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“İç�mde saklı tüm renkler� keşfetmek �ç�n TED’dey�m.”
sloganıyla öğrenc�m�z N�lsu MİNTAŞ 1. oldu!
TED'�n 93. kuruluş yıldönümünde TED Malatya Kolej�n�n
düzenled�ğ� “TED'�n Sloganları” yarışmasının ortaokul
kategor�s�nde 5. sınıf öğrenc�m�z N�lsu MİNTAŞ “İç�mde
saklı tüm renkler� keşfetmek �ç�n TED’dey�m.” sloganıyla
1. oldu. Öğrenc�m�z� tebr�k ed�yor, başarılarının
devamını d�l�yoruz.
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ETKİNLİK

Türkiye Finallerindeyiz!

Kıymetl� hocamız
Doğan Cüceloğlu'nu kaybett�k.

TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulu 2-A sınıfı öğrenc�ler� "K�tap Okuma
Saat�n�" düzenl� olarak yapıyor ve kend� ş��rler�n� yazarak şa�r olma
h�ss�n� yaşıyorlar. Türkçey� en �y� şek�lde kullanmak �ç�n sözcük
dağarcığımızı gen�şletmem�z gerekt�ğ�n� her geçen gün daha �y�
anlıyorlar. TED'l�ler okuyor, ya s�z?

Let’s do Puzzle!
TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu 5 Yaş öğrenc�ler�m�zle
İng�l�zce ders�nde öğrend�ğ�m�z a�le üyeler�n�, z�h�nsel
gel�ş�mler� �ç�n oldukça öneml� olan yapboz parçalarını b�r
araya get�rerek eğlencel� b�r şek�lde tekrar ett�k. 

Fr�ends on a Bus!
TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu 4 Yaş öğrenc�ler�m�zle İng�l�zce
ders�nde hava, kara ve den�z taşıtlarını öğren�yoruz. Taşıtlara
dönüşen s�h�rl� k�taplarımızla dersler�m�z oldukça key�fl� geç�yor.



TED Polatlı Koleji
Giriş/Bursluluk
Sınavlarımızı 22-25 Şubat
tarihlerinde yüksek
katılımla tamamladık.
Sınavımıza ilgi gösteren
tüm öğrencilerimize
teşekkür eder, başarılar
dileriz.

ETKİNLİK
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Okullarımız, T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. M�ll� Eğ�t�m
Bakanlığı arasında �mzalanan protokol gereğ� İl Sağlık
Müdürlüğü ve İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü denet�m ek�b�
üyeler�nce yapılan denet�mde sağlıklı beslenme ve
hareketl� yaşam koşullarına uygun bulunduğundan
“BESLENME DOSTU OKUL SERTİFİKASI” almaya hak
kazanmıştır.

TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu öğrenc�ler�m�z�n, heyecanla
bekled�ğ� 100. Gün Part�s� okulda yapılan çeş�tl� etk�nl�klerle
gerçekleşt�r�ld�.  Öğrenc�ler�m�z okulda geç�rd�kler� günler�
sayarak ve �şaretleyerek 100 günde, 100 yaratıcı şek�l oluşturdu.
Okulda öğrenc�ler�m�z�n 100. gün �le �lg�l� a�leler� �le b�rl�kte ve
okulda yaptıkları çalışmalar da serg�lend�.



          Doğan Cüceloğlu bu dünyada herkes�n
kazanamayacağı çok büyük b�r sevg� kazandı. Her
düşünceden, her kültürden, her yaşam tarzından b�rçok
�nsanın gönlünde taht kurdu. Uzmanı olduğu �l�şk�ler
konusunda yazarken, konuşurken k�msey� ayrıştırmadı.
Bu yüzden de ayrıştırılmaktan uzak sev�ld�.
          Gözünde yaşlarla söyled�ğ� “Annen yok, k�msen yok”
cümles� �le annes�n� kaybetm�ş ya da annes�nden uzak
büyüyen tüm çocukların ses� oldu.
          Ep�ctetus’un “B�r �nsanın anavatanı çocukluğudur”
sözünü topluma aktararak çocukluk dönem�n�n hayatın
en öneml� dönem� olduğunu vurguladı. Çocukların b�rey
olarak kabul ed�lmes� gerekt�ğ�n� ve sohbet etmeye
değer olduklarını tüm ülkeye öğreten k�ş� oldu.
“Mükemmel değ�l, �y� çocuklar yet�şt�r�n” ded� ve bu
sözüyle k�m b�l�r kaç çocuğun ebeveyn hırsından
sıyrılarak yet�şmes�ne sebep oldu.
          Herkese anlamlı ve doyumlu hayatın nasıl
yaşanacağını anlattı ömrü boyunca. Anlamlı hayat
demek “kend� yaşamının m�marı olab�lmek” demekt�
onun �ç�n. Her yaştan �nsana bu sözüyle hayatın
sorumluluğunu kend� alması gerekt�ğ�n� öğrett�. “Mış
g�b� yaşamak”tan uzak olmak demekt�, r�yadan uzak,
olduğu g�b� olmak demekt� anlamlı hayat.
         Yakın tar�hte b�rçok �nsan yazılar yazdı, söyleş�ler
yaptı bu dünyada ama Doğan Cüceloğlu’nun etk�s� her
zaman büyük oldu. Her söyled�ğ� toplum tarafından
kabul gördü. Neyd� onu bu kadar etk�l� yapan ve
sevd�ren?
          Sam�m�yet�yd�. Yazdıklarını, söyled�kler�n�
yaşamasıydı. Aynı söyled�ğ� g�b� “-mış g�b�”
yapmamasıydı. Kend� yaşamından hatalı, eks�k gördüğü
unsurları sam�m�yetle paylaşmasıydı, herkes� olduğu
g�b� sevmes� ve k�msey� yargılamamasıydı.
O yüzden herkese ulaştı ses�. Vefatından sonra
anlıyoruz k� kend�s�yle tanışanların heps� çok sevm�ş
kend�s�n�; tanışmadan d�nleyen, okuyanların da heps�
tanıyormuş g�b� sevm�ş.
Sevg� ve saygıyla..

          Maar�f Vekalet�,(M�ll� Eğ�t�m
Bakanlığı) Kurtuluş Savaşı yıllarında 
 Mücadelem�z�n m�llî b�r ruh �çer�s�nde
kazanılmasına katkıda bulunmak
amacıyla 1921'de Ödüllü b�r yarışması
düzenled�. Yarışmaya toplam 724 ş��r
katıldı.Mehmet Ak�f para ödülü olduğu
�ç�n yarışmaya katılmak �stemed�.
Eğ�t�m Bakanlığı ş��rler� �nceled� ancak
�çler�nde İst�klal Marşı olab�lecek b�r
eser bulamamıştı. 
Maar�f Vek�l� Hamdullah Suph� Bey
Mehmet Ak�f’e 5 Şubat 1921’de davet
mektubu yazmıştır.Bundan sonra f�kr�n�
değ�şt�ren Mehmet Ak�f Ankara'dak�
Tacedd�n Dergahı'ndak� odasında, Türk
Ordusuna h�tap ett�ğ� ş��r� kaleme aldı
ve bakanlığa tesl�m ett�. 12 Mart 1921'de
TBMM’de  Mehmet Ak�f'�n ş��r� coşkulu
alkışlarla kabul ed�ld�.
Mehmet Ak�f kazandığı para ödülünün
vakıflara bağışlanmasını �sted�.
          1930 yılında da alınan karar �le
Osman Zek� Üngör’ün bestes� İst�klal
Marşı olarak kabul ed�lm�şt�r.

          Çanakkale cephes� 1.Dünya savaşı’nda İt�laf
Devletler� (İng�ltere ve Fransa) tarafından
Osmanlı’ya karşı açılmıştır.İt�laf Devletler� önce
den�zden saldırarak Boğazı geçmek �sted�ler.
Ancak mayın gem�s� Nusrat’ın b�r gece önces�
döşed�ğ� mayınlara ve topçuların �sabetl�
atışlarına maruz kalan müttef�k donanmasının 7
gem�s� battı,yarısı �se �şe yaramaz hale geld�.18
Mart 1915’te aldıkları bu yen�lg� üzer�ne
Çanakkale’y� karadan geçmek �sted�ler. Fakat bu
kezde karşılarında Arıburnu Conkbayır ve
Anafartalar’da “SİZE BEN TAARRUZU
EMRETMİYORUM, ÖLMEYİ EMREDİYORUM”
d�yeb�lecek kadar gerçekç� ve büyük b�r komutan
olan MUSTAFA KEMAL’� buldular.
Çanakkaley� geçemeyecekler�n� anlayan
müttef�k orduları 19 Ocak 1916’da ger� çek�ld� .
Çanakkale geç�lmezd�...
Sonuçları �t�bar� �le;
Çanakkale utkusu hem Dünya hem de Türk tar�h�
açısından b�r dönüm noktası ve tar�h� seyr�n�
değ�şt�ren b�r savaş oldu.
- Türk ordusu Dünyanın yen�lmez sanılan ordu ve
donanmalarının yen�leb�leceğ�n� gösterd�.
- Çanakkale’dek� başarılarından dolayı Mustafa
Kemal ordu ve halk tarafından tanındı,sev�ld� ve
Ulusal Kurtuluş Savaşının önder� olmasında
etk�l� oldu.
- Boğazların ve İstanbul’un �şgal� önlend�ğ�
Osmanlı savaş dışı bırakılamadı.
 - Çarlık Rusya Ek�m 1917 Bolşev�k devr�m� �le
yıkıldı .
- İng�l�zler�n sömürgeler�ndek� �t�barı çok
sarsıldı.

PDR'DEN NOTLAR

TARİHTE BU AY

KİTAP ÖNERİSİ
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Doğan
Cüceloğlu
Anısına.. 

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü 18 Mart Çanakkale Zaferi

B�r Kent Üç Dönem
          Üç İstanbul, M�that Cemal Kuntay'ın 1938
yılında yayımlanan Abdülham�d, İk�nc� Meşrut�yet
ve Mütareke dönemler�n� anlatan b�r dönem
romanıdır. Roman Abdülham�t’�n �lk yıllarında
genç b�r adam olan Adnan’ın hayatı çerçeves�nde
üç dönemdek� İstanbul’u üç dönemdek� Adnan’ın
dönemler� olarak aktarmıştır. 

          Yayınlandığı yıllarda sönük b�r �lg� �le karşılaşan roman, sonrak�
yıllarda önem kazanmaya başlamış, belgesel b�r roman olması neden�
�le yakın dönemlere doğru öneml� kabul ed�len b�r roman hal�ne
gelm�şt�r.  
          Roman Adnan adlı başkahramanının Abdülham�t'�n �st�bdat
dönem�ndek� hayatından başlayarak Ankara Hükümet�'n�n kurulduğu
yıllarda son bulan b�r sürec� �şlem�şt�r. Ön cephede Adnan’ın romanı g�b�
gözüken romanın arka planında Osmanlının yıkılış günler� �le
Ankara’nın doğuş günler�n� İstanbul penceres�nden �zleten b�r dönem
romanı olmaktadır.



          Mozart, Avusturya'nın Salzburg kent�nde 27 Ocak 1756 tar�h�nde dünyaya gelm�şt�r.
İnsanlık tar�h�nde ender görülen yetenekler�nden b�r�d�r. Albert Schwe�zer, Mozart �ç�n
"gerçek dehalar göklere uzanır, Mozart �se gökten �nm�şt�r,"der. Bu söz Mozart'ın özel b�r
yetenekle ve güçle yeryüzüne geld�ğ�n� göster�r.

          Babası Leopold  Mozart(1719-1787)  dönem�n�n değerl� keman ve bestec�ler�ndend�r.
Mozart'ın yet�şmes�nde ve özenle eğ�t�lmes�nde babasının payı büyüktür.Wolfgang
Amedeus Mozart, gelm�ş geçm�ş en parlak har�ka çocuktur. Üç yaşında klavsen çalar.
Henüz üç yaşındayken, ablası Mar�e Anna'nın klavsen dersler�ne büyük �lg� göster�nce,
babası ona müz�k dersler� vermeye başlamıştır. Dört yaşındayken klavsende üçlü
aralıklarla beste denemeler� yaptığı söylen�r. Babasından dersler alan Mozart, 15 ay g�b�
kısa b�r sürede �y� b�r klavsen çalgıcısı olmuştur. Beş yaşında �lk "menuet"�n� besteler.
Dokuz yaşında senfon�ler�n sah�b�d�r. Ablası �le b�rl�kte çeş�tl� yörelerde verd�kler�
konserler, herkes�n büyük �lg�s�n� çeker.          

          Kobe Bean Bryant (d. 23 Ağustos
1978 Ph�ladelph�a, Pens�lvanya, - ö.
26 Ocak 2020, Calabasas,
Kal�forn�ya), lakabı Black Mamba,
NBA takımlarından Los Angeles
Lakers'ın formasını g�ym�ş Amer�kalı 

profesyonel basketbolcuydu. 1.98 boyunda bulunan Bryant Şutör gard
ve Oyun kurucu poz�syonunda görev almaktaydı. NBA tar�h�n�n en
öneml� basketbolcularından b�r�s� olarak göster�lmekteyd�. Bryant
l�seden mezun olduktan sonra ün�vers�teye g�tmeden d�rekt NBA'ye
Lakers'a adımını atmış ve tüm kar�yer�n� bu kulüpte sürdürmüştü. Kobe
Bryant 2002, 2007, 2009, 2011 yılları NBA All Star organ�zasyonunda
dört defa en değerl� oyuncu seç�ld�. Kobe Bryant NBA All Star
organ�zasyonunda 1998-2013 yılları arasında üst üste 15 kez seç�lerek
bu alanda rekor kırmıştır. Kobe Bryant oyun tarzı olarak saldırgan b�r
yılan türü olan Black Mamba’ya benzet�lm�şt�r.
          26 Ocak 2020 tar�h�nde Kal�forn�ya'da b�nd�ğ� hel�kopter�n
Calabasas şehr� yakınlarında yaptığı kaza sonucunda Bryant, 13
yaşındak� kızı G�anna Mar�a Onore ve üç k�ş�yle b�rl�kte hayatını
kaybett�. Kobe Bryant'ın G�anna'nın yanı sıra b�r kız çocuğu daha
bulunuyor. 

Perseverance Mars'ta
          NASA, "Perseverance" adlı keş�f aracının Mars
yüzey�ne başarılı şek�lde �nd�ğ�n� duyurdu. 7 ayda 470
m�lyon k�lometre yol kat ederek Mars'a ulaşan
Perseverance, Kızıl Gezegen'de geçm�ş hayat �zler�n�
araştıracak.NASA tarafından canlı yayımlanan �n�ş
görev� sorunsuz gerçekleşt�. Mesafe dolayısıyla Mars
yüzey�ne �lk dokunuşun görüntüler� yaklaşık 11 dak�kalık
gec�kme �le yayını seyredenlere ulaştırılab�ld�.Üzer�nde
20 kamera ve b�r ç�ft m�krofon olan Perseverance'ın
Dünya'ya çok sayıda özel görüntü yollaması beklen�rken,
araçta bulunan ve kamera çek�m kab�l�yet� olan b�r m�n�
hel�kopter�n de uçurulmaya çalışılacağı bel�rt�ld�.

SPOR

SANAT

BİLİM - TEKNOLOJİ

2 0 2 1  Ş u b a t S a y ı  0 4

KOBE BRYANT

Leopold Mozart, çocuklarının müz�k dehalarını serg�lemek üzere Avrupa'nın çeş�tl� merkezler�ne gez�ler düzenlem�şt�r.
Gez�ler�n �lk durağı Mün�h ve V�yanadır. Sonra Fransa, İng�ltere, Hollanda ve İtalya. Bütün bu merkezlerde Mozart
değ�ş�k �nsanlar tanır, bestec�lerle tanışır, o çevren�n müz�ğ�n� d�nler. Böylece �lerdek� uslubunu oluştururken  bu
ülkeler�n st�ller�n� b�r�kt�r�p kend� süzgec�nden geç�recekt�r.

Wolfgang Amedeus Mozart



SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ




