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Sevgili Gençler,
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünü 
yaşıyoruz. Cumhuriyet ülkemizin çağdaş dünyada 
onurlu bir üye olarak yer almasının en büyük güvencesi 
ve gurur kaynağıdır. Cumhuriyet Bayramınız kutlu 
olsun!

Cumhuriyetimiz güçlükler ve çilelerle dolu uzun bir yol izlenerek kurulmuştur.  
Yola çıkıldığında savaşlarda değerli canlarını şehit vermiş, ekonomisi çökmüş, 
toprakları emperyalist güçler tarafından işgal edilmiş bir ülke vardı. Öncelikle 
işgalcilerden kurtulmak gerekiyordu. Ama düzenli bir ordudan ve gerekli 
silahtan yoksunduk. Bu koşullarda, olağanüstü bir mücadele verilmiş, işgalciler 
topraklarımızdan kovulmuştur. Bu olanaksız gözüken başarı için Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizi 
minnet ve saygı ile anıyorum.  

Özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızı hak etmek için emperyalistlere karşı savaşta 
zafer kazanmak zorunluydu ama yeterli değildi. Mustafa Kemal Atatürk gerçek 
kurtuluş için askeri başarıyı ekonomik başarılarla taçlandırmak gereğinin 
bilincindeydi. Bu anlayışla yokluklara karşın fabrikalar kurdu, tarımı canlandırdı, 
enerji gereksinimini karşılayacak önlemleri aldı, yollar yaptı ve “Demir ağlarla 
ördü Anayurdu dört baştan”. Daha önemlisi Cumhuriyetin kültür değerlerine 
sahip, bilgili insanların yetiştirilmesiydi. Bu amaçla hurafelere inanmak yerine  
aklın ve bilimin yol göstericiliğini benimseyen insanlar yetiştirmek suretiyle 
cehalete karşı kararlı bir savaş açtı. Devrimlerin çoğu bu amaçlara yöneliktir. 
Laiklik ilkesinin benimsenmesi bu anlamda önemlidir. Eğitim tümüyle yeni 
bir anlayış doğrultusunda yapılandırılmıştır. Bu bağlamda Atatürk’ün şu 
sözleri anlamlıdır: “Benim Türk Milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya 
çalıştıklarım ortadadır. Bundan sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel 
eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım 
olurlar.”

Sevgili Gençler,
Olanaksız gözükenleri gerçekleştirerek kurulan Cumhuriyetin bizim için anlamı  
büyüktür. Çünkü Cumhuriyet özgürlük demektir. Bağımsızlık demektir. Hukukun 
egemen olduğu bir düzen demektir. Laiklik ilkesinin aydınlığı demektir. Kadın 
erkek eşitliğinin çağdaşlığın, uygarlığın özü olduğunun bilincine varılması 
demektir. Demokrasi demektir. Sanatın yaşamdaki yerinin anlaşılması demektir.  
Yalnız insanlara değil, tüm canlılara, doğaya ve çevreye saygılı olmak demektir. 
Yani Cumhuriyet aklın ve bilimin egemen olduğu uygarlık, onurlu ve aydınlık bir 
yaşam demektir. Bunlar en küçük kaybına izin veremeyeceğimiz, korumak için 
her türlü özveride bulunmamız gereken uygarlık ve onurlu yaşam değerleridir.  
Bunun içindir ki, Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerini ve Kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ilkelerini ödünsüz  korumak üzerine titrememiz gereken kutsal 
görevimizdir.

Bu kutsal görevi Ulu Önder Atatürk özellikle siz gençlere vermiştir: “Ey yükselen 
yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yüceltecek ve sürdürecek 
olan sizlersiniz.” Sizlerin Cumhuriyeti ve değerlerini koruyacağınıza, yücelteceğinize 
ve ülkemizi daha kalkınmış, güçlü, huzurlu ve barış içinde yarınlara taşıyacağınıza 
inancımız tamdır.

Sevgili Gençler
Sizlere emanet edilmiş olan Cumhuriyeti yüceltme göreviniz doğrultusunda 
yapmanız gereken, Cumhuriyet değerlerinin en küçük zarara uğramaması 
için uyanık olmanızdır. Bu konudaki gücünüz iyi bir eğitim görmenize bağlıdır. 
Sizler bu konuda şanslısınız. Çünkü İTÜ gibi 247 yılın deneyiminden süzülmüş 
gelenekleri ile Cumhuriyet teknik öğretiminin temelini oluşturan ve Cumhuriyetin 
bayındırlığında önemli rol oynayan, ülkemizin ve dünyanın önde gelen bir 
üniversitesinin ikliminde yetişiyorsunuz. Size düşen Cumhuriyetin amaçları 
doğrultusunda çok çalışmaktır. Cumhuriyetimize ve Ulu Önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’e layık olmanın olmazsa olmaz koşulu budur. 

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor, çabalarınızla 
yücelteceğiniz Cumhuriyetin nice güzel bayramlarını gururla yaşamanızı 
diliyorum.

Prof. Dr. Güngör Evren    
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GENÇLERLE AYDINLIK YARINLARA

Cumhuriyet, egemenliğin millete ait olduğu, milletin kendi kendini yönettiği, halkın kendisinin seçtiği 
milletvekilleriyle yönetildiği bir sistemdir. Her birey, cumhuriyetle yönetilen ülkelerde eşit oy hakkına sahiptir. 

Cumhuriyet’e kavuşmak hiç de kolay olmamıştı. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk milleti, Kurtuluş 
Savaşı’yla bir ölüm kalım mücadelesi verdi. Genciyle, yaşlısıyla, çiftçisiyle, öğretmeniyle, askeriyle, doktoruyla… 
“Ya istiklal ya ölüm!”dü inancı, bu başarının arkasındaki binlerce şehidin. 

Bu kadar zorluklarla kazanılmış büyük eseri gençlere emanet etmişti Atatürk. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış 
ve bağımsız bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nin gençleri olarak bu emaneti korumak ve ona sahip çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak 
zorundayız. Atatürk, gençlere ve çocuklara güveniyor. Onun güvenini kırmamalıyız. Atatürk’ün söylediği gibi “Genç arkadaşlar, yorulmadan beni takibe 
ahdetmişsiniz. Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar yorulmamak ne demek? Elbette yorulacaksınız. Benim sizden 
istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada dinlenmeden beni takip etmektir.” sözünü 
her zaman hatırlamalıyız.

Her sene gösterilerle, şenliklerle kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, bu sene evimizde yine coşkuyla ve heyecanla kutlayacağımızdan 
eminim. Yan yana olamasak da kalplerimiz aynı heyecanla atıyor. Atatürk’ün izinden gideceğimiz bu aydınlık yarınları bizlerin yani genç ve çocukların 
belirleyeceğini hiç unutmayalım. Hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.

Deniz Birdal

Ortaokul Şiir Yarışması 
Birincisi Ortaokul 3-A

ATATÜRK’ÜN İZİNDE

Aydınlık yarınlara yürüyeceğiz

Geçmişimizi unutmadan

ATATÜRK’ ün izinde

Bayrağımızın gölgesinde

Aydınlık yarınlara yürüyeceğiz

Şehitleri unutmadan

ATATÜRK’ ün izinde 

Cumhuriyetin gölgesinde

Aydınlık yarınlara yürüyeceğiz

Fedakâr anaları unutmadan

ATATÜRK’ ün izinde

Bayrağımızın gölgesinde

Aydınlık yarınlara yürüyeceğiz

Genç ordumuzu unutmadan

ATATÜRK’ ün izinde

Cumhuriyetin gölgesinde

Ilgın Çakın

Ortaokul 1.-2. Sınıflar 
Birincisi 5-C

Selin Erbaş

İlkokul 3-4.Sınıflar İkincisi
Duru Ekim
3-B

İlkokul 1.-2. Sınıflar İkincisi
Buse Öykü AYDIN
2-C

E. Aybars Şehirtay
İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları 
Özel Beylerbeyi Anaokulu,
İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü

Selahattin Anatürk
İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları
Özel Beylerbeyi Ortaokulu
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı

Değerli Velilerimiz ve Sevgili Öğrenciler,
Bugün, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Türk Milletinin 
Karakterine ve Geleneklerine En Uygun İdare” 
olarak ifade ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. 
yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte 
yaşıyoruz. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları olarak ilk 

hedefimiz; Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, insanlığa katkıda bulunan, toplumda 
saygı duyulan, örnek gösterilen bireyler yetiştirmektir. Bu hedef doğrultusunda 
emin adımlarla ilerlerken en büyük güvencemiz özgür düşünen, toplum içinde 
eşit haklara sahip, demokratik kurallara bağlı ulusal bir devletin onurlu bir üyesi 
olmamızı sağlayan Cumhuriyet’tir. 

Bizler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda 
laik ve demokratik anlayıştan taviz vermeden ilerlemekteyiz. Buna hiçbir güç engel 
olamayacak ve Türkiye Cumhuriyeti devleti sonsuza kadar yaşayacaktır. Yeter ki 
bizler Atatürk’ün mirası olan bilimsel ve akılcı yoldan ayrılmayalım.

Biz eğitimcilere düşen en önemli görev, Cumhuriyet’imizi daima ileriye doğru 
götürmek adına hak ve özgürlüklerinin bilincinde nesiller yetiştirmektir. 
Öğrencilerimizin fikirleriyle ve emekleriyle ortaya çıkan “Cumhuriyet’in Sesi” 
gazetemiz, bu konudaki kararlılığımızın en büyük göstergesidir.

Bu duygu ve düşünceler ışığında herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, 
Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm 
şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.

Değerli Velilerimiz ve Sevgili Öğrenciler, 
“Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet bizler için, 
birbirinden ayrı düşünülemeyen iki önemli unsurdur. 
Biliyoruz ve inanıyoruz ki bugün, hiçbir ülkenin 
egemenliğinde değilsek uygar ve çağdaş yaşama 
yolunda emin adımlarla ilerliyorsak bu kazanımlar 

için borçlu olduğumuz Atatürk ve Cumhuriyet için ne kadar minnet duysak yine 
de azdır.

Mustafa Kemal Atatürk; önce işgal altındaki ülkemizi esaretten kurtarmış, 
sonra cumhuriyeti kurmuş, hemen ardından da çağdaş ve medeni bir dünyada 
var olabilmek adına gerekli inkılapları hayata geçirmeye kendini adamıştır. Tüm 
bunları yaparken beraberinde kültür, sanat, sağlık ve ekonomi gibi pek çok konuda 
da yenilikler getirmiştir. 

Cumhuriyet, belki de Mustafa Kemal Atatürk’ün düşündüğü çağdaş, medeni ve 
ekonomik bağımsızlığa sahip ülkeler arasında bağımsız bir ülke olabilmenin 
ilk ve tartışmasız adımı olarak verdiği karardı. Çünkü teklifi üzerine TBMM 
tarafından “Yaşasın Cumhuriyet” sesleri arasında kabul edilen cumhuriyet 
sonrası Cumhurbaşkanı olarak Çankaya’ya çıktığında, “Görevimi tamamladım.” 
düşüncesine kapılmamış, tam aksine, gerçek inkılaplarına ve Türkiye’nin her 
alanda ilerlemesi adına girişimlere başlamıştır. 

Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca savaş meydanlarındaki dehası değil, Cumhuriyet 
öncesi ve sonrası gösterdiği devlet adamı misyonu ile de tarihe iz bırakmış ender 
liderlerden biridir. Ekonomiden sosyal gelişmeye, sanayiden bankacılığa, tarımdan 
milli birliğin sağlanmasına, attığı her adım, çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti adına 
olmuştur. 

Mustafa Kemal Atatürk; çağdaşlığın, öncelikle eğitim ve kültürle hatta sanatla ne 
kadar ayrılmaz bir bütün olduğunu çok iyi biliyordu ve bu alanda da sayılamayacak 
kadar çok yeniliği ulusun hizmetine sunmaktan bir gün dahi geri durmadı. Siz 
-cumhuriyetin genç kuşakları- aydın bağımsız ve hürriyetin kıymetini çok iyi 
bilen öğretmenler tarafından bu değerleri öğrenerek yetişiyorsunuz. Cumhuriyet 
sizlerle gelişmekte ve bilimsel yeniliklere açık olarak ilerlemektedir. 

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, “Yurtta barış, dünyada barış” diyerek, tarihe ve 
geleceğe ışık tutan çok önemli ve insani bir prensibi dile getirmiştir. İnsanlığa barışı 
müjdelediği için cumhuriyet ulusumuzun sevgisiyle, sonsuza kadar yaşayacaktır. 
Bu vatan, sizlerin çabası ile dünyadaki saygın yerini ilelebet koruyacaktır. 
Cumhuriyet’imizin 97. yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, aziz 
şehitlerimizin ve gazilerimizin manevi huzurunda, bir kez daha, saygıyla eğiliyoruz. 
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İlkokul 1.-2. Sınıflar Birincisi
1-B

Leyla Erden

İlkokul 3.-4. Sınıflar Birincisi
4-D

Ela Gürler

İlkokul 4.Sınıf Şiir 
Yarışması Birincisi İlkokul 4-C

YAŞASIN CUMHURİYET!

Çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla

Nesilden nesile

Neşeyle kutlanan

Bir bayram

Bir miras

Bir varoluş öyküsüdür

Cumhuriyet

Okullarda, evlerde, sokaklarda, 

Her yıl

Coşkuyla kutlanan

Bir dayanışma

Bir beraberlik

Bir egemenlik öyküsüdür

Cumhuriyet

Yaşasın Cumhuriyet!

Hasan Asil

Turan

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Parlamento.

2. İtilaf Devletleri’nin işgallerine karşı 1919’da Anadolu’da başlayan  

  kurtuluş hareketinin ilk yayın organı olarak Sivas’ta çıkarılan gazete.

3. I. Dünya Savaşı sonrasında İtilâf Devletleri ile Osmanlı   

  İmparatorluğu hükümeti arasında 10 Ağustos 1920’de imzalanan  

  antlaşma.

4. 23 Nisan 1920’de Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri’nce işgaline  

  direniş göstermek üzere Türk milletinin ortaya koyduğu irade ile  

  kurulan  ve yasama erkini kullanan Türkiye Cumhuriyeti anayasal 

 devlet organı.

5. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin millî marşı.

6. Ulusal egemenlik. 

7. TBMM’nin hazırladığı ilk anayasanın adı.

8. Dinin devlet işlerine, devletin din işlerine karışmaması durumu.

9. Mustafa Kemal’in Çanakkale Cephesi’nde savaştığı yerlerden biri. 

SOLDAN SAĞA

1. Kurulduğu günden itibaren 98 yıldır devletin yasal düzenleme ve   

 kararlarını kamuya duyuran resmi gazete.

2. Türk Kurtuluş Savaşı hakkındaki haberleri duyurmak amacıyla Mustafa   

Kemal Atatürk’ün talimatıyla Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi    

tarafından 6 Nisan 1920’de Ankara’da kurulan devletin ilk haber ajansı.

3. Kazı bilimi.

4. Bir milletin hâkim olarak üzerinde yaşadığı, barındığı, gerekirse uğrunda   

canını vereceği toprak.

5. Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu, büyüdüğü şehir. 

6. Mustafa Kemal Atatürk’ün ileriye yönelik tahmin etme gücü ya da   

 yeteneği. 

7. Ülke bütünlüğünü korumak, ulusal egemenliğe dayalı tam bağımsız   

yeni bir Türk devleti kurmak için tüm ulusça girişilen savaş.

8. Bir devletin sahip olduğu limanları arasındaki deniz taşımacılığı ve deniz   

ticareti konusunda tanığı ayrıcalıktır.

9. Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere      

savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması,   

tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı,   

hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı hâldir.

Ortaokul 1.-2. Sınıflar İkincisi 
Elif Defne Ekşioğlu
5-A

İlkokul 3-4.Sınıflar Üçüncüsü
Deniz Can Binbay
4-B

İlkokul 1.-2. Sınıflar Üçüncüsü 
Efe Aydoğmuş
2-A

CUMHURİYET YOLUNDA, 
AYDINLIK YARINLARA!

Ortaokul 1.-2. Sınıflar Üçüncüsü 
Rüzgar Özer
5-A
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Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünde ortaokul 1. sınıf öğrencilerimiz “Atatürk’ün İzinde Cumhuriyet’le Aydınlık Yarınlara” temasından hareketle belirlenen 

“Bilim, Sanat ve Kültürün Aydınlattığı Cumhuriyet” başlığı ile ilgili Mustafa Kemal Atatürk’ün sosyal bilimlere ve alt bilim dallarına verdiği önemi ortaya çıkartacak 

çalışmalar yaptılar. Öğrencilerimiz, Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk tarihi ve kültürü ile ilgili açtığı kurumlardan olan Türk Tarih Kurumu, 

Türk Dil Kurumu, Ankara Dil, Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Sümerbank ve Etibank’ı araştırarak metin ve resim çalışmaları yaptılar. Yapılan öğrenci 

çalışmaları güneş şekilleriyle birleştirilerek eşsiz kültürel ve tarihi mirasa sahip olan yurdumuz Anadolu, bilimsel ve kültürel gelişmelerin yaşandığı Cumhuriyet 

dönemi ile aydınlatılmış oldu. Öğrencilerimiz, çalışmalarıyla cumhuriyetin ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmaya çalıştığını, toplumsal ve ekonomik 

kalkınmayı amaçladığını, Türk kültür ve eğitim sistemini geliştirmek ve zenginleştirmek için köklü değişimler yaptığını kavradılar. Siyasal yaşam biçimi olarak 

cumhuriyetin benimsenmesiyle birlikte kayıtsız şartsız ulusal egemenliğin halka ait olduğunu hazırladıkları görsel ve yazılı çalışmalarla betimlediler. 

Ortaokul 2. sınıf öğrencilerimiz, “Tarihi Mirasımızla Cumhuriyetin Yarınlarına” isimli ortak bir çalışma hazırladılar. Çalışmalarıyla sosyal bilgiler dersinde işlediğimiz 

“Kültürel Ögelerimiz, Tarihi Bağlarımız” konuları doğrultusunda tarihi mirasımız, kültürel bağlarımız ve bağımsızlık sembollerimizi kavradılar. Bu sembollerimizi 

bayrağımız, vatanımız, İstiklal Marşı’mız, başkentimiz, dilimiz, anayasamız ve milli bayramlarımız ile ilgili görsel çalışmalar hazırlayarak betimlediler.  Mustafa 

Kemal Atatürk’ün de vurguladığı gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Kültürün okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders 

almak, düşünmek ve anlama yeteneğini eğitmek olduğunu öğrencilerimiz hazırladıkları çalışmalar ile ortaya koydular. Böylece bağımsızlığımızın ve vatanın 

bölünmez bütünlüğünün simgesi olan Cumhuriyet’imizi korumanın, yaşatmanın ve gelecek nesillere ulaştırmanın Türk milletinin en önemli görevi olduğunu 

hazırladıkları görsel ve yazılı çalışmalar ile ifade ettiler. 

Cumhuriyet coşkusunu yaşadığımız bu günlerde ortaokul 3. sınıf 

öğrencilerimiz,  “Bir Fedakârlık, İletişim ve Dayanışma Öyküsüdür 

Cumhuriyet” teması ile 19 Mayıs 1919’da başlayan ve bir milletin 

yeniden bağımsız olma yolunda verdiği Milli Mücadele öyküsünü 

hazırladıkları çalışma ile anlattılar. İrade-i Milliye, Hâkimiyet-i Milliye 

gazeteleri ve Anadolu Ajansı ile sağlanan iletişimin gücü, Anadolu 

kadının Milli Mücadele’deki rolü, Tekâlif-i Milliye Emirleri ile sağlanan 

dayanışma ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşı’mız, tarihte eşine 

az rastlanır bir zaferin öyküsüdür. Bu zafer, Cumhuriyet tarihimizin 

önemli dönüm noktalarından birisi olma özelliğini taşımaktadır. 

Ulusal Kurtuluş Savaşı ruhumuzun, dayanışmamızın, milli birlik ve 

beraberliğimizin devam etmesi temennisi ile…

İTÜ GVO Beylerbeyi Yerleşkesi Sosyal Bilimler Bölümü

BİLİM, SANAT VE 
KÜLTÜRÜN AYDINLATTIĞI 
CUMHURİYET!

TARİHİ MİRASIMIZLA 
CUMHURİYET’İN YARINLARINA

BİR FEDAKÂRLIK, İLETİŞİM 
VE DAYANIŞMA ÖYKÜSÜDÜR 
CUMHURİYET

Ortaokul
1. Sınıf

Ortaokul
2. Sınıf

Ortaokul
3. Sınıf
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CUMHURBAŞKANLIĞI 
SENFONİ ORKESTRASI 
(Muzika- i  Hümayun)

Dünyanın en köklü sanat kurumlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 

200 yıla yaklaşan tarihi içinde, sanat hayatında hiçbir kesintiye uğramadan sürekliliğini 

korumuş ender sanat kurumlarından biridir. Cumhuriyet’e kadar orkestranın adı 

“Muzika-i Hümayun’dur ve bu aşamadaki faaliyetleri saraya özeldir. Muzika-i Hümayun 

1826’da Mehterhane’nin kapatılmasıyla Sultan II. Mahmut bir askeri musiki sistemi 

geliştirmek istemiş ve İtalya’dan müzisyenler getirtme kararı almıştır, 1827’de Muzika-i 

Hümayun kurulmuştur. Avusturya-Macaristan İmparatorluk Sarayı’ndan İstanbul’a davet 

edilen Giuseppe Donizetti orkestranın şefliğine getirilmiş̧, çok sesli müzik kültürü kısa 

zamanda benimsenmiş ve kurumsallaşmıştır.

Orkestra 27 Nisan 1924’te Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ile Ankara’ya taşınmış, 

yepyeni bir anlayışla, halkın kültür ve sanat düzeyini yükseltmek amacıyla faaliyet 

gösteren öncü bir sanat kurumu niteliği kazanmıştır. Atatürk’ün yüce makamının adını 

vererek onurlandırdığı orkestra (Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası) aynı zamanda 

Cumhuriyet tarihinin ilk müzik kurumu olmuştur. Büyük Atatürk’ün öngördüğü sanat ve 

müzik ilkeleri ışığında, çok sesli müzik kültürünün gelişmesi ve uluslararası düzeyde en 

yüksek seviyede temsil edilebilmesi amaçlanmıştır.

Hilafetin kaldırılmasında 8 gün sonra, 11 Mart 1924’te orkestra, TBMM’nin karşısındaki 

binada ilk konserini verdi. Yeni hükümetin önünde ilk sınavını böylece veren orkestra, 

27 Nisan 1924 tarihinde dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Atatürk’ün emri ile Ankara’ya 

taşındı. Osman Zeki Üngör’ün yönetiminde çalışmalarına devam eden orkestra, Türk 

Ocağı’ndaki konserlerin yanı sıra radyo konserlerine ağırlık verdi.

Cumhuriyet dönemindeki ilk yurt dışı turnesi 1926 yılında gerçekleşti. “Karadeniz 

Gemisi”ndeki Yerli Malı Sergisi’nin Avrupa sahil şehirlerine yaptığı 4 aylık geziye katılan 

orkestra büyük ilgi gördü. Yine Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığına 1932 

yılına kadar bağlı olarak çalışmayı sürdüren orkestra, 23 Haziran 1932 tarihinde Zeki 

Üngör’ün çabaları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlandı. Riyaset-i Cumhur Filarmoni 

Orkestrası adını alarak Cumhuriyet ile özdeşleşti. Bu adın alınması ile bando ve orkestra 

kesin olarak birbirlerinden ayrıldı. Zeki Üngör 1934’te orkestradan ayrıldı.1934-1935 

yıllarında önce Ahmed Adnan Saygun, sonrasında ünlü Alman besteci Paul Hindemith 

müzik eğitimi veren kurumların programlarını oluşturmakla görevlendirilmiştir. Bu 

Tarih Orkestra 
şefleri

1924–1934 Zeki Üngör

1934-1946 Adnan Saygun

1935-1946 Ernst Praetorius

1946-1952 Hasan Ferit Alnar

1957-1959 Robert Lawrence

1960-1962 Bruno Bogo

1960-1963 Otto Matzerah

1963-1971 Gotthold E. Lessıng

1971-1975 Jean Perisson

1977-1982 Tadeusz Strugala

1982-1986 Hikmet Şimşek

1988-1999 Gürer Aykal

2007-2020 Rengim Gökmen

2020-günümüz Cemi’i Can Deliorman

dönem Paul Hindemith’in önerisi ile Alman Orkestra Şefi Dr. Ernst Praetorius orkestranın 

daimi şefliğine getirilmiştir. Değerli bir orkestra pedagogu olan Praetorius orkestra 

repertuvarını genişletmiş ve kurumun sanatsal seviyesini uluslararası düzeye taşımıştır.

Praetorius’un vefatı üzerine 1946 yılında orkestranın 1. Şefliği görevine Hasan Ferit Alnar 

getirilmiş, sonrasında Gotthold Ephraim Lessing başta olmak üzere orkestrayı pek çok ünlü 

orkestra şefi yönetmiştir. Lessing, orkestranın yurt içi ve yurt dışı konserlerinde büyük 

başarı sağlamış, özellikle Çağdaş Türk Bestecileri’nin ilk icralarına önem vermiş ve ilk 

kayıtlarını gerçekleştirmiştir.

1957 yılından sonra uluslararası platformlarda da adını duyuran Cumhurbaşkanlığı Senfoni 

Orkestrası başta Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya, İtalya, Fransa, 

İsviçre, İsveç, Norveç, Finlandiya, İspanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Macaristan 

gibi önemli Avrupa ülkeleri olmak üzere, Rusya, Kırgızistan, Kazakistan, İran, Irak, Katar, 

Güney Kore, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi birçok 

farklı ülkede konserler gerçekleştirmiş, bu turnelerde aldığı olumlu kriterlerle Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kültürel varlığının tanıtılmasında pay sahibi olmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Louis Fremaux, Lukas Foss, Walters Susskind, Jiri 

Belohlavek, Aaron Copland, Jean Perisson, Vladimir Fedoseyev, Karsten Andersen, Bruno 

Aprea, Massimo Pradella, Tadeusz Strugala, Marek Pijarowski, Andris Poga, Gilbert Varga, 

Christian Jarvi, Anatol Fistullari, Hermann Scherhen, George Pehlivanian, Michel Tabachnik, 

Alexander Rahbari gibi birçok tanınmış şefle çalışmıştır.

Andre Navarra, Yehudi Menuhin, Wilhelm kempff, Joaquin Rodrigo, Albricht Mayer, Jean Pierre Rampal, Igor Oistrakh, 

Leonid Kogan, Raphael Wallfisch, Hagai Shaham, Truls Mork, Viktor Pikayzen, Julian Rachlin, Paul Tortelier, Pierre 

Fournier, Valeri Klimov, Grigory Sokolov, Peter Katin, Gary Karr, Stefan Ruha, Maria Kliegel, Elina Vahala, Robert 

Cohen, Aurèle Nicolet, Janos Starker, Yuri Bashmet, Valeri Oistrakh, Baiba Skride, Mintcho Mintchev, Andor Foldes, 

Alexander Markov, Johannes Moser, Vaclav Hudecek, Karl Leister, Lothar Koch, Alirio Diaz, Paul Badura Skoda, 

Natalia Gutman, Sarah Chang, Antonio Meneses, Stefan Dohr, Patricia Kopatchinskaja, Roby Lakatos, Shlomo Mintz, 

Alexander Rudin, Maxim Vengerov, Vadim Repin, Angela Gheorghiu, Jose Carreras gibi tanınmış uluslararası solistler 

orkestraya konuk olmuşlardır.

Devlet sanatçılarımız; Suna Kan, Ayla Erduran, Ayşegül Sarıca, İdil Biret, Gülay Uğurata, Gülsin Onay, Verda Erman, 

Hüseyin Sermet orkestranın daimi solist sanatçıları olmuş aynı zamanda orkestra; Ayhan Baran, Ruşen Güneş, Gülşen 

Tatu, Güher - Süher Pekinel, Ferhan - Ferzan Önder, Fazıl Say, Muhittin Dürrüoğlu gibi birçok değerli Türk solist sanatçı 

ile konserler gerçekleştirmiştir.

Orkestranın daimi Türk şefleri arasında Hikmet Şimşek (1959), Gürer Aykal (1988), Rengim Gökmen (2007), Erol 

Erdinç (2011), Selman Ada (2014), Rengim Gökmen (2015) bulunmaktadır. Orkestranın daimi şefliğini 2020 - 2021 

konser sezonundan itibaren Cemi’i Can Deliorman yapmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, periyodik konserleri dışında Ankara’da 2000 den fazla radyo-televizyon, gençlik 

ve halk konserleri gerçekleştirmiştir. Çocuklara yönelik açıklamalı eğitim konseri ile beraber “Kampüste Senfonik 

Akşamlar” turneleri ile 36 farklı kampüste on binlerce gence ulaşmıştır.

Cumhuriyet tarihimizin en önemli kazanımlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, birçok farklı alanda 

yürüttüğü özverili ve başarılı çalışmalarına aynı kararlılıkla devam etmektedir. 

98
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CUMHURİYET’İN İLANINDAN 
GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE 
NİCELİKSEL VE NİTELİKSEL 
GELİŞMELER!

TÜRK BAYRAĞI ÇİZİMİ

Dünyanın en önemli liderleri arasında gösterilen ve yaptıklarıyla birçok medeniyete yol göstermiş olan Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri Türkiye 
Cumhuriyeti’dir. Takvimler 29 Ekim 1923’ü gösterirken Atatürk başarılı bir liderlik örneği göstermiştir. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in ilanı ile eğitim, kültür, 
sanat, tarım ve ulaşım gibi birçok alanda yenilikler olmuştur. Medreseler kapatılmış, yeni ve modern okullar açılmıştır. Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı 
verilmesiyle kadın çalışma oranları her geçen yıl artmış ve artmaktadır. Biz de ortaokul 2. sınıf öğrencilerimizle cumhuriyetin ilanından günümüze kadar 
Türkiye’deki niceliksel gelişmeleri araştırdık.  

Cumhuriyet’in ilan edildiği tarihte 80 okul öncesi eğitim kurumu, 136 öğretmen ve 5880 öğrenci mevcut olduğu bilinmektedir. 2020 yılında okul öncesi eğitim 
kurumlarında eğitim alan çocukların sayısı 1 milyon 630 bin olarak açıklanmıştır. Bununla birlikte 2020 yılında okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim veren 
öğretmen sayısının 98.825’tir. Ayrıca okul öncesi eğitim veren öğretmenlerin %95’inden fazlasını kadınlar oluşturmaktadır. 

Türk Bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 3. maddesine göre, “Şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.” 2893 kanunun numaralı Türk 
Bayrağı Kanunu 22/9/1983 yılında kabul edilmiştir. Kanun maddelerinde Türk Bayrağının ölçüleri yer almaktadır. Sadece bu ülke topraklarında yaşayan 
insanlar için değil, tarihimize saygı duymuş olan her insan için oldukça önemli olan Türk bayrağı çizimi kanunda maddeler halinde belirtilmiştir. 

Madde 1 - (Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Bu Tüzük: 
Türk Bayrağının ve özel bayrakların standartlarını bayrağın hangi 
kumaşlardan yapılacağını, hangi kapalı yerlere konulacağını,  nerelere fon 
olarak takılacağı veya asılacağını, kamu kurum ve kuruluşlarında ve bunlar 
dışındaki yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceğini, nasıl katlanacağını, Türk 
Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk bandıralı ticaret gemilerinde 
Bayrak çekme ve indirme zamanlarını, Bayrak çekilirken ve indirilirken 
yapılacak törenlere dair hususları ulusal geleneklere göre Bayrağın diğer 
kullanılma şekli ve yerleri ile Türk Bayrağı Kanunu’nun uygulanmasına dair 
diğer esasları kapsar.

Madde 2 - Bu Tüzükte geçen deyimlerden: 
A) Bayrak, Türk Bayrağı
B) Uçkurluk, Bayrağın, ipin geçeceği, beyaz kumaştan, 
     bayrak enince yapılmış bölümü,
C) Uçum kenarı, Bayrağın uçkurluk karşısına gelen kenarı,
D) Üst kenar, çekildiği zaman bayrağın üste gelen kenarı, 
E) Alt kenar, çekildiği zaman bayrağın alta gelen kenarı,
F) Uçkurluk dış kenarı, uçkurluğun direğe gelen kenarı, 
G) Uçkurluk iç kenarı, uçkurluğun kumaşa dikilen kenarı, 
H) En, bayrağın üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık,
I) Boy, uçkurluk dış kenarıyla uçum kenarı arasındaki uzaklık, 
J) Bayrak merkezi, bayrak dikdörtgeninin köşegenlerinin kesiştiği nokta,
K) Bayrak ekseni, bayrak merkezinden üst ve alt kenarlara paralel olarak 
geçtiği farz edilen çizgi, anlamına gelir
Biz de ortaokul 3. sınıf öğrencilerimizle Türk bayrağının çizim aşamalarını 
araştırdık ve Türk bayrağı çizimlerimizi yaptık. 
Türk bayrağı çizimi adım adım aşağıda belirtilmiştir. Türk bayrağı ölçüleri ve 
çizimi şu şekildedir: 

• Bayrak genişliği tespit edilir. (Genişlik bayrakta temel ölçüdür, 
    diğer ölçüler bu ölçüden yararlanarak hesaplanır.)
• 50 cm genişliğinde, 70 cm boyunda bir dikdörtgen hazırlanır.
• Genişlik ölçüsünü ikiye bölünerek yardımcı çizgi olarak çizilir.
• Bayrağın sol kenarından içeriye uçkurluk genişliği işaretlenir ve uçkurluk çizilir.
• Genişlik ölçüsünü ikiye bölen yardımcı çizgi üzerinde, uçkurluk çizgisinden içeriye  
  A=25 cm girerek ayın dış daire merkezini işaretlenir.
• Pergeli ayın dış daire merkezine batırarak, ayın dış dairesinin yarıçapı B̧=12,5cm  
   açıp dış daire çizilir.
• Ayın dış daire merkezinden sağa C=3, 125 cm. girerek iç daire merkezini   
   işaretleyiniz. ‘Pergeli ayın iç daire merkezine batırarak, ayın iç dairesinin yarıçapı  
   Ḑ=10cm. açıp, iç daireyi çiziniz.
• Ayın iç çemberinin, genişlik ölçüsünü ikiye bölen çizgiyi kestiği yerden sağa 
   E=16,6  cm. işaretleyiniz.
• İşaretlenen yerden sağa doğru yıldız dairesinin yarıçapı F̧=6,25 cm işaretleyerek,  
   yıldız dairesinin merkezini bulunuz.
•  Pergeli yıldız dairesinin merkezine koyup, yıldız dairesinin yarıçapı kadar açıp   
   daireyi çiziniz.
• Dairenin sağ yarıçapının ortasını bulunuz.
• Pergeli, bulduğunuz orta noktadan, dairenin üst noktasına kadar açıp sol yarıçap  
  çizgisine kadar bir yay çiziniz.
• Çizilen bu yayın dairenin üst kısmını ve dairenin sol yarıçapını kestiği noktaları          
   birleştiriniz, ortaya çıkan çizgi dairenin 5/1̧idir.
• Pergeli dairenin 5/1’i kadar açıp, çemberin orta çizgiyle kesiştiği noktadan   
   başlamak üzere daireyi 5 parçaya bölünüz.
• Bulunan noktalar çizimde görüldüğü gibi birleştirilerek yıldız çizimi tamamlanır.

    İTÜ GVO Beylerbeyi Yerleşkesi Matematik Bölümü

Osmanlı Devleti’nde ve cumhuriyetten sonra ülkemizde yükseköğretim kurumu 
olarak çalışmalarda bulunan Darülfünun yetersiz kalmasından dolayı, bizzat 
Atatürk’ün isteğiyle, Türkiye’ye çağrılan İsviçreli Profesör Albert Malche’in verdiği 
rapor doğrultusunda Darülfünun yenilikler yapılan bir kurum olmuştur. Böylece 
yükseköğretim sistemimizde yapılan çağdaşlaşma ve yenilikler ile üniversite 
reformu hızlı bir gelişime ve değişime başlamış oldu. 1863’te eğitime başlayan 
Darülfünun (Fenlerevi) kapatılarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün kararıyla 31 Temmuz 
1933 yılında çağdaş bir eğitim kurumu olan İstanbul Üniversitesi açılmış oldu.   

Cumhuriyetten sonra mühendis yetiştirme alanında Yüksek Teknik Okulları, 
Mühendislik-Mimarlık Akademileri, Fen Ziraat Fakülteleri ve Teknik Üniversiteler 
çalışmalarda bulunmaktaydı.  İstanbul Teknik Üniversitesi, 1773 yılında 
Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn adıyla kurulmuş ve Cumhuriyet tarihimizde 
Mühendislik Fakültesi bakımdan ilk üniversitemizdir.  Bünyesindeki 13 fakülte, 
39 bölüm ve 6 enstitü ile akademik etkinliklerini günümüzde de sürdürmektedir.
2020 yılında devlet üniversitesi sayısı 129, vakıf üniversitesi sayısı 80 olarak 
açıklanmıştır. 1923 yılında 4112 km olan demiryolu hattı, 2019 yılı verilerine göre 
10378 km olarak belirlenmiştir. 1923 yılında 86 adet tedavi kurumu varken, TÜİK’in 
açıkladığı sağlık kurumu sayısına ait en güncel veri 2018 yılında 34.559 olmuştur. 
Harf devrimi ile 1928-1946 yılları arasında millî, memleket, maarif, umumi, 
kitapsarayı ve halk ismi ile kurulmuş ve süreç içerisinde değişimlere uğramış 
kütüphanelerinin sayısı yaklaşık 55’tir. Halkevi kütüphanelerinin sayısı ise 1932-
1946 yılları arası 400’dür. TÜİK’in açıkladığı halk kütüphane sayısına ait en güncel 
veri 2019 yılında 1.182 olmuştur. Cumhuriyet’in ilanı öncesinde 12 gazete ve dergi 
kurumu varken, 2019 TÜİK verilerine göre bu sayısı 5.485 olarak açıklanmıştır.  
Osmanlı döneminde 13 tane çeşitli alanlarda üretim yapan fabrika bulunmaktaydı.  
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu fabrikalar sayesinde 1929-1938 yılları 
arasında ağır sanayi üretimi % 152 artarken toplam sanayi üretimi % 80 artmıştır. 
Cumhuriyetin ilanından Atatürk’ün ölümüne kadar geçen sürede Atatürk’ün emri ile 
toplam 46 tane (9 tane temel atma) fabrika açılmıştır. 

Okul sayısı Öğrenci 
sayısı

Öğretmen 
sayısı

Okul Öncesi 
Eğitimde 
(Devlet + Özel)

32.554 5.279.945 309.247

İlkokul                      
 (Devlet + Özel) 24.790 5.701.564 37.159

Ortaokul                 
(Devlet + Özel) 19.268 5.630.652 380.631

Ortaöğretim             
(Genel + Mesleki)                 13.046 5.701.564 380.631
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Bilim, sağlam ve güvenilir bilgiye, objektif düşünceye dayanan, çeşitli metotlardan yararlanarak gerçeğe uygun bilgiler elde etmeyi amaçlayan zihinsel çabaların 

ürünüdür. Bilim bütün insanları ortak düşüncede birleştirir. Bilime önem veren milletler, teknoloji alanında ileri giderek gelişir, modern ve rahat yaşam koşullarına 

erişir. Bilim sayesinde insanoğlu günlük hayatında değişiklikler yaratabilir. Bu nedenle bilim ve teknoloji her alanda esas alınmalı ve insan hayatına yön vermelidir. 

Kurtuluş Savaşı’nın sona ermesiyle beraber, ülkemizin gelişmesinin bilimsel çalışmalarla sağlanacağını ifade eden Atatürk, 1923’te şunları söylemiştir:

“Arkadaşlar, bundan sonra pek mühim zaferlere kavuşacağız. Fakat bu zaferler, süngü ile değil, iktisat ve ilim zaferleri olacaktır. Ordularımızın şimdiye kadar 

istihsal ettiği muzafferiyetler, memleketimizi halâs-ı hakikîye sevk etmiş sayılmaz. Bu zaferler ancak müstakbel zaferlerimiz için kıymetli bir zemin hazırlamıştır. 

Muzafferiyât-ı askeriyemizle mağrur olmaya bu yeni ilim ve iktisat zaferlerimize hazırlanalım.” (Akil Aksan, Atatürk Der ki, Ankara, 1981, s.74.)

Cumhuriyet’imizin 97. yılını kutlarken Mustafa Kemal Atatürk’ü, kurduğu Cumhuriyet’i ve cumhuriyetin ilelebet yaşaması için bilimin ve fennin önemini bir kez 

daha kavrayabilmek adına “Atatürk’ün İzinde Cumhuriyet’le Aydınlık Yarınlara” temasından hareketle öğrencilerimizle paylaşımlarda bulunduk. Öğrencilerimiz, 

cumhuriyetin bizlere kazandırdıklarını görsel ve yazılı çalışmalarla sundular.

Ne mutlu Atatürk’ün gösterdiği aydınlık yoldan yürüyen yeni kuşaklara!

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

İTÜ GVO Beylerbeyi Yerleşkesi Fen Bilimleri Bölümü

ATATÜRK’ÜN İZİNDE 
CUMHURİYET’LE 
AYDINLIK YARINLARA

İTÜ GVO AİLESİNİN 
CUMHURİYET COŞKUSU

CUMHURİYET

Cumhuriyet benim için,

Rengârenk bir dünyadır.

Ata’mızdan bize armağan

Her renge sadıktır.

Cumhuriyet benim için

Kırmızı beyaz bir ağaçtır.

Ata’m dikti onu bize,

Biz büyütelim diye.

Cumhuriyet benim için

Asla batmayan bir güneştir.

Doğdu bir kere tepeye

Biz onu yükseltelim diye.

Cumhuriyet benim için

Muhteşem bir armağandır;

Ata’mızdan bize,

Bizden yeni nesillere.

Yaz İmer 7-F
Özel Dr. Natuk Birkan Ortaokulu

CUMHURİYET

Atatürk’ün cesareti, gururu,

Bizim bugünlere gelmize yol oldu.

Ordularla savaştılar, cephelerde aç kaldılar,

Yine de özgürlüğümüzü geri aldılar.

Ankara’da kurdular, Millet Meclisimizi.

Padişahı tahtından indirdiler,

Yerine cumhuriyeti, özgürlüğü ,

Çağdaşlığı koydular…

Yaşasın cumhuriyet!

Ülkeyi sen kurtardın.

Yaşasın Kemal Paşa!

Ülkeyi sen kurtardın.

Bilge Su Arıcı  6-B

İTÜ GVO İzmir

İNANÇ

Bu vatanın bağrında anaların çığlığı

Her feryadın içinde şehitlerin aktı kanı

Büyük küçük demeden yazıldılar askere

Vatansız kalmaktansa gönüllüydüler ölmeye

Sema kızıla boyandı, toprak kana boğuldu

“Ya istiklâl ya ölüm!” yürekleri coşturdu

Milli mücadeleyi haykırmak Akif’e nasip oldu

Esir etmek mümkün değil Türk’ün özgür ruhunu

Elde yok avuçta yok bir fakir şair idi

Onurdan zengindi o, ödül kabul etmedi

Her şehidin kabrinden aldı birer temenni

Bu ulusun destanı düşmanı dize getirdi

Zulüm arşa dayansa da vazgeçme emelinden 

Ülkünü unutma ki kaybetme temelinden

İman doluyken göğsü korkmaz Türk şehadetten

Hakkıdır bu milletin hür yaşamak ezelinden

Rabia Ecem Koç
Özel Dr. Natuk Birkan Ortaokulu Mezun Öğrenci

CUMHURİYET

Sene bin dokuz yüz yirmi üç,

Tek amacımız,

Çağdaş uygarlık,

Ve korkusuz yaşamak.

Düşüncemiz demokrasi,

Kişiliğimiz laiklik

Alınlar açık, yüzler pak

Amacımız saltanatsız yaşamak.

Atamızdan yadigâr,

Milletimize armağan

Ey hürriyet ve cumhuriyet!

Yaşatır şanlı bir hayat.

Coşkuyla ve sevinçle,

Bayrağı çekeriz göklere,

Yürürüz izinden birlikte,

Atamın emanetinde.

Nil Korkmaz 10-A

İTÜ GVO İzmir

Özel Dr.  Sedat Üründül Anaokulu 
Öğrenci lerimizin Cumhuriyet Bayramı 
Çal ışmaları

Özel  İzmir İ lkokulu ve 
Ortaokulu Öğrenci lerimizin
Cumhuriyet Bayramı Çal ışmaları

Özel  Dr.  Natuk Birkan İ lkokulu ve 
Ortaokulu Öğrenci lerimizin
Cumhuriyet Bayramı Çal ışmaları



1514

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu / 29 Ekim 2020 İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu / 29 Ekim 2020

T H E  V O I C E  O F  R E P U B L I C

Following Atatürk’s Footsteps

The most important thing is to follow in Atatürk’s footsteps and apply in our daily life what he addresses us in his 
Declaration to the Turkish Youth. We always keep in mind the importance of his reforms and principles, too. The 
reforms were very important at the end of the foundation of The Republic of Turkey to be modernised in order to 
progress towards the level of contemporary civilizations and to be an active member of the culturally developed 
communities. Atatürk was a military genius, a charismatic and visionary leader, also a comprehensive reformer. We 
must always appreciate and be very proud of having such a unique leader. 
Now I want to remind you the Declaration to the Turkish Youth, which was written by Atatürk who is our founding 
father and national hero: 

DECLARATION BY ATATÜRK TO THE TURKISH YOUTH 

Turkish Youth! 
Your first duty is forever to preserve and to defend the Turkish Independence and the Turkish Republic. 
This is the very foundation of your existence and your future. This foundation is your most precious treasure. In the 
future, too, there may be malevolent people at home and abroad who will wish to deprive you of this treasure. 
If some day you are compelled to defend your independence and your republic, you must not tarry to weigh the 
possibilities and circumstances of the situation before taking up your duty. These possibilities and circumstances may 
turn out to be extremely unfavourable. The enemies conspiring against your independence and your Republic may 
have behind them a victory unprecedented in the annals of the world. It may be that, by violence and ruse, all the 
fortresses of your beloved fatherland may be captured, all its shipyards occupied, all its armies dispersed and every 
part of the country invaded. And sadder and graver than all these circumstances, those who hold power within the 
country may be in error, misguided and may even be traitors. Furthermore, they may identify their personal interests 
with the political designs of the invaders. The country may be impoverished, ruined and exhausted. 
Youth of Turkey’s future, 
Even in such circumstances, it is your duty to save the Turkish Independence and Republic. 
You will find the strength you need in your noble blood. 
Mustafa Kemal Atatürk 10/20/1927

Ata Türkmenoğlu 7-B

Roots of the republic is beneath us,
Even when we were in a bad situation,
Poor foot stepped to the ground,
Until they saw Atatürk,
Bad days went off,
Literally Turkey finally reached the blessing of freedom,
Impressive things happened and now we
Celebrate the 97th anniversary of the Turkish Republic.

Ali Özkaraca 6-B

Key to Victory
A
Torn
Apart country
Trying to keep up their
Unity…
Rising up from the ashes like a phoenix
Key to their victory was ATATÜRK

Canberk Bilgin 6-A

ATATÜRK
Atatürk was 
The leader of Turkey
A good soldier and we are
Thankful for everything
Until forever
Republic of Turkey will never forget this  
Kind and clever man  

Kurt Emin Özübek 6-B

Atatürk gave us the republic as a present
The youth need to protect it forever
As we work harder and harder
The future will be bright and clear
Universal peace was his dream
Rising sun will always be above our flag and
Kindly shine over our country

Nehir Cansu  6-A

To a Bright Future with the Republic 
Following in Atatürk’s Footsteps

Republic means freedom, sovereignty. The 
nation can govern itself; everyone is equal 
in the republic. People elect their deputies. 
The country is independent.
It wasn’t easy to establish Republic. Atatürk 
and his friends played an important role in 
the Republic. They worked very hard. Lots 
of people lost their families and died to 
establish the Republic.

Atatürk trusted us. We are going to follow 
in Atatürk’s footsteps. Atatürk said that “I 
am very happy that one day I will leave 
this country to the young people like you 
who understand me.”

This year we can’t celebrate Republic in the 
school but we will celebrate it at home. 
Happy Republic Day.

Deniz Birdal  
7-C

REPUBLIC

The form of government, in which those who run the state come 
to power by election, is called a republic. Most of the states in 
the world are governed by republic. Sovereignty belongs to the 
nation in countries ruled by republic. The nation chooses the 
people to rule the state. Thus, the people rule themselves.

Our homeland gained the republic after the War of Independence. 
Previously, the name of our state was the Ottoman State. All 
authority in the state administration was in the hands of the 
sultan. The Ottoman State was defeated in the First World War. 
The enemies entered our homeland. Mustafa Kemal went to 
Samsun on May 19, 1919. In April 23, 1920 he opened the Grand 
National Assembly of Turkey. Mustafa Kemal was elected as the 
president of the parliament. Our army won the İnönü Wars. We 
then ended the Battle of Sakarya and the Commander-in-Chief 
Field War with victory. We signed the Lausanne Peace Treaty on 
July 24, 1923 with the Greeks and the states where we fought 
the First World War. All states of the world have agreed that 
Turkey is an independent state. Our country has regained its 
sovereignty. Grand National Assembly of Turkey was declared 
a republic on 29 October 1923. Our state was named as the 
REPUBLIC OF TURKEY. Ataturk became our first president.

This year, with the Republic of which we celebrate the 97th 
anniversary, it has brought many things that cannot be counted 
towards our country and nation. First of all, our state and political 
life belong directly to the nation, not to a person, group or class. 
Everyone has become equal before the law. Our fundamental 
rights and freedoms are guaranteed.

Behind this great success are the blood of thousands of martyrs 
and thousands of veterans. For this reason, the development 
of the republic and its protection from any danger that may 
arise is a duty that the Republic youth owes to Atatürk and his 
revolutionary friends. We, as a youth of Atatürk’s Republic, will 
protect these relics continuously, the Republic of Turkey will live 
forever. 

Yağız Efe Karakılıç 7-A

29th October
THE RISE OF TURKEY

On the 29th October, Turkey was reborn from the ashes like a 
phoenix.

The civilians were trying to heal the scars of the Great War. 
Atatürk was trying to lead the people to the right way.

He wanted to make the country independent. He started 
working. He made diplomatic, complex and very hard decisions. 
He didn’t give up, he stood up even he fell so hard that he 
couldn’t move on anymore. Everyone wanted him to give up 
but he was determined to move on. He continued working, 
he believed in himself and his country, and finally he succeeded. 
Now everybody follows in his footsteps.

Tevfik Burak Tunçay
7-D

Dear ATATÜRK,

First thank you so much for the things you did for the Turkish Republic and 
for us. You are a great leader. You are a role model with your determination, 
with your love for our country, with your precious ideas for everyone in the 
world. You are such a great person. I am proud that I have been living in a 
country that you founded. You and your friends are heroes in our hearts. Your 
effort and determination overcame many obstacles that our country faced. 
I feel honoured whenever I learn something new about you. You are the 
best and the most self-sacrificing person ever. You did a lot to make Turkish 
people reach to the welfare level. People from all over the world takes your 
effort and your ideas as an example. You are the reason that we are able to 
live peacefully. We, as Turkish citizens, will never forget what you did for us. 
We are going to follow your modern ideas and make the world a better and 
a peaceful place to live. 

I promise you, we as the youth will raise our country. We love you so much 
and will always follow your principles. 

Birce Özdemir
8-D

Dear Atatürk,
First of all thank you for everything you did for us and our country. 
I’m forever grateful. On this day, 29th October, you and the parliament 
proclaimed Turkey’s Republic. 

Your efforts, love and determination to make our country become what it has 
become now is admirable and amazing. If you hadn’t made your ideas heard, 
this amazing country that we call ours wouldn’t be what it is now. 

You are truly a role model for many people. You are being honoured and 
thanked by thousands every day. And today is one of those days. We are 
immensely thankful.
      Ela Çıtıpıtıoğlu  8-A

Ayşe Naz Kaya 5-D

Berk Batu Çetin 5-B

Perla Palamutçuoğulları 5-C

Ceren Kaygusuz
5-A
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İlkokul 2. Sınıflar
2-A

İlkokul 2. Sınıflar
2-B

İlkokul 2. Sınıflar
2-C

Çağdaş bir cumhuriyet kurmak demek, milletin insanca yaşamasını bilmesi, insanca yaşamanın neye bağlı 
olduğunu öğrenmesi demektir. İlkokul 2. sınıf öğrencileri olarak bu doğrultuda panolarımızı oluşturduk.

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN CUMHURİYET

İlkokul 2. Sınıflar
2-D

Bugünün küçükleri yarının büyükleri olan bizler, Atatürk’ün emanet ettiği 
“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” kutlama etkinlikleri kapsamında 1. sınıf öğrencileri olarak  

“Atatürk’ün İzinde Cumhuriyet’le Aydınlık Yarınlara”  teması ile ilişkili çalışmalarımızı görselleştirdik.

İlkokul 1. Sınıflar
1-A

İlkokul 1. Sınıflar
1-B

İlkokul 1. Sınıflar
1-C



B İ Z İ M  R E N K L E R İ M İ Z L E
C U M H U R İ Y E T
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İlkokul 
3. Sınıflar

Çocuklara çok güvenen ve geleceğimizi onlarda gören Büyük Atatürk’ün izinde 
yürümekten vazgeçmeyen İTÜ GVO Özel Beylerbeyi İlkokulu 3. sınıf öğrencilerimiz, 

“Atatürk’ün İzinde Cumhuriyet’le Aydınlık Yarınlara”  dediler.
Yaptıkları resimlerle bu sevginin hiç bitmeyeceğini vurguladılar.

En büyük bayramımız olan “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” kutlama etkinlikleri kapsamında 
ilkokul 4. sınıf öğrencileri olarak  “Atatürk’ün İzinde Cumhuriyet’le Aydınlık Yarınlara”  

teması ile ilişkili çalışmalarımızı görselleştirdik.

İlkokul 
4. Sınıflar

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN CUMHURİYET

“Bir milletin sanat 
yeteneği güzel 

sanatlara verdiği 
değerle ölçülür.”

İTÜ GVO  BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ  ÖĞRENCİLERİ

M.Kemal ATATÜRK
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Türkiye’nin resim sanatı tarihinde önemli bir yeri olan 
isimleri ve eserleri vardır. Bunların bir kısmı resim eğitimi 

almak için Paris’e gönderilen sanatçılarımız ama hepsi 
sanatlarıyla dünya çapında tanınan, yurt dışında da sergi 

açan Türk çağdaş resminin öncüleri. 
İşte karşınızda, Cumhuriyet döneminin ünlü 

ressamlarından bazıları…

C U M H U R İ Y E T  D Ö N E M İ  T Ü R K  R E S S A M L A R I

İBRAHİM ÇALLI (1882-1960): İstanbul’un 
kurtuluşundan yirmi üç gün sonra Cumhuriyet ilan 
olunur. Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı seçilir 
ve 1924’ün 2 Ocak tarihinden 22 Şubat’ına kadar 

İzmir’de bulunur. İzmir’e giden kurul arasında 
İbrahim Çallı da yer almaktadır. Çallı Atatürk ile 

karşılaşır ve kendisine: 

-“Türk milletinin gönlündeki Mustafa Kemal’in 
portresini yapmama izin verir misiniz Paşam?” der.

Atatürk de: 
 -“Mademki gönüllerde yaşayan Mustafa Kemal’i 

çizmek istiyorsun, benim modelliğime gerek yok.” 
yanıtını verir.

Daha sonra Çallı, bazı araştırmalarına dayanarak 
Atatürk’ ün koltukta oturur, sivil giysili tablosunu 

oluşturur.

Atatürk Portresi, 1935, muşamba üzerine 
yağlıboya, 143x121cm, MSGSÜ Koleksiyonu

MİHRİ MÜŞFİK (1886-1954): Türkiye’de 
çağdaş resim çalışmalarını başlatan ilk kadın 

ressamdır. Mihri Hanım’ın resimlerinde 
en dikkat çeken şey kendine özgü portre 

biçimleridir. Mihri Hanım’ın en bilinen 
portrelerinden biri Atatürk’ün portresidir. 

Cumhuriyetin ilanından sonra inkılap yolunda 
ilerlemiş kişilerle iletişim halinde kalan Mihri 

Hanım, Atatürk portresi yapmak istemiştir 
ve üç metre yüksekliğinde başarılı bir 

portre yapmıştır. Tabloyu beğenen Atatürk, 
Halkevlerinin açılışında salonun bu yapıtla 

süslenmesini buyurmuştur. Tablo daha sonra, 
Yugoslavya Kralı Alexander’ın imzalayıp, 

armağan olarak Türkiye’ye yolladığı kendi 
resmine karşılık olmak üzere, biraz gecikmeli 

olarak Yugoslavya’ya armağan edilmiştir.

Atatürk Portresi, 1922, tuval üzerine 
yağlıboya, Belgrad

NAMIK İSMAİL (1890- 1935): Sanatçının Harman adlı 
tablosu, kızgın güneş altında testiden su içen köylü figürünün 
egemen olduğu hareketli düzeni içinde, gerek renk, gerek 
hava, gerekse istif ve desen bakımından ressamın en başarılı 
tablolarından biridir. Resimde sarı renk hakimdir.

Harman, 1923, tuval üzerine yağlıboya, 165x200cm, 
MSGSÜ Resim-Heykel Müzesi Koleksiyonu



JÜPİTER SINIFI
BİRLİKTEN CUMHURİYET DOĞAR!
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M İ N İ K  Y Ü R E K L E R D E N  B Ü Y Ü K  İ Ş L E R
MARS SINIFI 
İZİNDEYİZ YÜCE ATA’M!

SATÜRN SINIFI 
EMANETİN EMİN
ELLERDE!
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“Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” 
        Mustafa Kemal ATATÜRK

ATATÜRK VE SPOR
URANÜS SINIFI
CUMHURİYETİN BEKÇİLERİYİZ!



Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu Öğrencileri

ATATÜRK’ÜN 
İZİNDE CUMHURİYET’LE 

AYDINLIK YARINLARA




