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EĞİTİMDE FARKLI BİR KÜLTÜR: YATILI HAYAT
Türkiye’de temel eğitim sisteminde yer alan 18 milyon öğrencinin büyük kısmı tam gün veya yarım günlük okul programlarına göre eğitime devam ediyor. Bununla birlikte pekçok farklı
sebeple eğitimini yatılı olarak sürdüren öğrenciler de var.

G

erek bulunduğu lokasyondaki okulların
verdiği eğitimin kalitesinden veya
içeriğinden daha farklı bir öğrenim
görmek istediği için, gerek büyük şehirlerdeki
başarısı tescillenmiş köklü okulların öğrencisi
olmayı tercih ettikleri için, gerekse yurt
dışında yerleşik ailelerin çocuklarını kendi
ülkesindeki okullara göndermek istemesi
dolayısıyla yatılı öğrenim temel eğitimde bir
alternatif hizmet olmaya devam ediyor.
Geçmişe baktığımızda, özellikle köklü vakıf
ve özel okulların uyguladıkları eğitim öğretim
programının daha yoğun ve günün tüm
alanlarını kapsayarak bütünsel bir paylaşım
içinde içselleştirilmesi, bir kültür haline
getirilmesi amacıyla yatılı eğitimin zorunlu
olduğunu da görmekteyiz. Bunun yanı sıra,
okul ile aynı ilçe sınırları içinde oturan
ailelerin çocuklarını hafta boyunca eğitim
ortamından kopartmamak, daha disiplinli
bir öğrenim programı içinde tutarak çalışma
süresini daha verimli kılmak gibi nedenlerle

yine yatılı okutmayı tercih ettiklerine sıklıkla
rastlanmaktaydı.
Artık eğitim öğretim kurumlarının sayıca
artması, genç nüfusun okul dışında farklı
sosyal ortam arayışı sebebiyle yatılı okul
sayısının oranı gittikçe azalıyor.
Sadece çok köklü, yatılılığı bir kültür olarak
yıllardır yaşayan ve öğrencilerine yaşatabilen,
nesiller boyu bu kültürün yeni kuşaklara
olumlu aktarımlarına sahip, yatakhane
ve yatılı program yönetimini layıkıyla
yapabilecek maddi ve manevi koşullara sahip
yetkin özel okullar ve vakıf okullarında bu
eğitim hizmeti sürdürülebiliyor. Bir bakıma
yatılı kültürü bu eğitim kurumlarının güçlü
bir unsuru, bir alamet-i farikası olarak
geleceğe aktarılıyor.
1950 yılından bu yana on binlerce mezun
vermiş, bugün 4.kuşağını da yatılı kültürü
ile yetiştirmeye devam eden İzmir Özel Türk
Koleji bu hizmeti layıkıyla yerine getiren en
önemli eğitim kurumlarının başında geliyor.

İTK YATILILIK PROGRAMI

Kuruluşundan bu yana yatılı öğrenci
kabulü eden İzmir Özel Türk Koleji yatılılık geleneğindeki amaç. öğrencilere
hayat boyu yol gösterecek sorumluluk bilincini ve kendine yetebilmeyi
sağlayacak becerileri kazandırmaktır.
Hem erkek, hem kız öğrencilerimiz,
yatılılık olanaklarından 6. sınıftan
başlayarak, 12. sınıfın sonuna kadar
yararlanabilmektedir.

Güvenli sosyal çevre,
sıcak bir aile ortamı

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. Bu destek
yatılı okuyan öğrencilerimiz
için çok daha başka anlam ve
değer ifade eder.
Öğrencilerin yatılı hayata
fiziksel, sosyal ve psikolojik
olarak adaptasyonunu sağlamak, okula uyum sürecini
kolaylaştırmak,akademik
başarısını desteklemek, kendini ifade edebileceği sosyal
ortamlar sağlamak, karşılaşabileceği problemlerde kendisine ve velilere her zaman destek olmak
İzmir Özel Türk Koleji’nin en önemli
sorumluluğudur.
İTK okullarında, yatılı öğrencilerimizle
ilgili en önemli sorumluluğumuz; gerek
öğrencinin gerekse velinin kaygılarını
giderebileceği uygun, sağlıklı eğitim- öğretim ortamını hazırlamaktır.
Öğrencilerimizin yatılı hayata adım
atmakla yaşadığı farklı fiziksel, sosyal
ve psikolojik boyuta uyumlarını kolaylaştırma konusundaki sorumluluğumuzun farkındayız. Öğretmen, yönetici

GELECEK HAFTA

ve PDR Bölümü
olarak yuvasından uzakta olan
öğrencilerimizi ve
çıocuklarını bizlere emanet eden
velilerimizi her
konuda desteklemek, beklentilerini karşılamak 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.

Yatılı öğrenci
oryantasyon programı

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 bölüme kayıt olan öğrencilerin
akademik yönden düzeylerini saptaya-

rak iyileştirmeye açık olan yönlerinin
telafi edilmesinin yanında her yönden
kendi farkındalıklarını sağlamaktır.
Oryantasyon eğitimi, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan iki hafta önce belli
bir program çerçevesinde yürütülür.
Akademik yönden branş derslerinden
yetiştirme kurslarına alınırlar. Program
dâhilinde öncelikli olarak İzmir Türk Koleji kampüslerini, İTK Uşakizade Köşkü
ve İTK Gezegenevi gezerler. Diğer günler
İzmir’in turistik, tarihi mekânları, sosyal
ve kültürel alanları gezdirilerek fikir
edinmeleri sağlanır. İzmir ve İzmir’de

günlük yaşama dair pratik bilgiler
edinirler. 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.

Dayanışma, paylaşım,
eğlence ve dostluklar

Öğrencilerin başarılı olabilmeleri
için yatma ve ders çalışma düzenleri,
izinleri, sosyal etkinlikleri, haberleşmeleri, sağlık hizmetleri, beslenmeleri
ve boş zamanlarını değerlendirmeleri,
onların gelişme çağında oldukları göz
önünde tutularak düzenlenir. Öğrenciler günde ikisi zorunlu, biri isteğe
bağlı üç etüt yaparlar. Etütler belletmen öğretmen gözetiminde yapılır.
İzmir Özel Türk Koleji yatakhanelerinde öğrencilerin; dostluk, arkadaşlık
duyguları güçlenmiş, kent kültürünü özümsemiş, sosyal aktivitelere
katılan, yaşamdan zevk alan bireyler
olması için uygun ortamlar hazırlanır
ve hizmetler sunulur.
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.

“Yatılı hayatın bana kattığı çok kazanım var.”
67 yıldır binlerce yatılı öğrenci yetiştiren
İzmir Özel Türk Koleji’nde, bugün sanat, spor,
politika, bilim ve iş dünyasında kariyer sahibi, fikir önderi olmuş birçok ünlü İTK mezunu
da yer alıyor. Aralarında Ersin Özince, Ender
Yorgancılar, Cemal Elmasoğlu gibi tanınmış
isimlerin olduğu İTK mezunları yaşam başarılarında ve kariyer gelişimlerinde yatılı eğitim
yıllarının kendilerine kattığı kazanımları
şöyle dile getiriyor:
“…Evimiz okula bir durak mesafedeydi ama
ben yatılı olarak okudum. Yatılı hayatın bana
verdiği çok fazla kazanım vardır. Örneğin üç

günde bir uçakla seyahat etmek durumundayım ve bavulum her zaman hazırdır. Düzenli
ve pratik olmayı yatılı hayatta öğrendim…”
Ender Yorgancılar-İşadamı/1974 İTK Mezunu*
*2014 İzmirli Olmak Etkinlikleri öğrenci
röportajlarından alıntıdır.
“…Ben Türk Koleji’nde yatılı okudum. Türk
Koleji yaşam felsefemi, kişisel alışkanlıklarımı, kısacası tüm hayatımı çok çok etkilemeye
devam ediyor…”*Ersin Özince-T.İş Bankası
Yön.Krl.Bşk./1970 İTK Mezunu*
**Bahattin Tatış- Yarınlarda Var Olmak isimli
otobiyografik eserinden alıntıdır.

Otel konforunda
yaşam alanları, sosyal
etkinlik programları

İzmir Özel Türk Koleji’nde yatılı öğrenciler için yüksek kalitede otel konforu
ile hazırlanmış yaşam alanları bulunmaktadır. Kampüsteki tüm kütüphane,
bilgisayar laboratuarı, spor alanları
akşam ve hafta sonu yatılı öğrencilerin
kullanımına açıktır. Branş öğretmeni
ve antrenörler eşliğinde
spor ve sanat faaliyetleriyle
ilgilenir, rehber öğretmenler
eşliğinde etüdlerde proje
ve araştırmalarını yaparlar.
Kampüste yatılı öğrencilere
günlük sporlarını yapabilmeleri için çeşitli fitness
aletlerinin yer aldığı sağlıklı
yaşam merkezi de bulunmaktadır.
Akşam izinleri ve hafta sonu
tatillerinde yine rehber
öğretmenleri eşliğinde
düzenlenen gezilere, müze,
sergi, tiyatro, sinema, çarşı
ziyaretleri yaparlar.
Kampüste yatılı öğrencilere ilk sağlık
müdahalesini yapmak üzere nöbetçi
sağlık personelinin bulunduğu bir revir
7/24 açıktır. Ayrıca en yakın teşekküllü
bir sağlık kuruluşu ile anlaşmalı sağlık
hizmeti de alınmaktadır.
Yatılı öğrenciler için okul mutfağında
hijyenik ortamda sabah kahvaltıları ve
akşam yemekleri özel olarak sunulmakta, bazı özel günlerde özel ikramlar ve
kutlamalarla yatılı yaşama ev sıcaklığı
yaşatılmaktadır.

SADECE AKADEMİK DEĞİL KÜLTÜR, SANAT, SPORDA DA ÇOK YÖNLÜ BAŞARI.
BU BİR EDİTÖRYAL ÇALIŞMADIR
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