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Ülkemizde aynı sayıda harfi bulunan ve 
birinin harfleriyle diğeri yazılan iki şehir: 

AKSARAY - SAKARYA.

Haftalık ders programları için lütfen 
sınıfınıza ait bölümü tıklayınız.

 HAFTANIN ETKİNLİKLERİ

Antik çağlardan 
günümüze beş 
asır boyunca 
medeniyetin, 

gelişmişliğin hatta insan 
olmanın gereği olarak 
görülen en önemli olgudur 
“Demokrasi”. Yunanca 
“halk” ve “iktidar” 
kelimelerinin birleşimi ile ortaya çıkmıştır. 
MÖ 4. yüzyılda Yunan şehir devletlerinde 
doğrudan demokrasi yöntemi uygulanmış ve 
bugüne kadar evrilerek temsili ve katılımcı 
demokrasiye dönüşmüştür.  İnsanlığın 
belki de en önemli kültürel icadı demokrasi 
denilebilir.  Antik dönemden sonra Orta Çağ, 
sonrasında 18. ve 19. yüzyıllarda endüstri 
devriminin de etkisiyle, vatandaşlık bilincinin 
artmasıyla güç kazanmış ve günümüzde 
kavram olarak en üst seviyeye ulaşmıştır.
Türkiye demokrasi tarihi de tüm dünyadaki 
örnekleri gibi zor ve çalkantılı dönemler ile 
doludur.  Demokrasi çabalarımızın çoğu 
kaynakta 1839 Tanzimat Fermanı ile başladığı 
bilinse de 1808’de Sened-i İttifak ile başladığı 
İkinci Meşrutiyet Osmanlı Devleti’nin zorlama 
demokrasi denemeleri ya da imparatorluğun 
ömrünü uzatmak için nafile çabalar olarak 
görülebildiği gibi demokratik zeminin 
oluşması için geçirilmesi gereken süreç 
olarak da yorumlanabilir.
Osmanlı Devleti’nin 1876 yılında yürürlüğe 
koyduğu Kanuni Esasiye (Anayasa) 
demokratik kurumsallaşmanın hız kazandığı 
dönemin başlangıç noktası sayılabilir.  Ancak 

İstanbul’un işgalinden sonra hem meclis 
faaliyetleri durdurulmuş hem de Kanuni 
Esasiye bizzat padişah Vahdettin tarafından 
rafa kaldırılmıştır.
Reformlarla ağır aksak bir ileri iki geri ilerleyen 
demokrasi maceramız nihayet Mustafa 
Kemal Atatürk devrimleri ile somut olarak 
vücut bulmuştur. 1924 yılında Cumhuriyet’in 
ilk anayasasında tüm egemenliğin millete 
ait olduğu, bunun dışındaki tüm yapıların 
hükümsüz olduğu vurgulanmıştır. 
Demokrasinin kurumları hızla inşa edilirken 
bir yandan da halkın “padişahın kulları” 
olması statüsünden “Cumhuriyetin fikri hür, 
vicdanı hür vatandaşlara” dönüşüm süreci 
kolay olmadı.  Hepimiz biliyoruz ki Türkiye 
bu kültürel devrimi belli noktaya kadar 
hızla taşıdıktan sonra çok partili rejimle tam 
demokratik mekanizmaları kurarak işletmeye 
başlayacaktı. 
Genç Türkiye Cumhuriyeti içinde bulunduğu 
dönem şartlarında dünyaya öncülük yapacak 
birçok medeni adımı hızla gerçekleştirmiştir. 
Bu demokratikleşme sürecinde, bugün 
demokrasinin beşiği olarak görülen batılı 
gelişmiş demokrasiler, cinsiyet ayrımcılığı 
konusunda henüz daha adım atmamışken 
Mustafa Kemal Atatürk Türk kadınına seçme 
ve seçilme hakkı kazandırmıştır.
Bugün içine girmek için çabaladığımız 
topluluktaki Avrupalı kadınlar bu hakkı 
kazanmak için yarım asır daha bekleyecek 
ve toplumsal olarak seslerini yükseltmek 
zorunda kalacaklardır. 

DERSİMİZ DEMOKRASİ

http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P1.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P2.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P4.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P5.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P6.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P7.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P8.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P0.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P4.pdf


Cumhuriyet devrimleri Kurtuluş Savaşı sonrası dönemde hızla mecliste 
yasalaştırılarak, toplumsal gündelik yaşamın parçası haline gelmiştir. 
Modern dünyanın bir parçası olmak Atatürk’ün ülküsü ile “gelişmiş 
toplumlar seviyesinin üzerine” çıkmak için eğitimden sağlığa, toplumsal 
yaşamdan bilime her konuda azim ve kararlılık ile çalışılmıştır.
O dönem gerçekleşen reformların toplumun gelişimini ne kadar büyük 
bir hızla gerçekleştirmeye çalıştığını bugünkü Türkiye’de yaşayan bizler 
çok daha iyi anlayabiliyoruz. 
Bugün artık 
demokrasi 
kültürü topluma 
yerleşmiş 
ve Türkiye 
Cumhuriyeti 
vatandaşları 
birey olma, 
özgür yaşama 
ve demokrasi 
kültürüne 
sahip çıkma 
konusunda 
deneyim çaba 
ve kabiliyete 
sahiptir.
Özel İstanbul 
Koleji’nde 
öğrencilerimizin 
sosyal 
gelişimlerinde en 
önem verdiğimiz 
konuların 
başında 
demokratik 
yaşam 
kültürünün 
benimsenmesi 
gelir. Atatürk 
İlke ve İnkılapları 
ile birlikte bir 
bütün olarak 
ele aldığımız 
demokrasi 
uygulamalarını, 
yaşayarak 
öğrenme kuralı 
kapsamında 
okulumuzda 
her yıl okul 
başkanlığı 
seçimleri gerçekleşir. 
İlkokul kademelerinde   4. sınıf, ortaokul kademelerinde 5, 6 veya 7. 
sınıf düzeyinde aday katılımı beklenir.
Dileyen her öğrenci bu sınıfları okuduğu dönemde başkanlığa adaylığını 
koyabilir. Öğrencilerimiz imza yeter sayısı ile diledikleri arkadaşlarını 
aday gösterebilirler. Başkanlığa aday olan öğrencilerimiz belirlenen 
süre içinde propaganda çalışmalarına girişirler. Önce arkadaşlarına 
kendilerini seçmeleri halinde yerine getirmeyi vaat ettikleri çalışmaları 
belirlerler. Daha sonra bu çalışmaları tüm öğrencilere duyurmak için 
döviz, el ilanı veya afişler hazırlarlar. 

Bu materyallerle beraber sınıf sınıf gezerek gerçekleştirmeyi iddia 
ettikleri hedeflerini arkadaşlarıyla paylaşırlar. Okul içinde afiş, doviz 
ve el ilanları dağıtır, arkadaşlarını kendisine oy vermeleri konusunda 
ikna etmeye çalışırlar. Ayrıca seçim konuşması yapması için aday 
öğrencilerimize fırsat tanınır. Adaylar tüm sınıfları ayrı ayrı ziyaret 
ederek ve öğle teneffüslerinde topluca arkadaşlarına seslenerek 
okullarıyla ilgili umutlarını ve planlarını dile getirirler. 
Kimi aday öğrencimiz okuma saatlerinin artırılması için çalışacağını 

kimisi okulumuza 
birbirinden 
ilginç konuk 
konuşmacılar 
davet edeceğini, 
kimisi pandemi 
sonrası her 
ay tiyatroya 
götüreceğini, 
kimisi ise okulda 
daha çeşitli 
yiyeceklerin 
satılmasını 
planladığından 
bahsetti. 
Tüm aday 
öğrencilerimizi 
girişimci tavırları 
ve medeni 
cesaretlerinden 
dolayı kutluyoruz. 
Bu sene 
gerçekleşen 
başkanlık 
seçimlerimize 
İlkokulumuzdan 
Kuzey Ali 
YALÇIN ,Miray 
YEĞEN, BARTU 
Özdemir, Nar 
ELDELEKLİOĞLU; 
Ortaokulumuzdan 
Arben BALKAN 
aday olarak 
katıldılar. 
Tüm aday 
öğrencilerimizi 
girişimci tavırları 
ve medeni 
cesaretlerinden 

dolayı kutluyoruz. Kapalı oy açık tasnif kuralına göre uygulanan 
okul başkanlığı seçiminde ilköğretim ve ortaöğretim olmak üzere iki 
seviyede de okul Başkanlarımız arkadaşlarının oylarıyla seçildi.
Bu yıl okulumuzda gerçekleşen seçimlerde ilkokul bölümümüzde 
Kuzey Ali YALÇIN başkan, Miray YEĞEN başkan yardımcısı, Ortaokul 
bölümümüzde Arben BALKAN başkan olarak seçildiler. Öğrencilerimizi 
başarılarından dolayı kutluyor, arkadaşlarını en iyi şekilde temsil eden 
okul başkanları olmasını ve gelecekte ülkelerinin yönetiminde pay 
sahibi yetişkinler olmalarını diliyoruz.

Bilge ÖCAL
Sosyal Bilgiler Öğretmeni



Çocukların en temel hak ve 
özgürlükleri: En iyi koşullarda 
sağlıklı, güvenli, bilime dayalı, 
çağdaş bir eğitim almaları ve fırsat       

  eşitliğidir. Biz yetişkinlerin bunu 
sağlamak gibi bir görevi ve sorumluluğu var. 

Özel İstanbul Koleji olarak Uzaktan Eğitimin 
zorunlu hale geldiği Pandemi koşullarında 
fırsat eşitliği yaratmak amacıyla, Çağdaş 

Yaşamı Destekleme Derneği’nin “Her çocuk 
için bir bilgisayar” Projesini destekleyerek 
öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle 
birlikte 8 Kasım  Pazar günü Büyük İstanbul 
Maratonu’nda Bebek Parkı’ndan Emirgan sahil 
hattı boyunca “İyilik Peşinde Koştuk.” 

Ülkemizin ve dünyanın geleceğini emanet 
edeceğimiz çocuklarımız için uzun ve hızlı 
mesafeler kat etmeliyiz. Atatürk’ün de 

dediği gibi : ‘’Muhtaç olduğunuz kudret 
damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. ‘’

Herkesi, 23 Kasım 2020 tarihine kadar daha 
çok çocuğun hayatına dokunmak üzere az çok 
demeden aşağıdaki linkten bağış yapmaya 
davet ediyoruz.

https://ipk.adimadim.org/kampanya/CC63231

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ ADIMLARIMIZ KADAR UZAK!

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ HAKKINDA

Öğretmenlik mesleğini icra eden 
kimseleri onurlandırmak adına 
çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir 
kutlama günüdür. Türkiye2de her 

yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 
24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet 
Mektepleri Baş Öğretmenliğini kabul ettiği 
gündür.

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim 
günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü 

olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 
yılında Paris’te gerçekleşen  ‘ Öğretmenlerin 
Statüsü Hükümetler arası Özel Konferansı’nın 
sona erip Unesco temsilcileri ve Uluslararası 
Çalışma Örgütü tarafından  ‘Öğretmenlerin 
Statüsü Tavsiyesi’ni oybirliği ile kabul edişinin 
yıldönümüdür.

Atatürk diyor ki : Milletleri kurtaranlar yalnız 
ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, 
eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet 
adını alma yeteneğini kazanamamıştır

Ata’mızın aramızdan ayrılışının 82. 
yıl dönümünü her yıl olduğu gibi bu 
yıl da sevgi ve özlemle andık. Oku 
bahçesinde gerçekleştirdiğimiz 

törenimizde, öğrencilerimizin hazırladığı şiir ve 
çalışmalarla Ata’mıza yaraşır bir anma günü 
olmasını amaçladık. Törenimiz aynı zamanda 
zoom programı üzerinden velilerimizin 
katılımına açıldı. Her sınıftan öğrencimizin şiir 
ve drama çalışmalarıyla katkıda bulunduğu 
anma törenimiz hepimizi duygulandıran anlara 
sahne oldu. 

10 KASIM ANMA TÖRENİ

https://ipk.adimadim.org/kampanya/CC63231


Kadınlara siyasi haklarını verdi, okuma hakkını 
verdi. TBMM kurdu.Ona çok şey borçluyuz, 
Atatürk’ü sevmekten vazgeçmeyeceğim. Söz 
veriyorum ATAM!

Mary Abigail MARONICK

Atatürk sayesinde bugünlere kavuştuk.
Kuzey Ali YALÇIN

O,çok büyük bir liderdir O, bizim için çok 
çalıştı, Cumhuriyeti kurdu. Dünyada eşi ve 
benzer, yoktur.

Selen Ayça ŞİMŞEK

Latin harflerini kabul etti, Türkiye Cumhuriyeti 
için çok önemli, çok büyük bir önderdir.

İdil TERZİBAŞOĞLU

O, beni ve dünya çocuklarını o kadar çok sevdi 
ki düşünemezsiniz. Ben de onu o kadar çok 
seviyorum ki bilemezsiniz.

Emma Helene LAHODA

Onun eşi ve benzeri yoktur. En büyük 
önder O’dur .Atatürk olmasaydı bu dünyayı 
düşünmek bile istemezdim.

Defne ÇAKAR

O, olmasaydı şimdi şu an burada okuyor 
olamazdık.

Miray Yeğen

O’nun sayesinde bugünkü yazıları okuyup 
yazıyoruz. Bugünkü günlere onun sayesinde 
geldik.

Aylin TÜRKMEN

Bayrağımıza O’nun sayesinde kavuştuk.
Nar ELDELEKLİOĞLU

O, olmasaydı devrimler olmazdı. Türkiye 
olmazdı.

Bartu ÖZDEMİR

Al bayrağımızı bize kazandırdı.O bizim en 
büyük kahramanımızdır.

Melis ÇAKIR

O bizi kurtardı. Senin çizdiğin aydınlık 
yollardan ayrılmadan gideceğiz ATAM!

Ada GÜRGEN

O güçlükler karşısında yılmadı. Bizim için gece 
gündüz durmadan savaştı.O bütün Dünya’da 
tek liderdir.

Işıl Duru GÜVENDİREN

Bizim için çok çalıştı, savaştı, kazandı. 
Bağımsızlığımızı, bayrağımızı kazandırdı.

Ela IŞIK.

O olmasaydı biz de olmazdık.
 Güney GÜRGEN

Bütün yenilikleri, güzellikleri O’na borçluyuz.
Ali Kerem ÖZMEN

Türk Milleti’ni tutsak olmaktan kurtardı. O’na 
çok şey borçluyuz.

Batuhan ŞAHİN

Ordumuz diğer devletlerden daha güçsüz 
olmasına rağmen onun cesaretiyle yüreklenip 
savaşı kazandık. Dünya’nın en örnek insanıdır. 
Keşke daha fazla yaşasaydın, keşke senin gibi 
daha çok insanlar olabilseydi ATAM!

  Çınar DEDEOĞLU

ATATÜRK’Ü SEVİYORUM ÇÜNKÜ;  

Ülkemizin Diriliş 
Destanının 
kahramanı, Kurtuluş 
Savaşı’mızın 

Başkomutanı, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu, 
Türk toplumunun insanca 
ve çağları aşan bir yaşam 
kurmasını amaçlayan 
devrimlerin mimarı, bilimsel ve akılcı 
dünya görüşünün Başöğretmeni, fikrimizin 
rehberi, Yüce Önderimiz Atatürk’ün fani 
bedeninin ebediyete, eserlerinin ölümsüzlüğe 
ulaşmasının 82. Yıldönümü. 
Geçen yıllar içerisinde demokrasi dediğimizde; 
bağımsızlık, eşitlik, hak, hukuk, adalet 
üzerine söyleştiğimizde, barış ve kardeşlik  
şiirleri okuduğumuzda, özgürlük şarkıları 
söylediğimizde, insanı doğayı, dünyayı, evreni 
bilimin ışığında anlamlandırdığımızda O’nun 
çağları aşan öngörüsü ile karşılaştık.
Selanik’te pek çok farklı medeniyetin 
sentezinde yetişen Çocuk Mustafa’dan 
matematik öğretmeninin Kemal’ine, Çanakkale 
Cephesi’nde halkının güvenini, dünyanın 
da hayranlığını kazanan komutan Mustafa 
Kemal’e, Sakarya’da, Kocatepe’de, yanmış 
yıkılmış savaş meydanlarında köhne bir 
imparatorluğun küllerinden Zafer doğuran 
Mustafa Kemal Paşa’ya, Ankara’da cumhuriyeti 
ilan ederek bir ulus yaratan Atatürk gerçeğine 
ulaşma yolunda derinleştiğimizde karşımıza 
önce çocukça hayalleri,  aşkları,  hırsları,  
tutkuları, hedefleri olan genç bir adam, bütün 

bu insani özelliklerini geniş kitleleri etkileyen 
öngörüsü, zekası, kararlılığı, cesareti ile 
kahramana dönüştüren bir başkomutan, bir 
başöğretmen, bir devrimci, bir dahi yani bir 
Önder çıktı karşımıza.
O’nun dehasını, zekasını, cesaretini, azmini, 
kararlılığını, yurt ve ulus sevgisini anlatmaya 
kelimeler yetmedi, sözler kifayetsiz kaldı. 
Büyüklüğü kütüphaneler dolusu kitaplara, 
öğretileri  ve  önderliği sınırlara sığmadı ama 
sevgisi Türk Ulusu’nun yüreğine, fikirleri 
belleğine yerleşti. 
Türk adı var oldukça onun adı dilimizden 
düşmeyecek, sevgisi gönüllerimizden 
silinmeyecek, fikirleri yolumuzu aydınlatacak. 
Ölümün bitmeyen ufkunda yatarken gene sağ,
Bir avuç toprak olurken gene yüksek gene dağ.
İlke ve devrimlerine, laik ve çağdaş Türkiye 
Cumhuriyeti’ne, sosyal hukuk devletine, 
demokrasiye, bilime ve bilimsel düşünceye 
sahip çıktığımız ve bilimsel düşünceye 
inandığımız sürece,
O, hep yaşayacak ve yaşatılacaktır!
Yüzyılda bir gelen ve her millete nasip olmayan 
bir lidere sahip olmanın gururu ile fikrimizin 
rehberi, başöğretmenimiz, Yüce Önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Aziz hatırası önünde 
saygı ve minnetle eğiliyorum.

Türkan DİNGAZ
Okul Müdürü

FİKRİMİZİN REHBERİ

Ulu önder Atatürk’ümüzün sonsuza 
dek aramızdan ayrılışının 82.yılında 
onu sevgi ve özlemle anıyoruz.
Parçalanmış ve işgal altında 

bulunan topraklardan Türk ulusu ve silah 
arkadaşlarıyla beraber zorlu şartlarda ve 
yoklukta büyük mücadeleler vererek bugünkü 
Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Yapmış 
olduğu devrimlerle yok olan bir ulusu yeniden 
canlandırmıştır. Aramızdan erken ayrılışı 
tüm dünya ve ülkemiz için büyük bir kayıptır.
Onun ileri görüşü , vatan sevgisi , tüm 
dünya için örnek teşkil etmektedir.

Türk gençliği olarak bizler onu sonsuza dek 
kalbimizde yaşatıp, düşüncelerine sahip 
çıkacağız. Bu yüzden her 10 Kasımda dünya 
lideri Atatürk’ümüzü sevgi ve özlem ile anıyoruz.

Bekir Utku ÜNYILDIZ

Bir destan var, O’nun yani Yüce 
Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün sayesinde. İlkelerinden 
asla vazgeçmeyen bir lider O. 

Onu kalbimizde saklıyor ve unutmuyoruz. 
Ata’mızın en büyük eseri Cumhuriyet. Türk 
ulusunun verdiği özgürlük mücadelesinin 
sonunda kazanıldı ve bizim en büyük 
bayramımız. Ata’mız Cumhuriyeti çocuklara 
emanet etti. Bizi unuttu mu Ata’mız…
Seviyoruz onu, sayesinde var bu millet, bu 
vatan. O olmasaydı savaşta ve barışta kim 
olacaktı liderimiz, başkomutanımız… Ata’mızı 
çok seviyoruz. Onunla gurur duyuyoruz. 
Onun sayesinde Türk dili ve edebiyatı 
gelişti ve daha fazlası onun sayesinde… Biz 
cumhuriyeti kazandık, milletimiz ve atamız 
sayesinde. Bu nedenle onun evladı olmaktan, 
Türk olmaktan gurur duyuyoruz ve onurluyuz, 
başımız dik.Onun yolundan ayrılmadık, 
ayrılmayacağız.                    Gülcan YILDIRIM

CUMHURİYET DESTANIMIZ ULU ÖNDER ATATÜRK  



ATATÜRK’Ü ANMA HAFTASI ÇALIŞMALARIMIZ
CANIM ATATÜRK’ÜM
Armağanındır Cumhuriyet,
Tertemiz Vatan’ımız.
Anıyoruz seni her 10 Kasım,
Tanıyoruz seni Atam!
Ünün bütün Dünya’ya,
Renk kattı her tarafa.
Kalbimizde yaşayacaksın, her zaman ATAM!
Asya YÜREK

ATATÜRK’ÜM
Kurduğun Cumhuriyetle,
Bütün Türkiyemiz,
Bayraklarla donatıldı.
Atatürk’üm sana çok teşekkür ediyoruz,
Milli Bayramlarımızı bize kazandırdığın için.
İşte yine Sonbahar mevsimi,
İşte yine geldi 10 Kasım.
Anacağız yine Sen’i
Sana saygı duyarak.
Mina Ödemir GÜÇLÜ 

ATATÜRK’ÜM
Yurdumuzun her tarafını kaplamıştı düşmanlar.
Sen kovdun, kaldırdın ortadan işgal edenleri.
Sen olmasaydın, olmazdı bu millet.
Seni ve yaptıklarını,
Bu büyük Türk Milleti,     
Asla unutmayacaktır, ATAM! 
Rüzgar GÜNDOĞAN

CANIM ATAM
Sen olmasaydın eğer,
Bu vatan, bu millet olur muydu hiç!
Bu yollar, bu okullar, bu köprüler,
Sensiz bağımsızlık olmazdı.
Sensiz ben olmazdım, Cumhuriyet olmazdı.
Olmazdı, sensiz hayat olmazdı.
Senin için her yıl, Anıtkabir’de,
Saygı duyup, anıyor,  herkes.
Kalbimde büyük bir yerin var,
İyi ki varsın Atatürk’üm!
Can Ellıot WISE

SENSİZ HAYAT
Atam, sensiz hayat nasıl olurdu bilemiyorum!
Sensiz hayatı düşünemiyorum!
1938’de aramızdan ayrıldın,
Bu yüzden çok çok üzgünüm.
Kurduğun Cumhuriyet’i ,
Koruyacağıma söz veriyorum.
Biz seni hiçbir zaman unutmayacağız.
Seni düşündüğüm her an, hüzünleniyorum!
Sen milletine sarıldın,
Ben de Sana sarılmayı çok isterdim, ATAM!
Beren BOYALIKLI

ATAM 
Atam seni çok seviyorum, 
Sana neler neler borçluyuz. 
Senin sayende yaşıyoruz Atam! 
Senin sayende okuyoruz Atam! 
Düşmanları sen kovdun, 
Sensiz mutluluk olmazdı güzel Atam! 
Mavi gözlerini, güzel gülüşünü 
Görmek için neler yapmazdım ki Atam! 
Şimdi sana söz veriyorum, 
Bizlere emanet ettiğin bu vatan, 
Hep aynı kalacak, 
Devrimlerin hep yaşayacak Atam!
Defne ÇAKAR 

SEVGİLİ ATAM 
Atam, canım Atam, 
Türkiye’yi düşmanlardan  
Sen kurtardın bizi, 
Sen olmasaydın bu dünyada olmazdık 
Bu al bayrak sensiz, 
Dalgalanmazdı göklerde, 
Bu Türkiye’yi yaşatan sensin, 
Sevgi dolu Atam! 
Seni görmek için neler vermezdim ki! 
Mavi gözlü, altın kalpli, Atam benim! 
Miray YEĞEN 

EY ATATÜRK’ÜM 
Senin sayende özgürüz, 
Sen olmasan neler olurdu neler! 
Sensiz dünya hayal edilemezdi ki! 
Sen hala kalbimdesin Atatürk’üm. 
Senin sayende düşmanlar yerden yere serildi. 
İyi ki sen varsın Atatürk’üm! 
Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını 
bozacağım, 
Atatürk’üm sen milletin yüreğisin! 
Seni sevmeyen vatandaşlara yazıklar olsun Atam! 
Sensiz hayat olmaz Atam! 
Ben seni hep yüreğimde saklarım Atam!
Kuzey Ali YALÇIN 

ATAM
Sen olmasaydın ne yapardık ATAM!  
Her şeyi düzelttin, başardın, ATAM.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurdun.
Cumhuriyeti ilan ettin ATAM!
Sayende coşkuyla kutluyoruz,
29 Ekimleri, 23 Nisanları ATAM,
Seni çok seviyoruz ATAM!
Seni sevmeyi ve anmayı,
Hiçbir zaman unutmayacağız ATAM!
Seni her zaman destekleyeceğiz ATAM!
Her zaman arkanızda, takipçiniz olacağız,
Çizdiğin yolda ATAM!
Elif Su İLKER

KALBİMİZDESİN 
Annem, babam gibi severim seni, 
Tek milli kahramansın sen, 
Atam sana söylüyorum, sen olmasan da hep 
kalbimdesin, 
Türkiye’nin büyük kahramanı Atatürk 
Benim ülkemin kahramanısın. 
Renkli renkli parıldar gözlerin 
Keşke hayatta olsaydın Atatürk’üm.
Çınar DEDEOĞLU 

ATATÜRK SEVGİSİ 
O bizim Ata’mızdır, 
Milletin gururudur. 
Türk Ata’sıdır, Cumhuriyet Ata’sıdır. 
Tarihe adını yazdı. 
Demokrasi adamıydı, 
Milletçi ve ahlaklıydı, 
Türk kalbiydi, 
Türk sevgisiydi, 
O Türk başıydı, 
O bizim Ata’mızdır, 
O bizim gururumuzdur, 
O bir Türk kahramanıdır.
Halis Batuhan ŞAHİN

ATATÜRK 
Atam, güzel Atam! 
Bizi kurtardın sen, 
Sana çok şey borçluyuz Atam! 
Ataların Atası Sensin , 
Yıllardır seni seviyoruz ve anıyoruz. 
Sen olmasaydın biz olmazdık. 
Seni çok seviyoruz, Atatürk’üm. 
Doğduğun anda anneni etkiledin 
Asker olup bizi etkiledin, Atam!
Ada GÜRGEN

ATAM
Sen bizi kurtarmak için,
Canını feda ettin.
Bizim de  kurmuş olduğun Cumhuriyet’i,
Korumak  görevimizdir, ATAM!
Dünya yok olana kadar, korunacaktır, 
Cumhuriyet’in.
Sen olmasaydın, Türkiye olmazdı,
Sen olmasaydın, özgür olamazdık.
Yüreğimizsin, kalbimizsin!
Ata’mızsın, Atamızsın, sen bizim!
Yiğit  Alp SATIR

ATAM 
Atam siz bizim yurdumuzu Düşmanlardan kurtardın, 
Senin sayende bu alfabeye, kıyafetlere 
Yollar ve köprülerimize kavuştuk. 
Bayrağımızı kazandırdın, 
29 Ekim, 23 Nisan, 30 Ağustos 
Ve 19 Mayıs ı hayatımda hiç unutamam !
Emma LAHODA




