
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
22.04.2013 Pazartesi 
09:00 Sosyal Bilg. 2.yaz. s. (5,6,7,8.s) 
15:50 8 sınıflar SBS (Fen/Sos/Tur/Mt) 
15:50 Piyano Okulu     
15:50 Origami Kulübü 
15:50 Basketbol Okulu 
 
23.04.2013 Salı 
 
10:30 ULUSAL EGEMENLİK ve 
ÇOCUK BAYRAMI TÖRENİ 
  
25.04.2013 Perşembe 
09:20 Din Kült. 2.Yaz. Sın.(5,6,7,8. S.) 
09:20 Matematik 2.yazılı sınavı (4.Snf) 
15:50 İngilizce Kursu   
15:50 Basketbol Okulu     
15:50 Çocuk Sanat Atölyesi 
 
26.04.2013 Cuma 
09:00 Matematik 2.yaz. (5,6,7,8. snf) 
12:35 Sosyal Bil. 2.yaz. (4. Sn) 
14:00 Yelken Sporu Tanıtımı (6,7,8 s.)  
15:50 Randev.Veli Topl. (8.sn) 
15:50 Satranç okulu 
15:50 Piyano  
  
27.04.2013 Cumartesi 
09:00 SBS KURSU – Fen Sosyal 
(6 ve 7. sınıflar) 
09:00 Shrek Müzikali Kostümlü Provası 
  
28.04.2013 Pazar 
11:45 Çocuk Şenliği (Tarabya)  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 
geleceğimizin umudu ve teminatı 
yavrularımıza armağan ettiği, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
ülkemiz ve tüm dünya çocuklarına kutlu 
olsun. 
 

HAFTANIN SÖZÜ 
 
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” 
 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
 

 

ulusunundur” yazıyor Meclis başkanı Mustafa 
Kemal’in konuşmasını yaparken hemen 
arkasında.  Ulusa ilk seslenişinde meclisten 
Atatürk tarihe şu notları düşmüştü 
“Ulusumuzun, güçlü, mutlu ve sağlam bir 
düzen içinde yaşayabilmesi için devletin 
bütünüyle ulusal bir siyaset gütmesi ve bu 
siyasetin iç örgütlerimize tam uyumlu ve 
dayalı olması gereklidir. Ulusal siyaset 
demekle anlatmak istediğim şudur: Ulusal 
sınırlarımız içinde, kendi gücümüze 
dayanarak varlığımızı koruyup ulusun ve 
yurdun gerçek mutluluğu ve bayındırlığı için 
çalışmak.” 
 
Ulusal mücadele yıllarının komuta merkezi 
olurken Türkiye Büyük Millet Meclisi aynı 
zamanda Cumhuriyet’in temellerini attı adım 
adım.   
 
Önce Lozan ile bağımsız bir devlet olduğunu 
kabul ettirdi tüm Dünya’ya 24 Temmuz 
1923’te ardından Cumhuriyet’i ilan etti 29 
Ekim’de. Kendisi en büyük devrim olan 
Meclis sırasıyla, siyasi alanda, ekonomide, 
hukukta, eğitimde 50’nin üzerinde devrim 
yaptı. Bu gün yaşadığımız modern Türkiye 
Cumhuriyeti’nin inşası yapıldı en zor yıllarda.  
Ve Atatürk, çok güvendiği, yarının teminatı 
olarak gördüğü çocuklara en özel günü 
armağan ederken, yine şairin “Asya’dan bir 
kısrak başı gibi uzanan bu vatan bizim”  
diyerek betimlediği ülkemizi, gençlere 
emanet etti.  
 

Kaan Özsayıner
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 

 
            oz duman Anadolu, dört bir  
             yanı yaralı, kahramanlar  
             fışkırıyor toprağından, yiğitler  
             çıkıyor,  
Erzurum’dan,  
Kars’tan, Sivas’tan,  
Efe’ler kollarını açmış  
Zeybek duruyor ilk  
atılan kurşuna siper  
oluyor, Hasan  
Tahsin, İstanbul  
sessizliğe  
bürünmüş bin  
yıllık medeniyet  
işgal altında kıvranıyor. Şairin dediği gibi 
“doğacak güne en yakın vakittir gecenin en 
karanlık anı ve umududur yıldızlar.” 
Anafartalar’dan, Conkbayırı’na, İstanbul’dan 
Samsun’a  ülkemin üstüne güneş doğuyor, 
yıldırım orduları kumandanı Mustafa Kemal 
dudağının kenarında “Gençlik Marşı” 
yanında 3-5 inanan arkadaşı, arkasında 
Türk milleti ile çıkıyor yola 1919’da.  
 
Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Fevzi 
Çakmak, Refet Bele bir avuç kahraman 
Erzurum, Sivas, Ankara’da hem işgal 
altındaki topraklarda tam bağımsız bir ülke 
kurmak için toplantılar düzenliyor hem de 
Anadolu’da milli mücadele ruhunu 
pekiştiriyor. Bir yandan da demokrasiyi inşa 
ediyor. 1920’nin 23 Nisan günü,  Cuma 
öğleden sonra güneş tam tepede, ılık kuru 
bir meltem,  ağaçların yaprakları arasından 
geçerken çıkardığı hışırtı alkış seslerine 
karışıyor. Mustafa Kemal Atatürk ve 
arkadaşları, küllerinden tekrar var ediyor bir 
milleti. “Egemenlik kayıtsız şartsız Türk 

İLK DEVRİM  
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 



    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SALİH MEMECAN İLE  
ÇİZGİLERE YOLCULUK  

 
               ürkiye’de karikatür denince akla  
              gelen ilk isimlerden biri olan  
              Salih                Memecan,  
              eğlenceli ve verimli bir söyleşi 
için okulumuz öğrencileriyle   
buluştu. Her çocuğun çizime karşı kabiliyeti 
olduğunu ama sadece mecbur kaldıkları 
noktalarda çizim yapıyor olduklarını 
söyleyen Memecan, “ güzel çizme” değil “ 
rahat çizme” ‘nin önemli olduğunu belirtti. 
Söyleşi sonrasında öğrencilerin sorularını 
cevaplayan ve kitaplarını imzalayan Salih 
Memecan, yaptığı örnek çizimlerle de 
çocukların bir kez daha beğenisini kazandı. 
Salih Memecan’ın öğrencilerimizle 
gerçekleştirdiği söyleşinin detayları da 
geliyor işte.. 
 
Ela EREN : Aslında yüksek lisanslı bir 
mimar olduğunuzu biliyoruz. Mimarlık 
okuduktan sonra karikatürist olmaya nasıl 
karar verdiniz? 
 
Salih MEMECAN : Mimarlık okurken de 
karikatür yapıyordum. Mimarlık okudukta 
sonra yüksek lisans yaptım. Sonra doktora 
da yaptım hatta ama tüm bu zamanlarda 
da hep karikatür çiziyordum. Karikatür 
çizen çok kişi yoktu ülkemizde o zamanlar, 
ben de karikatürde devam etmeye karar 
verdim. Bu şekilde başladı macera. 
 
Borkan Kuzey DENGE : Neden başka bir 
sanat dalı değil de karikatürü seçtiniz? 
 
Salih MEMECAN : Bunun sebebi şu. Her 
çocuk gibi küçüklüğümden beri ben de 
çiziyordum. Çizmeye de devam edince 
aslında kendiliğinden oldu diyebilirim. 
Mizahı seven biriydim. Komik şeyler çizince 
insan karikatürist oluyor. Bir sanat dalı 
seçeyim diye oturup düşünmedim, 
kendiliğinden oldu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ela EREN : Çocukken ne olmak isterdiniz? 
En büyük çocukluk hayaliniz neydi? 
 
Salih MEMECAN : Karikatürist olmayı çok 
istiyordum, ama karikatürist olunup 
olunamadığını bilmiyordum açıkçası. Çok 
çok küçükken gemi mühendisi olmak 
istiyordum. Biraz daha büyüyünce mimar 
olmak istedim. Mimar da oldum ama en 
çok istediğim şey karikatürist olmakmış ki 
şu an bu işi yapıyorum. 
 

Borkan Kuzey 
DENGE : Başarı 
ve mutluluk 
kelimeleri sizin 
için ne ifade 
ediyor? Bu 
kelimelerin 
aklınıza getirdiği 
ilk şeyler 
nelerdir? 
 
Salih 
MEMECAN : 
Bu zor bir soru, 
biraz 
düşüneyim. 
Gerçekten 
felsefi bir soru 

oldu diyebilirim. İnsan başarılı olunca mı 
mutlu olur yoksa mutlu olunca mı kendini 
başarılı hisseder? İkisi birbiriyle ilişkili bence. 
Biri olmayınca diğeri ne kadar olur emin 
değilim. İyi bir aile, anlaştığın bir eş, birlikte 
mutlu olduğun çocukların. Bunlarla birlikte 
sevdiğin bir işi de yapıyorsan o zaman 

mutlu oluyorsun. Mutluluk 
sanıldığı kadar zor bir 
duygu değil, mutlu olmayı 
insan kendine yaşarken 
öğretiyor zaten. 
 
Sevdiğin bir işin ve 
etrafında sevdiğin 
insanlar olunca başarılı 
olmak işten bile değil. 
 
Ela EREN : Kendinize 
örnek aldığınız kişiler var 
mı? Bugünlere gelmenizi kime borçlusunuz 
sizce? 
 
Salih MEMECAN : Ne zor sorularmış 
bunlar. Aslında bugünlere gelmemi sadece 
bir kişiye borçlu değilim. Öncelikle anneme 
babama borçluyum, sonra eşime borçluyum 
diyebilirim. Örnek aldığım çok kişi var. İyi 

karikatüristleri örnek alırım kendime.  
 
Gençliğimde yani karikatür çizmeye ilk 
başladığımda dünyaca ünlü karikatüristlerin 
çalışmalarını incelerdim.  
 
Çizim tekniklerini, mizahı ve tabi  ki bakış 
açısını. Örnek aldığım kişilerin bana çok 
katkısı olmuştur mutlaka o yıllarda. 
   
Borkan Kuzey DENGE : Özel İstanbul 

Koleji’nin eski velisi olarak okulumuzun 
kültür ve sanat çalışmaları hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 
 
Salih MEMECAN : Çok başarılı 
buluyorum İstanbul Koleji’ni bu 
anlamda. Çok önemli işler yapılıyor. Hem 
sanat hem kültür alanında hem de 

akademik alandaki 
çalışmalarınızı takdir 
ediyorum. Bu tip 
söyleşilerle çocuklara 
çok faydalı 
olunduğuna 
inanıyorum ben.  
  
Ela EREN : Cem 
Yılmaz, Hasan Kaçan 
gibi karikatüristleri 
sinema ve 

televizyonda da görüyoruz. Sizin de bu 
tip planlarınız var mı? 
 
Salih MEMECAN : Ben de 
televizyondayım aslında ama farklı 
formatlarda. Çıkıp Limon Zeytin 
anlatıyorum, röportajlar veriyorum. 
Bizimcity benim televizyon programım 
diyebilirim. Benim ürettiklerim o 
anlamda televizyonlarda yer alıyor 
aslında, bu da yeterli benim için, 
mutlaka şahsen ekranlarda olmak 
gerekmiyor. 
 
Borkan Kuzey DENGE : Son olarak, 
ileride karikatürist olmayı düşünen 
çocuklara tavsiyeleriniz nelerdir?      
 
Salih MEMECAN : Çok çizmeleri 
gerekiyor. Yaşamlarında ciddi bir 
zaman ayırmaları gerekiyor. Sanatın 
her türü için bunu söyleyebiliriz 
rahatlıkla.  
 
Karikatür de bunlardan biri ayrıca 
entelektüel bakış açılarını geliştirmeleri 
gerekiyor ki yaşamın ayrıntılarından 
düşünürken güldüren olaylar 
çıkarabilsinler. 
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