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ETKİNLİK

TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulu 2-A sınıfı öğrenc�ler� sınıf
öğretmenler� �le Eğlencel� B�l�m ders�nde paraşüt
deney�n�n nasıl yapıldığını öğrend�ler. Evler�ndek�
malzemeler �le çok eğlencel� deneyler� yaparak
yaşayarak yapmaya devam ed�yorlar.

TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu İlkokula hazırlık grubu
öğrenc�ler�m�z ses farkındalık çalışmaları yapmaya
devam etmekteler. Ses farkındalığını daha �y�
pek�şt�rmek ve pek�şt�rmeye katkı sağlamak amacıyla
�s�m farkındalık çalışmaları yapılmıştır.

Let’s Make a Sandw�ch! 
TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu 5 yaş öğrenc�ler�m�z
İng�l�zce ders�nde kend�ler�ne  Sandw�ch hazırladılar.
Kullandığımız malzemeler�n  İng�l�zce karşılıklarını
öğrend�ler ve ün�te şarkımız eşl�ğ�nde sandv�çler�n�
af�yetle yed�ler. Eller�n�ze sağlık en genç Kolejl�ler

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladık...

“Dünyada her şey kadının eser�d�r.” Mustafa Kemal Atatürk. 
Okulumuzun en m�n�kler� �le Görsel Sanatlar ders�nde
kadınlar günü temalı etk�nl�k yaptık.
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12 Mart İst�klâl Marşı'nın
Kabulü ve Mehmet Ak�f

Ersoy'u Anma tören�m�z�
gerçekleşt�rd�k.

TED Polatlı Kolej� 5. sınıf öğrenc�ler�m�z P� Gününü kutluyor.
Bu güzel günün önem�n� öğrenc�ler�m�z, Matemat�k ders�nde
P� Gününü tems�len kend�ler�ne k�tap ayracı tasarlayarak
eğlencel� hale get�rd�ler. P� sayısının anlamanı, yapılan bu
akt�v�te �le öğrenm�ş oldular.

TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu b�l�m haftasını çeş�tl�
deneylerle kutladı. L�se bölümü f�z�k, k�mya, b�yoloj�
öğretmenler�n�n de katkılarıyla ve sınıfta yapılan
deneylerle m�n�k kolejl�ler b�l�m şenl�ğ� yaptı.

Polatlı İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından 18 Mart Şeh�tler
Günü etk�nl�kler� kapsamında düzenlenen “Çanakkale Zafer�n�n
Tar�h�m�zdek� Yer� ve Şeh�tl�ğ�n Önem�” konulu res�m
yarışmasında 2. olan öğrenc�m�z Yaşar Efe KANAT’ı tebr�k eder,
başarılarının devamını d�ler�z.
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Baa Baa Wh�te Sheep            Have you any wool?
TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu 4 yaş öğrenc�ler�m�z �le
İng�l�zce ders�nde bu haftak� konumuz ç�ftl�k hayvanları.
Öğrenc�ler�m�z b�rb�r�nden farklı etk�nl�klerle hem
eğlen�yor hem öğren�yor.

TED Polatlı Kolej� 2/B Sınıfı
öğrenc�ler� 18 Mart Çanakkale
Zafer� sebeb� �le Türkçe ders�nde
günün anlam ve önem�ne
yönel�k çalıştıktan sonra
Çanakkale kel�mes� �le akrost�ş
çalışması hazırladı.

Star Donat�on
TED Polatlı Kolej� Özel Ortaokulu 6. ve 7. Sınıf öğrenc�ler�m�z
Learn�ng A-Z @learn�ngatoz ve UNICEF K�d Power
@un�cefk�dpower arasındak� ortaklık sayes�nde İng�l�zce onl�ne
k�tap okuyarak b�r�kt�rd�kler� yıldızları �ht�yacı olan topluluklara
‘Tem�z Su’ ulaştırmak �ç�n bağışlayacaklar. Bu hafta toplam 68.000
yıldızını bağışlayarak 3 ay 10 günlük tem�z su tem�n eden
öğrenc�ler�m�z Kübranaz Altıntaş, Türkan Ecr�n Yaman ve Jade
Özgönül’ü tebr�k ed�yor, bol yıldızlı okumalar d�l�yoruz. 

TED Polatlı Kolej� Özel Anadolu L�ses�, TED Çorum Kolej�’n�n
kuruculuğunu üstlend�ğ� ve Avrupa’dan 6 farklı okuldan eğ�t�mc� ve
öğrenc�ler�n katıldığı “F�ghtn�ng D�s�nformat�on: #factcheck” �s�ml�
etw�nn�ng projes�n�n ortaklarından oldu! 
Kurumumuz İng�l�zce öğretmen� Sn. Aykut Uçkan danışmanlığında
9. Sınıflarımızın katılımı �le İng�l�zce d�l�nde yürütülecek projede
öğrenc�ler�m�z Hırvat�stan, Fransa, Yunan�stan, İspanya, Slovakya,
Romanya ve Türk�ye’den farklı kültürlere sah�p öğrenc� ve
öğretmenler �le etk�leş�m hal�nde olacak, İng�l�zce’y� günlük
yaşamlarının �ç�nde kullanacak ve �let�ş�m becer�ler�n�
arttıracaklar. 
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TED Polatlı Kolej� b�r�nc� sınıf öğrenc�ler� "Güvenl� Hayat"
ün�tes�nde traf�k kurallarını öğrend�ler. Traf�k �şaret ve
levhalarıyla sunumlarını yaptılar.

TED Polatlı Kolej� Özel İlkokul ve Ortaokul öğrenc�ler�nden
Dünya Su Günü mesajları... 

What �s Water Worth? 
TED Polatlı Kolej� Özel Ortaokulu 6. Sınıf öğrenc�ler�m�z
�le İng�l�zce ders�nde Dünya Su Gününü “What �s Water
Worth?” �s�ml� onl�ne k�tabı okuyarak kutladık. 
Henüz sah�pken değer�n� b�lmem�z d�leğ�yle!

TED Polatlı Kolej� Özel
Anaokulu öğrenc�ler�m�z
Down Sendromu
Farkındalık Gününde tüm
dünyada da uygulanan
down sendromu �le �lg�l� 

farkındalık oluşmasını sağlamak �ç�n farklı renkte çoraplar
g�yd�. 
“Gerçek Dost Kromozom Saymaz”

TED Polatlı Kolej� b�r�nc� sınıf öğrenc�ler� zaman ölçüler�
konusunda tam ve yarım saatler� öğrend�ler.

TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulu 2-A sınıfı öğrenc�ler� sınıf
öğretmenler� �le Düşler Atölyes� adlı kulüp ders�nde kend�
defter�n� yaptılar. Heyecanla b�r sonrak� ders �ç�ne neler
yapacaklarını bekl�yorlar.
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Who Wants To Be a M�ll�ona�re? 
TED Polatlı Kolej� Özel Ortaokulu 5. ve 6. sınıflarımızla haftanın
son İng�l�zce ders�nde K�m M�lyoner Olmak İster? heyecanı
yaşandı. Öğrenc�ler�m�z b�l�m, spor, tar�h, müz�k, coğrafya g�b�
farklı alanı kapsayan İng�l�zce soruları cevaplarken b�rçok yen�
b�lg� ed�nd�.

TED Polatlı Kolej� b�r�nc� sınıf öğrenc�ler� Düşler Atölyes�
kulübünde çoraplarla el kuklası yaparak hayaller�n�
anlattılar.

Home Sweet Home!
TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu 5 yaş öğrenc�ler� ev�n
bölümler�n� arkadaşlarının fotoğraflarına bakarak,
k�mler�n nerede olduklarını söyleyerek pek�şt�rd�ler.

TED Bursa Kolej�n�n düzenled�ğ� ve okulumuzun yanı sıra
12 TED okulunun daha katılım gösterd�ğ� "TED
Öğrenc�ler� Küresel Sorunlara Çözüm Üret�yor” öğrenc�
panel� 23-24 Mart tar�hler�nde çevr�m �ç� olarak
gerçekleşt�r�ld�. Açılış konuşmasını TED Ün�vers�tes�
Sosyoloj� Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kezban Çel�k’�n yaptığı
panelde okulumuz öğretmen ve öğrenc�ler�yle b�rl�kte
yer aldık.

TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulu 2-A sınıfı öğrenc�ler� sınıf
öğretmenler� �le Eğlencel� B�l�m ders�nde Patlamayan
Balon Deney� yaptı. B�l�yoruz k� balona s�vr� b�r c�s�m
saplayacak olursak onu patlatırız. Ama b�l�m sayes�nde bu
durumun her zaman öyle olmadığını bütün
öğrenc�ler�m�zle keşfett�k. Öğrenc�ler�m�z�n heyecanla
yaptığı deney onları b�l�m�n ışığına b�raz daha yaklaştırdı.
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          Atatürk'ün akıl süzgec�nden geç�p ufkumuza sızan b�r k�tap
"Beyaz Zambaklar Ülkes�nde " 
          Gr�gory Petrov’un Beyaz Zambaklar Ülkes�nde k�tabı,
b�t�rmeden bırakamayacağınız k�taplarınızın arasında yer
alacağına em�n�m.  Her sayfada altını ç�z�p, üzer�nde
düşüneceğ�n�z cümleler �le k�tap adeta z�h�nsel b�r yolculuğa
çıkaracak s�z�. Petrov bu k�tapta F�n halkını örnek göstererek,
ahlaklı b�r kalkınma ve yapılanma �le yükselen b�r devlet düzen�n� 

anlatıyor. Mustafa Kemal Atatürk,  1928 yılında eser� Türkçe’ ye çev�rtm�şt�r. K�tabı
okudukça genç Cumhur�yet’�n yapmak �sted�kler� �le k�tapta anlatılanlar arasında bağ
kuracaksınız.
          K�tapta F�nland�ya’nın en önem� �s�mler�nden b�r� olan Johan W�lhelm
Snellman’nın b�n b�r bataklık ülkes�n� nasıl beyaz zambaklar ülkes�ne çev�rd�ğ�
anlatılıyor. Snellman, her g�tt�ğ� yerde b�rkaç meşale canlandırıyor ve toplumun her
kes�m�n�n eğ�t�m� �ç�n aydınları örgütlüyor. Maar�f ordusunun öncüler� şekl�nde
n�telend�rd�ğ� bu kes�m� adeta cehalete karşı mücadele �ç�n çalıştırıyor. M�lletçe
kalkınmanın yollarını anlatan k�tapta memurların davranışlarından, ordunun
durumuna, gençler�n terb�yes�nden, kanunlar uygulanmasına her alanda detaylı b�r
şek�lde yen�den yapılanmanın safhaları açıklanıyor. K�tabı b�t�rd�ğ�n�zde b�r �ş�
başaramamaktan sürekl� ş�kayet etmek, �mkansızlıklardan dem vurmak yer�ne
engeller� aşmanın yollarını aramanız gerekt�ğ�n� sonucuna ulaşıyorsunuz.
Key�fl� okumalar…

          Freder�c Franço�s Chop�n, 1 Mart 1810'da
Polonya'nın Varşova şehr�nde doğdu. Babası N�colas
Chop�n, 1787 yılında henüz 16 yaşındayken Polonya'ya
göç eden Lorra�ne bölges�nden b�r Fransız'dı.
Chop�n'�n Ludw�ka �sm�nde b�r ablası, Izabela ve
Em�l�a adında �k� küçük kız kardeş� vardı. Babası
kend�n� vatanına adamış b�r �nsandı ve ev �çer�s�nde 

Frédér�c Chop�n

Lehçe konuşulmasına özen göster�yordu. Chop�n, a�le �ç�nde �y� b�r eğ�t�m
gördü ve henüz 8 yaşındayken konserler vermeye başladı. Müz�k
konusundak� yeteneğ�nden dolayı erken yaşlarında üstün yetenekl� çocuk
olarak tanınmaya başladı.
          Chop�n’�n p�yano öğretmen� Żywny, Freder�c Chop�n henüz 12
yaşındayken ”Ben�m Chop�n’e öğreteceğ�m b�r şey kalmadı.” d�yerek p�yano
dersler�n� sonlandırdı. Sonrak� yıllarda, dönem�n öneml� sanat
�nsanlarından b�r� olan Profesör Joseph Elsner, Chop�n’�n eğ�t�m�n� üstlend�.
Joseph Elsner’�n öğrenc�s� olarak Varşova’da d�kkatler� üzer�ne çekmey�
başaran Chop�n, Temmuz Devr�m� sırasında Par�s’e geld� ve orada da
kend�n� kanıtladı. Bestec�l�ğ�n� çok gel�şt�rd� ve zaman �çer�s�nde tüm
Avrupa onun �sm�n� öğrend�. Klas�k müz�kte devr�m yaratmış b�r �s�m olan
sanatçı, 39 yaşında hayata veda etse de yüzlerce esere �mza attı ve sanat
dünyasında büyük b�r �z bıraktı. 
           Chop�n’�n beden� 1849’da tüberküloza yen�k düştü. Hayatı boyunca
Avrupa’nın çeş�tl� yerler�nde yaşamış olan Chop�n’�n kalb� kend� vas�yet�
üstüne doğduğu şeh�r olan Varşova’da b�r k�l�seye gömülmüştür. Ama
beden� Par�s’tek� Pére-Lacha�se mezarlığında bulunmaktadır. Ayrıca
cenazes�nde, kend� Cenaze Marşı’nın değ�l Mozart’ın Requ�em’�n
çalınmasını �stem�şt�r.

SANAT

                                                       AİLE KURALLARI
          Her a�le gerek açık gerekse kapalı olarak kurallarını
bel�rlem�şt�r. Sağlıklı a�lede kurallar g�zl� değ�l açık
olarak bel�rlenm�şt�r. A�le �ç�ndek� b�reyler b�rb�rler�n�n
�y� tanırlar, duygular karşılıklı olarak h�ssed�l�r. Evde
eş�tl�k söz konusudur. Mutlaka k� zaman zaman her evde
küçük de olsa çatışmalar yaşanır. H�ç çatışma
yaşanmayan b�r evde büyük olasılıkla maskeler takılıdır.
Yan� sosyal maskeler �let�ş�mde bulunuyordur. Çatışma
uzun sürel� �l�şk� �ç�nde olan k�ş�ler arasında doğal
olarak ortaya çıkar. Öneml� olan çatışmanın çıkmasını
önlemek değ�l, çatışma çıktığı zaman k�ş�ler�n
b�rb�rler�yle nasıl etk�leş�m kuracağının b�l�nmes�d�r.
Aralarında çıkan çatışmayı b�rb�rler�n� kırmadan
çözeb�lme becer�s�n� gösteren ç�ftler sağlıklı b�r a�le
kurar. 
Sağlıklı b�r a�lede sorunları çözmek �ç�n kullanılan
yöntemler: 
•Duygu ve düşünceler olduğu g�b�, abartılmadan ortaya
konulmalıdır (Bu tutuma kend�ne güvenl� ve kend�ne
saygılı tutum d�yoruz. Bu tutum �ç�nde olan k�ş�ler hem
kend�ler�ne hem de başkalarına saygı göster�rler.) 
•Sorunlar ş�md�k� bağlam �ç�nde ele alınmalı ve esk�
b�r�k�mler �ş�n �ç�ne sokulmamalıdır 
•Kes�nl�kle öğüt verme kullanılmamalı, davranışlar
somut b�r b�ç�mde ayrıntılı olarak ele alınmalıdır. 
•Yargılamaya g�d�lmemel�, k�ş�ler kend� duygu ve
düşünceler�n� �fade edeb�lmel�d�rler. 
•Duygu ve düşünceler, ne az ne eks�k, olduğu g�b� olduğu
g�b� �fade ed�lmel�d�r; karşısındak�n�n ne bekled�ğ�ne ya
da en mükemmel olması gerekt�ğ�ne göre �fadeler
aranmamalıdır. 
•Konunun özü �le konuya �l�şk�n olmayan ayrıntılar
b�rb�r�nden ayırt ed�lmel�d�r. Örneğ�n s�z çocuğunuza
“�k� saat gec�kt�n” ded�ğ�n�zde, çocuğunuz s�ze: “hayır b�r
saat kırk beş dak�ka gec�kt�m” dememel�d�r.
 •Sorun çözmede etk�n d�nleme kullanılmalıdır. 
•Bel�rl� b�r zaman konusu �ç�nde ancak b�r çatışma
üzer�nde durulmalı, başka çatışma konuları çatışmaya
katılmamalı. Örneğ�n: “hem geç kalıyorsun hem de bana
yardım etm�yorsun” d�yerek �k� konuyu b�rden ortaya
atmamak gerek�r. 
•B�r�n�n haklı çıkması yer�ne her �k� tarafın da
anlaşab�leceğ� b�r çözüme yönelmek gerek�r. “ben
haklıyım, sen yanlış hareket ed�yorsun” tarzında
davranmamak gerek�r.



          Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� (TBMM) 23 N�san 1920
tar�h�nde Ankara'da kurulmuştur. Osmanlı Devlet�'n�n İt�laf
Devletler�'nce �şgal� sırasında d�ren�ş gösteren Türk M�llet�n�n
oluşturduğu �rade �le kurulan TBMM, Türk M�llet�n�n anayasa
�le verd�ğ� yetk� �le yasama görev� yapan Türk�ye Cumhur�yet�
anayasal devlet organıdır. "Egemenl�k, kayıtsız şartsız
M�llet�nd�r" �lkes� Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s�'n�n varoluşunun
temel dayanağını oluşturur.
          Mustafa Kemal Atatürk önceden ber� Mecl�s-� Mebusan'ın
İstanbul'da değ�l, Anadolu'da toplanmasını �stemekteyd�. İşgal
altındak� İstanbul'da mecl�s�n tehl�kede olduğu savunuyordu.
Atatürk'ün bu düşünces�ne karşın İstanbul'da toplanması f�kr�
ağır bastı. Mecl�s� Mebusan üyeler�n� bel�rlemek �ç�n Al� Rıza
Paşa hükûmet� dönem�nde seç�mler yapıldı. Ancak 16 Mart
1920'de  �şgal kuvvetler� İstanbul'u resmen �şgal ett�. Mecl�s-�
Mebusan kapandı.
          Atatürk, bunun üzer�ne Heyet-� Tems�l�ye'y� tems�len
mecl�s� Ankara'da toplanmaya çağırdı ve 21 N�san 1920'de
yayınladığı b�r b�ld�r� �le mecl�s�n 23 N�san 1920'de
toplanacağını duyurdu. 23 N�san Cuma günü Hacı Bayram
Cam��'nde kılınan Cuma namazının ardından dualar �le mecl�s
açıldı. Aynı gün gerçekleşen toplantıda mecl�s adının "Türk�ye
Büyük M�llet Mecl�s�" olmasına karar ver�ld�.
          TBMM, 24 N�san 1920 günü yaptığı �k�nc� toplantısında
Mustafa Kemal Atatürk'ü mecl�s başkanlığına seçt�. Atatürk,
kend� öncülüğünde kurulan TBMM'n�n başkanlığını
Cumhurbaşkanı seç�ld�ğ� gün olan 29 Ek�m 1923 tar�h�ne kadar
sürdürdü.

          Muhammed Al�, 17 Ocak 1942'de Lou�sv�lle, Kentucky'de, Cass�us Marcellus Clay Jr. �sm� �le
Afroamer�kan ve çeyrek İrlanda kökenl� b�r a�lede dünyaya geld�. 12 yaşındayken boksla tanıştı ve
kısa zaman �ç�nde Nat�onal AAU ve Altın Eld�ven Şamp�yonası'nda amatör kayıtlara g�rd�. Y�ne
1960'ta Roma'da ağır haf�f s�klette altın madalya alarak profesyonel l�ge döndü. 18 yaşındayken
katıldığı Roma Ol�mp�yatları'nda altın madalya aldıktan sonra ünü g�derek artmaya başladı.
          1964 yılında 22 yaşındayken, S. L�ston'u yen�p Dünya Şamp�yonu oldu. Bu zaferden sonra d�n�n�
değ�şt�rd�ğ�n� ve İslam'a geçt�ğ�n� açıkladı. Muhammed Al� �sm�n� aldı ve çok sevd�ğ� boksa 1967'den
1970'e kadar ara vermek zorunda kaldı. "V�etnamlılar bana h�çb�r kötülük yapmadılar k� onlarla
savaşayım." d�yerek V�etnam Savaşı'na g�tmed�ğ� �ç�n 5 yıl hap�s ve 10 b�n dolar para cezasına
çarptırıld1978'de boksu Şamp�yon olarak bıraktı. Sonra 1984'te Park�nson hastalığına
yakalanmasına rağmen bunu g�zley�p büyük para karşılığı �k� maç daha yapıp kaybett�. İk�s� de o
vakt�n veya sonrasının Dünya Şamp�yonları �d�. (esk� sparr�ng partner� Larry Holmes ve Trevor
Berb�ck). Profesyonel dönem�nde sadece 5 kez yen�len, Ol�mp�yat ve Dünya Şamp�yonu olan
Muhammed Al�, 36 yaşına kadar bütün şamp�yonlar �ç�n tek �s�m olmayı başardı ve 37's� nakavt
olmak üzere 56 maç kazandı.
          2001 yılındak� 11 Eylül saldırıları üzer�ne Muhammed Al�, başında New York İtfa�ye Müdürlüğü
şapkası �le Sıfır Noktasına g�derek destek ve dayanışmasını göstermek gereğ� duymuş ve şöyle
dem�şt�r: “Ben� asıl �nc�ten, 'İslam' adının bulaştırılması ve 'Müslüman' [adının] bulaştırılması ve
sorun çıkarılıp nefret ve ş�ddete yol açılması. İslam, kat�l d�n� değ�ld�r. İslam, barış demekt�r. Evde
öylece oturup �nsanların sorunun kaynağı olarak Müslümanları yaftalamalarına sey�rc�
kalamazdım."
          Uzun süred�r Park�nson hastalığı �le mücadele eden Muhammed Al� 3 Haz�ran 2016 tar�h�nde
solunum yolu rahatsızlığı neden�yle tedav� gördüğü hastanede yaşamını y�t�rm�şt�r.
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          Yen� b�r çalışmada, Utah Ün�vers�tes�ndek� b�r grup
araştırmacı, el� kes�lm�ş b�r adamın, b�r bardak g�b�
çeş�tl� hassas nesneler�, b�r şarap bardağından tek b�r
üzüme kadar, f�z�ksel olarak kavramasına yardımcı
olmak �ç�n gen�ş b�r yelpazede duyumlar h�ssetmeler�n�
sağlamak �ç�n b�r protez s�stem�n� yen�den tasarladı.
D�ğer protezler, kullanıcıların duyusal ger� b�ld�r�mler
almasını sağlasa da, mod�f�kasyon ed�lm�ş b�r s�stem
eldek� �nce duyu algılamasını hızlandırır.

TARİHTE BU AY
23 NİSAN 1920 TBMM'NİN AÇILMASI 23 NİSAN 1920

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
19 NİSAN 1925

29 EKİM'İN MİLLİ BAYRAM OLMASI
          Türk�ye Cumhur�yet�n�n kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk’ün, Türk çocuklarına armağan ett�ğ� 23 N�san
Ulusal Egemenl�k ve Çocuk Bayramı, 23 N�san 1921'de
M�ll� Bayram olarak kutlanmaya başladı.
          Atatürk, 23 N�san 1921'de M�ll� Bayram olarak
kutlanmasına karar ver�len 23 N�san'ı, 23 N�san 1929
tar�h�nde çocuklara armağan ett�. Böylece 23 N�san �lk
defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.
          23 N�san, 27 Mayıs 1935 tar�h�nde çıkarılan Ulusal
Bayram ve Genel Tat�ller Hakkında Kanun �le "Ulusal
Egemenl�k Bayramı" olarak kutlanmaya devam ed�ld�.
1981 tar�hl� Ulusal Bayram ve Genel Tat�ller Hakkında
Kanun'da, 20 N�san 1983'te yapılan değ�ş�kl�kle, 23 N�san
Ulusal Egemenl�k Bayramı'nın adı, "Ulusal Egemenl�k ve
Çocuk Bayramı" olarak değ�şt�r�ld�.
          1979 yılında �lk olarak 6 ülken�n katılmasıyla
uluslararası boyuta taşınan bu m�ll� bayramda, dünyanın
b�r çok ülkes�nden çocuklar Türk�ye'ye gelmeye başladı.
Türk�ye, dünyada çocuklarına bayram hed�ye eden ve bu
bayramı bütün dünya �le paylaşan �lk ve tek ülke olmayı
sürdürüyor.
          Türk m�llet�n�n gönlünde, bağımsızlığının sarsılmaz
�fades� olarak en öneml� yer� alan 23 N�san Ulusal
Egemenl�k ve Çocuk Bayramı, her yıl yurt �ç�nde ve yurt
dışındak� tems�lc�l�klerde, bütün kurumlarda ve
okullarda çeş�tl� etk�nl�klerle kutlanarak m�ll� b�rl�ğ�n
kenetlenm�ş ruhunu tems�l ed�yor.

          Cumhur�yet �lan ed�ld�ğ� sırada henüz 29
Ek�m günü bayram �lan ed�lmem�ş, kutlamalar
konusunda b�r düzenleme yapılmamıştı; 29
Ek�m geces� ve 30 Ek�m günündek� şenl�kler�
halk kend�l�ğ�nden organ�ze ett�.
           Ertes� yıl, 26 Ek�m 1924 tar�hl� 986 numaralı
kararname �le Cumhur�yet'�n �lanının 101 pare
top atılarak ve planlanacak özel b�r programla
kutlanmasına karar ver�ld�.
           1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra
yapılacak olan Cumhur�yet’�n �lanı
kutlamalarının başlangıcı oldu.
2 Şubat 1925'te, Har�c�ye Vekalet�'nce (Dış�şler�
Bakanlığı) düzenlenen b�r kanun tekl�f�nde 29
Ek�m'�n bayram olması öner�lm�şt�r.
          Bu tekl�f Mecl�s Anayasa Kom�syonu
tarafından �ncelend� ve 18 N�san'da karara
bağlandı; 19 N�san'da �se tekl�f TBMM
tarafından kabul ed�ld�. 
          628 sayılı bu kanun �le 29 Ek�m,
Cumhur�yet'�n m�ll� b�r bayram olarak
kutlanması resm� b�r hüküm şekl�ne geld�.
Cumhur�yet�n �lan ed�ld�ğ� gün, 1925'ten
�t�baren ülke �ç�nde ve dış tems�lc�l�klerde resmî
b�r bayram olarak kutlanmaya başladı.

MUHAMMED ALİ
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