilgisayarları denetleyebilirler.

1. Etütler planlandığı gibi zamanında ve belletmen kontrolünde yapılır. Bilişim araçları etüt
çalışmalarında kesinlikle yanlarında bulundurulmaz.

12.Kuralların ihlal edildiği, Özel Türk Koleji öğrencisine yakışan şekilde kullanılmadığı tespit
edilir ise, İzmir Özel Türk Koleji, internet ve bilgisayar kullanımını geçici veya kalıcı olarak
yasaklama hakkını saklı tutar.

2. Bilişim araçları, etüt bitiminden saat 23. 00’e kadar açık kalır, 23.00’den sonra internet
bağlantısı kesilir.

Bilişim Araçlarının kullanımı ile ilgili yazıyı okudum. Bilgi edindim.

3. Bilgisayar ve cep telefonları eğitim amaçlı kullanılır, eğitim amacı dışında kesinlikle
kullanılmaz, uygun olmayan sitelere girilmez.

Madde-11’de yer alan denetlemeyi kabul ettiğimi bilgi edindiğim tüm kurallara uyacağımı
taahhüt ederim.
......../......./..............

4. Bilgisayarların kullanımı okul ve Emniyet Müdürlüğü birimlerince izlenir ve kaydedilir, kural
dışı kullananlarla ilgili yasal işlem yapılır. Şifrenin korunması önemlidir ve başkasının eline
geçmemelidir.

Öğrenci Adı Soyadı
İmza

Veli Adı Soyadı
İmza

5. Bilişim araçlarının yasa dışı kullanımından doğacak hukuki sorundan bizzat öğrenci ve
velisi sorumlu tutulur.
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BAHATTİN TATIŞ KAMPÜSÜ
Mithatpaşa Cad. No: 687-689 35280 Köprü-İzmir
Tel: 0(232) 244 05 00 Faks: 0(232) 231 32 75
info@ozelturkkoleji.com
İzmir Özel Türk İlkokulu ve Ortaokulu
İzmir Özel Türk Fen Lisesi
İzmir Özel Türk Koleji Anadolu Lisesi

BÜYÜKÇİĞLİ KAMPÜSÜ
8019/21 Sokak No:22 Çiğli / İzmir (Çiğli Kipa Yanı)
Tel: 0(232) 386 57 27 Faks: 0(232) 386 11 14
ciglisube@ozelturkkoleji.com
İzmir Büyükçiğli Özel Türk İlkokulu ve Ortaokulu
İzmir Büyükçiğli Özel Türk Koleji Anadolu Lisesi
İzmir Büyükçiğli Özel Türk Koleji Fen Lisesi

BORNOVA KAMPÜSÜ
Erzene Mah. Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel Cad. No:19 Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 216 24 85 Faks: 0(232) 216 24 90
bornovakampus@ozelturkkoleji.com
Özel İzmir Bornova Bahattin Tatış İlkokulu ve Ortaokulu

MARMARİS KAMPÜSÜ
Kenan Evren Cad. Gökbel Beldibi Mah. No: 12 Marmaris / Muğla
Tel: 0(252) 419 19 19 Faks: 0(252) 419 19 20
marmaris@ozelturkkoleji.com
Özel Türk Koleji Marmaris İlkokulu ve Ortaokulu
Özel Türk Koleji Marmaris Anadolu Lisesi

İTK ANAOKULLARI
Mithatpaşa Anaokulu
Bornova Anaokulu
Büyükçiğli Anaokulu
Narlıdere Anaokulu
Marmaris Anaokulu
Mavişehir Anaokulu
Gymboree Mavişehir Play & Music Etkinlik Merkezi
anaokulu.ozelturkkoleji.com
facebook.com/itkanaokullari

