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               23 NİSAN  

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 

100. YIL ÖZEL SAYI  NİSAN 2020 



           Sevgili Öğrencilerimiz, 

           Değerli Velilerimiz, 

                Gazi Mustafa Kemal Atatu rk, 23 Nisan 1920’de Tu rkiye 
Bu yu k Millet Meclisi’ni kurarak hakimiyetin kayıtsız şartsız mil-
letin olduğ unu tu m du nyaya duyurdu. Bo ylece hem millı  mu ca-
dele ruhuna ğu ç katmış hem de 29 Ekim 1923’te ilan edilecek 
olan cumhuriyetimizin temellerini atmış oldu. Başta milletimi-
zin ğeleceğ i çocukların olmak u zere tu m du nya çocuklarının 23 
Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken başta 
TBMM’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatu rk ve silah arkadaşla-
rını sayğı, minnet ve rahmetle anıyoruz.  

             Atatu rk’u n izinde ayrılmadan ilerleyeceğ ine inandığ ımız 
çocuklarımızın çizmiş olduğ u resimler, yazmış olduğ u şiirler ve 
yazılar bu inancımızın ne kadar doğ ru olduğ unu bize bir kere 
daha ğo sterdi. Siz velilerimizden ğelen değ erli mesajlar da bu 
inancımızı perçinledi. Daha ğu zel daha aydınlık nice 23 Nisan 
Bayramlarına! Mev Koleji Ö zel Basınko y Ökulları olarak 23 Ni-
san Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını kutla-
maktan onur duyar ve sizlere keyifli okumalar dileriz. 

 

“Bütün cihan bilmelidir ki artık 

bu devletin ve bu milletin başın-

da hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir 

makam yoktur. Yalnız bir kuv-

vet vardır. O da millî egemen-

liktir. Yalnız bir makam vardır. 

O da milletin kalbi, vicdanı ve 

mevcudiyetidir.” 

 

Mustafa Kemal Atatürk 

     Duru KALKANCI 4/C 

         Bu derğiyi hazırlarken içinde 
bulunduğ umuz zor şartlara rağ -
men katkılarını bizden esirğeme-
yen , ulu o nder Mustafa Kemal 
Atatu rk izinden ilerleyen o ğ renci 
ve velilerimize teşekku r ederiz. 

  

 

              MEV KOLEJİ ÖZEL BASINKÖY OKULLARI 



3 

ATATU RK YAŞASAYDI  
O N A  N E  D E M E K  İ S T E R D İ N İ Z ?  

Efe GÜRDENİZ (5/B): Ata’m Türk milletine armağan ettiğin bugüne milletçe minnettar ız. 

Ece GÜNDOĞMUŞ(6/A):  Senin gibi bir  lidere sahip olduğumuz için biz Türkiye Cumhuriyeti 

çocukları çok şanslıyız. Seni her zaman yaşatacağız, iyi ki ulu önderimiz sensin.. 

Asil KUCUR (10/B): Ata’m bize gösterdiğin yolda gurur la ve emin adımlar la yürüyoruz ve yürü-

meye devam edeceğiz. 

Ata Berker ÖZER (9 FL/A): Ata’m, biz seni bize öğütlediğin gibi fikir ler inle tanıdık ve sevdik. 

Bize armağan ettiğin demokrasinin temeli TBMM’nin 100. yılında  bizim yüreklerimizde de senin ilk 

gün yaşadığın heyecan ve mutluluk var. Bize çağdaş, laik, demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti bıraktı-

ğın için teşekkür ederim. Fikirlerin yolumuzu aydınlatan tek ışık olacak. Sayende en karanlık günde bile 

umutla doluyuz çünkü biz cumhuriyetin çocuğuyuz. 

Nora TİMİRCİ (10 FL/A): Senin gibi bir  lider  gelmedi, gelmeyecek, iyi ki bizim lider imizsin Ata-

türk! 

Cem Yağız KESER(11/A): Eğer  bir  komutan bir  kahraman olmasaydınız ne olmak isterdiniz?  

Nida Yağmur BENZER(11/C): Çalıkuşu’nu ben de çok sevdim. 

Asya Nil SADİOĞLU( 12/A): Dünyada şu an yaşanan sorunlara karşı ne gibi önlemler  alırdınız?  

Nazlı ÇELEBİ(12/B):  Şu anki durumumuz ne olursa olsun bizi bu günlere getirdiğiniz için sonsuz 

teşekkür ederim. Yine bizimle yürümeye devam edeceğinizi biliyorum bunun için her zaman güzel gün-

lerin yakında olduğunu da biliyorum. 

Çağla GÜMÜŞ  (12/C): Size sar ılabilir  miyim?  

Taygun ODABAŞ (12/D): Öncelikle teşekkür  eder im, bize böyle güzel bir  vatanı tahmin bile ede-

meyeceğimiz  zorluklara rağmen hediye ettiği için. Onunla ve silah arkadaşlarıyla ne kadar gurur duydu-

ğumu söylemek isterdim ve bizim liderimiz olduğu için ne kadar şanslı olduğumuzu söylemek isterdim. 

Yaşadığı onca zorluğa rağmen yaptığı planların ne kadar zekice olduğunu söylemek isterdim. Vizyonu-

na hayran olduğumu söylemek isterdim. Geometriyi onun sayesinde anlayabildiğimizi söylemek ister-

dim. Ayrıca bu kadar zorlukla nasıl başa çıktığını sormak isterdim, bu kadar yoğunluk arasında nasıl ki-

tap okumaya ve kitap yazmaya zaman ayırabildiğini sormak isterdim. En büyük pişmanlığını sormak 

isterdim. En mutlu olduğu anı sormak isterdim, isterdim de isterdim...Atatürk'le konuşabilmeyi her şey-

den çok isterdim. Umarım bir gün Atatürk’ün olmak istediği gençlik olabiliriz. 

Dilara BAŞAR (12/D): Türkiye senin sayende hayattaydı. 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 

                                      Emir ULUATA 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 

                   Hayat AKSU 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 

                                           Nehir ŞENYURT 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 

           Melis  ÜSTÜNER 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 
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ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ 

Çocuk Bayramı’nda 

Gelmiş katılmış aramıza, 

Atatürk çocuk olmuş bakın: 

Sallanıyor salıncakta! 

Gülüyor gözlerinin içi, 

Gülüyor, 

Gökler, denizler kadar mavi. 

Diyor ki: “Çocuklar, ben verdim size 

Bayramların en güzelini”. 

“Dilerim, yurdumun çocukları, 

Tüm çocukları dünyanın 

Gülüp oynasınlar bugünkü gibi; 

Acıda, sevinçte kardeş olsunlar… 

Çınlasın yeryüzünde barış türküleri”. 

                                              Aziz SİVASLIOĞLU 

23 NİSAN 

Bugün Yirmi Üç Nisan, 

Toplandı bütün vatan, 

Millet Meclisimize 

Atatürk oldu başkan 

Kaldırdı hasta yurdu, 

Yılmaz bir ordu kurdu, 

Türk’ün şanlı sesini, 

Dünyalara duyurdu. 

Yükseldi bayrağımız, 

Koparıldı bağımız, 

Sultandan ayrılınca, 

Kurtuldu toprağımız. 

Türk çocuğu gül, sevin, 

Yaşa yurdunda emin, 

Bugünü an bayram et, 

Bugün senindir, senin. 

Vasfi Mahir KOCATÜRK 
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23 NİSAN 

23 Nisan… 

Yurdu koruyan, 

Yarını kuran, 

Sen ol çocuğum. 

Eskiyi unut, 

Yeni yolu tut, 

Türklüğe umut, 

Sen ol çocuğum. 

Bizi kurtaran, 

Öndere inan, 

Sözünü tutan, 

Sen ol çocuğum. 

Küçüksün bugün, 

Yarın büyürsün 

Her işte üstün 

Sen ol çocuğum. 

Çalışıp öğren, 

Her şeyi  

Yurduna güven 

Sen ol çocuğum. 

Hasan Ali YÜCEL 

23 NİSAN 

Nasıl bayram etmez, sevinmez insan, 

23 Nisan bu, 23 Nisan. 

Türklük gerilemiş çaresiz kalmış, 

Götürmüşken üç kıtaya şeref, şan. 

Kalmış bir sultanın keyfine işler. 

Nice yıllar olmuş Türkler perişan. 

Gittikçe kuvvetsiz, çaresiz kalmış, 

Dört yandan üstüne saldırmış düşman. 

Milleti yüzüstü bırakıp kaçmış, 

Canının derdine düşmüş de Sultan.. 

Ansızın işlerin başına geçmiş, 

Milletin bağrından kopan kahraman.. 

Başlamış bir ölüm-dirim kavgası, 

Sultana isyan bu, cihana isyan 

Millet öyle büyük, baş öyle büyük, 

Bakmış, parmağını ısırmış cihan.. 

Ana toprak için al bayrak için, 

Tepe tepe gövde, dere dere kan.. 

Türk hak edince egemenliği, 

Açılmış önünde bir şanlı meydan.. 

Kimsenin keyfine boyun eğmek yok, 

Toplandığı tarih: 23 Nisan 

Milletin adına Millet Meclisi, 

Milletin isteği olsun her zaman.. 

Behçet Kemal ÇAĞLAR 

http://okulsiirleri.com/category/bayramlara-siirler/
http://okulsiirleri.com/23-nisan-2/
http://okulsiirleri.com/category/tema-siirleri/terore-lanet-siirleri/
http://okulsiirleri.com/category/tema-siirleri/okul-hayati-tema-siirleri/
http://okulsiirleri.com/category/daha-fazla/turkcemiz/
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YARININ BÜYÜKLERİNİN GÖZÜNDEN... 
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YARININ BÜYÜKLERİNİN GÖZÜNDEN... YARININ BÜYÜKLERİNİN GÖZÜNDEN... 
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100 YILLIK DESTAN 

23 NİSAN 

 

MEV Koleji Özel Basınköy  İlkokulu 1. sınıf öğrencileri elleri ile “100 Yıllık Destan” yazdılar. 
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100 YILLIK DESTAN 

23 NİSAN 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

ÇOCUK HAKLARI 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

ÇOCUK HAKLARI 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

ÇOCUK HAKLARI 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

ÇOCUK HAKLARI 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 

 

 

23 NİSAN 

             Merhaba ben Defne. Benim hayallerim boş, te-

miz bir ka ğ ıda sığ maz. Benim hayallerim bu yu ktu r, 

bir ka ğ ıda sığ acak kadar ku çu k değ ildir. Ben hayalle-

rimin peşinden koşuyorum ve hayallerim ğerçekleş-

mezse pes edip u zu lmu yorum. Sadece olana kadar 

çabalıyorum. 

             Tabii 23 Nisan’a ğelince orası başka. 23 Nisan 

neden başkadır biliyor musunuz? Çu nku  o, “Ulusal 

Eğemenlik ve Çocuk Bayramı”. Atatu rk , bu bayramı 

çocuklar için ilan etmiş. Hem de her u lkedeki çocuklar 

için ilan etmiş bu bayramı.  23 Nisan ile ilğili hayalim 

ise tu m du nyanın barış içinde yaşaması. 

           Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize 

kutlu olsun. Yaşasın 23 Nisan! 

                                                              Defne SAĞDUYU 4/C 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 
 

                             Sevgili Atam,  

                             Size bu mektubu yazarken o kadar çok düşündüm ki 

bir türlü nasıl başlayacağıma karar veremedim. Çünkü sizi çok sevi-

yorum. Size olan sevgim, hayranlığım ilkokul yıllarıma dayanıyor. O 

zamanlar sizi öğretmenlerimin anlattığı ve benim düşlerim ve dü-

şüncelerimin yettiği kadar tanıyor ve anlıyordum. Gerçekte neler 

yaptığınızın pek de farkına varamıyordum ama o zaman da sizi 

şimdiki gibi çok seviyordum. O zamanlardan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı’nı bize armağan ettiğinizi ve çok mutlu olduğumu 

anımsıyorum. 

                           Yıllar geçtikçe neler yaptığınızı, neler yapmak istedi-

ğinizi anladıkça size olan sevgim katlanarak arttı. Özellikle olayla-

ra bakış açınız, idealleriniz, ilkeleriniz, inkılaplarınız ve sözleriniz…  

                         Kitap okumayı pek hatta hiç sevmeyen biriydim ama 

sizinle ilgili ne öğrenebilirim diye okumaya başlayınca tam bir ki-

tap tutkunu oldum. Artık bol bol okuyor, okudukça öğreniyor, öğ-

rendikçe merakım artıyor daha çok okuyorum. Bu okuma merakı 

benim meslek seçmeme de yansıdı. Tarih öğretmeni olmak istiyo-

rum ben Ata’m. Öğretmen olmak isteyeceğim hiç aklıma gelmezdi. 

Sizin bir sözünüz beni öğretmenliği seçmemi sağladı: “Eserinin üze-

rinde imzası olmayan tek sanatkâr öğretmendir.” Bana mesleğimi 

seçmemde ışık olduğunuz için teşekkür ederim. İçimde yaktığınız 

ışığı hiç söndürmeyeceğime ve sizi sevmekten vazgeçmeyeceğime 

söz veriyorum. 

                                                                                 Çağla GÜMÜŞ 12/C 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 

23 NİSAN 
 

Şanlı bir direnişe ve kurtuluşa ğiden yolda I stanbul Hu ku meti artık ulusun çıkarlarını ve bağ ımsız 
bir milleti temsil edememekteydi. Gazi Mustafa Kemal Atatu rk o nderliğ inde TBMM 23 Nisan 1920’de 
açıldı. Atatu rk bu bu yu k ğu nu  ğeleceğ in ve mutluluğ un sembolu  olan biz çocuklara ve sadece Tu rk halkı-
nın çocuklarına değ il, bu tu n du nya çocuklarına bırakmıştı.  

Bizlere bıraktığ ı bu bu yu k ğu n sadece bir bayram değ ildir. Ökuduğ umuz her kitap, o ğ rendiğ imiz 
her harf bizim için bir bayram niteliğ i taşır. Atatu rk’u n her ilkesi medeniyete doğ ru atılan bu yu k bir 
adımdı. Biz çocuklara hediye edilen bu bayramda, Mustafa Kemal Atatu rk o nderliğ inde Tu rk milletinin 
zorluklar ve bu yu k uğ raşlarla kazandığ ı bağ ımsızlığ ın ve o zğu rlu ğ u n tadı vardı.  

 
Atatu rk’u n hedefi sadece savaşı kazanmak değ il, kendi halkına demokratik ve modern bir hayat 

sağ lamaktı. Kadın erkek herkesin tu m u lkede okuma ve yazmayı bilmesini istiyordu. Bu yu zden Latin al-
fabesini ğeçilmesini sağ ladı. Tu m halkın eşit olmasını istiyordu. Bu nedenle kadın hakları kararnamesini 
imzaladı. Yazdığ ı 83 kitap ve tu m hayatıyla bize yol ğo sterdi. Artık bizi bağ layan zincirleri kırmıştı. Ö z-
ğu rdu  artık Tu rk milleti ve do ku len her damla kanın bir amacı vardı, o amaca ulaşılmıştı. Biz Tu rk çocuk-
ları bu amacı ilerletmeli ve ğenişletmeliyiz ki şehitlerimizin ğo zleri açık kalmasın. 

“Ne mutlu Tu rku m diyene!” 
Yaşasın 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramımız….. 
 
                                                                                                                                             Eren İNAL 7/C 
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 YEMİN 

Atam! 

Ben 23 Nisan çocuğ uyum sen rahat uyu, 

Go zu n arkanda kalmasın sakın  

Ulusal eğemenlik “ulusun namusudur, onurudur,şerefidir” dedin. 

Bu onur ve şerefle, 

Tu rkiye’nin istiklal ve benliliğ ine , milli ğeleneklerine 

Kimsenin zararvermesine izin vermeyeceğ im 

Aydınlattığ ın ışık dolu ve bilimin yolunda, 

Hiç durmadan yu ru yeceğ im, 

Ant içerim. 

                                                    Naz TÜRKSOY 5/C 

 

 

ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 

 

DEMOKRAT MECLİS 

23 Nisan 2020’de kuruluşunu 100. yılını kutlayaca-

ğ ımız Tu rkiye Bu yu k Millet Meclisi, bağ ımsız ve refah bir 

Tu rkiye için kurulmuştur. 24 Nisan 1924’te yapılan oyla-

ma ile Gazi Mustafa Kemal Atatu rk ilk meclisin ilk başkanı 

seçildi. Cumhuriyet’in ilanından u ç yıl o nce Ankara’da açı-

lan bu meclis, u lkemizin ğelecek ğu zel ğu nlerinin mu jdeci-

si ğibiydi. Meclis; ulusun bu tu nu nu  ilğilendiren kararları 

illerden, bo lğelerden ğelen temsilcilerle alıyordu. Her va-

tandaşın meclise katılmak için aday olmaya, dilediğ i ada-

yın seçilmesi için oy kullanmaya hakkı vardı. 

Eğemen, laik Tu rkiye Cumhuriyeti buğu n 100. yı-

lında birbirini koruyan ve denetleyen devlet sistemleri ile 

cumhuriyetin 100. yılına yu ru yor. Biz tarihinde de adil, 

bağ ımsız bir millettik. Buğu n Tu rkiye Cumhuriyeti çatısı 

altında huzur ve refah içinde yaşamamızı sağ layan Musta-

fa Kemal Atatu rk başta olmak u zere tu m demokrasi kah-

ramanlarımıza minnet ve şu kran duyuyoruz. Ö zğu rce ala-

bildiğ imiz her nefes, u lkenin her ko şesinde dalğalanan al 

bayrak sayenizdedir. Nice yu z yıllara! 

      Emre GÜNEYDAŞ  10 FL/ A 
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23 NİSAN’IM 

 

 

Yine ğeldi ğu zel ğu n 

Bize armağ an sanki bir du ğ u n 

Çocuk kalmak ister her bir yu rek 

Kutlu olsun sonsuz olsun bu bir dilek 

 

Go rmu ştu  Ata’m o ğo zlerdeki ışığ ı 

Her biri yaşatacaktı bağ ımsızlığ ı 

En ğu zel yarınlara koşacak 

Daha ileri devredecek bayrağ ı 

 

Buğu n coşku bize armağ an 

Buğu n o zlem bize heyecan 

Haydi bayrak ğurur ile dalğalan 

Bir çift mavi ğo ze olsun selam 

 

                                                 Duru KURTULUŞ  5/D  

 

ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATATÜRK’TEN ARMAĞAN 
 

Uyanın çocuklar, 
Buğu n bizim bayramımız. 
23 Nisan ğeldi, hoş ğeldi, 

Buğu n en sevinçli ğu nu mu z. 
 
 

Atatu rk’ten armağ an, 
Tu m çocuklara bu bayram. 
23 Nisan ğeldi, hoş ğeldi, 
Buğu n bizim ğu nu mu z. 

 
Bitsin du nyadaki savaşlar, 
Gu lsu n tu m çocuklar. 

23 Nisan ğeldi, hoş ğeldi, 

Mutlu olsun çocuklar. 

 
                                                                                        Duru KASABALI 6/C    
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 

 

 

BAYRAM SABAHI 

Buğu n sabah anneciğ im  

Ö perek dedi “Uyan!”  

Buğu n senin bayramın. 

Ben de kalktım coşkuyla, 

Penceremden baktım dışarıya, 

Renk cu mbu şu ydu  sokaklar… 

 

Her yerde Ata’mın resimleri 

Bayraklarla su slenmiş pencereler, 

Bayram coşkusuna doğ a da katılmış, 

Çiçekler açmış renğarenk, 

Kuşlar cıvıldıyor mutlulukla. 

 

Ben de kalktım yazdım bir şiir. 

Gu zel Atam bize armağ anın 23 Nisan’ı, 

Aktaracağ ız nesiller boyu, 

Hiç unutmayacağ ız seni. 

Coşkuyla kutlayacağ ız, 

Tu m bayramlarını. 

                                                                                Mina ENAHTAR 6/C 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 

 

23 NİSAN 

Buğu n 23 Nisan  

Atamızdan armağ an 

Sınıfları su sleyelim 

23 Nisan’ı çok severim 

 

Sabah kalktım yataktan 

Baktım her yer al bayraklar 

Koştum sokaklarda 

Çu nku  buğu n 23 Nisan 

 

Haydi çocuklar siz de ğelin 

Şenlendi sokaklar 

Eğ lenelim koşuşturalım 

Çu nku  buğu n 23 Nisan 

                                                    Eylül ADA 5/D 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 

 
 

 

 

23 NİSAN 

Bu bayram bize  

Ata’mızdan armağ an 

Neşe dolu çocuklar  

Buğu n 23 Nisan 

 

Bayraklar elimizde 

Tu m coşku içimizde 

Kutluyoruz bayramı 

Buğu n 23 Nisan 

                                           

                                                        Elif Dila PAÇACI 5/D 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 

 

ATA’M 

Bize umut ışığ ı oldunuz 

Alev alev yanan 

Hiç so nmeyen ve so nmeyecek olan 

Ö ışığ ı da bize emanet ettiniz Ata’m 

Koruyalım sahip çıkalım 

Buğu n bizim ğu nu mu z çocuklar 

En mutlu ğu n bu ğu n 

Çu nku  buğu n 23 Nisan 

                                                        Azra ATAK 7/D 

 

23 NİSAN 

Koşturuyor çocuklar bahçede 

Ellerinde Tu rk bayrakları 

Çok mutlu çocuklar 

Buğu n onların ğu nu  23 Nisan 

Ata’mız armağ an etti bizlere 

Mutlu olalım diye, kutlu olsun herkese 

Neşemiz ve eğ lencemiz hiç bitmez 

Nisan’ın 100. yılı kutlu olsun herkese 

                                         Büşra ATAK 7/C 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 

 
 

 

 

 

100. YIL 

Hiç bitmesin neşemiz, kıvancımız 

Edelim en ğu zel danslarımızı 

Atalarımızın ku ltu ru nu  devam ettirelim 

Atalım kahkahamızı 

Buğu n bizim ğu nu mu z çocuklar, 

Emanet etti Ata’mız 

Hiç bitmesin eğ lencemiz 

23 Nisan’ın 100. yılı kutlu olsun! 

                                       Ceyda ATAK 7/A 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 

 
YAŞASIN 23 NİSAN!  

Ah bu 23 Nisan, 

Ne ğu zel bir ğu n. 

havada ğu zel bir esinti, 

Ve çocukların neşesi. 

 

Sokaklarda al bayraklar, 

Ve coşku dolu çocuklar. 

Buğu n onların ğu nu , 

Yaşasın 23 Nisan!  

 

 

Sevğili Atatu rk, 

Keşke burada olsaydın da senin o ğu zel 

mavi ğo zlerine baka baka konuşsaydım. 

Sen herkese umut ışığ ı oldun. Bize yaşam 

hakkı sundun. Bu milleti zirveye çıkarıp 

bize yol ğo sterdin. Hala içimizde seni 

kaybettiğ imiz için bir acı var. Ama sen bu 

Tu rk milletinde asla unutulmayacaksın 

Atam. Yaptığ ınız her şey için size çok 

minnettarız. 

Eda Fiona GÜNAL 6/C 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 

 

 

ZAFER YOLU 

 

Zor zamanlardı; hayal edileceğ inden çok daha zor.  

Ulusça yazılan bir kurtuluş destanı vardı sahnede 

Du şmana karşı, du nyaya karşı belki de… 

 

Mustafa Kemal daha çok yolu olduğ unu biliyordu o nu nde 

Tek yerden yu ru tu lmeliydi bu şanlı mu cadele 

Zafere ğiden yolda bu yu k bir adım atıldı 

23 Nisan 1920’de milletin meclisi açıldı! 

 

Ö ğu nden buğu nlere bağ lıyız sadakatle 

Yaptıkları unutulmaz, 

Bekçisiyiz milletçe.  

 

Zeynep BÜYÜKKURT 6/C  
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 

                                          MAVİ GÖZLÜ KAHRAMAN 

Mavi ğo zlu  kahraman  

Bundan yu z yıl o nce 

Ulusa bir mu jde verdin sen 

“Eğemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” 

So zu nle bir u lku  yarattın sen 

Filizleriydik ğeleceğ in 

Umutlarıydık milletin 

23 Nisan’ları emanet ettin bize sen 

Kutlu olsun ğu nu mu z 

Demokrasi ve barış en bu yu k u lku mu z 

Mavi ğo zlu  kahraman kalbimizdesin sen! 

                                                                                                    Nazlı Delal YILMAZ 5/D 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 

 
                   

                    Canım Ata’m, 

                    Sana olan sevğimi du nyadaki ve evrendeki hiçbir şey durduramaz. Geçen sene 

evinizi ve okulunuzu ğezdim. Ök kadar ğu zeldi ki… Sana ait her şeye hayran kaldım. Ne 

mutlu ki  biz çocuklara o zğu rlu ğ u mu zu  armağ an etmişsiniz. Bunun için size minnettarım.  

                   “Milletin bağrında bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada 

kalmayacak.” 

                                                                                                              Mustafa Kemal ATATÜRK 

Go zu n arkada kalmasın. Genç nesil senin eserin olacaktır. Senin yolunda ilerleyeceğ ime so z 

veriyorum. Yaşasın 23 Nisan! 

                                                                                                                                      Yiğit Efe ALBAŞ   5/D 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 

 

23 NİSAN  

Benim oldu bu bayram,  

Bayraklarla doldu her yan.  

Sınıfımız su slendi,  

Çevremiz çok şenlendi.  

Hep katıldık to rene,  

Coştuk şarkı, şiir ile.  

Her u lkeden çocuklar,  

Bayrama katıldılar.  

Atatu rk’ten armağ an,  

Bize 23 Nisan!  

                                         Emir KELEKÇİ 7/B  

 

BUGÜN 23 NİSAN  

Ata’mdan bize hediye 

Çocuklar sevinsin diye 

Gu lelim, oynayalım 

Buğu n 23 Nisan 

Vatanımız işğal olmuş 

Her tarafı du şman sarmış 

Karşısında Tu rk’u  bulmuş 

Buğu n 23 Nisan 

Her baharda ğelirsin 

Ku çu kleri seversin 

Du nyamızı su slersin 

Buğu n 23 Nisan 

Ulusal eğemenliğ in  

Sembolu du r bu bayram 

Seviniriz, coşarız 

Buğu n 23 Nisan 

                        Efe YILMAZ 7/B 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 

 

ATA’M  

Ata’m sen değ erlerinle çok yaşa Ata’m 

Sen ayrıldın burdan bizde kalmadı yaşam 

Sen olmadan bu u lke bu vatan 

Eksik kalıyor be Ata’m 

 

Milletçe sever, anarız seni 

Sensin u lkemizi kurtaran, 

Kendini hiçe sayıp kurtardın bizi  

Minnettar sana bu vatan . 

 

Sen ğittin ama ha la  bizlerin 

Yu reğ inde yaşayacaksın 

Tu rk milleti ilelebet payidar kalacak  

Bizimle ğurur duyacaksın . 

                                                           Cantürk KARAOĞLAN 7/B 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 

 

          Atam, 

          Biliyor musun? Biz çok mutluyuz. Biliyor musun? Biz çok neşeliyiz. Çu nku  biz 

o zğu ru z. Çu nku  biz senin bize armağ an ettiğ in bayramın 100. yılını camlara çıkıp 

elimizdeki bayrakları sallayıp I stiklal Marşı’nı okuyarak kutlayacağ ız. Çu nku  biz bu 

Cumhuriyetin çocuklarıyız. I yi ki de bu cumhuriyetin çocuklarıyız. Sen rahat uyu 

ATAM , biz Cumhuriyetimizi senin ilkelerinle yu ru tu p , senin bize armağ an ettiğ in 

bayramlarla kutluyoruz. Ve coşkuyla , sevinçle kutlayıp  açıklanamayacak kadar bir 

o zlemle seni anıyoruz. 

                                                                                                                  Mina ERTÜRK 7/B 

 

100 yıl değ il, 

100 yıllar ğeçse de 

Bize bıraktığ ın bu bu yu k armağ an olan 

u lkeme sahip çıkacağ ıma ve ben de bu yu -

du ğ u mde elimizdeki en bu yu k definenin 

çocuklar olduğ unu unutmayacağ ıma so z 

veriyorum mavi ğo zlu  Pusulam ATA’M... 

 

                                      Yunus Emre ECE 5/D 

 

  Bize en bu yu k ve en anlamlı bayramı 

hediye ettin...Tu m du nya çocukları ile bi-

zi bir araya ğetiren bu bayramı bize ver-

diğ in için seni hep minnetle anacağ ız. Se-

ni hiç ğo rmemiş de olsam kalbimdeki ye-

rin doldurulamaz. Ulu o nderimiz seni hiç 

unutmayacağ ız. 

                                        Öykü ADALI 5/D 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 

 

BİZE EMANET BU VATAN 

 

Bize bıraktı Ata’m,  

Bize emanet bu vatan,  

Gençlere bırakılmış bir armağ an,  

Tu rk milletinin ğenç evlatlarına! 

 

Bize bıraktı Ata’m,  

Bize emanet bu vatan,  

Kutlanmalı bu şanlı ğu n bayraklarla,  

Tu rk milletinin şanlı bayraklarıyla! 

 

Bize bıraktı Ata’m,  

Bize emanet bu vatan,  

Tu m benliğ imizle koruyalım,  

Ata’mın armağ anını,  

Öna yakışır şekilde analım! 

 

                                                      Zeynep ASLAN 7/B 
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"23rd OF APRIL" FROM THE  

STUDENTS' VIEWS 

   

 

                                              HAPPY CHILDREN, HAPPY NATIONS 

The lucky children in Turkey celebrate National Sovereiğnty and Child-

ren’s day on the 23 rd of April.  We come toğether to  celebrate the establish-

ment of parliament with national sovereiğnty and Children’s day on April 23 

every year as it was bestowed by Mustafa Kemal Atatu rk,the founder of the 

Republic of Turkey. Mustafa Kemal Atatu rk decided to dedicate this day to the 

children of our country as they were the adults and the future of the new na-

tion.  And he stated that : 

“ The risinğ new ğeneration,the future is yours,we founded the republic ,you 

are the ones to elevate it and  keep it alive” 

 The children in Turkey celebrate this day as national holiday. Schools par-

ticipate in week-lonğ ceremonies and performances in all fields in larğe sta-

dium watched by the entire nation. The children who are the source of 

joy,innocence  and hope suprise their parents and teachers with their fantas-

tic performances. Even some of the students who are 2 or 3 years old perform 

palys on the stağe .23 April poems recited by the kids make everyone feel 

happy and alike also it fills our souls with joy . 

I celebrate all our children’s day and proud to be the one who has such 

a unique ğift from the ğreat leader of all time. 

 REST IN PEACE,REST IN THE SMILES OF YOUR CHILDREN  The 

Great Leader of his time ! 

                                                                                                    Defne ÖZCİHAN 9 FL/A 
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"23rd OF APRIL" FROM THE  

STUDENTS' VIEWS 

 

         

    FREEDOM  

Freedom, what a marvellous thinğ.  

Lives are ğiven for the sake of it.  

Would we understand a thinğ? 

 Even if we were never on that path. 

 

 Freedom, what does it mean to you? 

 Would you be the one to avenğe defeat? 

 Would you be the one to suffer,  

Suffer throuğh harm just to touch a dream. 

 

 Today, what a beautiful day to be alive.  

This day is ours, live it to the fullest.  

Tomorrow may not be ours to see. 

 But they will always be a part of us. 

                                                                   Ece KIRATLI 10/C 
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"23rd OF APRIL" FROM THE  

STUDENTS' VIEWS 

 
 
 
 
 

THE LEADER 
 
 

There was an amazinğ leader in Turkey, 
And he shined briğht on 23th of April 1920, 

He dedicated that day to the kids, 
And made all the children worldwide happy. 

 
That day started beinğ celebrated all across the world, 

Everywhere, amonğ every little boy and ğirl. 
It was called the International Children’s day, 

That’s how Atatu rk briğhtened up the kids’ world. 
 

                                                                          Nora TIMIRCI  10 FL/A 
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"23rd OF APRIL" FROM THE  

STUDENTS' VIEWS 

  GLORIOUS DAY 

 It is our bairam today  

Look, our ğlory is risinğ   

Öur leader is on the stağe 

He is smilinğ to the children  

With his heartwarminğ look 

It is our ğlorious day 

We possess this country,this ğoverment 

We possess this exalted republic 

Just because we have you 

 The ğreat leader MUSTAFA KEMAL ATATU RK 

It is our miracle day 

                                                                                     

                                                                                        Nil KÖSE 9 FL/A  
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 

BARIŞ KIRAÇ 2/B ELA SARE ŞENTÜRK 3/C  

HÜLYA BEREN KOZİK 3/A YUSUF AKDENİZ 4/C 

EMİR KUŞ 3/B 
KAYRA COŞKUN 3/C 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN  

23 NİSAN 

AZRA PAMUK 1/A 
AYŞE ELA SAĞIR 3/B 

ÖMER ÖNGÖREN 4/A FATMA ECE HAMZAOĞLU 4/B 

DERİN KALLENCİ 2/C ERDEM BAYBURT 3/B 
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GEÇMİŞ ZAMAN 

OLUR Kİ... 
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23 NI SAN VELI  MESAJLARI 
 

 

Meclis, yüz yıl önce kurulduğunda da bugünkü gibi karamsar bir hava vardı. Ancak ümit de vardı, mücadele de vardı, sabır 

da vardı. 23 Nisan, istenirse neler yapılacağını gösteren bir destandır. 

                                                                                                                                                Erdal KILINÇ 

 

Meclisimizin açılışının 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yarınlara umutla yürüyün çocuklar. Bayra-

mınız kutlu olsun. 

                                                                                                                                          Yasemin ŞİMŞEK 

 

23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. 100. yılını en coşkulu törenlerle kutlamak isterdik fakat ülkemizin 

ve dünyamızın yaşadığı bu kötü süreçte gönlümüzde Atamıza en derin minnetlerimizle evimizde yaşayacağız. Tüm ço-

cukların  en güzel bayramı kutlu olsun.  

                                                                                                                                             Nagehan ATAGÜR 

 

 

 

Yarınımızın sahipleri, bugünümüzün neşesi olan çocuklarımıElinizde tuttuğunuz bu güzel meşaleyi hiç söndürmeme-

niz ve  Atatürk’ün yolundan hiç ayrılmamanız dileğiyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. 

                                                                                                                                       Gülay KONAN 
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Bugün hepimiz Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz. Ulu önder Ata-

türk’ün egemenliği gerçek sahibi olan halka vermesinin  100. yılını kutluyoruz. Bu anlamlı gün, Atatürk tarafın-

dan tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş ve  Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. Türkiye Cumhuriye-

ti’nin ve yüce milletimizin umudu, neşesi ve güvencesi olan değerli çocuklarımızın23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum ve sevgilerimiz sunuyorum. 

                                                                                                                                   Elvan OLGUN FARUK 

23 NI SAN VELI  MESAJLARI 
 

 

Hayattaki en değerli varlığımız olan tüm çocukların  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. 

Ayrıca bu günü özel kılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının 100. yıl dönümü ve cumhuriyetimizin kurul-

ması yolunda gece gündüz demeden canlarını ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk  ve silah arkadaşla-

rını en derin duygularımla şükran ve minnetle anıyorum. 

                                                                                                                                 Mithat SAMSAMA   

Bu ülkenin geleceği olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlar nice 100 yıllar gö-

rüp aynı bayrak altında kutlamalarını temenni ederim. Bayramınız kutlu olsun geleceğin cevherleri. 

                                                                                                                              Ayşe BÜYÜKÇAKAL 

23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara sunduğu çocuk bayramı. Dünyada örnek alınacak bir bayram bu. 

Ben Yunanistan’da büyüdüğüm için okullarda okutulan İstiklal Marşı’nı ana vatanımda ilk duyduğumda millî duy-

gularım beni ağlatmıştı. Her işittiğimde aynı duyguları hissederim. Atatürk’ün bize sunduğu özgürlüğü, bilgiyi ve 

23 Nisan’ı tüm çocuklar adına kutluyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene… 

                                                                                                                              Rana ŞİMŞEK 
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23 NI SAN VELI  MESAJLARI 
 

 

 

Geleceğimiz çocuklarımızın aydınlık geleceklere ulaşabilmeleri açısından en önemli gün olan karanlıktan aydınlığa 

çıktığımız en önemli günlerden olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. 

                                                                                                                                        Necla DÖNMEZ 

Bir asırdır değişmeyen öngörüleriyle cumhuriyete ve ilkelerine bağlı olanlara hâlâ yol göstermeye devam eden Ata’mıza 

borcumuz asla bitmeyecektir. 

 

                                                                                                                                  Sibel GÜRDENİZ 

Mustafa Kemal’in liderliğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının ve demokrasimizin 100.doğum günü bugün. 

Umudun ve aydınlığın temsilcisi çocuklarımızın günü bugün. Kutlu olsun hepimize. 

                                                                                                                                        Zuhal YILMAZ 

     Bu yıl 23 Nisan evlerimizdeyiz törenlerle kutlayamayacağız ama biz büyükler ve küçükler umutlarımızı ümitlerimizi 

yitirmeden  Ata’mıza  ve silah arkadaşlarına saygımızı ,sevgimizi ve minnetimizi balkonlarımızdan camlarımızdan saygı 

duruşumuzla istiklal marşımızı söyleyerek göstereceğiz. 23 Nisan tüm dünya çocuklarına aittir. İlelebet de öyle olacaktır. 

Bu dünyada çocukların sözü bir gün bile geçerli olduğunda her şeyin daha güzel, her şeyin daha adaletli olduğunu 

görmemizi sağlayan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnette anıyorum. Ne Mutu Türküm Diyene!!! 

                                                                                                                                     Aylin YILMAZ 

Bugünün küçükleri , yarının büyükleridir. Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nız kutlu olsun. 

                                                                                                                                        Didem LİV 
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23 NI SAN VELI  MESAJLARI 
 

 

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ne kadar buruk girsek de biliyoruz ki bu sıkıntılı günlerimiz geçecek ve 

ulusça Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu güzel günü daha coşku ve sevgiyle sonsuza 

kadar kutlayacağız. Dünyamızın en güzel renkleri çocuklarımızla her şey daha güzel ve anlamlı. İyi ki varsınız çocuklarımız 

geleceğimiz ve ısıklarımız.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nız kutlu olsun. 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                 Özden MERDİVAN 

Yarınlarımıza ışık tutan tüm dünya çocuklarının, çocuk kalanların, içindeki çocuğu yaşatanların ve ulusumun egemenlik 

kaygısının zafere dönüştüğü bu bayram kutlu mutlu olsun...Her gün biraz daha büyüyen bir özlemle, saygıyla, sevgiyle 

anıyoruz seni Ata'm...İzindeyiz, izindeler...Büyüdükçe kirlenmeyen gülüşleri ve hayalleri heyecan veren tüm çocuklarla daha 

nicelerine… 

                                                                                                                                                                     Şerife YILMAZ 

Her çocuğun doyasıya yasaması gereken 23 Nisan Türkiye'nin tek ulusal bayramıdır. 

Bağımsızlığımızın kıymetini bilen çocuklarımız geleceğimizin en güçlü teminatıdır… Bu sene 100.yılını buruk kutlayacağımız 

bu en büyük bayramımızı  seneye sağlıkla kutlamak dileği ile… 

                                                                                                                                                                         Esra ADALI 

Bu yıl 100'üncüsünü kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Ellerinde bayraklar 

marşlarla sokaklarda sesleri yankılanan çocuklarımız evlerindeler bu kez ancak yine de eminim ki güzel yüreklerinde bu 

coşkuyu her yıl olduğu gibi dolu dolu hissediyor, hissediyorlar.    

                                                                                                                                                                  Nurhan AVCI ÇAKIR 
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Yunanistan’da Ksanthi (İskeçe)’de dünyaya geldim. Çocukluğum lise çağlarına kadar orada geçti. Sonra 

İstanbul’a yerleştik. Moda tasarımı - stilistlik eğitimleri aldım. Uzun yıllar stilist olarak firmalarda çalıştım. 

Stilistlik mesleğimi resimle bütünleştirmek istedim ve eğitim kurumlarından resim sanatıyla ilgili dersler aldım. 

Resim, bana yurt dışı sergi olanakları sundu. UNESCO sanat eğitim programlarına katıldım. Amerika, Fransa, 

İtalya ve İngiltere’de UNESCO bünyesinde sergilere katıldım. Sanatın içinde var olan resmin de uluslar arası 

ortak bir dil olduğunu duygularımla hissettim. Tuval benim defterim, fırçam kalemim, renkler duygularım. 

Coşkum ve ilham kaynağım ise sevgim. 

 

RANA ŞİMŞEK KİMDİR? 

VELI MI ZI N KALEMI NDEN 



Adres: Basınköy Mah. Emre Sok. No: 8 34810, Florya - Bakırköy /İstanbul

Telefon: 0 212 425 80 20 

 Email: iletisim.basinkoy@mevkoleji.k12.tr 

YER 
DAMGA 
BURAYA 

Geleceğin peşindeyiz. 

mailto:iletisim.basinkoy@mevkoleji.k12.tr



