
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ürkiye 
Cumhuriyeti’nin 
kurucusu 

Büyük Önder Mustafa 
Kemal  Atatürk, üstün 
başarılı bir lider 
olmasının yanı sıra 
çocuklara duyduğu 
benzersiz sevgiyle de  
eşsiz biriydi. Çocuğu olmamasına rağmen 
tüm çocuklara karşı bitmez tükenmez bir 
sevgisi vardı.  

Ona göre çocuk sevgisi insan için bir 
ihtiyaçtı. Bu nedenle zorlu savaş yıllarında 
bile çocuklarla yakından ilgilenmiş; hatta 
bazılarını evlat edinmişti. Onun mavi 
gözleri her yerde çocukları arar, çağdaş ve 
mutlu Türkiye’yi çocuklarda bulurdu. Tüm 
yurt gezilerinde onlara sevgi  ile yaklaşır, 
onlarla uzun uzun söyleşir ve sorular 
yöneltirdi. Atatürk, “Vatanı korumak  
çocukları korumakla başlar.” sözüyle siz 
çocukların her türlü istismardan 
korunmanız gerektiğini vurgulayarak, 
çocuğun önemini belirtmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda 
büyük öneme sahip, T.B.M.M’ nin açılış 
gününü de size verdiği değeri göstermek 
için, siz çocuklara armağan etmiştir. 

Bu bayram, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
çocuklara verdiği değerin ve duyduğu 
güvenin en büyük göstergesidir. 

Mustafa Kemal Atatürk, “Türk Milletinin 
geleceği, bugünkü çocukların doğru 

görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma 
azmiyle büyük ve parlak olacaktır” sözüyle 
çocuklarımıza olan güvenini ortaya 
koymuş, ve ayrıca, “Egemenlik Kayıtsız 
Şartsız Milletindir” sözleriyle de milet’imize 
olan güvenini çok net bir şekil de ifade 
etmiştir. 

23 Nisan Çocuk Bayramı, dünya çocukları 
arasında sevgi ve dostluk bağlarının 
geliştirilmesi ve tüm insanların barış içinde 
yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına 
katkıda bulunma amacını taşır. 

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, 
Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün izinde ve ilkeleri 
doğrultusunda, toplumumuzun her  
alanında ileri atılımlara öncülük yapacak, 
kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, 
görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, 
çağdaş, düşünceli insanlar olarak 
yetişmesi en büyük dileğimizdir. 

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün siz 
çocuklara armağan ettiği bu günü asla 
unutmayın! Sevinçle sevgiyle kutlayın bu 
bayramınızı. Birlik ve beraberlik içinde 
olmanın en zorunlu olduğu bu günlerde, 
daha bir coşkuyla kutlayalım 23 Nisan 
bayramımızı.  

En güzel şarkılarımızla, en renkli 
giysilerimizle coşkuyla ve beraberlik içinde 
haykıralım sesimizi. 

Canan Filiz 

Fen Bilimleri Öğretmeni 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
25.04.2016 Pazartesi 
 

08:40 Okul Deneme Sınavı 
(8.sınıf) 

09:30 Miniatürk (2,3.sınıflar) 
13:00 Beşiktaş İtfaiyesi (1.sınıf) 
16:20 Basketbol / Piyano Okulu 
16:20 Çocuk Sanat Atölyesi 
16:25 TEOG 

B.D.P.8s.(Tür/Mat/Fen/Sos) 
 
26.04.2016 Salı 
 

09:50 Motivasyon Kahvaltısı 
(8.sınıf) 

09:50 Yüzme (1.sınıf)  
16:20 Modern Dans At./Piyano Okulu 
16:20 TEOG B.D.P.8s.(Din K.ve Ahlak) 
 
27.04.2016 Çarşamba 
 

09:00 TEOG - 2. Sınavı (8.Sınıf) 
 Diğer sınıflar Tatil 
 
28.04.2016 Perşembe 
 

09:00 TEOG - 2. Sınavı (8.Sınıf) 
 Diğer sınıflar Tatil 

  
29.04.2016 Cuma 
 

11:00 Çocuk Tiyatrosu  
 (Anaokulu ve 1.sınıf) 
14:00 Trekking (Doğa Yürüyüşü) 

(8.sınıf) 
15:40 Satranç Kulübü 
 
30.04.2016 Cumartesi 
 

08:50 TEOG Destek Prog.   
 ( 5,6 ve 7. sınıflar ) 
11:00- Sınav Kaygısı Semineri 
12:30  Liv Hospital Klinik 
  Psi.Ceren Aydın 
  (Tüm velilerimize) 
11:00 Yaratıcı Drama Atölyesi 

(Anaokulu) 
13:00 Yaratıcı Drama Atölyesi 

(İlköğretim) 
 
 

HAFTANIN SÖZÜ 
 

Küçük hanımlar, küçük beyler!  

Memleketi asıl aydınlığa boğacak 

sizsiniz. Kendinizin ne kadar 
mühim, kıymetli olduğunuzu 

düşünerek ona göre çalışınız. 
 

Mustafa Kemal ATATÜRK 

YAŞASIN 23 NİSAN 



ünümüz 

cumhuriyet 

kadını 

çağdaş, 

modern ve özgürdür. 

Yaşamın her alanında 

boy göstermektedir ve 

söz sahibidir. Erkek 

egemen toplum 

özlemlerine karşı 

koyuşu özgüvenle ve başarıyla yürütmektedir. 

Yaşamın içinde doktordur, mühendistir, 

askerdir, polistir, hukukçudur, ressam, 

heykeltıraş, sporcu ve ilkokuldan üniversiteye 

kadar öğretmendir. Toplumun eğitiminde 

çoğunluktur. Bugünün cumhuriyet kadınının 

“kadın işi değil dedirttiği” herhangi bir alan 

yoktur. O, aynı zamanda eştir, annedir ve bu 

özellikleri diğer uğraşları nedeniyle hiç 

aksamamaktadır.  

ATATÜRK, “Benim annemi, benim kız 

kardeşimi kafes arkasında kara çarşaf altında 

ve haremde tutamazsınız; Türk kadını 

seçecektir, seçilecektir, eğitimin her safhasına 

girecek eğitecek, eğitim görecektir” derken 

savaşta ve barışta yanı başında yer alan bu 

dava arkadaşlarına lideri olduğu ülkesinin vefa 

borcunu ödemiştir. Günümüzün cumhuriyet 

zorluklara rağmen tüm tabuları yıkmaya 

devam etmektedir. Günümüz cumhuriyet 

kadınını anlayabilmek için öncesini  

değerlendirerek kabaca da olsa istatistiki 

verileri kıyaslamamız gerekir. Unutulmamalıdır 

ki bazı insanlar çıkar karşılığı bırakın kendi 

özgürlüklerine, ülkelerine bile ihanet 

edebilmektedirler. 

Bir şeyi iyi bilmek gerekir: Kötü kültür iyi 

kültürü kovma eğilimindedir. Çünkü kültür 

çaba ister. Zarafet, eğitim ve görgü ailede 

nesilden nesille geçen ve süreç içinde gelişen 

bir özelliktir. Ünlü bir özdeyişte şöyle 

dendiğini hepimiz biliriz: “Bir çocuğu eğitmek 

için işe büyükannesinden, büyükbabasından 

başlamak gerekir. ” Bu zor bir süreçtir. 

Otantik alışkanlıkları bir kültür rengi diye 

savunmak büyük bir yanılgıdır. 

Erkek egemen bir toplumda eşini kafes 

arkasına kapamanın erkeğe sağladığı kolaycı 

güvenlik duygusunu gerçekleştirmesi özgür 

kadının yaşam biçiminde zordur. Kadının 

kendisiyle eşit haklara sahip olduğunu 

kabullenmesi daha da zordur.  

Biz kadınlar, bu günlere dişimizle tırnağımızla 
mücadele vererek ve ATATÜRK 
DEVRİMLERİ sayesinde geldik. Düne 
bakıldığında ise bırakın meslek sahibi 
kadınları, her hangi bir sanat dalıyla uğraşan 
kadın sayısı bir elin parmakları kadar değildir. 
İşte cumhuriyet, medeni kanunu kabul 
etmekle çağ dışı yapıyı ortadan kaldırmıştır. 
Medeni nikah kadını ailede eşit birey haline 
getirmiştir.

Eğitimin teşviki aydınlanmayı sağlamış; oy 
hakkı ve kıyafet devrimi gibi devrimler gelişimi 
hızlandırmıştır. Günümüzde cumhuriyet kadını 
sayıca artmış, mücadeleci ve aydın bir kitleye 
dönüşmüştür. Yaşam tarzı ve bedeni üzerinde 
her türlü tasarrufun kendi özgür iradesine 
bağlı olduğu noktasında taviz vermemektedir. 

Küresel şartların etkisi ülkemizde tüm gücüyle 
etkisini göstermektedir ve göstermeye devam 
edecektir. İşte bu ahval ve şerait içinde dahi, 
umudumuz ne kırıktır ne de azalmıştır. 
Cumhuriyeti kuran kadrolar arasında beş-on 
hemcinsimiz varken bugün milyonlarcayız. 
ATAMIZIN CUMHURİYETİ GENÇLERE 
EMANET ETMESİNDEKİ  ileri 
görüşlülüğünü takdir etmemek elde değildir. 
Bu gençliği yetiştiren, doğduğu günden 
itibaren çocuğunu vatan, millet ve ATATÜRK 
sevgisiyle besleyen Cumhuriyet anneleri şunu 
göstermektedir ki;  

MUHTAÇ OLDUĞUMUZ KUDRET 
DAMARLARIMIZDAKİ ASİL KANDA 
MEVCUTTUR. TÜRK KADINLARI 
YETİŞTİRDİKLERİ VE YETİŞTİRMEYE 
DEVAM EDECEKLERİ AYDIN 
GENÇLERLE; ATATÜRK’ÜN ÇİZDİĞİ 
YOLDA İLERLEYEREK CUMHURİYETİN 
İLKELERİNİN YILMAZ BEKÇİLERİ 
OLMAYA DEVAM EDECEKLERDİR.  

 

Leyla GÜNAY 
1. Sınıf Öğretmeni 

 
 
 

 
ienal, köken olarak 
İtalyancadan 
gelmekte ve 
günümüzde  ’’  iki 

yılda bir düzenlenen 
etkinlikler  ’’ için 
kullanılmaktadır. 

4. İstanbul Çocuk ve 
Gençlik Sanat Bienali, 
çocukların yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri 
bir sanat platformu. Resim, heykel, fotoğraf, 
video, müzik ve her türlü sanatsal 

  

performansın izleyiciyle buluştuğu bu bienal, 
aynı zamanda Türkiye’nin ve dünyanın en 
kapsamlı çocuk ve gençlik sanat 
organizasyonlarından biri olma özelliğini 
taşıyor. 

Bu sene 4.sü düzenlenen  ’’ Uyandırma 
Servisi, GÜNAYDIN ’’ temalı Çocuk ve Gençlik 
Sanat Bienali ’ ne heykel kulübü 
öğrencilerimizle, atık malzemelerle 
oluşturduğumuz  ’’ Bahara Günaydın ’’ temalı 
projemizle katılmaya hak kazanarak 
onurlandık. 

 

Bu proje için öğrencilerim, ilk önce her türlü 
atık malzemeyi kullanarak, bireysel yaptıkları 
çalışmalarla kendilerini ifade etmenin yollarını 
aradılar. Her biri kendi malzemeleriyle kendi 
imgelerini yarattılar. Daha sonra ’’ Bahar ’’  

temasının altında fikirlerini birleştirdiler. Her 
öğrencim farklı bir birey olmanın özelliğini 
çalışmalarına yansıttı. 

Okulumuz heykel kulüp öğrencilerinin 
hazırladığı ’’ Bahara Günaydın ’’ temalı 
çalışma 19 Nisan – 23 Mayıs 2016 
tarihlerinde Antrepo ’ da izleyicisiyle 
buluşuyor. 4. İstanbul Çocuk ve Gençlik 
Sanat Bienali, dünyadan ve Türkiye ’ den 
binlerce çocuğu sanatla buluşturacak.  

Çocukların hayallerini yansıttığı bu renkli 
dünyaya sizleri de bekliyoruz. 

Bizler de sanatın yaşamımıza kattığı 
güzelliklerin farkındayız. Bu nedenle Özel 
İstanbul Koleji’nde sanat ve sanat dersleri çok 
önemseniyor. Öğrencilerimizin sanata olan 
ilgisi gün geçtikçe artıyor, öğrencilerimiz 
yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirme 
fırsatını yakalıyorlar. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da okulumuz 
öğrencileriyle birçok ulusal ve uluslar arası 
resim ve tasarım yarışmalarına katıldık. Bu yıl 
da Görsel Sanatlarda çok güzel başarılar elde 
etmeye başladık bile. Öğrencilerimin gelecek 
yıllarda  da yaratıcılıklarını ve yeteneklerini 
daha geliştirerek başarılı olacaklarına 
inanıyorum. Sanatın bize kattığı değerler ve 
güzelliklerle sanat dolu günler diliyorum. 

 

Görsel Sanatlar Öğretmeni 

Sedef Aksakal 

 

CUMHURİYET KADINI 

ÖZEL İSTANBUL KOLEJİ BİENAL’DE  


