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TED Hatay Kolej� Kodlama Yarışması Sonuçları Açıklandı
Türk�ye genel�nde tüm TED Okullarının katılımıyla
gerçekleşt�r�len TED Hatay Kolej� Kodlama Yarışmasında
okulumuz öğrenc�ler�nden Ömer Faruk NAYCİ ve Osman Al�
NAYCİ b�r�nc� oldu.
Öğrenc�ler�m�z� tebr�k eder, başalarının devamını d�ler�z.

ETKİNLİK
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TED Polatlı Kolej� 8. sınıf öğrenc�ler�m�zle b�rl�kte LGS
önces� okulumuzda kahvaltıyla başlayan günümüz sohbet
ederek ve f�lm �zleyerek devam ett�. Sınava g�recek tüm
öğrenc�ler�m�ze başarılar d�ler�z.

Astronauts at Work
TED Polatlı Kolej� Özel Anaokulu 4 yaş öğrenc�ler�m�z İng�l�zce ders�nde
astronot olup kısa b�r uzay seyahat�ne çıktılar ve etraflarında gördükler�
şeylerle el �ş� çalışmaları hazırladılar.

TED Okulları İng�l�zce d�l eğ�t�m� çalışmalarının Türk Eğ�t�m Derneğ�’n�n
s�v�l toplum kuruluşu k�ml�ğ� �le bütünleşmes�n� hedefleyen projelerden
b�r� olan The Comm�tTED’�n Dreams konulu 10. Sayısı d�j�tal olarak
yayımlandı. Derg�ye çalışmalarıyla katkıda bulunan öğrenc�ler�m�z
El�fsu Öz, Sal�h Şen, Görkem Aslan, H�lm� Batuhan Güvenç ve Alper Aydın’ı
tebr�k ed�yoruz.
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TED Polatlı Kolej�nden Kodlama B�r�nc�l�ğ�
TED Hatay Kolej� tarafından tüm TED Okullarının
katılımıyla düzenlenen kodlama yarışmasında b�r�nc�
olan öğrenc�ler�m�z Ömer Faruk NAYCİ ve Osman Al�
NAYCİ’ye b�r�nc�l�k ödüller� ve başarı sert�f�kaları okul
müdürümüz tarafından takd�m ed�ld�.
Öğrenc�ler�m�z� tebr�k eder, başarılarının devamını
d�ler�z.

TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulu 4/A ve 4/B sınıfı
öğrenc�ler� fen b�l�mler� ders�nde bas�t elektr�k
devreler� yaptılar. Bas�t elektr�k devres�n� oluşturan
devre elemanlarını; evler�ndek�, okullarındak� devre
elemanlarıyla karşılaştırdılar. Kolejl�ler yaparak
yaşayarak, eğlenerek öğrenmeye devam ed�yorlar.

Uzun b�r aradan sonra öğrenc�ler�m�ze kavuştuk ve
bayrak tören�m�z� hep b�rl�kte yaptık.

TED Okullarında öğren�m gören
öğrenc�ler�n katılımıyla TED
Alanya  Kolej� tarafından
düzenlenen ‘’Ben B�r Masal
Kahramanı Olsaydım…’’ temalı
öykü yarışmasında “Yeş�l
Peler�nl� Kahraman” adlı 

öyküsüyle b�r�nc� olan öğrenc�m�z El�f Su ÖZ’ü tebr�k eder�z.
Öğrenc�m�z�n ödül ve sert�f�kası okul müdürümüz tarafından
takd�m ed�ld�.

TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulu 2-A sınıfı öğrenc�ler� "
Babalar Günü" �ç�n kend� cümleler� �le akrost�ş
çalışması yaptılar. Babalarına olan sevg�ler�n� yazıya
döktüler. 
Beden�m�n babası Al� Rıza Efend�, h�sler�m�n Namık
Kemal, f�k�rler�m�n Z�ya Gökalp't�r.  (Gaz� Mustafa
Kemal Atatürk)
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Türk Eğ�t�m Derneğ� Sosyal H�zmetler Kom�tes�
tarafından Tam Eğ�t�m Burslu 12. sınıf
öğrenc�ler�m�z �ç�n gönder�len mezun�yet
hed�yeler� okul müdürümüz Mert TURAK
tarafından öğrenc�ler�m�ze takd�m ed�ld�.

TED Polatlı Kolej� 1. sınıf öğrenc�ler�m�z �lk
karne heyecanını yaşadılar. Pasta keserek 2.
sınıfa adım atmanın mutluluğuyla çok
eğlend�ler.

TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulundak� M�n�k Kolejl�lere
"Anaokuluna veda, İlkokula merhaba" tören� düzenlend�. M�n�k
Kolejl�ler, İlkokul 4. sınıf öğrenc�ler�nden bayraklarını tesl�m
aldılar. M�n�k Kolejl�ler artık �lkokulda, tüm b�r�mler�m�zde
olduğu g�b� güvenl� ellerde.



ETKİNLİK

Önceki
Bültenlerimiz
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TED Polatlı Kolej� Özel İlkokulu 4/A ve 4/B Sınıfı öğrenc�ler�
Sosyal B�lg�ler ders�nde "Küresel Bağlantılar" ün�tes�nde
seçt�kler� ülken�n bayrağını yaptılar. O ülken�n özell�kler�n�
araştırarak, arkadaşlarıyla paylaştılar. Kolejl�ler yaparak,
yaşayarak, eğlenerek öğrenmeye devam ed�yorlar.

İlkokul öğrenc�ler�m�z ''Tanıtım Fen B�l�mler�''
dersler�nde m�kroskop kullanımı konusunda b�lg�ler
ed�nerek, kan örneğ�n�n m�kroskoptak� görüntüsünü
�nceled�ler.

https://www.tedpolatli.k12.tr/wp-content/uploads/2020/12/TED-Polatli-Koleji-E-Bulten.pdf
https://www.tedpolatli.k12.tr/wp-content/uploads/2020/12/Aralik-E-Bulten.pdf
https://www.tedpolatli.k12.tr/wp-content/uploads/2021/01/Ocak-E-Bulten.pdf
https://www.tedpolatli.k12.tr/wp-content/uploads/2021/03/Subat-E-Bulten.pdf
https://www.tedpolatli.k12.tr/wp-content/uploads/2021/03/Mart-E-Bulten.pdf
https://www.tedpolatli.k12.tr/wp-content/uploads/2021/04/Nisan-E-Bulten.pdf
https://www.tedpolatli.k12.tr/ted-polatli-koleji-mayis-ayi-e-bulten-yayinlandi/


PDR'DEN NOTLAR
KİTAP ÖNERİSİ
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    Tanpınar'ın yaşarken yazın hayatına son hed�yes� ve akıl
kütüphanem�z�n �lk rafında yer alması gereken eser "Saatler�
Ayarlama Enst�tüsü "
        Ahmet Hamd� Tanpınar‘ın �lk olarak 1961 yılında
yayınlanan kült romanı Saatler� Ayarlama Enst�tüsü,
edeb�yatımızda oldukça öneml� b�r yere sah�pt�r. K�tabın
�çer�ğ�nde anlatılan h�kâye, temel sorunsal olarak Türk
halkının kültür bocalaması meseles� üzer�nden �lerler ve bu
durumu k�tap boyunca ayakta tutar. Bunu yaparken kurduğu
gerçekç� d�l, ş��rler�ndek� d�lden b�r hayl� uzaktır. Ş��rde 

sembol�st b�r d�l kullanan yazar, romanında gerçekç� b�r ç�zg�den �lerlem�şt�r. Z�ra ele
aldığı konu da anlatım bakımından gerçekç� yapının odağından hareket eder ve buna
�ht�yaç duyar.
          Eser�n olay örgüsü, fak�r b�r a�lede büyüyen ve saatlere büyük b�r �lg� duyan Hayr�
İrdal adlı genç b�r adamın çevres�nde şek�llen�yor. Kalabalık b�r şahıs kadrosuna sah�p
olan romanda, başkahraman Hayr� İrdal’dan sonra en baskın karakter� �se Hal�t Ayarcı
oluşturuyor. Öyle k� başkahraman da kend� yaşamını, Hal�t Ayarcı �le tanışmadan
önces� ve sonrası olmak üzere �k� farklı şek�lde değerlend�r�yor. “Büyük Üm�tler”,
“Küçük Hak�katler”, “Sabaha Doğru” ve “Her Mevs�m�n B�r Sonu Vardır” adlı dört
bölümden oluşan romanın �lk kısmında Hayr� İrdal, çocukluğundan başlayarak
yaşamını ayrıntılı b�r şek�lde okurla paylaşıyor. Hal�t Ayarcı �le eser�n �k�nc�
bölümünde tanışan başkahraman, sonrasında onunla b�rl�kte Saatler� Ayarlama
Enst�tüsü’nün temeller�n� atıyor. Eser�n son bölümünde �se enst�tünün beklenmed�k
akıbet�, o dönemden günümüze devam eden sorunların b�r haberc�s� olarak okurlarını
düşünmeye sevk ed�yor.

Yaz Tat�l�n� Etk�nl�klerle Geç�rel�m
      Her yüzyılda b�r dünyada olan salgın neden�yle hayatımız oldukça etk�lenmekted�r. Pandem�
neden�yle evde etk�nl�k yapmak oldukça eğlencel� duruma gelmekted�r. Çocuklarla tat�lde
yapacağınız etk�nl�klerden bahsedeceğ�m.

RENKLERİ VE ATIK MALZEMELERİ KULLANARAK RESİM YA DA OBJE YAPMAK
  Çocuklarla yapılan her çalışma onların hem hayal güçler�n� hemde yaratıcılıklarını
gel�şt�rmekted�r. Plast�k ya da karton ambalaj atıklarından har�ka oyuncaklar, �ht�yaç
duyduğumuz objeler yapab�l�r�z. İşte s�ze benden b�r tane; Plast�k deterjan kutusunu kullanarak
araba yapmak.
Gerekl� Malzemeler: Plast�k atık, Cama yazar kalem, Plast�k kapaklar, Renkl� boyalar
      Önce cama yazar kalem �le �sted�ğ�m�z objey� ç�z�n ve plast�k kapakları b�r tutkal �le yapıştırın (
�steğe göre tel �le de sab�tleyeb�l�rs�n�z) .
Sonra b�r büyüğünüzün desteğ� �le keserek şek�l ver�n ve boyalarınızı alıp key�fle �sted�ğ�n�z
renklere boyayın.
Plast�k kutulardan, kalem kutusu, maket m�n� evler, d�nozor, çanta ve daha b�rçok şey
yapab�l�rs�n�z. Had� yaratıcılığınızı göster�n.

YAŞADIĞINIZ ŞEHİRDE MÜZELERİ, SERGİLERİ VE AÇIK HAVA MÜZELERİNİ GEZMEK
    Müzeler� çocuklarla b�rl�kte gezmek; onlara objekt�f  ve çok yönlü bakmayı sağlar. Bununla
b�rl�kte  farkındalık, yaratıcılık, sorgulayan, araştıran b�r b�rey olmalarında katkıda bulunur.
Müzeler� gezerken, duyu organlarımızın tümünü kullandığımız �ç�n algımızı ve hayal gücümüzü
de gel�şt�rm�ş oluruz.
Yaşadığımız şeh�rdek� müzeler� �nternetten ve bağlı bulunduğumuz şehr�n web s�teler�nde
bulab�l�r�z.
   Sorgulayan-araştıran ve �nceleyen b�reyler yet�şt�rmek �st�yorsak müzeler� çocuklarımızla
b�rl�kte gezel�m.
      Müzeler� az olan şeh�rler �ç�n öner�m, şeh�rdek� çarşılar, kaleler, tar�h� t�yatrolar, çeşmeler,
esk� sokaklar ve tar�h� evler de aslında açık hava müzeler�d�r. Şeh�rde ya da kasabada yaşarken
bunların yanından geç�p g�der�z ama bu eserler�n ne zaman yapıldığını ve k�m�n tarafından
yapıldığını araştırmak b�le hep�m�ze çok şey katacaktır.
Bakmak �le görmek arasındak� fark budur.

TATİLİ NASIL DEĞERLENDİRMELİYİZ?
Öğrenc�ler uzun b�r tat�l �ç�n ger� sayıma başladı. Yoğun geçen
b�r eğ�t�m yılının ardından yaz tat�l�ne g�recek olan öğrenc�ler�n
tat�lde d�nlenmeler� öneml�.  İy� ve ver�ml� b�r tat�l�n �lk şartı
kal�tel� zaman geç�rmekt�r. Tat�lde çocuklarımıza boş zamanı
kal�tel� değerlend�rmey� öğretmel�y�z. D�nlenme ve eğlenme
fırsatını da çocuklara tanımalıyız.
Bazı a�leler�n çocuklarını yaz boyunca kurstan kursa
yönlend�r�rken; bazılarının �se çocuklarını kend� hal�ne
bıraktığını görüyoruz fakat zaman yönet�m�n�n doğru yapılması
oldukça öneml�d�r.

Çocuklar İç�n Anne-Baba Rehber Olmalı 
Doyurucu geç�r�len zamanın k�ş�y� mutlu ed�p, değerl�
h�ssederek d�nlenmes�n� sağlar. Tab�� k� çocuk �ç�n tat�l, b�r
dönem boyunca planlı, kurallı b�r ortamdan özgür olduğu ve
d�nleneb�ld�ğ� daha esnek b�r zaman d�l�m�n� �fade eder. Anne ve
babaların rehberl�ğ� çocuğun tat�l� nasıl geç�receğ� �le �lg�l�
devreye g�rmel�d�r.

D�nlenme ve Eğlenmeye Fırsat Tanınmalı
 A�leler�n fazla müdahale �çermeden, çocuktan beklent�y�
yüksek tutmadan, d�nlenme ve eğlenmeye fırsat tanıyarak
akt�v�te planı yapmasına yardımcı olmaları öneml�d�r. Tat�lde
seçt�kler� arkadaşlar, bulundukları ortamlar a�le tarafından
denetlenmel� elbette ama bunu yaparken de fazla baskı
kurmadan özenl� davranılmalı.

Akadem�k Çalışmalar
Çocuktan, tat�lde sıkı çalışma programı uygulamasını
beklememek; ancak özel eğ�t�mle desteklenmes� gereken b�r
durum varsa, b�r eğ�t�c� rehberl�ğ�nde ek çalışma yapılması
uygun olab�l�r. Özel destek gerekt�ren durumlar dışında genel
b�r tekrar, k�tap okuma, çok zorlayıcı olmayan çalışmalar
yapılab�l�r. Çocuklara odasını toplamak, d�şler�n� fırçalamak
g�b� günlük sorumlulukların da ver�lmes�, ayrıca spor, satranç,
drama g�b� sevd�ğ� etk�nl�klere yönelt�lmes�n�n f�z�ksel ve sosyal
gel�ş�mler�ne katkıda bulunacağının altını ç�zmek yararlı
olacaktır.

Çocuğa İç D�s�pl�n Kazandırılmalı
Çocuk zamanını �y� yönetmey� öğrenm�şse bu tutumu, tat�ldek�
etk�nl�k ve akt�v�teler�ne, arkadaşları �le nasıl zaman
geç�rd�ğ�ne, zamanının ne kadarını arkadaşlarıyla ne kadarını
kend�s�ne ayırdığına yansıyacaktır.
Tat�lde K�tap Okuma Saatler� Yapılmalı
Uzun tat�l dönem�nde çocukların yıl �ç�nde öğrend�kler� b�lg�ler�
unutmamak ve yen� eğ�t�m dönem�ne hazırlanmak �ç�n günlük
planlamalar �ç�nde kısa ders tekrarları ve k�tap okuma
saatler�n�n eklenmes� yararlı olacaktır.

                     İy� Tat�ller :)



   Ol�mp�yat Oyunları veya kısaca Ol�mp�yatlar, Yaz ve Kış Ol�mp�yat Oyunları
olmak üzere �k� ayrı kategor�de, dört yılda b�r düzenlenen uluslararası çok
sporlu etk�nl�k. 200'ün üzer�nde ülkey� tems�l eden sporcuların katıldığı
etk�nl�kler, dünyanın en kapsamlı spor etk�nl�ğ� konumundadır. 
     Temeller� MÖ 8. yüzyılda Ol�mp�ya'da gerçekleşt�r�len ant�k oyunlara
dayansa da modern oyunların �lk� 1896 yılında, P�erre de Coubert�n'�n
Uluslararası Ol�mp�yat Kom�tes�n� (kısaca IOC) kurması sonrasında
gerçekleşt�r�ld�. 1924 yılında, kış sporları etk�nl�kler�n�n yer aldığı Kış
Ol�mp�yatları düzenlenmeye başlandı. I. Dünya Savaşı sebeb�yle 1916'dak�
oyunlar, II. Dünya Savaşı sebeb�yle �se 1940 ve 1944'tek� oyunlar
gerçekleşt�r�lemed�. Her �k� etk�nl�k son olarak 1992'de aynı yıl �çer�s�nde
gerçekleşt�r�ld� ve 1994'te düzenlenen Kış Ol�mp�yatları �le b�rl�kte �k�
etk�nl�k arasında �k�şer yıllık fark oluştu.
     Ol�mp�yat Oyunları kapsamında, toplamda 13.000'�n üzer�nde sporcu
400'den fazla kategor�de mücadele etmekted�r. Gerçekleşt�r�len
mücadeleler sonunda, bell� b�r kategor�de en �y� sırayı elde eden sporcu altın
madalya �le ödüllend�r�l�rken, �k�nc� ve üçüncü sıradak� sporcular sırasıyla
gümüş ve bronz madalyanın sah�b� olur.
     Ant�k ol�mp�yat oyunlarının �lk olarak nerede ve ne zaman başladığına
�l�şk�n kes�n b�r b�lg� yoktur; ancak sayısız efsane vardır. Bunlardan b�r�ne
göre oyunlar, Ol�mp�a kralı ve Peloponn�sos'a adını veren kahraman olan
Pelops'a kurbanların sunulduğu süre boyunca doğmuştur. Hr�st�yan Yunan
düşünürü T�tus Flav�us Clemens'e göre �se bu oyunlar Pelops'un ruhuna
sunulan armağanlardan başka b�r şey değ�ld�r.

23 Temmuz-7 Ağustos 1919
Erzurum kongres� Mustafa Kemal’�n başkanlığında Doğu Anadolu’da Ermen� Devlet�’n�n kurulmasını
engellemek amacı �le toplanmıştır.
Kongre toplanış yönü �le bölgesel olmasına rağmen aldığı karalar bakımından Ulusaldır.
Alınan kararlara baktığımızda 
1. Tüm Doğu �ller�,Trabzon ve Samsun sancağı ayrılmaz b�r bütündür.(M�sak-ı M�ll� f�kr�n�n esasları
bel�rlenm�şt�r.)
2.  Her türlü yabancı �şgal�ne karşı ulus hep b�rl�kte savunma yapacak ve d�renecekt�r.
3.İstanbul hükümet� vatanın bütünlüğünü,ulusun bağımsızlığını sağlayamazsa ,Anadolu’da geç�c� b�r
hükümet kurulacaktır.(Yen� b�r devlet kurma düşünces�nden bahsed�lm�şt�r.)
4.  Kuva-� M�ll�ye’y� etken ulusal �radey� egemen kılmak esastır.
5.  Hr�st�yan azınlıklara s�yas� egemenl�ğ�m�z� ve sosyal dengem�z� bozacak ayrıcalıklar ver�lemez.(İlk
kez  ulusal b�r belgede azınlıklara tepk� göster�lm�şt�r.)
6.  Manda ve H�maye kabul ed�lmeyecekt�r.(İlk kez Manda ve h�maye f�kr� redded�lm�şt�r.)
7.  Türk ulusunun bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterd�ğ� sürece,yabancı devletler�n
yardımları kabul ed�lecekt�r .
8. M�ll� mecl�s�n hemen toplanmasına ve hükümet İşler�n�n bu mecl�s�n denet�m�ne ver�lmes�ne
çalışılacaktır.(Ulus İrades�n� vatanın geleceğ�ne egemen kılmak amaçlanmıştır.)
9. İt�laf Devletler�’n�n 30 Ek�m 1918 (Mondros Ateşles antlaşması) tar�h�ndek� sınırlara saygı
göstermes� �stenm�şt�r.
Ve Mustafa Kemal’�n başkanlığında 9 k�ş�l�k b�r Tems�l Heyet� seç�lm�ş,Doğu Anadolu’nun tems�lc�s�
sıfatını almıştır.
ErzurumKongres�’nde  yakalanan ruh kend�s�nden sonrak� tüm olayları etk�lem�şt�r.S�vas
kongres�,TBMM’n�n toplanış gerekçes�,M�sak-ı M�ll� kararları,Lozan’ın �çer�ğ� ve Cumhur�yet’�n ulusal
egemenl�k anlayışında hep Erzurum Kongres�’n�n etk�s� vardır.

SPOR BİLİM - TEKNOLOJİ

TARİHTE BU AY
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    Teknoloj�n�n gel�şmes�yle b�rl�kte terör�zm kend�s�ne yen�
alanlar ve yen� yöntemler bulmuştur. Terör örgütler� b�r
yandan kırsalda ve şeh�rlerde terör faal�yetler�n� devam
ett�r�rken d�ğer yandan kend�ler�ne yen� b�r alan yaratmış,
s�ber alanda da faal�yet göstermeye başlamışlardır.
    Bu çerçevede s�ber terör�zm, bel�rl� b�r pol�t�k ve sosyal
amaca ulaşab�lmek �ç�n b�lg�sayar veya b�lg�sayar
s�stemler�n�n b�reylere ve mallara karşı, b�r hükümet� veya
toplumu yıldırma, baskı altında tutma amacıyla
kullanılmasıdır. S�ber terör�zmde, ulusal bankacılık
s�stemler�n�n çökert�lmes�, �nsanlara a�t hesapların ele
geç�r�lmes�, devlete a�t g�zl� b�lg�ler�n bu yolla elde ed�lmes�,
resm� ve s�v�l �nternet s�teler�n�n çökert�lmes� g�b� b�rçok
faal�yet �cra ed�leb�lmekted�r (Ş�mşek, 2016, s.325).
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