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TALES MATEMATİK SINAVI
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Tales Matematik Müzesi tarafından düzenlenen 7. Ulusal Tales Matematik Yarışması İlçemizde 
yetkili merkez olan okulumuzda bugün uygulandı. Tales Matematik Sınavına 3,4,5,6,7,8,9 ve 10. 
sınıf öğrencileri katıldı. Sınava katılan öğrenciler matematiği özgürce düşünerek, farklı çözüm 
yollarını kullanarak matematikte sınır tanımadılar.
Tales Sınav başkanı Matematik Öğretmeni Tuğba Erdem:'' Hem kendi öğrencilerimiz hem de 
başka okullardan katılan misafir öğrencilerimiz, okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük 
yaşamda kullanma becerisini ölçmek, matematik dersine olan olumlu tutumlarını artırarak 
farkındalık yaratmayı sağlamak amaçlı düzenlenen Ulusal Tales Matematik Yarışmasında 
öğrencilerinin muhakeme yeteneklerini arttırarak, bilimsel çalışma yeteneği kazandırıp, 
matematiğin çeşitli alanlarında analizler yapmalarını sağlama konusunda katkı sağlamıştır. 
Yeteneklerini böylesi güzel etkinliklerle ortaya çıkaran değerli öğrencilerimize ev sahipliği yapmak 
Türmak Koleji ailesi olarak bizleri de onure etmiştir.'' Tuğba Erdem'in sınavla ilgili yorumuna ek 
olarak öğrencilerin matematik alanında yüksek katılımda bulunması hususunda memnuniyetini dile 
getirdi.
Tales Matematik Sınavı öğrenciler üzerinde farklı bakış açıları sağlayarak, ilim ve irfan yolunda 
gelişim gösteren öğrencilere destekleyici etkinliklerde başrol gösteren Türmak Koleji, eğitim ve 
öğretime olan katkılarına yenisini ekledi.



DÜNYA ‘Pİ GÜNÜ’ TÜRMAK KOLEJİNDE 
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'Pi Günü', ünlü matematik sabiti π sayısının anısına özel kabul edilmiştir ve her yıl 14 Mart tarihinin 
saat 1.59 itibariyle kutlanmaktadır. Pi sayısı virgülden sonra trilyonlarca basamağı olan özel bir sayı. 
En bilinen kısa hali 3.14 dür. Türmak Koleji öğretmenleri ve öğrencileri böylesine özel bir güne özenle 
hazırlandı. Öğrenciler pi sayısının tarihiyle ilgili araştırma çalışmalarının yansıra kendi tasarladıkları 
“Pi” kıyafetlerini giydiler ve yine aileleriyle birlikte tasarladıkları pasta ve ikramları sundular. 
Hazırlanan pi afiş çalışmaları, Pi etkinlikleri ve üç boyutlu pi sembolleri sergilendi.
Matematik Öğretmeni Tuğba Erdem:' Pi sayısının yaklaşık değeri 3,14 olduğu için, her yıl 3'üncü ayın 
14'üncü günü Dünya Pi Günü' olarak kutlanır. Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde 
edilen sayıdır. Bu oran, her daire için aynı değeri aldığından, π sayısı bir matematiksel sabittir. Pi 
sayısının önemine, matematikteki yerine ve matematiğin önemine dikkat çekmek için öğrencileri bu 
tür kutlamaların yaygınlaşması dileğiyle. Pi Günü kutlu olsun. 'dedi. Matematik Öğretmeni Yasemin 
Türkyılmaz:' Öğrencilerimizin matematiğe olan yönelimlerinin böylesine güzel günlerde, etkinliklerle 
desteklenmesi öğrenmeye olan ilgili artırması ve daha özenli bir öğrenime zemin hazırlanmasına etki 
olur. Bugüne özel hazırlanan pi afiş çalışmaları, pi etkinlikleri ve üç boyutlu pi sembolleri 
sergilenmesinde emeği geçen öğrencilerimize çok teşekkür ederim. 'dedi.
Türmak Koleji'nde her yıl geleneksel olarak kutlanan Dünya Pi Günü, bu senede coşku ve sevinçle 
kutlandı. Öğretmen ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gün daha da güzelleşti. Türmak Koleji olarak 
Dünya Pi Günü'nü kutlarız.
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Program sabah namazının kılınmasının ardından Yazır Mahallesi Muhtarı Celalettin Doğan'ın hatim 
duasıyla başladı. Konya İl Müftü Yardımcısı Ahmet Demirel'i misafir eden Türmak Koleji, engin bilgi 
ve deneyimleriyle sıcacık bir söyleyişiye ev sahipliği yaptı.
Gençlerle iletişimi güçlü olan ve aynı zamanda gençleri kitap okumaya teşvik eden Ahmet 
Demirel'e ait 'Yazarıyla Kitap Söyleşileri' adlı programlarıyla birçok yazarla bir araya gelerek 
gerçekleştirdiği programlar bulunmaktadır. Sohbet tadında geçen programımızda gençlerle iletişimi 
güçlendirmenin bir diğer yolunun onları anlamaktan geçtiğini ve kitap okumanın iletişimi 
güçlendirdiğini vurgu yaptı. İster sözlü anlatımlarla olsun ister ilişkilerle ve diğer yollarla olsun 
insanlar arasındaki bütün öğrenme ve öğretmelerin iletişimden ibaret olduğunu ve iletişim birlikte 
bulunmanın, müşterek yaşantının kısaca toplum olmanın kaçınılmaz sonucu olduğunu söyledi.
Programımız Genel Müdür İlhan Yılmaz'ın Konya İl Müftü Yardımcısı Ahmet Demirel'e plaket 
takdimiyle son buldu.



Trafik Polislerinden Öğrencilerimize
Trafik Kuralları Eğitimi
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 MESLEK TANITIM GÜNLERİ
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ÖZEL TÜRMAK KOLEJİNDE MESLEK TANITIM GÜNLERİ KAPSAMINDA 'ECZACILIK VE 
ALANLARI' KONUŞULDU 
Özel Türmak Okullarında öğrencilerin gelecekteki hayatları ve meslek seçimleri için bugünden neler 
yapmaları gerektiği ile ilgili bir farkındalık uygulaması olan ve her yıl düzenli olarak öğrencilerle 
buluşturulan “Meslek Tanım Günleri”, gerçekleştirildi.
Selçuk Üniversitesi Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Osman Tugay ve Selçuk 
üniversitesi Klinik Eczacılık Ana Bilim Dalı'dan Araştırma Görevlisi Dr. Cengizhan Ceylan 
okulumuzun davetini kabul ederek Anadolu Lisesi öğrencilerimize Eczacılık Fakültesi'yle ilgili bilgiler 
vermiştir. Ayrıca Eczacılık Fakültesi Bölümü öğrencileri hangi eğitimleri alır, Eczacılık Fakültesi 
mezunu neler yapar, hangi alanlarda çalışabilir, mesleğin akademik süreci, Türkiye'de eczacılık 
bölümünün gelişimi, Eczacılık bölümü ve bitkilerin ilişkisi, ülkemizdeki endemik bitki türlerinin 
çeşitliliği, bitkilerin ilaç sektöründeki önemi, alanda yaptıkları araştırmalar hakkında çok değerli 
bilgiler paylaştılar.
Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Gökçe Akçaoğlu: '' Özel Türmak Anadolu Lisesi PDR Birimi olarak 
öğrencilerimizin hayata en iyi şekilde hazırlanmaları geleceklerini belirleyen en önemli kararlardan 
biri olan meslek seçimi konusunda daha gerçekçi ve bilinçli kararlar alabilmeleri, ilgi ve yeteneklerine 
en uygun mesleği seçebilmeleri için planladığımız “Meslek Tanıtımı ve Kariyer Günleri” 
etkinliklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz Bu anlamda öğrencilerimizin Eczacılık bölümü 
hakkındaki bilinmeyenlerini yanıtlayan onlara bu alanla ilgili bir fikir aşılayan değerli 
Akademisyenlerimize Özel Türmak Koleji ailesi olarak teşekkür ediyoruz. ''dedi.
Ayrıca Selçuk Üniversitesi Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Osman Tugay ve Selçuk 
üniversitesi Klinik Eczacılık Ana Bilim Dalı'dan Araştırma Görevlisi Dr. Cengizhan Ceylan sunumu 
öğrencilerle buluşturulurken program Genel Müdür İlhan Yılmaz'ın konuşmacılara plaket takdimiyle 
son buldu.
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Özel Türmak Okulları a�les� olarak sınava hazırlanan öğrenc�ler�m�z�n gel�ş�mler�n� her alanda 
desteklemeye devam ed�yoruz. 8. Sınıf ve 12. Sınıf öğrenc�ler�m�z� sınavda 
karşılaşab�lecekler� durumlara hazırlamak amacıyla bu alanda yıllarını verm�ş Kar�yer 
Danışmanı aynı zamanda Necmett�n Erbakan Ün�vers�tes� Öğret�m Görevl�s� Al� Bozged�k’� 
okulumuza davet ett�k. Öğrenc�ler�m�ze sınavda başarılı olma stratej�ler� hakkında b�lg� veren 
Bozged�k aynı zamanda sınava hazırlanan öğrenc�ler�m�z�n a�leler� �le de sınav sürec�nde 
öğrenc�ler�m�ze nasıl destek olab�lecekler� konusunda öneml� b�lg�ler paylaştı.
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