İTK Okul Marşı

“
Hepimiz bağlıyız vazifemize; Yaşasın var olsun Türk kolejimiz.
Ey vatan, ey millet sen güven bize; Yarına hazırız, hazırız size!

“

En hakiki mürşit ilimdir bize; Yüce Atatürk’ün izindeyiz biz.
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İletişim Kanallarımız
Bahattin Tatış Kampüsü:
0(232) 244 05 00 - info@itk.k12.tr
Büyükçiğli Kampüsü:
0(232) 386 57 27 - ciglisube@itk.k12.tr
Bornova Kampüsü:
0(232) 216 24 85
bornovakampus@itk.k12.tr
Manisa Kampüsü:
0(236) 250 50 70
manisakampus@itk.k12.tr
Marmaris Kampüsü:
0(252) 419 19 19 - marmaris@itk.k12.tr

Anaokullarımız

Kampüslerimiz

Mithatpaşa Anaokulu:
0(232) 244 05 00
Çiğli Anaokulu:
0(232) 386 35 75
Mavişehir Anaokulu:
0(232) 502 04 14
Bornova Anaokulu:
0(232) 216 24 85
Manisa Anaokulu:
0(236) 250 50 70
Marmaris Anaokulu:
0(252) 419 19 19

İTK Uzaktan Eğitim İletişim Takımı
Uzaktan Eğitim döneminde öğrencilerimizin ve velilerimizin yaşadığı sorunlara hızlıca müdahale ederek gidermek amacıyla, Bilişim Zümremiz ve Bilgi Teknolojileri Müdürlüğümüz tarafından UEP iletişim takımı oluşturulmuştur.
Mail adresi: uep@itk.k12.tr
Whatsapp numarası: 0533 497 32 57

Online Mağaza
İTK forma ve öğrencilerimizin kullanacağı dijital kaynaklar da dahil olmak üzere kitap,
kırtasiye ve etkinlik serilerinden oluşan eğitim paketlerine evden hızlı, güvenli alışveriş ile ulaşabilirsiniz. Web adresi: itkstore.ozelturkkoleji.com

Sağlıklı Okul Komitesi
Sağlık, hijyen, önlemler vb. fikir, öneri ve tespitleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Mail adresi: saglikliokul@itk.k12.tr

Sosyal Medya Hesapları
Kampüslerimizdeki en güncel gelişmeleri
sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir;
başarı, etkinlik, haberlere ulaşabilirsiniz.
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Instagram: @ozelturkkoleji
Facebook: @itkkurumsal
Twitter: @ozelturkkoleji
Linkedin: @izmirözeltürkkoleji
Youtube: @ozelturkkoleji

Dijital Platformlarımız ve
Uygulamalar
Okulla ilgili herşey için K12Net Okul Yönetim Sistemi:

Anaokulundan başlayarak 12.Sınıfı da kapsayacak şekilde öğrencilerimizin okulumuzda geçirdikleri eğitim hayatında akademik ve sosyal gelişimlerini kayıt altına aldığımız bir okul
yönetim sistemidir. Öğretmen gözlemleri, öğrencilerin sanatsal ve sportif alanlarda yaptıkları çalışmalar, rehberlik envanterleri, akademik takip verileri ve davranış değerlendirmeleri
bu sistem üzerinde barındırılır.

Yeni Nesil Eğitim Platformu Sebit Vcloud ve Raunt:

4. Sınıftan itibaren öğretmenlerin verdikleri çalışmalar ve ülke çapında yapılan deneme sınavlarının yanı sıra sistemde yer alan içeriklerle öğrencilerin kendi başlarına çalışmalar yapabileceği sistemlerdir. 4-8. Sınıflarda VCloud, 9-12. Sınıflarda ise Raunt sistemi kullanılmaktadır. Her iki sistem de yapay zeka barındırmaktadır. Bu sayede öğrencilerin kendi yaptıkları
çalışmalarla deneme sınavları ve öğretmenlerin verdikleri ödev sonuçlarına göre sistemler
ayrıntılı değerlendirmeler yapabilmekte, öğrenciye özel çalışmalar önerebilmektedir.
Ayrıca, 8. Sınıflarımıza özel bir modül olan VLGS ve Lise sınıflarımızda kullanılan Raunt sisteminde öğrenciler lise ve üniversite hedeflerini belirleyip bu yönde planlamalar yapabiliyor
ve sistem tarafından hedefe erişme durumu gözlemlenebiliyor.

Binlerce İlkokul Ders İçeriği için Morpa Kampüs:

İlkokul sınıflarımızda kullanılan Morpa Kampüs MEB müfredatı ve ders planlamalarımızla
uyumlu, binlerce içeriğin yer aldığı bir platformdur.
Bu sistemle öğretim programlarına göre öğrenci gelişimleri izlenebilmektedir. Okul yöneticileri ise okullarındaki öğretmenlerin çalışmalarını ve öğrencilerin başarı durumlarını takip
edebilmektedir.

Her dersi interaktif hale getirmek için Nearpod:

Tek bir platformda etkileşimli dersler, etkileşimli videolar, oyunlaştırma ve etkinlikler aracılığıyla öğrencilerle ilgili verilerin anlık olarak alınabildiği ilkokul ve ortaokul sınıflarımızda
kullanılan bir platformdur. Yüz yüze, online veya hibrit derslerde kullanılabilen Nearpod içerisinde, VR Videolar ve similasyonlarla öğrenciler teorik bilgileri deneyimle şansı yakalarken,
öğretmenleri ve birbirleriyle etkileşimli ortak çalışmalar yaparak derse katılımı en üst düzeyde gerçekleştirme şansı yakalarlar.

Eğitimin Değişen Yüzü Edubook:

Bölümlerimiz tarafından oluşturulan dijital kaynaklar Edubook üzerinden öğrencilerimizin
kullanımına açılmakta, kaynaklarda yer alan etkileşimli içerikler sayesinde okulda işlenen
konularla ilgili öğrencilerimiz uygulamalar yapabilmektedir. Dijital kaynaklarımız Edubook
üzerinden öğrencilerimizin her zaman erişimine açık olduğundan zaman ve mekana bağlı
kalmadan öğrencilerimiz ders içeriklerine erişebilmekte ve kendi başlarına yaptıkları çalışmalarda bu kaynaklardan yararlanabilmektedirler.

Google Workspace for Education:

Okul öncesi gruplarımızdan itibaren tüm öğrencilerimizin ortak çalışma, iletişim ve yaratıcılık için tasarlanmış araçları içeren Google Workspace hesapları bulunur. Google for
Education’ın paylaşılabilir cihazları ve ortak çalışmaya uygun araçları, öğrenim deneyimini kişiselleştirmeye daha fazla zaman ayırma özgürlüğü verirken, deneyimi yönetmek için
ayrılan zamandan tasarruf edilmesini sağlar. Öğrenciler ise, hem 21. yüzyılın problem çözme yöntemlerini öğrenme hem de gelecekteki kariyerlerinde işlerine yarayacak becerileri
edinme fırsatına sahip olur. Ayrıca, her öğrenciye en iyi şekilde çalışma imkanı sunulmasına
yardımcı olan erişilebilirlik özelliklerinden faydalanabilirler.
5

Tarihçemiz
Türkiye’nin “İlk Özel Türk Koleji”
Bir cumhuriyet öğretmeninin, azmi, cesareti, kabiliyeti ve sabrı ile 15 Kasım 1950 tarihinde kapılarını öğrencilerine açan İzmir Özel Türk Koleji, 70 yıldır Atatürk ilke ve
inkılapları ışığında çağdaş, dengeli, mutlu, yaşamda iz bırakan gençler yetiştirmeye
devam ediyor.
Bahattin Tatış, yola çıkarken Türk Milli Eğitimi’nin amaç ve ilkelerinden ödün vermeden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir”
özdeyişine inanan; çağdaş, Cumhuriyete ve devrimlere bağlı, onları koruyan bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Bu bağlamda okul, “Eğitim ve Öğretim”, “Disiplin”, “Temizlik” ve “Eğitsel Etkinlikler” olarak sıralanabilecek dört ilke üzerinde yükselmiştir.
1950-1951 Eğitim yılı sonunda yakalanan başarı kuruma olan ilgiyi arttırmış ve giderek artan ilgi yeni bina arayışını beraberinde getirmiştir. Böylelikle İzmir Özel Türk
Koleji 1951 yılı yazında Alsancak’tan Göztepe’ye Uşakizade Köşkü’ne taşınmıştır.
1951-1952 Eğitim - Öğretim yılı açılışı Kurtuluş Savaşı’nın son başkomutanlık karargâh binasının önünde, 157 öğrenci ve 26 öğretmenin katılımı ile gerçekleşmiş ve İTK
çınarı bu binada kök salmaya başlamıştır.
İTK’nın kuruluşundan itibaren eğitim - öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal-kültürel faaliyetler ile eğitim pekiştirilmesi, yenilikçi bir anlayış olarak dikkat çekmiş,
kurum eğitimde daima öncü olmayı ve hep en iyisini sunmayı amaçlamıştır.
İzmir Özel Türk Koleji; kurucusu Bahattin Tatış’ın kuruluşunda belirlediği prensiplere bağlı kalarak yenilikleri takip etmiş, eğitim ve öğretim kalitesini en üst seviyede
tutabilmek için gerekli hiçbir yatırımdan kaçınmamış, mezunlarının ülkesinde ve
dünyada saygı duyulan bireyler olabilmesi için gösterdiği çabanın daima arkasında
durmuştur.
1953 yılında ortaokul, 1954 yılında ise ilk lise mezunlarını veren İzmir Özel Türk Koleji,
eğitimde her zaman kaliteyi, yenilikçi ve öncü olmayı ilke edinmiştir. Kurum, 1981
yılında Anadolu Lisesi’ni, 1989 yılında Takviyeli ve Fen Lisesi bölümlerini de açarak,
çok yönlü eğitimin temellerini atmıştır.
Eğitim ve öğretimde yeniliklerin, ilklerin öncüsü olan İzmir Özel Türk Koleji, 2000
yılında Çiğli, 2013 yılında Marmaris, 2014 yılında Bornova, 2015 yılında Manisa Kampüslerinin eğitime başlaması ile eğitim ağını genişletmiştir.
Bugün 5 kampüs, 25 okulda eğitime devam eden İzmir Özel Türk Koleji Atatürk ilkeleri ışığında, çağdaş eğitim ve öğretim yöntemleriyle ve İTK değerleri ile yeni nesiller
yetiştirmeye devam etmektedir.

İTK Okulları

25 OKUL 5 KAMPÜS
İTK Bahattin Tatış Kampüsü
• Bahattin Tatış Kampüsü
İlkokulu
• Bahattin Tatış Kampüsü
Ortaokulu
• Bahattin Tatış Kampüsü
Anadolu Lisesi
• Bahattin Tatış Kampüsü
Fen Lisesi

İTK Bahattin Tatış Kampüsü

İTK Büyükçiğli Kampüsü
• Büyükçiğli Kampüsü İlkokulu
• Büyükçiğli Kampüsü
Ortaokulu
• Büyükçiğli Kampüsü
Anadolu Lisesi
• Büyükçiğli Kampüsü
Fen Lisesi
İTK Bornova Kampüsü
• Bornova Kampüsü İlkokulu
• Bornova Kampüsü Ortaokulu
• Bornova Kampüsü
Anadolu Lisesi
• Bornova Kampüsü Fen Lisesi
İTK Manisa Kampüsü
• Manisa Kampüsü İlkokulu
• Manisa Kampüsü Ortaokulu
• Manisa Kampüsü
Anadolu Lisesi
• Manisa Kampüsü Fen Lisesi

İTK Büyükçiğli Kampüsü

İTK Manisa Kampüsü

İTK Marmaris K.E.V. Kampüsü
• Marmaris K.E.V. Kampüsü
İlkokulu
• Marmaris K.E.V. Kampüsü
Ortaokulu
• Marmaris K.E.V. Kampüsü
Anadolu Lisesi
İTK Anaokulları
• İTK Mithatpaşa Anaokulu
• İTK Büyükçiğli Anaokulu
• İTK Bornova Anaokulu
• İTK Marmaris Anaokulu
• İTK Mavişehir Anaokulu
• İTK Manisa Anaokulu

İTK Bornova Kampüsü

İTK Marmaris K.E.V. Kampüsü
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Genel Müdürümüzün Mesajı
Değerli Velimiz, Sevgili Öğrencilerimiz
1950 yılında Matematik Öğretmeni Bahattin Tatış’ın eğitim aşkı ile temelleri atılan İzmir Özel Türk Koleji; Atatürk ilke ve inkılapları ışığında “Doğru seçimler yapabilen;
çevresine ve kendisine çok yönlü katkısı olan çağdaş, dengeli ve mutlu Türk Gençleri” yetiştirme misyonu ile eğitim için çalışmaya devam ediyor. 5 Kampüs, 25 Okul ile
anaokulundan üniversiteye kadar Ege Bölgesi’nin en köklü, duayen eğitim kurumlarının başında geliyoruz.
Okullarımızı her gün ilk günkü heyecan ve sevgi ile açmakta ve dünyanın en değerli
varlıklarını hep bu inançla karşılamaktayız. Her eğitim öğretim yılında birçok ilke ve
başarıya imza atıyoruz. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılı içinde 4000’den fazla İTK’lı öğrenci; kazandıkları 1000’i aşkın bilim, teknoloji, sanat, spor başarısı ile geleceğe umut
oldu.
Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini ve kazanımlarını arttıracak çalışmalarla; sürekli yenilenen dünyanın, teknolojinin ve çevre koşullarının ışığında gelişimimizi her
gün daha da arttırmaya önem veriyoruz. Öğrencilerimizi 21. yy becerilerine göre hazırladığımız akademik kazanımlar, çok yönlü eğitim programları ile hayata hazırlıyoruz.
Yeni ve faydalı fikirler yaratan, farklı görüş ve kültürlere saygıyla yaklaşan, sorgulayan,
geribildirimleri etkili bir şekilde kullanan, teknolojiyi sadece tüketen değil yöneten ve
biçimlendirebilen gençler yetiştiriyoruz.
21. yy becerileri ile donatılmış eğitim çerçevemiz ve İTK Değerleri ile öğrencilerimiz,
İTK’lı olmanın farkını tüm yaşamları boyunca hissederler. Almış oldukları eğitim ile hayat başarısının anahtarını yakalamış bireyler olarak global dünyaya hazırlanırlar.
Eğitim programlarımızı 70’e yakın bilim, sanat, spor, teknoloji kulüp faaliyeti ile destekleyerek öğrencilerimizin; en az bir enstrüman çalabilen, en az 1 kez sahne sanatları performansı ile sahneye çıkmış, en az 1 spor faaliyetinde bulunan tam donanımlı
bireyler olarak mezun olmasını amaçlıyoruz. Başarı çok yönlü olmalıdır. Sadece akademik değil sosyal başarı ile birlikte başarının ölçütü; sağlıklı, dengeli, mutlu birey olmaktır. Mutluluğun sadece akademik başarı ile değil çok yönlü başarılar ile gerçek
olacağını, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu çok iyi biliyoruz ve
eğitim çerçevemizi bu amaçla şekillendiriyoruz.
Tüm bu bilim, teknoloji, sanat ve spor çalışmaları sonucunda öğrencilerimizin;
•
•
•
•
•
•

Ulusal ve uluslararası akademik ve bilim yarışmalarına
3D modelleme, drone, arduino, kodlama ve programlama çalışmalarına
MUN, JMUN, EYP konferanslarına
100’den fazla okul takımında yer alarak ulusal turnuvalara
Yurt dışı müzik ve spor festivallerine
Kişisel sergi açarak sanat faaliyetlerine katılmaları sağlanmaktadır.

Gelecekte Söz Sahibi Olacak, Ufku Geniş Nesiller
Köklü geçmişimizin arkasında mühendisinden profesörüne, siyasetçisinden sporcusuna, sanatçısından doktoruna kadar Türkiye’de ve dünyada f ikir önderi olmuş
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on binlerce başarılı mezunumuz ve güçlü akademik kadromuz yer alıyor. Uluslararası Genç Bilim Olimpiyatları, Matematik Olimpiyatları, Felsefe Olimpiyatları, Robotex
International, FLL Global Innovation Award, Tübitak Yarışmaları gibi öğrencilerimizin
ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı sonuçlar elde etmesine katkıda bulunan;
uzun hizmet yıllarına sahip, güçlü, yenilikçi eğitim kadromuz ile “Yarınlarda Var Olacak” bireyler yetiştiriyoruz. İzmir Özel Türk Koleji öğrencileri, her yıl elde ettikleri ulusal
ve uluslararası derecelerin yanı sıra Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) elde ettikleri Türkiye dereceleri ile 72 yıldır istikrarlı başarılara imza atıyor. İTK’lı gençler elde
ettikleri başarıları puanlar ile Türkiye’nin ve dünyanın en seçkin üniversitelere yerleşiyor.
İzmir Özel Türk Koleji olarak iş yaşamında, sanat dünyasında, bilim dünyasında ve dünyanın her yerinde bizlere başarı yolunu açan; gelecek nesillere kazandırdıklarıyla örnek
olan on binlerce İTK mezunu ile gurur duyuyor, başarıları ile iftihar ediyoruz. Tüm bu
süreçte ilham aldığımız başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; yaşamda iz bırakmış aydınlar ve mezunlarımızdan aldığımız güç ile geleceği şekillendirecek lider bireyler yetiştiriyoruz.
Uzaktan Eğitim Döneminde İzmir Özel Türk Koleji
Dünya çok hızlı bir şekilde değişiyor. İzmir Özel Türk Koleji, pandemi döneminde ortaya
çıkan değişen eğitim yaklaşımına en hızlı adapte olan ve iş modelini en çabuk uyarlayan eğitim kurumlarının başında olmuştur. Uzaktan Eğitim pedagojisiyle hazırlanmış
olan çok yönlü eğitim programımız kapsamında; deneyimlerimiz, köklü geçmişimiz,
akademik ve sosyal yönden güçlü programlarımız ile bu süreçten de başarılarla çıktık.
Aktif eğitim anlayışı ile öğrenme süreçlerinde yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar ortaya
koyan İzmir Özel Türk Kolejinde; akademik eğitimin yanında öğrencilerin bireysel, sosyal ve organizasyon becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler ve öğrenim ortamları
da hazırlanmaktadır. Seçkin eğitim kadromuz, gerçekleştirdiği özgün eğitim - öğretim
çalışmalarını; sınıf içinde kullandığı tüm materyalleri, eğitim-öğretim tekniklerini, değerlendirme yöntemlerini; misyonumuza ve eğitim felsefemize
uygun olarak planlamakta ve öğrencilerimizi bir üst kademeye
hazırlamaktadır.
Ülkemizde ve dünyada İzmir Özel Türk Koleji adı; bir yandan öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin gayretli çalışmaları ve dereceleri ile bir yandan da yaşamda iz bırakan on binlerce mezunumuzun çalışmalarıyla sıklıkla ve itibarla anılmaktadır.
1950’den bu yana köklü eğitim anlayışımız, güçlü eğitim
kadromuz, akademik ve sosyal başarılarımız ve mezunlarımızdan aldığımız güç ile ülkemizin aydınlık yüzlerini hayata kazandırıyoruz.
İzmir Özel Türk Koleji ismini gururla taşıyan, öğrencisi,
öğretmeni, velisi, mezunu ve çalışanları ile güçlü İzmir
Özel Türk Koleji Ailesi’nin her ferdine yarattıkları değerler için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Saygılarımla
Yiğit TATIŞ
İTK Genel Müdürü
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iTK MEZUNLARI
BEGÜM
ALBAYRAK
2000 Mezunu
Baş Hukuk
Müşaviri
Türk Telekom

BURÇAK ÜNSAL
1992 Mezunu
Avukat
Newyork Ve
İstanbul
Baroları

CEREN
AKKÖSTEPEN
EKİNCİ
1999 Mezunu
CCO
Doğuş Grup

BURAK AKINCI
1995 Mezunu
CEO
Turkcell BIP

FERAYE
ÖZFESÇİOĞLU
2001 Mezunu
CEO

SİNAN AK
1990 Mezunu
CEO
ZORLU ENERJİ

HAZAL GÜNDÜZ
ÖZGÜVEN
2002 Mezunu
COO
Beymen Grup

CEVDET ALTUĞ
1991 Mezunu
CSO
Groupama Sigorta

ALİ KUTAY YARALİ
2006 Mezunu
Kurucu - CEO
Delivers.ai

Tülin Unganer
1983 Mezunu
Kurucu
Ressam
Winona English
Academy

OSMAN EVREN
ARIKAN
2002 Mezunu
Genel Müdür
Polaris Parks

MELİS VEKİLOGLU
1996 Mezunu
Genel Müdür
Sun Tekstil

ERGÜN GÜLER
1992 Mezunu
Genel Müdür
Vestel

KEMAL
ÖZIŞIKÇILAR
1994 Mezunu
Genel Müdür
Videojet
Technologies

ÖMER BARIŞ
TURAN
1994 Mezunu
Genel Müdür
Vorkwek Türkiye

TAHSİN AKAR
1990 Mezunu
Genel Müdür
Yardımcısı
LC Waikiki

AKIN SERTCAN
1988 Mezunu
Türkiye Genel
Müdürü
Logo Yazılım

FATİH ATLIBATUR
1992 Mezunu
Ülke Kategori
Müdürü
HP

HÜSEYİN GÜRER
1978 Mezunu
YK Denetim ve
Risk Komitesi
Başkanı
Eczacıbaşı

ERSİN ÖZİNCE
1970 Mezunu
Yönetim Kurulu
Başkanı
İş Bankası

PROF. DR. UĞUR
MALAYOĞLU
1992 Mezunu
Rektör Yardımcısı
9 Eylül
Üniversitesi

PROF. DR.
MUSTAFA ARSLAN
ÖRNEK
1976 Mezunu
Rektör Yardımcısı
Yaşar Üniversitesi

PROF. DR. GÖKÇE
TÜRKOĞLU
1991 Mezunu
Hukuk
Yaşar
Üniversitesi

PROF. DR. ERAY
ÇALIŞKAN
1990 Mezunu
Doktor
Okan Üniversite
Hastanesi

DOÇ. DR.
EVREN ATLIHAN
GÜNDOĞDU
1996 Mezunu

ARDA BESET
1991 Mezunu
Akademisyen
Mimar
İzmir Ekonomi
Üniversitesi

DR. LENA
ÇAVUŞOGLU
2004 Mezunu
Akademisyen
Pazarlama
University of
North Carolina

ORKUN AKSELI
1992 Mezunu
Doçent
Hukuk

World Humanitarian
Forum

Akademisyen
Eczacılık
Ege Üniversitesi
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Durham University
Law School

İzmir Özel Türk Koleji 1950’den beri yaşamda iz bırakmış, alanlarında başarılı,
Türkiye’de ve Dünyada söz sahibi, fikir önderi olmuş sanatçısından sporcusuna,
bilim insanından iş insanına, akademisyenden politikacıya on binlerce mezun yetiştirmiştir.
ALPER AKAY
2000 Mezunu
Moleküler Biyoloji
University of
East Anglia

GÖKÇE LEISHER
ALAKUŞ
2006 Mezunu
Operasyon
Yöneticisi
Amazon

SİNAN GERMAN
1999 Mezunu
Satış Grup
Müdürü
Oracle

ARTUĞ ACAR
1998 Mezunu
Ürün Yönetimi
Direktörü
Righthand
Robotics

ÖMER SARSAR
2005 Mezunu
Satış Müdürü
The Walt Disney
Company

SANİ MIZRAK
2004 Mezunu
Sous Chef
Bon Appétit
Management
Company

HAKAN S.
TOZKOPARAN
2001 Mezunu
Teknik Program
Müdürü
Amazon

ASLI ŞENKAL
2001 Mezunu
Kıdemli
Ekonomist
The World Bank

ILGAZ AKSELİ
1997 Mezunu

ERTUNGA KUT
1989 Mezunu
Global
Pazarlama
Direktörü
Hayat Kimya

İLKSEN UNGAN
YÖRÜK
2002 Mezunu
Global Tıbbı
İşler Direktörü
Viiv Health Care

MUSTAFA ALİ
AKÇAKIR
2005 Mezunu

Mühendislik
Teknolojileri
Direktörü
Bristol-Myers Squibb

Mobil Uygulama
Geliştirme Müdürü

Gittigidiyor

HAKAN NACAR
2001 Mezunu
Pazarlama
Müdürü
Michelin

AHMET
KUMKUMOĞLU
2003 Mezunu
Pazarlama
Müdürü
Pfizer

PAPATYA
KARADEDE
2004 Mezunu
Pazarlama
Müdürü
Estee Lauder

ALİ
KOCATEPE
1962 Mezunu
Müzisyen

GUPSE
ÖZAY
2002 Mezunu
Oyuncu

HALUK
BİLGİNER
1971 Mezunu
Oyuncu

MELTEM
CUMBUL
1983 Mezunu
Oyuncu

VOLKAN
SEVERCAN
1984 Mezunu
Oyuncu

TAMER
LEVENT
1969 Mezunu
Oyuncu

BURAK
GACEMER
1999 Mezunu
Basketbolcu

KAYA PEKER
1998 Mezunu
Basketbolcu
Milli
Basketbolcu

MELİKE
AKBAŞOĞLU
2004 Mezunu
Moda
Tasarımcısı

BORA
AKSU
1983 Mezunu
Moda
Tasarımcısı

FUNDA
ÖLÇEN
2005 Mezunu
Pilot

#sirasende
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İTK Misyonu
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İTK Değerleri
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İTK Eğitim Çerçevesi
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Eğitim Hedeflerimiz
ATATÜRK İLKELERİ’Nİ DÜŞÜNCE HAYATIMIZIN IŞIĞI KABUL ETMEK:
Çocuklarımız Atatürk’ün gösterdiği yolda, çağdaş bilimlerin ışığında yetiştirilmeli, eğitilmelidir.
TOPLUMA GÜÇLÜ, ERDEMLİ, İNSAN HAKLARINA SAYGILI BİREYLER
KAZANDIRMAK:
Çocuklarımız dostluk ve kardeşlik sevgisini yaşamalı; sosyal, güçlü, erdemli
bireyler olarak yetiştirilmelidir.
ARAŞTIRMACI BİREYLER YETİŞTİRMEK:
Çocuklarımız araştırmacı bireyler olarak yetiştirilmeli, bilimin her dalında
araştırma yapmaya özendirilmelidir.
GÜÇLÜ YABANCI DİL BİLGİSİ KAZANDIRMAK:
Çocuklarımız yabancı ülkelerdeki yaşıtlarıyla, gelecekte meslektaşlarıyla
kolay iletişim kurabilmelidir. İyi bir yabancı dil bilgisi, güçlü ve doğru mesajların iletilmesinde çok önemlidir.
ÜLKEMİZE SPORU SEVEN NESİLLER KAZANDIRMAK:
Çocuklarımıza sporun sağlık ve sağlıklı nesiller için önemi, dostlukların kurulmasında evrensel bir bağ olduğu öğretilmelidir.
YÖNETİM YETENEĞİ KAZANDIRMAK VE GELİŞTİRMEK:
Öğrencilerimiz, çevresinde bulunan bireyleri hitabet gücü, bilgi ve vizyonu ile etkileyip sürükleyebilmeli, topluma yararlı değişimleri yönetebilecek
özelliklere sahip, özgüveni tam, bireyler yani lider olarak yetiştirilmelidir.
Öğrencilerimiz, sahip olduğu güçlü sosyal değerler sayesinde çevresinde
yarattığı örnek kişilik ve tutarlı davranışları ile diğer insanlar için etkin bir
model olmalıdır.
SANAT SEVGİSİ AŞILAMAK:
Çocuklarımız sanatsal bilgi ve beceri ile donatılmalı, yetenekleri geliştirilmelidir.
SOSYAL YARDIM VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA GÖREV
ÜSTLENMEK:
Öğrencilerimiz, topluma yararlı sosyal, kültürel, çevresel vb. bir hizmeti geliştirmek için kurulmuş sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya yatkın, yaşadığı toplum ve evrenin sorunlarına duyarlı olmalıdır.
Öğrencilerimizden Beklentilerimiz:
• Dürüstlük
• Çevremizdekilere Nazik Davranmak
• Arkadaşlarla İIişkiIer
• Zaman Yönetimi
• Kılık Kıyafet Kurallarına Uyulması
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Kayıt Kabul
Kayıt için randevu alan öğrenci ve velisi kayıt kabul komisyonu tarafından okula ve
aday olduğu sınıf düzeyine hazır oluşluğu konusunda ön değerlendirmeye tabidirler.
Ön değerlendirmede veli ve öğrenci bilgi formu, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, öğrencinin akademik bilişsel gelişimi gibi unsurlar dikkate alınır.

Anaokullarımıza Yeni Kayıtlar
Anaokullarımıza yeni kayıtlar, 24 aylıktan 60 aya kadar yapılmaktadır. Çiğli ve Mavişehir Anaokullarımızda 24 aylıktan itibaren; Mithatpaşa, Bornova, Marmaris ve Manisa Anaokullarımızda 36 aylıktan itibaren kayıt alınmaktadır.
Öğrenci tanıma formunda yer alan kriterler yaş aralığı göz önüne alınarak değerlendirilmektedir. Öğrencilere, PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) Uzmanı tarafından kayıt kabul çalışması yapılır. Öğrencinin hazır oIuşIuk düzeyine göre, öğrenci
velisi ve okul müdürünün ortak kararı ile kayıt işlemleri gerçekleştirilir.
İlkokullarımıza Yeni Kayıtlar
• İlkokul Hazırlık Sınıflarımıza 54 ay ile 66 ay arasında olanlar kayıt yaptırabilirler. 2021
Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların da kaydı yapılır.
• İlkokul 1.Sınıflarımıza 66 ay ve üzerindekilerin kayıtları doğrudan; 60-66 arası çocuklarımızın kayıtları İlkokula PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) tarafından
yapılan hazır bulunuşluk testi sonucu yapılır. İlkokulların 1. sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67
ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul 1. sınıfa kaydedilir.
• İlkokul ara sınıflarına 2. 3. ve 4. sınıf kayıtları için başvuran öğrencilere Akademik Düzey Belirleme Sınavı
uygulanır ve PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) mülakatı yapıldıktan sonra alınır.
• Tüm sonuçlar, İlköğretim Müdürlüğü tarafından değerlendirildikten sonra kayıt onayı verilir. Burada belirtilmemiş hususlarla ilgili Kayıt Kabul talepleri; ilgili Okul
Müdürünün teklifi ve İzmir Özel Türk Koleji Müdürler
Kurulunun yazılı onayı ile kayıt ve nakiller yapılabilir.
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Kayıt Kabul
Ortaokullarımıza Geçiş
Ortaokul 5. sınıflar için, 4. sınıf öğrencilerine uyguladığımız kayıt kabul ve bursluluk sınavı sonrasında belirlenen puan koşullarını taşıyan öğrencilerin kayıtları PDR
(Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) görüşmesinden
sonra yapılır. 5. sınıftan itibaren yatılı öğrenci kaydı yapılabilir. 6., 7. ve 8. sınıflara kayıt için naklen gelen öğrencilerin gerekli bilgi formlarını doldurduktan sonra
PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) mülakatı ve
ardından Düzey Belirleme Sınavına tabi tutulur.
Aday öğrencinin, Online Düzey Belirleme Sınavı Sonuçları ve Okulun AGİS ortalamasına Okul Müdürlüğü tarafından değerlendirildikten sonra kayıt onayı verilir.
Nakil geldiği okul başarısı ve Online DBS başarısı ortalamaların üstünde olan öğrenciler okul müdürlerinin uygun görmesi hainde burs sınavlarına alınabilirler.
Fen - Anadolu Liselerimize Geçiş
Fen ve Anadolu Liselerimizde 9. Sınıflara, 8. Sınıf öğrencilerine uyguladığımız İTK Kayıt Kabul Sınavı ve Milli
Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezi sınav sonucuna
göre öğrenci alınmaktadır. Belirlenen puan koşullarını
taşıyan öğrencilerin kayıtları Lise Müdürü ve PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) Mülakatından sonra
yapılır.
Lise 10. 11. ve 12. sınıflara nakil yoluyla kayıt olmak isteyen
öğrencinin bir önceki okulundaki ders ve disiplin notları
değerlendirilir. Ayrıca veli ve öğrenci ile PDR (Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik) uzmanı görüşmesi ve Akademik Başarı ve Temel Yeterlilikleri hakkında Durum
Belirleme Sınavı yapılır. Tüm sonuçlar lise müdürü tarafından değerlendirildikten sonra kayıt onayı verilir.
Burada belirtilmemiş hususlarla ilgili kayıt - kabul talepleri ile ilgili olarak; ilgili okul müdürünün teklifi ve İzmir Özel Türk Koleji Müdürler Kurulunun yazılı onayı ile
kayıt ve nakiller yapılabilir.
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Burslar Yönergesi
Başarılı olan öğrencileri ödüllendirme, mezun ve çalışanlarının çocuklarının okul
bünyesinde eğitim görmelerini sağlamak, ekonomik durumu uygun olmayan
başarılı öğrencilerin burslardan faydalanması amacıyla çeşitli burslar vardır. İzmir ÖzeI Türk Koleji bünyesinde bir öğrenci birden fazla burstan yararlanamaz.

İzmir Özel Türk Koleji Burs Türleri:

•
•
•
•
•
•

İTK Çalışan Bursları
Ortaokul Başarı Bursları
Ara Sınıflar Başarı Bursu
Lise Başarı Bursu
Spor Bursları
İhtiyaç Bursları

Burslar hakkında detaylı bilgi için okul müdürlükleri ile görüşebilirsiniz.
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Okulda Yaşam - Okul Formaları

•
•

Okul içinde “Okul Forması” giyilir.

Tören günlerinde (Pazartesi-Cuma ve resmi
tören günleri) ortaokul kademesi ve lise öğrencilerimizin gömlek, blazer tören ceketlerini
giymeleri zorunludur.

•

Lise öğrencilerinin her gün blazer ceketlerini veya sweatshirtlerini giymeleri gerekmektedir.

•

Okul ceketi veya kazağı dışında farklı
üst giyimlere izin verilemez.

•

• Erkek öğrencilerin gömlek giydiklerinde kravat takmaları zorunludur.

Okul formaları ile sadece koyu renk
ve üzerinde arma, işIeme bulunmayan düz
ayakkabı giyilebilir. Spor ayakkabısı yalnız
Beden Eğitimi dersinde giyilir; bu ders dışında okul içinde spor ayakkabısına izin verilemez. (Siyah spor ayakkabı iznimiz var.)

•

Okulda künye, küpe, yüzük, bilezik, kolye gibi takılar kuIIanıIamaz. Kız öğrencilerin
makyaj yaparak, tırnaklarını uzatıp oje ile, saçlarına boya ya da röfle yaptırarak okula gelmeleri yasaktır.

•

Yazlık ve kışlık forma geçiş dönemleri okul
yönetimi tarafından veli ve öğrencilere duyurulur.

• Tüm okul gezilerinde kış döneminde okul
yağmurlukları ve rüzgarlık montlar giyilir.
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Okulda Yaşam - Okul Formaları
Kız Öğrenci Formaları
Sınıf Grupları

Yazlık

Hazırlık
Sınıfı
(6 Yaş)
Formaları

Lacivert kanvas beli lastikli
cepli şort-etek, Beyaz 0 yakalı
İTK nakış logolu ve sırt baskılı
supreme penye tişört,
Beyaz yazlık çorap,
Siyah kapalı ayakkabı.

İlkokul
1-2-3-4.
Sınıf
Öğrenci
Formaları

Ortaokul
5-6-7-8.
Sınıf
Öğrenci
Formaları

Lise
9-10-11-12.
Sınıf
Öğrenci
Formaları

Geziler için: Turuncu,
fosforlu güvenlik yeleği.
Gri kanvas beli lastikli cepli
şort-etek, kırmızı beyaz dokuma çizgili polo yakalı kısa kollu
beyaz tişört, Kırmızı önden fermuarlı İTK logolu penye yelek,
Beyaz yazlık çorap,
Siyah kapalı ayakkabı.

Geziler için: Turuncu,
fosforlu güvenlik yeleği.
Gri gabardin pilili şort etek,
Kırmızı-lacivert çizgili polo
yakalı beyaz tişört,
Siyah dizaltı yazlık çorap,
Siyah kapalı ayakkabı,
Beyaz oxford kumaştan uzun
kollu özel İTK etiketli beyaz
gömlek.

Füme pileli etek,
Lacivert nakış armalı
polo yakalı beyaz tişört,
Siyah yazlık çorap,
Siyah kapalı spor
ayakkabı.

Kışlık
Lacivert kanvas beli lastikli cepli
pantolon/şort-etek, Beyaz polo
yakalı uzun kollu İTK nakış
logolu ve sırt baskılı supreme penye tişört, Turkuaz hakim yakalıönden fermuarlı İTK nakış logolu ve
sırt baskılı penye sweat-mont,
Beyaz diz altı/ külotlu çorap,
Siyah kapalı ayakkabı.
Geziler için: Turuncu,
fosforlu güvenlik yeleği.

Gri kanvas beli lastikli cepli
pantolon- şort etek,
kırmızı beyaz dokuma çizgili
polo yakalı uzun kollu beyaz
tişört, İTK logolu penye sweat-mon, Beyaz dizaltı/ külotlu
çorap, Siyah kapalı ayakkabı.
Geziler için: Turuncu, fosforlu
güvenlik yeleği.

Gri gabardin pilili şort-etek,
Beyaz oxford uzun kollu özel İTK
etiketli beyaz gömlek, Lacivert
V yakalı İTK logolu uzun kollu
kazak, Lacivert İTK nakışlı armalı
blazer ceket, Lacivert kapüşonlu
önden fermuarlı İTK logolu
penye sweat-mont,
Siyah dizaltı kışlık çorap,
Siyah kapalı ayakkabı.
Füme pileli etek,
Beyaz oxford uzun kollu cepli
özel İTK etiketli gömlek,
Siyah V yakalı İTK logolu uzun
kollu kazak, Siyah İTK nakış
armalı blazer ceket, Lacivert
kapüşonlu önden fermuarlı İTK
logolu penye sweat-mont,
Siyah dizaltı kışlık çorap,
Siyah kapalı ayakkabı

Tüm öğrencilerin saçlarının boyalı olmaması gerekmektedir.
Kız öğrencilerin saçlarının toplu ya da örülü olması gerekmektedir.

Okulda Yaşam - Okul Formaları
Erkek Öğrenci Formaları
Sınıf Grupları

Hazırlık
Sınıfı
(6 Yaş)
Formaları

İlkokul
1-2-3-4.
Sınıf
Öğrenci
Formaları

Ortaokul
5-6-7-8.
Sınıf
Öğrenci
Formaları

Lise
9-10-11-12.
Sınıf
Öğrenci
Formaları

Yazlık

Kışlık

Lacivert kanvas beli lastikli
cepli şort, Beyaz 0 yakalı İTK
nakış logolu ve sırt baskılı
supreme penye tişört,
Beyaz yazlık çorap.

Lacivert kanvas beli lastikli cepli
pantolon, Beyaz polo yakalı uzun
kollu İTK nakış logolu ve sırt
baskılı penye tişört, Turkuaz hakim
yakalı önden fermuarlı İTK nakış
logolu ve sırt baskılı penye
sweat-mont, Beyaz lacivert çorap,
Siyah kapalı ayakkabı.
Geziler için: Turuncu, fosforlu
güvenlik yeleği.

Geziler için: Turuncu,
fosforlu güvenlik yeleği.

Gri kanvas beli lastikli cepli şort,
Koyu mavi - beyaz dokuma çizgili polo yakalı kısa kollu beyaz
tişört, Kırmızı önden fermuarlı
İTK logolu penye yelek,
Beyaz yazlık çorap,
Siyah kapalı ayakkabı

Geziler için: Turuncu,
fosforlu güvenlik yeleği.

Gri kanvas beli lastikli
cepli pantolon, koyu mavi - beyaz dokuma çizgili polo yakalı
uzun kollu beyaz tişört,
Kırmızı kapüşonlu önden fermuarlı İTK logolu penye sweatmont, Beyaz siyah kışlık çorap,
Siyah kapalı ayakkabı.
Geziler için: Turuncu, fosforlu
güvenlik yeleği.

Gri gabardin pantolon,
Kırmızı- lacivert dokuma çizgili
polo yakalı beyaz tişört,
siyah yazlık çorap,
Siyah kapalı ayakkabı.

Gri gabardin pantolon,
Mavi Oxford uzun kollu cepli
özel İTK etiketli mavi gömlek,
Lacivert- kırmızı çizgili kravat,
Lacivert kapüşonlu önden
fermuarlı İTK logolu penye
sweat-mont, Lacivert V Yakalı
İTK logolu uzun kollu kazak,
Lacivert İTK nakış armalı blazer
ceket, Siyah kışlık çorap,
Siyah kapalı ayakkabı

Füme pantolon,
Lacivert nakış armalı
polo yakalı beyaz tişört,
Siyah yazlık çorap,
Siyah kapalı ayakkabı.

Füme pantolon, Beyaz Oxford
kumaştan uzun kollu cepli İTK
logolu gömlek, Siyah V yakalı İTK
logolu uzun kollu kazak, Siyah İTK
nakış armalı blazer ceket, Siyah
füme-beyaz çizgili kravat, Lacivert
kapüşonlu önden fermuarlı
İTK logolu penye sweat-mont,
Siyah kışlık çorap,
Siyah kapalı ayakkabı.

Tüm öğrencilerin saçlarının boyalı olmaması gerekmektedir.
Erkek öğrencilerin ise okula sakal, bıyık ve uzun saçla gelmesine izin verilmemektedir.

Okulda Yaşam
Yatılı Hayat
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.

• 55 metrekare odalardan oluşan, kampüs içinde yer alan yatakhane
• 7/24 güvenlik hizmeti
• Revir hizmet
• Çamaşır yıkama hizmeti
• Wifi hizmeti
• 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 özdisiplin kazanma olanağı
• Etüt, ek ders ve tamamlama dersleri, 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 (IELTS Kursları, Bilimsel Olimpiyatlara
Hazırlık Çalışmaları, İngilizce-Almanca-İspanyolca-Fransızca Kursları, Müzikal ve
Münazara Kulübü Çalışmaları)
• Kütüphane ve bilgisayar labarotuvarı

Yatılı hayatın kazandırdıkları;
Öğrencilerimizin yatılı hayata fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak adaptasyonunu sağlamak, okula uyum süreçlerini kolaylaştırmak, akademik başarılarını desteklemek,
kendini ifade edebileceği sosyal ortamlar sağlamak, karşılaşabileceği problemlerde
kendilerine ve velilerine destek olmak en büyük sorumluluğumuzdur.
Yatılı hayat geleneğinin bir parçası olan kültür, sanat ve spora etkin olarak öğrencilerimizin katılmalarına olanak sağlayarak, İzmir’in kültürel ve tarihi dokusunu da öğrenmelerine fırsat yaratırız. Haftanın belli günlerinde düzenlenen geziler ile öğrencilerimiz böylelikle 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.
22

Okulda Yaşam
Yemekhane ve Kantinler
• Yemek, kahvaltı, ikindi kahvaltısı ve akşam yemek menülerimiz okul kadromuz için-

de görev yapan Gıda Mühendisimiz tarafından, mevsimsel ve dönemsel şartlara, öğrencilerimizin yaş gruplarına göre enerji, besin ihtiyacını karşılayan kalori miktarlarına ve besin gruplarına göre özenle hesaplanarak hazırlanır.
• Yemek menülerimizin üretimi esnasında; Satın alma aşamasından, mal-kabul ve
mamul ürün aşamasına kadar Gıda Güvenlik sistemlerine ve kurallarına uyularak,
Gıda Mühendisimiz tarafından denetlenerek, aşçıbaşımızın kontrolünde hijyenik ve
sağlıklı şartlarda üretilmesi ve deneyimli personellerimiz ile servisi sağlanmaktadır.
İTK OKULLARI yemek ve kantin hizmetlerimiz Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO
22000 ile entegredir. İşletme genelinde COVID-19 ve hijyen kurallarını/uygulamalarımızı kapsayan prosedürler uygulanmaktadır.
Sistemimizde HACCP toplantıları, faaliyetlerimiz sırasında, ilgili kamu kurum veya
kuruluşları tarafından ilan edilmiş olan COVID-19 salgın yönetimi ile ilgili yasal tedbirlere tam olarak uyum sağlanmakta, uygulamalar esnasında karşılaşılan sıkıntılar
alınan önleyici ve geliştirici faaliyetlerimiz değerlendirilmekte ve kayıt altına alınarak
izlenmektedir. COVID-19 tedbirlerine yönelik haşere ve zararlılarla mücadele protokolü hazırlanmıştır. Tedarikçimiz ile karşılıklı imza altına alınmıştır.
Yemek Salonu, Kantin Genel Kullanım Alanları
• Yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları ve açık
alanlar dahil kampüslerimizin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenmiştir. Tesisin içinde veya dışarısında sıra oluşabilecek her yerde (lavabo önleri, vb.)
1,5 metre ara ile sosyal mesafe işaretlemeleri yapılmıştır.
• Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, sınıflarımıza yönelik hazırlanmış olup her
sınıf kendi yemek saatlerinde yemek yeme düzeni alınmıştır.
• Yemekhane ve kantinlerde, sağlık bakanlığı genelgelerine uygun oturma düzeni
hazırlanmıştır.
• Teneffüs saatleri, öğrencilerin yemekhane ve kantin kullanımları düşünülerek aralıklı planlanmıştır. Kantin ve yemekhanelerde sıralanma için korkuluklar ve bariyerler
vardır.
• Tüm ortak kullanım alanlarında taze hava girişi sağlanarak havalandırma yapılmakta, klimalar kullanılmamaktadır.
• Yemek servisi verilen masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde çapraz oturma düzeni hazırlanmıştır.
• Yemekhane ve kantin bölümde çalışan personeller cerrahi maske ve yüz koruyucu
siperlik takarak servis yapmaktadırlar.
• Tüm kampüslerimizde yemekhane ve kantinlerde yer alan her masada DIVERSEY
marka el antiseptiği bulundurulmaktadır.
• Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan kaçınmaya özen gösterir.
• Yemek servisi uygulaması, koruyucu siperlik ile büfenin misafir tarafına misafir
erişimini engelleyecek şekilde gıdaya uygun ilave bariyerler yapılmış olup, servis ise
mutfak personeli tarafından yapılmaktadır.
• Tüm kampüslerimizde yemek servisinde bardak suya geçilmiş olup tüm menünün
servisi mutfak usta elemanları tarafından yapılmaktadır. Bu şekilde temas sıfıra indirilmiştir.
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Okulda Yaşam
Yemekhane ve Kantinler
•

Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, peçetelik vb. gibi malzemeler
her misafir kullanımından sonra silinerek uygun şekilde temizliği ve dezenfeksiyonu
sağlanmaktadır. Tek kullanımlık tuz, baharat vb. kullanılmaya başlanmıştır.
• Kantinlerimizde mümkün olduğunca, temassız ödeme alınmakta, temaslı post cihazı kullanılması halinde, her kullanımdan sonra cihazın %70’lik alkol içeren dezenfektan ile silinerek temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmaktadır.
• Tüm yemekhane ve kantin girişlerimizde, geniş salonların farklı yerlerinde el antiseptiği bulundurulmaktadır.
Yemekhane ve Kantin Personeline Yönelik Önlemler
• Personelimize yönelik önlemler Çalışanlarımıza Yönelik önlemler kılavuzunda detaylandırılmıştır.
• Personelin düzenli sağlık kontrolü yapılmakta, birlikte yaşadığı kişilerin COVID-19
açısından izlenebilmesi için personelden her vardiyada işbaşı öncesi Sağlık Bilgileri
beyanı için periyodik bilgi alınmaktadır.
• Tüm personele COVID-19 salgını ve hijyen konusunda bilgi/eğitim verilmiştir.
• Personel girişinde temassız ateş ölçümü yapılmakta, el dezenfektanı ve hijyen paspası bulundurulmaktadır.
• Personele, çalışma yerine, misafirler ve ortam ile temasına uygun kişisel koruyucu
ekipman (cerrahi maske, yüz koruyucu gibi) ile el antiseptiği sağlanır ve kullanımı
izlenir. Bütün personel ağız ve burnu kapatacak şekilde tıbbi maske kullanmak zorundadır. Maskeler gün içinde nemlendikçe mutlaka değiştirilmelidir.
• Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanmalıdır.
• Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin çalıştırılmasına özen gösterilmektedir.
• Personelin soyunma odası, duş-tuvalet ve ortak yemek yeme, dinlenme alanları
sosyal mesafe koşullarına uygun olarak düzenlenmiş olup, bu konuda gerekirse yer
işaretleri, şerit, bariyer gibi düzenlemeler yapılmış olup, bu alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanmaktadır.
• Mal tedariki veya başka sebeplerle (tamir, bakım vb.) üretime geçici olarak kabul
edilen kişilerin temasının asgari düzeyde tutulmasına yönelik kurallar belirlenerek
uygulanması izlenmektedir.
• Ayrıca, bu kişilerin sosyal mesafe kuralı korunarak ve koruyucu donanım kullanarak
işlemlerini yapmaları sağlanmaktadır.
• Personelde hastalık belirtileri tespiti halinde tıbbi maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurması sağlanmalıdır. Tüm süreçler ITK salgın Acil Durum Eylem
Planına göre yönetilir.
Yemekhane ve Kantin Mutfak, Pişirme ve Servis Alanları
• Gıda güvenliği ve mutfak hijyeni uygulamalarının ilgili mevzuat ve yönetmeliklere
uygun yapılması sağlanmaktadır. Yeni Normale göre HACCP çalışma planları ve prosedürleri uygulanmaya başlamıştır.
• Gıda üretim alanına ham madde ve ürün sevklerinde ve mutfak alanında sterilizasyon cihazları el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipman bulundurulmaktadır.
Mutfak ve pişirme alanlarına görevli olmayan personel girememektedir.
• Bütün gıdalar kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı şekilde saklanmaktadır.
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Okulda Yaşam
Yemekhane ve Kantinler
•

Çapraz bulaşmayı önlemek için, işlem görmemiş gıda maddeleri ile hazırlanmış
gıdalar mutfakta birbirlerinden ayrı yerlerde muhafaza edilmelidir. Ayrıca, hiçbir
gıda maddesi zeminle temas ettirilmemektedir.
• Mutfak ve kantin üretim alanlarında Yeni normale göre temizlik planları oluşturulmuş olup, mutfakta kullanılan her türlü donanım ve ekipmanın, tezgâh ve saklama alanlarının temizlik ve hijyeni düzenli olarak sağlanmakta ve tüm dezenfeksiyon vb. işlemleri DIVERSEY marka ürünleri ile yapılmaktadır.
* Servis malzemeleri (tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak gibi) bulaşık makinasında yıkanmaktadır. Bulaşık makinasının sıcaklığı her ay düzenli olarak DIVERSEY
firması tarafından kontrolleri sağlanmaktadır.
• Mutfak personeli çalışma esnasında iş kıyafeti ve kişisel koruyucu ekipman kullanmakta, düzenli olarak el yıkamaları ekip şefleri tarafından kontrol edilmektedir.
• Mutfakta ve kantinlerde yeni normale göre, personelin uyması gereken talimatlar ve prosedürler görsel/yazılı bilgilendirmeler yapılmaktadır.
• Menülerimizde pandemi süreci boyunca açık büfe kahvaltı ve salata bar hizmetimiz kaldırılmış olup menülerimizde bağışıklık sistemini güçlendirici salata menüleri ve yoğurt /ayran ile güçlendirilmiştir.
• Kantinlerimizde kapalı ve paketli ürünler satılmakta ve pandemi sürecine uygun
olarak yeni ürün araştırmaları yapılmaktadır.
• Yemekhanelerimiz gün aşırı DIVERSEY marka dezenfektanlar ile soğuk sisleme
makinesi vasıtası ile dezenfekte edilmektedir.
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Okulda Yaşam
Güvenlik
Uluslararası Bir Firmadan 7/24 Özel Güvenlik Hizmeti:

•

Okulumuzun tüm kampüslerinin güvenliği; uluslararası bir firmanın özel güvenlik hizmetleri tarafından 7/24 sağlanmaktadır.
7/24 Kamera Sistemi:

• Okullarımızda 7/24 CCTV kamera sistemimiz bulunmaktadır.
Öğrenci Servis Hizmetleri :

•

Anlaşmalı olduğumuz taşıma firması her yeni eğitim öğretim döneminde, taşımalı eğitimde sorumluluk sahibi olan şoförlere ve hosteslere gerekli eğitimleri
vermektedir.
Firma tarafından servis şoförlerine ayrıca trafik konusunda detaylı eğitimler yapılmaktadır. Seminerlerde tüm servis firması çalışanlarına, öğrencilerimizin ev
ile okul arasındaki yolculuklarını en güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesinin gerekliliği anlatılmaktadır.
Devamsızlık Takibi:

•

Öğrencilerimizin devamsızlığı durumunda veli iletişimi kurularak gerekli bilgi
akışı sağlanmaktadır.

Okulda Yaşam
Akıllı Kart Uygulaması
Öğrencilerimiz kampüslerimizde kantin & mağaza alışverişlerinde ve yemekhane girişinde kişiye özel “ Akıllı Kart” kullanmaktadır.
Akıllı Kartlara yapılacak para yüklemeleri; İTK Store alışveriş sitesi üzerinden
online olarak yapılabileceği gibi, okul vezneleri üzerinden de gerek nakit ödeme, gerekse banka havalesi yoluyla (banka havalelerinde dekontun ilgili kampüs
veznesine ulaştırılması gerekir) yapılabilir. Okul vezneleri üzerinden yapılacak
yüklemeler, uzun öğle teneffüs saatleri içerisinde yapılmakta olup, yüklemelerde
minimum tutar 50 TL’dir.
Akıllı Kart Online Bakiye Yükleme yöntemi ile 7 gün 24 saat
itkstore.ozelturkkoleji.com adresinden, velillerimiz belirleyeceği tutarlar
dahilinde kredi kartı ile online yükleme yapabilirler.
Akıllı Kart uygulaması ile velilerimiz, öğrencilerimiz harcama sınırını ve tüketmesini istemedikleri ürünleri belirleyebilmektedir.
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Kulüpler ve Etkinlikler
MATEMATİK

TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI

• Eğlenceli Matematik ve
Akıl Oyunları
• Matematik Kulübü
• Üst Düzey Matematik ve
Matematürk Yarışma Kulübü
• Üst Düzey Matematik
• Destination Imagination

• Tiyatro
• Müzikal
• Yaratıcı Yazma ve
Okuma
• Münazırlar Buluşması

SOSYAL
BİLGİLER
• Sosyal Sorumluluk
ve Çevre
• Arıcılık
• Destination
Imagination

İNGİLİZCE
• Creative Arts Club
• Movies Club

KİMYA
• Girişimcilik
Kulubü

İzmir Özel Türk Koleji’nin

70’e yakın kulübü ve etkinliği
ile öğrencilerimiz ilgi duydukları bir konuda öğretmenleri ile
çalışma ve yeteneklerini keşfetme fırsatı bulurlar.

BEDEN EĞİTİMİ
TARİH
COĞRAFYA
• Çevre ve Sosyal
Sorumluluk
• Tarihi Belgesel
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• Halk Oyunları
• Bale
• Satranç
• Latin Dans
• Futbol
• Jimnastik

Kulüpler ve Etkinlikler
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

FİZİK
• Destination
Imagination
• FLL
(Lego Robotik)
• Elektronik

•
•
•
•
•

Lego JR
Kodlamayı Seviyorum
Oyun Kodlama
FLL (Lego Robotik)
Arduino & Raspberry
Pi Pico Programlama

• Arduino Raspberry
PI Programlama
• AP Computer Science
Principles (Bilgisayar Bilimi)
• AP Computer Science
(Java ile Programlama)

BİYOLOJİ
MÜZİK
•
•
•
•
•
•
•

TÜRKÇE
• Yaratıcı Drama
• DI
• Tiyatro
• Müzikal
• Münazara

• Voleybol
• Step Aerobik
• Basketbol
• Masa Tenisi
• Modern Dans
• Yüzme

Ukelele
Piyano
Keman
Gitar
Bando
Orkestra
Viyolonsel

• Adli Tıp
• Ekolojik Yaşam

FELSEFE
• Felsefi Soruşturma
Kulübü

FEN BİLİMLERİ
• Doğadaki Son Çocuk
• E-twinning
• Partner School
Science Program
(PSSP)

•
•
•
•
•

Genç Mucitler
Stem-Arduino
Geleceğin Kaşifleri (FEP)
Üst Düzey Fen
Yapay Zeka

GÖRSEL
SANATLAR
•
•
•
•

Resim
Seramik
Kukla Tasarımı
Fotoğraf
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Okulum Temiz Belgesi

248 Kriterin Tamamını Gerçekleştirerek
“Okulum Temiz Belgesi”ni Aldık
Milli Eğitim Bakanlığı ve TSE arasında yapılan işbirliği ile “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kılavuzu”nda yer alan kriterlerin hepsini yerine getiren okullar, personeller tarafından denetlenerek “Okulumuz Temiz” belgesini almaya hak kazanıyor. Kılavuzda yer alan ve okulun her
noktasını içeren 248’i kriteri tamamlayan
ve denetlenen okulumuz “Okulumuz Temiz Belgesi” almaya hak kazanmıştır.
İzmir Özel Türk Kolejinde önceden var
olan tüm önlemler; pandemi sürecinde
daha da geliştirildi. İlgili tüm yöneticiler,
doktor ve akademisyen danışmanlardan
oluşan “İTK Merkezi Sağlık Komitesi” tarafınca; 5 Kampüs 25 Okulun her bir köşesi
göz önüne alınarak; öğrenci ve personelin
sağlık ve güvenliğini sağlarken bir yandan
da eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi
amacıyla aksiyon planları çıkartıldı. Tüm
kampüslerimizde aldığımız “Okulum Temiz Belgesi” ile pandemi sürecinde aldığımız önlemler tescillenmiş oldu.
Çiğli ve Mavişehir Anaokullarımız, MEB’e
bağlı olmadığı için TSE denetimlerine dahil edilemedi. Bu sebeple Alman bağımsız denetim firması PROKS Certification
tarafından denetlenerek Çiğli ve Mavişehir Anaokullarımızda güvenli hizmet belgelerini almaya hak kazandık.
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Okulum Temiz Belgesi

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için MEB ve TSE denetimleri sonrası Okulum Temiz belgemizi aldık.
2021-2022 Eğitim öğretim yılı için MEB ve TSE denetimler sonrası belge yenilemeye hak kazandık.
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PDR

(Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)
BAŞARININ ANAHTARI:

DOĞRU VE SİSTEMLİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK YAKLAŞIMI
• Tüm Anaokullarımızda alanında uzman, tam zamanlı, ayrı bir okul öncesi psikoloğu vardır.
• İTK Anaokullarında öğrenim gören tüm öğrenciler, gelişim özellikleri dikkate alınarak ve “Her çocuk özeldir” yaklaşımından yola çıkılarak sadece kriz odaklı değil,
gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı ile izlenir.
• İTK Anaokullarında PDR Bölümümüzün desteği ile her ay farklı bir kazanımı vermek amacıyla Sosyal Beceri Eğitimi çalışmaları sürdürülmektedir.
• Tüm kademelerde, öğrenci yaş özellikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak test ve ölçek uygulaması yapılmakta olup, bireysel raporlar öğrenci ve velilerle
paylaşılmaktadır. Benego Testleri, İlkokula hazır oluş testleri, dikkat ve spesifik durumlarda kullanılan alan testleri bunlardan bazılarıdır.
• İlkokullarımızda, velilerimize yönelik PDR Seminerleri yapılmakta ve aylık PDR
Bültenleri paylaşılmaktadır. İlkokullarımızda; çocuklarımızın özgüven gelişimlerine
destek çalışmaları yapılır. Olumlu benlik saygısı, iletişim becerileri, yaş dönemi özellikleri, başarma güdüsü, problem çözme becerisi ve dikkat geliştirme konuları ele
alınır. Ortaokullarımızda; eğitsel rehberlik çalışmaları ile öğrencilerimizin hedef belirlemelerine destek bireysel ve grup çalışmaları yapılır. Lisede ise kariyer belirleme
çalışmaları kapsamında mezun öğrencilerimizle PDR Kariyer Sohbetleri, Üniversite
Tanıtımları yapılmaktadır.
• Ergenlik dönemi özellikleri, arkadaş ilişkileri, kabul görme, çatışma çözme konularının yanı sıra, test teknikleri, sınav kaygısı, ortaöğretime geçiş sistemi bilgilendirme çalışmaları ele alınır.
• Öfke kontrolü ve problem çözme becerilerini geliştirme, akran zorbalığı, siber
suçlar, kişisel gelişim ve gelişimsel rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

Kariyer Belirleme ve Yönlendirme Çalışmaları İle
Doğru Üniversite, Doğru Meslek Seçimi

• Lise; özel yeteneklerin ortaya çıktığı, bir mesleğe yönelme gereksiniminin duyul-

duğu dönemdir.
• Ağırlıklı olarak kariyer belirleme çalışmaları ele alınır ve Ginzberg’in 5 aşamalı
mesleki gelişim sürecine dayanır.
• Test Tekniği, zaman yönetimi, sınav kaygısına yönelik bireysel ve grup çalışmaları
yapılmaktadır.
• Tüm kademelerimizde öğrencilerimizin üniversite ve iş alanlarına doğru yönlendirilmesi için tercih danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

Mesleki Gölge Çalışmaları

• Liselerimizde öğrencilerimizin mesleki tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmaları ve

tercih etmek istedikleri bölümleri yakından tanımaları için “Mesleki Gölge” programı dahilinde etkinlikler düzenlenmektedir.
• Mesleki Gölge programı ile üniversite tanıtım sunumları, üniversite tanıtım gezileri düzenlenir.
• Meslek seçimine yönelik öğrenciler ile konularında uzman isimler arasında seminerler ve bireysel görüşmeler düzenlenir.
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(Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)
Sınıf Öğretmenliği (Mentorluk) Sistemi

Mentorluk (Danışman Öğretmenlik) Sistemi, ilkokuldan liseye kadar sınıf öğretmeni
ve görevlendirilen branş öğretmenleri üzerinden yürütülen bir programdır.
Bu programda mentorlar (danışman öğretmenler) Mentorluk yönergesi doğrultusunda öğrencilerinin akademik ve gelişimsel takiplerini yapar, PDR, Md. Yardımcısı
arasındaki bilgi akışını sağlayarak velilere geribildirimlerde bulunurlar.

Öğrenciye Özel Akademik Takip Sistemi: ATS

İTK öğrencileri, ATS (Akademik Takip Sistemi) ile sürekli ve sistemli bir şekilde akademik olarak izlenmektedir. Bu sistem ile öğrencilerimizin akademik olarak geliştirilmesine ihtiyaç duyulan noktalar belirlenerek gerekli destek çalışmaları sağlandığı
gibi kazanımları da saptanmaktadır. Aynı zamanda ATS ile öğrenme farklılıkları göz
önünde bulundurularak öğrencilerimizin başarısını arttırmak için uygun öğrenme
modelleri uygulanmaktadır.

Her Ay Velilerimizle Buluştuğumuz Seminerler

İTK’nın kuruluş yıl dönümü olan 1950’den yola çıkarak oluşturulan 19.50 PDR Sohbetleri; 5 kampüsümüzde yıl içerisinde alanında uzman konuşmacılarla, daha önce
planlanmış ya da ihtiyaç duyulan konulara yönelik saat 19.50’de başlayan seminerlerle veli-uzman iletişimi şeklinde yapılmaktadır. 19.50 PDR Sohbetleri, Youtube ve
Instagram IGTV’de yayınlanmaktadır.
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Kabul Aldığımız
Dünyanın Önde Gelen Üniversiteleri

Drexel University

University of Cambridge

University Of Milan

Technische Universität München

York University
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Kabul Aldığımız
Dünyanın Önde Gelen Üniversiteleri

Rhine-Waal University of
Applied Sciences

Bocconi University

• Maryland Institute College of Art (ABD)
• Minneapolis College of Art and Design (ABD)
• Northeastern University (ABD)
• Savannah College of Art and Design (ABD)
• The University of Chicago (ABD)
• Wentworth Institute Of Technology (ABD)
• FH Aachen University of Applied Science (Almanya)
• Philipps Universitat Marburg (Almanya)
• Rhine-Waal University of Applied Sciences (Almanya)
• Technische Hochschule Köln (Almanya)
• Technische Universität München (Almanya)
• Technische Universität Wien (Almanya)
• Universitat Duisburg (Almanya)
• Universitat Stuttgart (Almanya)
• University of Duisburg-Essen (Almanya)
• Drexel University (Birleşik Krallık)
• King’s College University of London (Birleşik Krallık)
• Kingston University London (Birleşik Krallık)
• Royal Holloway College, University of London (Birleşik Krallık)
• The University of Liverpool (Birleşik Krallık)
• University College London (Birleşik Krallık)
• University of Bristol (Birleşik Krallık)
• University of Cambridge (Birleşik Krallık)
• University of East Anglia (Birleşik Krallık)
• University of East London (Birleşik Krallık)
• University of Essex (Birleşik Krallık)
• University of Exeter (Birleşik Krallık)
• University of Glasgow (Birleşik Krallık)
• University of Hertfordshire (Birleşik Krallık)
• University of Lincoln (Birleşik Krallık)
• University of Westminster (Birleşik Krallık)
• Hague University of Applied Sciences (Hollanda)
• Bocconi University (İtalya)
• Nuova Accademıa Di Belle Arti -Naba (İtalya)
• Politecnico di Torino (İtalya)
• University of Milan (İtalya)
• University of Turin (İtalya)
• McGill University (Kanada)
• The University of British Columbia (Kanada)
• University of Toronto (Kanada)
• York University (Kanada)
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Ölçme Değerlendirme
Ölçme Değerlendirme Merkezimiz İzmir Özel Türk Koleji’nin tüm Anaokullarına, İlkokullarına, Ortaokullarına, Anadolu ve Fen Liselerine hizmet vermektedir.
Eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin odağında “Öğrenmeyi Ölçmek ve Öğrenme İçin
Değerlendirmek.” vardır.
İzmir Özel Türk Koleji okullarında uygulanan Akademik
Takip Sistemi ile öğrencilerimizin okulumuza kayıt olduğu
andan 12. sınıftan mezun oluncaya kadar geçen tüm gelişimi
izlenmektedir.
Süreç odaklı değerlendirmelerimizde bireysel farklılıkları dikkate alarak öğrencilerin tek bir
alandaki yeterliliği değil, farklı
alanlardaki bilişsel, duyuşsal,
psikomotor yeterlilikleri de takip edilmektedir.
Okula yeni başlayan öğrencilerin öğrenme seviyeleri sene başında hazırbuIunuşIuk
sınavları ve öğretmenlerin gözlem ve değerlendirmeleri ile belirlenir.
Öğrencilerin öğrenme süreçIeri, öğretmenlerin gözlem ve değerlendirme amaçlı sınavları yanında, Akademik Takip Sınavları ile yıl içerisinde takip edilir.
Hızlı ve etkili geri bildirim öğrencilerimizin “neyi, ne kadar” öğrendikleri belirlenerek,
sınıf içi çalışmaların da bu bilgiler ışığında planlanması eğitim programları ve öğretim etkinliklerinde yapılacak düzeltme ve değişikliklerin belirlenmesi; hızlı, güvenilir
ve süreci destekleyecek şekiIde veli, öğretmen ve öğrencilerle ortak yürütülür.
Öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlayan öğretim yöntemleri geIiştiriImesi için
gerekli sürekli ve sürdürülebilir hizmet içi eğitimler düzenlenir ve sonuçları izlenir.
Özel ya da tamamlayıcı eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eksikliklerinin giderilmesi
amacıyla gerekli çalışmalar planlanır, uygulanır ve ölçme ve değerlendirme yoluyla
sonuçIarı izlenir.
Değerlendirme ve gözlemlerimiz öğretmen, öğrenci ve velilerle düzenli olarak
payIaşılır.
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Mezunlar Derneği
Yaşamda İz Bırakmış On Binlerce Mezun...
1950’den bu yana yaşamda iz bırakan, başarılı ve mutlu bireyler yetiştiren İzmir Özel
Türk Koleji; bugün sayıları on binleri bulan Türkiye’nin ve dünyanın farklı köşelerine
yayılmış, alanında söz sahibi, ﬁkir önderi olmuş mezunlar yetiştirmiştir.
İTK ile mezunları arasında köprü görevi gören İTK Mezunları Derneği, Türkiye’nin en
köklü ve en güçlü mezun derneklerinden biridir.
Güçlü İTK Ailesi içinde yer alan İTK Mezunları Derneği, İTK değerleri ile mezunlar arası
işbirliği ve dayanışmayı arttırarak İTK ailesine ve topluma katkı sağlamayı ilke edinmiştir.
Dernek, İTK’da yetişmiş bireyler arasında dayanışma sağlamak, mezun-okul-öğrenciler arasında köprü oluşturarak mesleki, sosyal paylaşım ve fayda sağlamak, hem mezunlara hem de öğrencilere maddi ve manevi destek vermek amacıyla faaliyetlerine
devam etmektedir.
Faaliyetlerini İTK Bahattin Tatış Kampüsündeki merkezinde yürüten ve mezunları için
bir buluşma noktası konumunda olan İTK Mezunları Derneğinin hedeﬁ mezunları ile
İzmir Özel Türk Koleji’nin bağının uzun yıllar devamını sağlamaktır.
İTK Mezunları Derneği Talaş Böreği Gecesi, dönem yemekleri gibi geleneksel hale
gelen birçok etkinliğin yanı sıra mezunları arasında sosyal ve ticari işbirlikleri için de
projeler hazırlamaktadır. 2019 yılında kurulan İTK Nostalji Bandosu ise okul dönemlerinde İTK Bando takımında görev almış 52 mezundan oluşmakta ve özel etkinliklerde
görev almaktadır.

İTK Uşakizade Köşkü
www.itkmezun.org
web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden mezunlar ile iletişimini güncel tutan
dernek, bu iletişimini dönemsel yayınlar ve etkinlikler ile desteklemektedir.
instagram @itkmezunderneği |

facebook @itk.mezunlari
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