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Özel Türmak Okulları 4 Ekim Hayvanları
Koruma Günü Pano Çalışmamız

2 



 

Anasınıfı Hayvanları Koruma Günü

3 

Minik yüreklerine bir 
nebze hayvan sevgisi 
aşılamak için Türmak 
Anasını f ı  hayvanat 
bahçesi ziyaretimiz ve 
“Sokak hayvanlarını 
besleme projemiz”



Dünya Çocuk Günü
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Çocuklar, geleceğ�m�z ve �nsanlığın umududur. Geleceğ�m�z� şek�llend�recek tüm çocuklarımızın daha 
sağlıklı ve mutlu olduğu, yaşamın her alanında daha çok korunduğu ve haklarına kavuştuğu yarınlar 
d�l�yoruz.



Anasınıfı Camiler ve
Din Görevlileri Haftası
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1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla inanç ve kültürümüzde çok önemli yeri olan, manevi 
huzura kavuştuğumuz camilerimizin önemi hakkında bilgi sahibi olduğumuz Hz. Huzeyfe Camii'ne 
gezimiz.



Türmak Okulları Bilim Festivalinde
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 Konya Büyükşeh�r Beled�yes� yetk�l�ler�nce düzenlenen “Konya B�l�m Fest�val�” b�l�me �lg� duyanlar 
�ç�n bu yıl 8'nc� kez m�safirler�yle buluştu. Fest�valde b�rçok katılımcının yanı sıra Özel TÜRMAK Okulları 
Robot�k Kodlama Koord�natörü Resul Mutlu ve ek�b� de bulundu. 
 Özel TÜRMAK Okulları Robot�k Kodlama Kulübü 10'uncu Sınıf Öğrenc�s� Em�rhan Dem�rkaya, 
gerçekleşt�r�len fest�val �ç�n “, Renk Sensörü, Ç�z�m Robotu ve Ultrason�k Sonar S�stem” olmak üzere 3 
ürün gel�şt�rd�kler�n� aktardı. Bu kapsamda yen�l�kç� ve sürekl� olarak gel�şen dünya �çer�s�nde çeş�tl� 
ürünler� ortaya koyab�lmen�n mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Em�rhan Dem�rkaya, TÜRMAK 
Okulları'nda robot�k kodlama eğ�t�m� aldıkları �ç�n şanslı olduklarını bel�rtt�.
 'Renk Körlüğü İç�n Renk Sensörü'
 Renk körü olan vatandaşlar �ç�n 'Renk Sensörü' c�hazının kullanılab�leceğ�n�n altını ç�zen 
Dem�rkaya, �lerleyen aşamada ortaya konulan ürünün daha çok gel�şt�r�lmes�yle ve taşınılab�l�r hale 
get�r�lmes�yle bu t�p rahatsızlık yaşayanlara yardımcı olunab�leceğ�n�n b�lg�s�n� verd�.
 'Boya Sanay�s� İç�n Ç�z�m Robotu'
 Kodlama Öğrenc�s� Mehmet Sencer, kodlama mantığıyla önceden bel�rlenm�ş desenler� �lg�l� c�s�m 
yüzey�ne aktarab�len 'Ç�z�m Robotu'nun' grafik tasarım ve boya sanay�s�nde kullanılab�leceğ�n�n 
vurgusunu yaptı.
 'Savunma Sanay�s� ve Ultrason�k Sonar S�stem'
  'Ultrason�k Sonar S�stem' c�hazınınsa savunma sanay�s� �ç�n öneml� olab�leceğ�n� kaydeden 
Öğrenc� Musa Haktan Çoban �se okulunun b�l�me verm�ş olduğu değer� b�r kez daha gördükler�n� bel�rtt�.



 Bilim Merkezi Gezimiz
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türmak Okulları
Arasında Burs Taahhütnamesi
İmzalandı
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Özel TÜRMAK Okulları �le Gençl�k ve Spor Bakanlığı arasında “Sporcu Öğrenc� Eğ�t�m Bursu Protokolü” 
�mzalandı. Özel Türmak Okullarında gerçekleşt�r�len programa Konya Gençl�k ve Spor İl Müdürlüğü Spor 
H�zmetler� Müdürü B�lal Yavaş ve TÜRMAK Okulları Genel Müdürü İlhan Yılmaz katıldı.   

Taahhütname �le ulusal ve uluslararası alanda Türk�ye’y� tems�l eden ve ödül alan başarılı sporcu 
öğrenc�ler�n TÜRMAK Okullarında yüzde yüz burslu olarak eğ�t�m görmeler�, eğ�t�m ve öğret�m süreçler�n�n 
sporcu öğrenc�ler�n �ht�yaçlarına göre düzenlenmes�, sporcu öğrenc�ler�n k�ş�sel, sosyal ve sport�f 
gel�şmeler� �ç�n TÜRMAK Okullarının fiz�k� kapas�te ve �nsan kaynağından yararlandırılmasının 
amaçlandığı bel�rt�ld�.

Burstan yararlanacak olan adayların kr�terler� �se “Dünya ve Avrupa Şamp�yonalarında, Avrupa Gençl�k 
Ol�mp�k Fest�val� ve Dünya Gençl�k Ol�mp�yatlarında madalya alanlar �le Ulusal Spor Faal�yetler�nde 
madalya alanlar” şekl�nde sıranlandı.

Protokol tören� karşılıklı güzel temenn�ler �le son buldu. 



Türmak Ortaokulu
Camiler Haftası Gezimiz
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Türmak'ta “Sonbahar Esintileri”
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TÜRMAK Okullarında “Sonbahar Es�nt�ler� Serg�s�” sanatseverlerle buluştu.

Her ay düzenl� olarak gerçekleşt�r�len TÜRMAK Serg�ler� kapsamında, Ek�m ayının konusu ‘Sonbahar 
Es�nt�ler�’ oldu. İlkokul grubunun çalışmasıyla ortaya çıkan serg�, b�rçok m�safir ve sanatseverler�n �lg� odağı 
hal�ne geld�.

“Sanatı ve Sanatçıyı Önems�yoruz”

Özel TÜRMAK Okulları İlk ve Ortaokul Müdürü Üm�t Kemal Yılmaz, sanata ve sanatçıya önem verd�kler�n� 
anlattı. Bu kapsamda TÜRMAK Okulları a�les� olarak öğrenc�ler�n sanatsal gel�ş�m�n� arttıracak her türlü 
faal�yet�n öneml� olduğunu söyleyen Üm�t Kemal Yılmaz, el becer�s�n�n ve d�kkat koord�nasyonunun bu tür 
etk�nl�klerle daha fazla arttırılab�leceğ� b�lg�s�n� verd�.

“Sosyal Hayatı Oldukça Etk�l�yor”

Özel TÜRMAK Okulları Becer� Eğ�t�m� Öğretmen� Canan Tosun, grup çalışmalarının d�nam�k b�r yapısının 
olduğunu ve �let�ş�m� güçlend�rd�ğ�n� aktardı. Tosun, “Serg� etk�nl�ğ� temelde çocuklarımızın b�rb�rler�yle olan 
arkadaşlık bağlarının daha fazla kuvvetlenmes�ne sebep oluyor. Bu durumsa sosyal hayatlarını oldukça 
etk�l�yor” şekl�nde konuştu.  

“Duygular Kağıda Aktarılıyor”

Özel TÜRMAK Okulları Görsel Sanatlar Öğretmen� Fad�mana Aytek�n, res�m ve renkler�n ps�koloj�k olarak b�r 
rahatlama faal�yet� olduğunu d�le get�rd�. K�ş�ler�n res�mle beraber o ank� duygularını kâğıda aktardığını 
bel�rten Aytek�n, resm�n çocukların algı, becer� ve yaratıcılık sev�yeler�n� arttırdığını sözler�ne ekled�.



Türmak Okullarında
Mevlid-i Nebi Programı
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 Hz. Muhammed'�n (s.a.v.) doğum günü, TÜRMAK Okullarında farklı b�rçok göster�yle kutlandı.
İslam d�n�n�n peygamber� Hz. Muhammed'�n (s.a.v.) doğum günü olan “Mevl�d Kand�l�” TÜRMAK 
Okullarında çeş�tl� göster�lerle kutlandı.
 TÜRMAK Okulları Genel Müdürü İlhan Yılmaz, Hz. Muhammed'�n (s.a.v.) doğum gününde O'nu 
anmak, anlatmak ve yürekler�nde h�ssetmek �sted�kler�nden dolayı böyle b�r etk�nl�k düzenled�kler�n� anlattı. 
Söz konusunun Hz. Muhammed (s.a.v.) olmasından dolayı, kel�meler�n ve cümleler�n yeters�z kalacağını 
bel�rten İlhan Yılmaz, “Mevl�d Kand�l� sebeb�yle Peygamber Efend�m�z'� anıyoruz. Bugünün dünyası 
�çer�s�nde O'nun hayatından örnekler alıp kend� yaşamımıza uygulamamız gerek�yor” d�ye konuştu.
“O'nun Em�rler�ne Uymalıyız”
 Kuran-ı Ker�m'�n Hz. Muhammet (s.a.v.) �ç�n 'Güzel İnsan' ded�ğ�n� vurgulayan Yılmaz, “Kuran'ın ete 
bürünmüş hal�, Peygamber Efend�m�zd�r. Dünya hayatının sonunda yen� b�r başlangıç olan ah�rette 
Efend�m�zle olmak �st�yoruz. Bununla beraber gerçek anlamda Kuran ve Sünnete yoğunlaşmamız 
gerek�yor. O'nun em�rler�ne uymalıyız. O, ne dem�şse doğru ve güzel dem�şt�r” ded�.
“D�n Üzer�nden Gençler�m�z� Vuruyorlar”
 Bugünün dünyasında özell�kle d�n üzer�nden gençler� olumsuz etk�leyen bel�rl� grupların olduğunu 
sözler�ne ekleyen Yılmaz, “Son zamanlarda 'Kuran b�ze yeter, sünnete gerek yok' g�b� cümleler�n oldukça 
yaygınlaştığını görüyoruz, gözleml�yoruz. Böyle b�r şey asla mümkün değ�l. Peygamber�m�z�n bu konuyla 
�lg�l� 'S�ze �k� şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınızda asla sapıtmazsınız. Bunlar Kuran ve 
Sünnet�r.'buyurmuştur. Kuran ve Sünnet ayrılmaz b�r bütün. Üstad Nec�p Fazıl'ın �fades�yle; 'Efend�m, 
Müjdec�m, Kurtarıcım, Peygamber�m… Sana uymayan, hayat olsa teper�m' sözünden yola çıkarak b�zlerde  
Kuran ve Sünnete uymayan hayatı el�m�zle tepmel�y�z” şekl�nde konuştu. 
 “Önce Karakter Sonra Kar�yer”
 Okul olarak, yet�şt�rd�kler� öğrenc�ler açısından sadece kar�yer�n değ�l; karakter�nde �y� olması 
gerekt�ğ�n� savunan Yılmaz, “Dünya hayatında �y� b�r konumda olmak kadar �nananlar �ç�n Ah�ret hayatında 
da �y� b�r konum da olmak vazgeç�lmez b�r �stekt�r. Akadem�k kar�yer öneml� fakat karakter gel�ş�m� çok daha 
öneml�d�r. Bundan dolayı Peygamber�m�z� örnek alacağız” d�yerek sözler�ne son verd�.
Konuşmadan sonra Kuran'ı Ker�m d�nlet�s�, v�deo göster�s�, had�sler�n okunması, okul korosunun �lah� 
d�nlet�s� ve Hz. Muhammed'e (s.a.v.) mektup g�b� göster�ler katılımcılarla buluşturuldu.



Özel Türmak Ortaokulu
Kitap Fuarı Gezimiz
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Türmak Okulları k�tap okuma kültürünün önem�ne d�kkat çekmek �ç�n “K�tap Fuarına” katıldı. 
Her yıl sürekl� olarak Konya Büyükşeh�r Beled�yes� yetk�l�ler�nce düzenlenen “Konya K�tap Günler�ne” 
Özel Türmak Okulları Öğrenc� ve Öğretmenler� de katıldı. Programda İlah�yatçı Yazar Mehmet Fat�h 
Çıtlak’ın “İnsan ve İrfan” konulu söyleş�s� de y�ne öğrenc�lerle buluşturuldu.
“İrfan İnsana Yakışan Güzell�klerd�r”
İlah�yatçı Yazar Mehmet Fat�h Çıtlak, �nsanı anlatmaya bel�rl� b�r gücün yetmeyeceğ�n� ve yaşamda her 
türlü �y� �le kötüyü �nsanların yaptığını anlattı. Bu kapsamda �nsan olgusu �ç�n net b�r tanımın doğru 
olmayacağını savunan Çıtlak, �nsan �ç�n ‘her an öğrenen b�r varlık’ tanımlamasını yaptı. İrfan �ç�n b�r b�l�ş 
sürec� olduğunu aktaran Çıtlak, “İlm�n �nsanda ahlak olmasına �rfan den�r. İrfan �nsana yakışan 
güzell�klerd�r” şekl�nde konuştu. 
“K�tap Okuyan İnsanların Umutları Da�ma Taze Kalır”
Türmak Anadolu L�ses� Müdür Yardımcısı Fat�h Ek�nc�, stresle başa çıkmanın en �y� yollarından b�r�n�n 
k�tap okumak olduğunu bel�rtt�. Bu kapsamda kel�me dağarcığının gel�şmes� ve hafıza sorunlarının 
çözümü �ç�nde k�tap okumanın ayrı b�r yer� olduğunu aktaran Ek�nc�, “K�tap okuyan �nsanların umutları 
da�ma taze kalır. B�z de Türmak Okulları olarak öğrenc�ler�m�ze k�tap okumanın önem�n� sürekl� olarak 
aktarmaya çalışıyoruz” şekl�nde konuştu.
Ortalama 250 yayınev�n�n olduğu fuarda öğrenc�ler stantları �lg�yle z�yaret ett�.



6.Sınıflar Göktürk Alfabesi ile
İsim Yazma
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Özel Türmak Koleji 6. sınıf öğrencileri Sosyal Bilgiler dersinde Göktürk alfabesiyle isimlerini yazmayı 
öğreniyorlar.



5.Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi
Eşleştirme Etkinliği
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Özel Türmak Koleji 
5. sınıf öğrencileri Sosyal Bilgiler dersinde uygarlıkları eşleştirme etkinliği yaparak öğreniyorlar.



4.Sınıflar Müzeler Gezimiz
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Özel Türmak Koleji Meslek Tanıtım Günlerinde
 'Hukuk' Ve 'Yapay Zeka Mühendisliği'
Konuşuldu

16 

 Meslek tanıtım günler� kapsamında Türmak Okullarında 'Hukuk' ve 'Yapay Zeka Mühend�sl�ğ�' hakkında öğrenc�lere 
b�lg� ver�ld�.
 Özel Türmak Okullarında öğrenc�ler�n gelecektek� hayatları ve meslek seç�mler� �ç�n bugünden neler yapmaları 
gerekt�ğ� �le �lg�l� b�r farkındalık uygulaması olan ve her yıl düzenl� olarak öğrenc�lerle buluşturulan “Meslek Tanım Günler�”, 
gerçekleşt�r�ld�. Etk�nl�ğe Özel Türmak Okulları Genel Müdürü İlhan Yılmaz, Konya T�caret Odası (KTO) Karatay Ün�vers�tes� 
Elektr�k ve B�lg�sayar Anab�l�m Dalı Doktor Öğret�m Üyes� Hüsey�n Oktay Altun, KTO Karatay Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes� 
Araştırma Görevl�s� Tunahan Çet�nel, KTO Karatay Ün�vers�tes� İlet�ş�m D�rektörlüğü Uzman Yardımcısı Güven Baran ve İdar� 
Personel Şefika Şanlı �le b�rl�kte b�rçok öğretmen ve öğrenc� katıldı.
 KTO Karatay Ün�vers�tes� Elektr�k ve B�lg�sayar Anab�l�m Dalı Doktor Öğret�m Üyes� Hüsey�n Oktay Altun, 
mühend�sl�ğ�n uygulamalı b�r fiz�k alanı olduğunu söyled�. Meslek seç�m� noktasında öğrenc�ler�n hang� yeteneklere sah�p 
olduğunu b�lmeler�n�n öneml� olduğunu aktaran Hüsey�n Oktay Altun, yurtdışındak� meslek seç�mler�nde k�ş�ler�n bölümü 
okumadan önce dened�kler�n� ve eğer kend�ler�ne uygun gördükler� b�r alansa terc�h ett�kler�n� bel�rtt�. Seç�len meslekler�n 
gel�ş�me de açık olması gerekt�ğ�n� d�le get�ren Altun, yapay zeka alanının hızlı b�r şek�lde gel�şt�ğ�n� kaydett�.
 Meslek Seç�m�nde 'Yapay Zekâ'
 Yapay zekayla beraber b�rçok mesleğ�n öleceğ�n� öngören Altun, “Yapay zeka �nsan beyn�n�n matemat�ksel kodlanmış 
hal�. Bununla �lg�l� olarak yapay zeka çalışmaları 1940'lı yıllarda başladı ve hala gel�şt�r�l�yor. İlerleyen aşamada meslekler�n 
yaptıklarını yapay zeka uygulamaları gerçekleşt�recek. Meslek seç�m� yaparken yapay zeka faktörünü gözetmek gerekt�ğ�n� 
vurgulamamız lazım” şekl�nde konuştu.
 Hukuk ve Yapay Zeka
 KTO Karatay Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes� Araştırma Görevl�s� Tunahan Çet�nel, hukuk alanının da bugünün dünya 
gerçekl�ğ� �çer�s�nde değ�şt�ğ�n� ve yapay zekanın da bu noktada öneml� b�r kr�ter olduğunu anlattı.
“Yurtdışı Amaç Değ�l, Araç Olmalı”
Bununla �lg�l� olarak Tunahan Çet�nel, “Günümüzde yurtdışı eğ�t�m� ne yazık k� araç olmaktan çok amaç oluyor. Öğrenc�ler 
g�tmek �st�yor fakat dönmek �stem�yor. Yurtdışına g�del�m fakat öğrend�kler�m�zle dönüp ülkem�ze h�zmet edel�m. Yurtdışı amaç 
değ�l, araç olsun. Hep b�rl�kte b�r bütün olarak öğrend�kler�m�z� ülkem�zde uygulayalım” ded�.
 Ayrıca KTO Karatay Ün�vers�tes� İlet�ş�m D�rektörlüğü Uzman Yardımcısı Güven Baran ve İdar� Personel Şefik Şanlı'nın 
sunumu öğrenc�lerle buluşturulurken program Genel Müdür İlhan Yılmaz'ın konuşmacılara plaket takd�m�yle son buldu.



Türmak Kolejinde Piyano Eğitimi
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 Özel Türmak Kolejinde kulüp dersleri kapsamında zeka ve motivasyon artırıcı 'Piyano Eğitimine' 
başlandı. 
 Öğrencilerin sanatsal gelişimi açısından Özel Türmak Kolejinde kulüp dersleri kapsamında Özel 
Türmak İlkokulu Müdür Yardımcısı ve Müzik Öğretmeni Abdulkadir Ülger tarafından 'Piyano Eğitimi' 
verildi. Ülger, müziğin beden ve ruh sağlığına iyi geldiğini açıkladı.
'Müzik, Gelişimde Oldukça Etkili'
 Piyano Eğitiminin kişilerde ve öğrencilerde psikomotor becerilerini geliştirdiğini belirten 
Abdulkadir Ülger, piyanonun el ve kol kaslarına da iyi geldiğini vurguladı. Her şeyden önce kişilerin 
konsantrasyon süreçlerinde belirli bir artışı piyano eğitimiyle sağlayabileceklerini kaydeden Ülger, 
“Piyano eğitimi işitsel, sözel ve sayısal becerinin oluşmasında, hızlı okuma özelliklerinin arttırılmasında 
ve çalışma disiplininin kazandırılmasında oldukça önemlidir. Bu bakımdan piyano eğitimi üzerinde 
Türmak Koleji olarak titizlikle duruyoruz” dedi.
 'İnsanlık Tarihi Kadar Eski Bir Kavram: Müzik'
Müziğin, sesleri çeşitli biçimlerle düzenleme sanatı olduğunu kaydeden Ülger, “Müzik insanlık tarihi 
kadar eski bir kavramdır. Her türlü duygu aktarım aracı olarak kullanılan müzik, teknolojinin gelişimiyle 
birlikte günümüzde oldukça ilerlemiştir. Bizde öğrencilerimize sanatsal beceri eğitimini kazandırmak için 
piyano eğitimi sürecini başlattık” diyerek sözlerine son verdi.



İp Atlama Şenliği
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Kilistra Antik Kentine Gezi 

19 

Özel Türmak Koleji 7. ve 8. sınıf öğrencileri Sosyal Bilgiler dersi kapsamında Kilistra Antik Kentine gezi 
düzenleyerek şehrimizin tarihi eserlerini yakından görme imkanına kavuştular.



Çatalhöyük Antik Kentine Gezi 
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Özel Türmak koleji 5. ve 6. sınıf öğrencileri Sosyal Bilgiler dersi kapsamında Konya- Çumra da yer alan 
Çatalhöyük antik kentine gezi düzenleyerek geçmişe yolculuk yaptılar.
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  Özel Türmak Kolejinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı gerçekleştirildi. 
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 98nci yıldönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türmak 
Kolejinde birçok farklı etkinlikle kutlandı. Gerçekleştirilen programa Türmak Koleji İlk ve Ortaokul Müdürü 
Ümit Kemal Yılmaz, müdür yardımcıları, öğretmen ve birçok öğrenci katıldı. 
 Türmak Koleji İlk ve Ortaokul Müdürü Ümit Kemal Yılmaz, “Kurucu Liderimiz ve önderimiz olan 
Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919da işgale uğramış memleketimizi, bağımsızlığına kavuşturmak 
üzere Samsundan başlattığı kutlu yürüyüşü Türk Milletinin azmi ve kararlılığıyla zaferle 
sonuçlandırmıştır. Bu zaferi Türk Milletinin karakterine ve asaletine en uygun olan Cumhuriyet rejimiyle 
taçlandırmıştır” dedi. 
  Cumhuriyet ve Gençlik
 Cumhuriyetin özgürlüğe ve millet egemenliğine açılan bir yol olduğunu vurgulayan Yılmaz, 
“Cumhuriyeti korumak onu yaşatmak ve yüceltmek geleceğimiz olan siz değerli gençlerin 
sorumluluğundadır. Bu sorumluluk her Türk gencinin milli bir sorumluluğudur. Bağımsızlığımıza ve 
Cumhuriyete kasteden ve kastedecek olan içeride ve dışarıda düşmanlarımıza karşı bu milli şuur ve 
sorumluluk bilinci her daim canlı tutulmalıdır. Cumhuriyetle ve onun sağladığı özgürlük, eşit yurttaşlık 
imkanlarıyla, çağdaş ve gelişmiş toplumlar düzeyine çıkılacağı gerçeği unutulmamalıdır” şeklinde 
konuştu. 
  İstiklal ve Cumhuriyet
 Türmak İlkokulu Sınıf Öğretmeni Halil Ergün Cumhuriyet Bayramının gençlere bir hediye 
olduğunu söyledi. Mustafa Kemal Atatürkün gençlere ayrı bir şekilde güvendiğinin altını çizen Ergün, 
istiklal ve cumhuriyeti koruyacak olanların gençler olduğu vurgusunu yaptı. Milli ve dini değerlere sımsıkı 
bağlanılması gerektiğine dikkat çeken Ergün, “Bilinçli olmamız gerek. Bunun yolu ise çalışmaktır. 
Çalışkan olursak başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla bilinçli olursak da Mustafa Kemal 
Atatürkün dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” diyerek sözlerine son verdi. 
 Program kapsamında “Cumhuriyet Oratoryosu”, “Cumhuriyet Korosu ” ve “Kostak Ali Zeybeği 
Gösterisi” gibi birçok etkinlik katılımcılarla buluşturulurken okulun giriş katında bulunan “Cumhuriyet Treni 
ve Bayrak Sergisi” ise sanat severlerin beğenisine sunuldu.
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  Türmak Okulları öğrencileri Konya'da gerçekleştirilen “Cumhuriyet Turnuvasından” dereceyle döndü. 
Konya'da gerçekleştirilen ve birçok sporcuya ev sahipliği yapan “Cumhuriyet Turnuvasında” Türmak Koleji 
Öğrencileri Eymen Karakuş ve Harun Karakuş kardeşler düzenlenen modern pentatlon branşında 
birincilik ve üçüncülük derecelerine imza attı. 
  Daha önce Türkiye 5'nciliği ve birçok derecesi bulunan Harun Karakuş, turnuvada Konya İl üçüncüsü 
oldu. Bunun yanı sıra Karakuş kardeşlerden küçük olan Eymen Karakuş ise ilk müsabakasında Konya 
Şampiyonu olarak yer aldı. 
  Özel Türmak Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Emrah Akbak, öğrencilerin modern 
pentatlon alanında oldukça başarılı ve çalışkan olduklarını vurguladı. Akbak, “Spor bir milletin olmazsa 
olmazlarındandır. Şampiyon Kardeşleri ailelerinin ve okulun desteğiyle daha güzel ve iyi başarıların 
beklediği şüphesiz. Harun daha önce büyük başarılar yakalamıştı. Bu başarılarının üzerine muhakkak 
tekrar başarı koyacaktır. Eymen ise çok güzel bir başlangıç yaptı. Çalışmalarına devam eder ve aynı 
istikrarı sürdürürse zamanla çok daha iyi dereceler elde edecektir” diyerek sözlerine son verdi.
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