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Öğrencimiz Zeynep Esila Köse
TÜBİTAK Bölge Proje Sergisinde

2 



 

Türmak Koleji Otizmin Farkında
Sobe'nin Yanında

3 

Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalarında göstermiş olduğu üzere Otizmin görülme oranı gün 
geçtikçe artmaktadır. Türkiye'de 2 Nisan Otizm farkındalık günü olarak kutlanmakta ve bu yılın rengi 
kırmızıdır. 
Otizm Spektrum bozukluğu doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-
gelişimsel farklılıktır. Otizm bireylerin gelişimini, iletişimi ve davranışlarını etkilemektedir. Otizm bir 
farkındalıktır. Bunun bilincinde olmalı ve biz vatandaşlar olarak bu farkındalığın destekçisi olmalıyız. 
Otizmli çocuklarımızın, bireylerimizin farklı olduklarını düşünerek dışlamak yerine onları hayata nasıl 
kazandırabiliriz diye hareket etmeliyiz. ''Otizmli Çocuklar İçin Eğitim, Eğitim İçin Desteğin Çok Fark Eder'' 
sloganıyla yola çıkan Sobe Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nın yapmış olduğu çalışmaları takip eden Özel 
Türmak Koleji farkındalığının bilincinde olduğunu göstermek üzere öğrencilerimizin ve velilerimizin 
katkılarıyla yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği bir kermes düzenledi. 
Türmak koleji ailesi olarak bugünde kermesimize katılan öğrenci ve velilerimizle kırmızı ışıklarımızı 
yakmış bulunuyoruz. Bütün vatandaşlarımızı da bu farkındalığa destek olmalarını bekliyoruz. Bu anlamlı 
buluşmada yanımızda olan öğrenci ve velilerimize teşekkür ederiz. 
OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN
EĞİTİM, EĞİTİM İÇİN
DESTEĞİN
#ÇokFarkEder

https://www.facebook.com/hashtag/%C3%A7okfarkeder?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU8NwEZFtQsmlOn4e2HYZBpaFJ-m7QG_UQGaWslLLtH5xOGaShqSVGgubEoUVreZawC3o3IyF2gqP3R05dqrgAdBEz562qYDCXq8bR--vkBme7AiqMV6GNHAfyntp2ilQltuyS6wVzb9zmoTKXZvxcbuNmPmFr_CIwbE79R2Y8EWzJc4OYyC5zx5MK4AsJlhak&__tn__=*NK-R
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Türmak Koleji Ödül Törenimiz



3.sınıflarımızla natürmort resimlerimizi
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Türmak Koleji  Veli Toplantımız
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Liseler Arası Tiyatro Yarışması

 7 

Selçuklu Beled�yes�n�n düzenled�ğ�, Selçuklu Kongre Merkez� öncülüğünde yapılan L�seler Arası 
T�yatro Yarışması'na Türmak Anadolu L�ses� olarak b�zler de başvuru yaptık.T�yatro met�nler� Selçuklu 
Sanat Akadem�s� tarafından bel�rlend� ve her okula bel�rlenen met�n gönder�ld�. Toplam üç oyun vardı 
"Vatan Yahut S�l�stre","Ah Şu Gençler","Trendek� Derv�ş"... Türmak Anadolu L�ses�'ne Trendek� Derv�ş 
adlı oyun ver�ld�.
Yarışmaya �l genel�nde toplam 28 okul katıldı.
Trendek� Derv�ş, Tevfik El Hak�m� tarafından yazılmış ve Sayın Nab� Avcı tarafından tercüme ed�lm�ş 
�rrasyonel, b�raz felsefi ve b�raz da pol�s�ye unsurlar �çeren b�r t�yatro.
T�t�z b�r çalışma gerekt�ren ,klas�k t�yatroların b�raz üzer�nde b�r t�yatro.... 
B�r ağacın felsefes�nden yola çıkıyor ve �nsanlara farklı mesajlar ver�yor.İk� ay g�b� kısa b�r sürede bu 
yarışmaya hazırlandık.
Türk D�l� ve Edeb�yatı Öğretmen�m�z Selma Yıldız danışmanlığında ve öğrenc�ler�m�z "Guls�ma 
Uyanık,Em�ne Agacayak, Muzaffer B�lg�ç, Merve Agacayak,Ayşe Eylul Öztürk,Osman Eren 
Zeng�ngerçeker,İsa Can Bez�rc�,Nessar Alperen Güneş" �le bu çalışma başladı.
T�yatromuzu önce sanat okulu jür� üyeler�ne daha sonra tüm okula serg�led�k.



Kağıt bardaklarımızı kullanarak
minik renkli sepetler hazırladık
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 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
Türmak Kolejinde Coşkuyla Kutlandı
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    Türk�ye Cumhur�yet�’n�n kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ett�ğ� 
Ulusal Egemenl�k ve Çocuk Bayramı Türmak Kolej�nde b�rçok farklı etk�nl�kle kutlandı.
    Öğrenc�ler�n dans ve j�mnast�k göster�ler�yle renklenen bugün de ş��r ve müz�k korosuyla beraber 
öğrenc�ler doyasıya eğlend�ler. Gerçekleşt�r�len programa Türmak Kolej� İlk ve Ortaokul Müdürü Üm�t 
Kemal Yılmaz, müdür yardımcıları, öğretmen ve b�rçok öğrenc� katıldı. İlk ve Ortaokul Müdürü Üm�t 
Kemal Yılmaz ‘’ Türk�ye Cumhur�yet�’n�n kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Küçük 
hanımlar, küçük beyler! S�zler hep�n�z geleceğ�n b�r gülü, yıldızı ve �kbal ışığısınız. Memleket� asıl ışığa 
boğacak olan s�zs�n�z. Kend�n�z�n ne kadar öneml�, değerl� olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız 
s�zlerden çok şey bekl�yoruz’’ d�yerek  geleceğ� yen� nes�le emanet ett�ğ�n� ve b�zler�n de bu düşüncey� 
anlayıp çocuklarımıza, gelecekle olan �stek ve beklent�ler�n�n önem� b�r kez daha 
vurgulanmalıdır.’ded�.
    Türmak Kolej� olarak geleceğ�m�z olan çocuklara, verd�ğ�m�z �st�klal mücadeles�n�n öneml� b�r 
safhasını oluşturan 23 N�san’ın, m�ll� b�r şuur ve b�l�nç aşılayab�lmek �ç�n de öneml� b�r ves�le olduğunu 
unutmamamız gerekt�ğ�n�, onların tem�z yürekler�nde; yurt, ulus, a�le ve yurttaş sevg�s�yle beraber 
doğruya, �y�ye ve güzel şeylere karşı sevg� ve �lg� uyandırmaya çalışmalıyız.



Türmak Kolejinde Ramazan Ayına Veda
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On B�r Ayın Sultanı Mübarek Ramazan ayının son günler�nde Türmak Kolej� b�n aydan daha hayırlı olan, 
Kad�r Geces�n� �drak etmen�n sev�nç ve mutluluğunu yaşadı. 
Günümüzü anlamlı kılan bu program Kur’an-ı Ker�m T�lavet�yle başladı. Ramazan’ı Şer�fle başlamış 
olduğumuz Kur’an-ı Ker�mler�n Hat�m duasıyla b�rl�kte devam ett�. Genel Müdür İlhan Yılmaz: ‘’ 
Müslüman alem�n�n en çok değer verd�ğ�, Mübarek Ramazan ayına veda etmek üzerey�z.  Kad�r Geces�, 
yüce d�n�m�z İslam'ın en şerefl�, en faz�letl� geceler�nden en başta gelen�d�r. Kad�r Geces�n� anlamlı kılan 
Kur’an-ı Ker�m�n o gece �nd�r�lmeye başlanmasıdır ve hayattak� amacımız, dünyadak� varoluşumuz ve 
dünyadan sonra ebed� olarak yaşayacağımız ah�ret hayatımızda da b�zlere kılavuz olduğu bel�rterek bu 
gecen�n önem�nden bahsederek konuşmasına son verd�.
D�n Kültürü Öğretmen� Güln�hal Öztürk:’’ Ramazan ayı b�zlere azla yet�nmey�, şükretmey� öğrett�. Açın 
hal�nden anlamamıza ves�le olan Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbeler�n kabul ed�ld�ğ� Kad�r 
Geces�’n� �hya etmek, fey�z ve bereket�nden azam� ölçüde faydalanmak gerek�r d�yerek sözler�ne şu 
şek�lde devam ett�. Peygamber�m�z(sav)“Ramazan ayı s�ze yaklaştı. Onda b�n aydan daha hayırlı olan 
b�r gece vardır. K�m Kad�r Geces�’n�n hayır ve bereket�nden mahrum kalırsa bütün hayır ve bereketten 
mahrum kalır. Onun hayrından ancak hayırdan mahrum olan k�mseler yararlanamaz” d�yerek sözler�ne 
son verd�.
B�l bakalım yarışmasıyla Kur-an’ Ker�m ve had�slerden oluşan sorularla b�ld�kler�n� pek�şt�ren Türmak 
Kolej� öğrenc�ler�nden key�fl� anlar ortaya çıktı. Yarışma sonunda �y�l�ğ�n güzell�ğ�n yardımlaşmanın bu 
yarışmada ortaya çıktığını gösterm�ş oldular.
Program Kad�r Geces� Duasıyla son buldu.
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Kut'ül Amare Zaferi

Irak Cephes�'nde 29 N�san 1916'da Türk ordusunun kes�n zafer�yle sonuçlanan Kut'ül Amare 
Savaşı, B�r�nc� Dünya Savaşı'nın temel muharebeler�nden b�r� olarak kabul ed�l�yor. Tümgeneral 
Charles Vere Ferrers Townshend komutasındak� İng�l�z b�rl�kler�n�n tesl�m alınmasıyla kazanılan bu 
zafer, Çanakkale'n�n ardından B�r�nc� Dünya Savaşı'nın "en büyük zafer�" olma n�tel�ğ� taşıyor. 
Şanlı Ecdadımızı rahmet ve m�nnetle anıyoruz.



Türmak Kolejinde Minik Kalplerin 
Kur’an-ı Kerim Sevinci
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  Türmak Kolej� Kur’an-ı Ker�m’e geçen anasınıfı öğrenc�ler� �ç�n program gerçekleşt�rd�.
Kur’an-ı Ker�m T�lavet�yle başlayan program İlkokul Müdür’ü Üm�t Kemal Yılmaz’ın konuşmasıyla 
devam ett�. Üm�t Kemal Yılmaz: ’Çocuk yaşta ver�lecek d�n� eğ�t�m�n ve ahlak� değerler�n evlatlarımızın 
k�ş�l�k �nşasında katkısı olduğu yadsınamaz b�r gerçekt�r. Sevg�l� Peygamber�m�z (s.a.v.) 
“Çocuklarınıza �lk öğreteceğ�n�z kel�me, «Lâ �lâhe �llâllah» olsun!” buyururken bu hak�kate �şaret 
etmekted�r. Hayırlı nes�ller �ç�n çocuklarımızı m�ll� ve manev� değerler�m�z� b�len k�ş�ler olarak 
yet�şt�rmek hep�m�z�n en başta gelen görev�d�r. ’d�yerek sözler�ne son verd�.
  Öğrenc�lere Kur’an-ı Ker�m’� nakış nakış �şley�p, öğrend�kler� b�lg�ler�n sunumunu yaptıkları programa 
okul öğrenc�ler�, öğretmenler� ve vel�ler� katıldı. Anasınıfı öğrenc�ler� yıl boyunca öğrend�ğ� duaları 
okudular. Ardından �şaretlerle b�rb�rler�ne Had�s-� Şer�fler anlatırken heyecanları b�r kez daha 
gözler�nden okundu. İlah�lerle m�safirler�n yüreğ�ne dokunan m�n�kler Kur’an-ı Ker�m’�n önem�n� ve 
Peygamber Efend�m�z�n hayatını öğrenmekte ne kadar hevesl� olduklarını gösterm�ş oldular. Anneler� 
�ç�n ş��rler seslend�ren çocukların anneler�n� kürsüye davet ed�p hed�yeler vermes�yle program sona 
erd�.
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