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Özel Türmak Koleji Lösemili Çocuklar
Haftası ve Kızılay Haftası
Pano Çalışmamız
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Türmak İlkokulu Şehitlik Gezimiz
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Türmak Kolejinde Atatürk’ü Anma
Programı Gerçekleştirildi

Mustafa Kemal Atatürk, ebed yete uğurlanışının 83'üncü yıldönümünde Türmak Kolej nde anıldı.
Türk ye Cumhur yet Kurucu L der Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa yürüyüşünün 83'ncü yıldönümünde Türmak
Okullarında “10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı” gerçekleşt r ld . Programa Türmak Kolej İlk ve Ortaokul Müdürü Üm t
Kemal Yılmaz, müdür yardımcıları, öğretmen ve b rçok öğrenc katıldı.
Türmak Kolej İlk ve Ortaokul Müdürü Üm t Kemal Yılmaz, “Gaz Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım 1938 yılında
ebed yete uğurladıktan sonra O'nu her yıl kalb m zde yaşatarak ve gelecek nes llere daha y anlatmak ç n onun hayatını
anlatır ve yolundan g tmeye çalışırız. Atatürk'ü, vatanına ve m llet ne çok yüce duygularla bağlı, vatan müdafaasını her
şey n üzer nde tutan, ulus sevg s kıyaslanamayacak b r tutku dereces nde olan, hayattayken ve ölümünden sonra da
madd ve manev tüm varlığını çok sevd ğ m llet ne adamış b r devlet adamı ve de komutandı. Bugün burada bu daracık
zamanda Atatürk'ü anlatmanın mkanı yoktur elbette. Şurası b r gerçekt r k hakkında b nlerce k tap yazılan; sayısız
araştırmalara, makalelere konu olan Atatürk'ü ve O'nun muazzam k ş l ğ n bütün yönler yle anlatamayız. Atatürk'ü
anlatmak zor ve uzmanlık steyen b r şt r. Çünkü O yeryüzüne b r nsan olarak gelm ş, b r c han olarak g tm şt r. Bu
düşüncelerle Atatürk'ü ebed yete nt kal n n 83'ncü yıldönümünde b r kez daha rahmet ve m nnetle anıyorum” şekl nde
konuştu.
Program kapsamında “Atatürk Belgesel ”, “Ş rler ” ve “Koro” g b b rçok etk nl k katılımcılarla buluşturulurken okulun g r ş
katında bulunan “Atatürk Köşes ” se sanat severler n beğen s ne sunuldu.
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Voleybol Genç Kızlar A kategorisi grup
maçlarında ilk maçta ilk galibiyet
Türmak koleji 2-Saraybosna O

Basketbol Genç Erkekler A Türmak Koleji
Türmak Koleji 83 - 46 Konya Spor Lisesi
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Futsal Genç Erkekler
Türmak Koleji 5 - 0 Sistem Fen Lisesi

Türmak Koleji 2 - 0 Altınekin

Türmak Ortaokulu Veli Toplantımız
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Türmak Anadolu Lisesi Veli Toplantımız
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12.Sınıf Seminerimiz
İstanbul B lg Ün vers tes nden Tanıtım ve İlet ş m İç Anadolu Bölge Müdürü Savaş ÇETİNKAYA "L se
Sıralarından Kar yer n Yönet" s ml sem ner verd .Kend s ne değerl sunumlarından dolayı teşekkür
eder z.
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Medeniyet Okulları Sınıf Tiyatrosu Gösterisi
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Türmak Anasınıfı ve İlkokulu Veli Toplantımız
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Türmak Koleji Voleybol Genç Kızlar

Türmak Kolej 3-1 Cem l Mer ç Anadolu L ses
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Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerimiz
ünite sonu bilgi yarışmalarıyla konuları pekiştiriyorlar
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5.Sınıf öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler dersinde yükselti
basamaklarını etkinlik yaparak öğrendiler
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İngilizce Bilgi Yarışması
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Türmak Koleji Ve Konyaspor
Türmak Okulları Yetk l ler tarafından Konyaspor Tekn k D rektörü İlhan Palut'a z yarette bulunuldu.
Türmak Kolej Yetk l ler Konyaspor Tekn k D rektörü İlhan Palut'u z yaret ett . Konyaspor Kayacık Tes sler nde gerçekleşen
programa Türmak İlk ve Ortaokul Müdürü Üm t Kemal Yılmaz, Türmak Kolej Beden Eğ t m Öğretmenler Ahmet Emrah Akbak
ve Nur ye Ezer le öğrenc ler katıldı. Konyaspor Tekn k D rektörü İlhan Palut z yaretten duymuş olduğu memnun yet anlattı.
Üm t Kemal Yılmaz, Konyaspor'un kend ler ç n öneml ve farklı b r yer olduğunun altını ç zerken her zaman ve her yerde
Konyasporlu olmanın gururunu yaşadıklarını anlattı. Beden Eğ t m Öğretmen Ahmet Emrah Akbak, “ Spor nsanların
hayatlarında öneml olmalıdır. Sağlıklı yaşamın kaynağı olarak şek llenen spor b l nc n öğrenc ler m ze aktarmak ç n
el m zden gelen n en fazlasını yapmaktayız. Bu doğrultuda Konyaspor'u ayrıca tak p etmektey z” şekl nde konuştu.
Beden Eğ t m Öğetmen Nur ye Ezer se Türmak Kolej n n sporla yakından lg lend ğ n ve spor b l nc n n öğrenc lere
kazanılmasındak tutumunu anlattı. Ezer, “Türmak Kolej nde farklı spor dallarından ve branşlarda öğrenc ler m ze sporu
anlatıp uygulatıyoruz. Bu doğrultuda b ze destekler nden dolayı herkese teşekkür ed yorum” ded .
Z yaret karşılıklı güzel temenn lerle son buldu.
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Mevlana Haftası Etkinliğimiz
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Hz. Mevlana vuslatının 748. yıldönümünde
Türmak Kolejinde anıldı

Türmak Kolej , Mevlana Celaledd n- Rum 'n n vuslatının 748. yıldönümünde özel b r anma etk nl ğ düzenled .
Özel Türmak Okulları, Mevlana Celaledd n- Rum 'n n vuslatının 748. yıldönümünde özel b r anma etk nl ğ düzenled . Okul
Konferans Salonunda gerçekleşt r len "İrfan Vakt " özel anma etk nl ğ ne Türmak Kolej Genel Müdürü İlhan Yılmaz, müdür
yardımcıları, öğretmenler ve çok sayıda öğrenc katıldı.
Türmak Kolej Genel Müdürü İlhan Yılmaz; “İrfan; gerçeğ h ssetme ve kavrama anlamında kullanılmaktadır. İl m ve b lg
sah b olan rfanlıdır. İrfan b lg lerle bulma ve olmadır. Gerçeğ n tarafından bakab lmekt r. Ünlü Sanatçı Ahmet Özhan bu konu
hakkında 'İnsân‐ı Kâm l olmaya lâzım olan rfân m ş' şekl nde konuşur. İrfan demek Hz. Mevlana demekt r. Hz. Mevlana, Hak
dostu Allah dostu b r zatı muhteremd r. Hz. Mevlana, Cenab-ı Allah'ın kend s ne lütfett ğ l m , rfanı, sır ve h kmet n müstesna
b r beyanla b zlere aktarmıştır. Bütün Hak dostlarının dem ş olduğu g b Hz. Mevlana'nın fey z kaynağı şüphe yok k Kuran ve
Sünnett r” şekl nde konuştu.
Program, çeş tl göster ve lah d nlet ler yle son buldu.
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Türmak Koleji Küçük Erkekler Hentbolda
Yarı Finalde
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Hentbol Küçükler Kız Müsabakaları

Türmak Koleji Ortaokulu 10 - 0 Form Kampüs Ortaokulu
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TÜRMAK’TA YERLİ MALI

Türmak Kolej nde “Yerl Malı Haftası” coşkuyla kutlandı
“Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” Türmak Okullarında düzenlenen göster lerle kutlandı.
Programa Türmak Kolej Genel Müdürü İlhan Yılmaz, İlk ve Ortaokul Müdürü Üm t Kemal Yılmaz,
müdür yardımcıları, öğretmenler ve çok sayıda öğrenc katıldı.
Türmak Kolej İlk ve Ortaokul Müdürü Üm t Kemal Yılmaz, “Tutum, yatırım, ve yerl malları haftası
ülkem zde uzun yıllardır kutlanan, yerl malını almayı ve tutumlu olmayı teşv k eden öneml b r
etk nl kt r. Bu etk nl kler sayes nde yerl üret m n önem anlatılır. İnsanların tutumlu olması amaçlanır.
Aşırı harcamaya savurganlık; bundan kaçınmaya da tutum den r. Tutumlu olmanın, yatırım yapmanın
ve yerl malı kullanmanın önem n her zaman b lmel y z. Mustafa Kemal Atatürk yen kurduğu Türk ye
Cumhur yet ’n n kend ekonom s yle kend üret m yle kalkınması gerekt ğ n bel rtm ş bu amaçla
ülkem zde fabr kalar kurulmasını teşv k etm şt r. Kend ürünler m z n yabancı ürünler karşısında
rekabet etmes n sağlamıştır. Yabancı mal alırken, verd ğ m z paranın b r daha ger gelmeyeceğ n
düşünmel y z. Bu nedenle el m zden geld ğ ölçüde Türk Malı kullanmalıyız. Yabancı ülkelere para
akışını önlemede, Türk Malı kullanmanın önem büyüktür. Kaynaklarımızı tutumlu kullanmalı tasarruf
yapmayı alışkanlık hal ne get rmel y z. M ll Şa r m z Mehmet Ak f Ersoy’unda ded ğ g b ‘Sah ps z
memleket n batması haktır. Sen Sah p olursan bu vatan batmayacaktır’” şekl nde konuştu.
Program kapsamında çeş tl oyunlar, sraf-tasarruf hakkında sunumlar ve v deo göster mler
katılımcılarla buluşurken, etk nl k toplu fotoğraf çek m yle son buldu.
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Anasınıfı Yerli Malı Etkinliğimiz
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