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VELİLERİMİZDEN MESAJLAR 

Bu yıl 19 Mayıs evlerimizdeyiz ,törenlerle kutlayamayacağız ama biz büyükler ve küçükler umutları-

mızı ümitlerimizi yitirmeden Atamıza  ve silah arkadaşlarına saygımızı ,sevgimizi ve minnetimizi bal-

konlarımızdan ,camlarımızdan saygı duruşumuzla İstiklal Marşı’mızı söyleyerek göstereceğiz.19 Ma-

yıs tüm dünya insanlarına aittir. İlelebet de öyle olacaktır. Bu dünyada gençlerin sözünün bir gün  bile 

geçerli olduğunda her şeyin  daha güzel ,her şeyin daha adaletli olduğunu görmemizi sağlayan Ulu Ön-

der Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnette anıyorum. Ne mutu Türk’üm diyene!!! 

                                                                                                Aylin Yılmaz 8/E Kemal Yılmaz’ın annesi 

Bu 19 Mayıs diğerlerinden çok daha coşkulu olacak ,sokaklara çıkamayacağız belki ama ULU ÖN-

DER’in emanetine bu kez daha da gönülden sarılacağız.101 yıl dile kolay ...Dünün çocukları ,bugünün 

büyükleri olarak bizden sonraki nesillere de aktararak görevimizi yerine getireceğiz. Haydi camlara, 

balkonlara çoşkuyla çıkalım. Bir kez daha ULU ÖNDER’imizi rahmet ,sevgi ve saygıyla anıyoruz NE 

MUTLU TÜRKÜM DİYENE ! 

                                                                                               Özlem Artar 8/E Ece Selin Artar’ın annesi 

En güzel bayram bu bayram ,herkese kutlu olsun! 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ‘ün geleceğimiz olarak gördüğü, Türkiye Cumhuriyetimizi ilelebet 

ayakta tutacak, dünya tarihinde üst sıralara gururla taşıyacak ilim irfan sahibi gençlerimize armağan 

ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu zor pandemi günlerinde canımızı emanet ettiğimiz, 

umut bağladığımız fedakar bilim insanlarımız ,doktorlarımız ve hemşirelerimiz de dünün çocukla-

rı ,bugünün gençleri değil midir? İşte bu günleri görerek savaş meydanlarında canlarını vatanı-

na ,milletine feda eden gençlerimizden aldığı ilhamla 19 Mayıs’ta Samsun’a ayak basıp milli mücade-

leyi ve Kurtuluş Savaşımızı başlatan Yüce Atamızın bu zor günleri atlatıp gururla kurduğu Türkiye 

Cumhuriyetini emanet ettiği Cumhuriyetimizi gene çocuklarımız ve gençlerimiz daha iyi günlere taşı-

yacak. Meydanlarda kutlayamasak da bu zor günleri tekrar birlik ve sevgiyle atlatacağımıza ve tekrar 

hep birlikte coşkuyla kutlayacağımıza inancım sonsuz. 

Yüce Atamıza sevgi ve şükranla nice 19 Mayıs’ları  gururla ve şerefle kutlamak dileğiyle... 

Ne Mutlu Türk’üm Diyene!! 

 

                                                                                           Didem Kargın 8/E Eda Kargın’ın annesi 



ÖĞRENCİLERİMİZİN  

KALEMİNDEN 

19 MAYIS 

           Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı olarak kutlanan bu tarih, ülkemizdeki en değerli günler-

den biri olarak tüm ülkede kutlanmaktadır. 19 Mayıs 1919 biz gençler için çok önemli bir tarihtir. Bu 

yüzden 19 Mayıs’ı her yıl kutlar, her yıl Ata’mız ile gurur duyarız. Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı 

gençliğe ve sporculara armağan etmiştir. Bu yüzden biz gençlere büyük görevler düşmektedir.  

Atatürk'ün Samsun'a çıkması özgürlüğümüzün de başlangıcı olmuştur. Türk Milleti Kurtuluş Savaşını 

kazanarak topraklarımızın işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya duyurdu. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve 

yokluklar içinde, büyük özveriler neticesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti biz gençlere emanet edilmiş-

tir. Bu yüzden bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak gelecek nesillere en iyi şekilde 

aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğumuz olmalıdır. 

Ecenur FIRAT 9/B 

 

19 MAYIS 

19 Mayıs 1919 tarihinde Ata’mız kurtuluş savaşını Bandırma Vapuru ile ilk defa ayak bastığı samsuna 

çıkarak başlatmıştır. Halkımızın ve askerlerimizin çok büyük zorluklar ve fedakârlıklarıyla elde edilen 

üstün başarımız sonucu ülkemiz refaha ermiştir. Ata’mız her ilmeği tek tek işlenen ülkemizi de gençlerine 

emanet etmiştir. Kendisinin Türk gençliğine ve geleceğine olan inancından vazgeçmemiştir. Burada bize 

düşen görev, vatanımıza sahip çıkmak ve aydın gençler olmaktır. Atamızın bizden istediği de budur aslın-

da. Derslerine çalışan, atik ve sportif olan gençlerdir. Biz de elimizden geldiğince, derslerimize çalışarak; 

vatanımıza saygı göstererek aydın gençler olma yolunda ilerliyoruz. Bize böylesine güzel bir vatan bırak-

tığı için Ata’mıza minnettarım. Gösterdiği cesaret ve azimlilik, Türk gençlerine çok güzel bir örnektir.19 

Mayıs’ın bir diğer anlamı da sevgili liderimizin temsili olarak doğum günü olmasıdır. Atatürk’ün doğum 

tarihi gün olarak tam bilinmemektedir. Fakat atamız ona sorulduğunda doğum gününün 19 Mayıs olduğu-

nu söyler. Bu yüzden bugünü ayrıca onu anmak için de önemsememiz gerekir. Ülkemizde de bugün çok 

coşkulu bir şekilde kutlanır, meydanlar dolup taşar; okullar çeşitli gösteriler hazırlayarak bir araya gelir. 

Gözün açık kalmasın Ata’m, gençliğin her daim seni hatırlayacak ve sayacak. Sen yeter ki rahat uyu. Va-

tanın bize emanet!  

                                                                                                                                     Ezgi KARADAŞ 10A 



ÖĞRENCİLERİMİZİN  
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                    19 MAYIS SEVİNCİ 

                  Herkesin bitkin ve umutsuz olduğu o günlerde yalnızca gerçek bir 

lider bu milleti kendine getirebilirdi. Yıl 1919, Mayıs’ın 19’u, Türk milleti için 

bir umut ışığı doğdu. Daha doğrusu Mustafa Kemal Atatürk bizim ümit ışığımız oldu. Bağımsızlığımız 

için atılması gereken adımı atacak olan Mustafa Kemal, Bandırma Vapuru ile Samsun’a, kurtuluşumuza 

doğru yol aldı. Samsun’a basan ayağı her şeyin başlangıcı ve aynı zamanda kurtuluşun habercisiydi. Kim 

bilir ne mutlu olmuştur Bandırma Vapuru’nun kaptanı İsmail Hakkı Kaptan. Sonuçta ulu önderi, 22 kur-

mayı, 25 askeri ve tayfayı sağ salim getirmişti Samsun’a. Yola çıktıklarında ufuk karanlıktı belki ama 

Kemal Paşa’nın vatan aşkıyla çarpan yüreğinin sesi umudun sesi oldu herkese. 

                  Bu önemli günü daima hatırlamak ve hafızalarına kazımak her Türk bireyinin sorumluluğu-

dur. Bazı günler vardır ki bir milletin kaderini değiştirir. Bizim 19 Mayıs’ımız da işte o günlerden biriy-

di. Evet, henüz doğmamıştık belki ama şu an yaşadığımız günlere kahraman Türk milleti ve Mustafa Ke-

mal Atatürk olmadan gelemezdik. Boynumuzu itilaf devletlerine eğmedik. Onların bizi parçalama çaba-

ları boşunaydı çünkü Türk milletinin bağımsızlığına olan su götürmez düşkünlüğünü küçümsemişlerdi. 

Son Türk son nefesini verene kadar vatan toprağı feda edilmesi söz konusu bile değildi. Eminim o gün 

orada bulunsaydık milletimizin neler yapabildiği karşısında hayrete düşerdik.  

                  İşte güzel yurdumuzun böyle bir tarihi var. Ben Atatürk’ün Türk gençliğine ne kadar çok 

inandığını biliyorum. O, geleceği ve bu paha biçilmez günü bize armağan etti. Sizce de dalgalanan al 

bayrağımıza bakıp gurur duymak için mükemmel bir gün değil mi?  

                                                                                                           Cavidan Eylül YÜKSEL 10/C 



ÖĞRENCİLERİMİZİN  
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ATATÜRK SAYESİNDE 

 

                 19 Mayıs Türk milletinin en önemli günlerinden biri. Ata-

türk bize birçok şey verdi...Bizi, ülkemizi içine düştüğümüz beladan, 

düşmanların işgallerinden kurtardı. Atatürk o gün orada olmasaydı şu 

an bu satırları yazamazdım, evimizde rahat rahat yaşayamazdık ve 

daha bir sürü aktiviteyi yapamazdık. Kurtuluş serüvenini başlattığı 

için Ata’ma çok minnet duyuyorum. Biz Türk milleti bu günü çok 

özel bir coşkuyla kutluyoruz. Bu coşku bize Atatürk’ten armağan. Atatürk bize bir çok şey armağan etti, 

mesela 23 Nisan veya 19 Mayıs’ı da gençlere armağan etti. Ben de bu yazıyı Ata’ma armağan ediyorum. 

Biz çok şanslı bir milletiz çünkü canını ortaya koyacak kadar milletini ve vatanını çok seven bir Ata’mız 

vardı. Düşman askerinden, işgallerden vatanımızı kurtarmak için şehir şehir dolaştı ve bu mücadeleyi 

başlattı. Sonunda ise bu mücadeleyi kazandı, yurtta bir tane bile düşman askeri kalmadı. O her zaman 

hızlı düşünceli, ileri görüşlü bir liderdi. TBMM’nin açılışıyla yeni bir millet Türk milletini kurdu. O bir 

cumhurbaşkanı, bir lider, bir gazi, bir paşa, bir başkomutandı. O BAŞKOMUTAN GAZİ MUSTAFA 

KEMAL ATATÜRK’tü. Ben de gelecekte onun gibi bir lider, bir cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Onun 

gibi olmak mümkün olmasa da yine de Atatürk gibi biri olmak için gayret ediyorum. Onun bize gösterdi-

ği ışıklı yoldan ilerleyen bir Türk genciyim. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!  

    

                                                                                                                      DURU KURTULUŞ 5/D 

                             

 



ÖĞRENCİLERİMİZİN  

KALEMİNDEN 

               

19 MAYIS 

              19 Mayıs 1919, Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı tarihtir.Mustafa Kemal 

düşman işgâline karşı Anadolu'da başlayacak olan kurtuluş destanının ilk kıvılcımını ateşlemek için 

Samsun'a gitmiş ve bu tarih mücadelenin başlangıcı olmuştur. Gençliğe armağan edilen bu gün yani 19 

Mayıs Gençlik ve Spor  Bayramı, ilk kez 1926'da "GAZİ GÜNÜ" adı altında Samsun'da kutlanmıştır.  

               Mustafa Kemal kurtuluş mücadelesinin  başladığı bu günü; 23 Nisan'ı biz çoçuklara armağan 

ettiği gibi gençlere armağan ettmiştir.Samsun'da başlayan direniş tüm Anadolu'ya yayılmış , yeni bir ülke 

doğmuş, bir devletin temelleri atılmıştır.Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bay-

ramı Türkiye'nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır. Üzerinde "Gençlikten Atatürk 

Sevgisiyle Cumhurbaşkanına" yazan ve "Sevgi Bayrağı" olarak adlandırılan dev bir bayrak Kurtuluş 

Yolu'ndaki Tütün İskelesi'nden karaya çıkarılarak Samsun valisine verilir.    “19 Mayıs benim doğum 

günüm.” diyen Gazi Mustafa Kemal "Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti  biz kurduk, 

onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz."diyerek gençliğe olan güvenini dile getirmiştir. 

        Nazlı Delal YILMAZ 5/D 

                                                         



ÖĞRENCİLERİMİZİN  

KALEMİNDEN 

               

                                            19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 

 

                         19 Mayıs Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu dönüm noktasının 

başında Mustafa Kemal Atatürk vardır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile 

Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün 

kabul edilmiştir. Atatürk, bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Atatürk gençlerin Türk milletini 

ileri götüreceğini düşündüğü için gençlere ayrı değer veriyordu bu yüzden 19 Mayıs günümüzde 19 Ma-

yıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. 

                         Atatürk iyi bir komutandı ama sadece komutan değil çocukları ve gençleri seven, spora 

ve eğitime destek veren biriydi. Atatürk gençleri eğitime yönlendirmenin yanı sıra sporla ve sanat ile de 

ilgilenmelerini istemiştir. Gençlerin daha sosyal olmasını sağlamıştır. Atatürk gençlere eğitimin yanında 

sanat veya spor ile uğraşmalarını da istemiş ve 19 Mayıs’ı çok önem verdiği Türk gençliğine emanet et-

miştir. Günümüz de 19 mayıs törenler ile kutlanmış ve okullarda çeşitli eğlenceler düzenlenmiştir. Ata-

türk’ün bizlere hediye ettiği bu bayramı en coşkulu şekilde her yıl kutlayacağız. Milletimiz, bağımsızlık 

ve hürriyete ilk adımlarını bu tarihte atmıştır, bu yüzden 19 Mayıs Türk milleti için çok önem taşımakta-

dır. 

                      Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cum-

huriyeti bizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en 

iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğumuzdur.  

                                                                                                                             Esra KAHRAMAN 10/C 



ÖĞRENCİLERİMİZİN  

KALEMİNDEN 

                                                                             

                                                                    19 MAYIS 

                    19 Mayıs 1919, ülkemizin önemli günlerinden biridir. Milletimiz, bağımsızlık ve hürriyeti 

ilk adımlarını bu günle atmıştır. Özgürlük mücadelesi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a ayak basma-

sıyla başlamıştır. Büyük Önder Samsun’a çıkarak Anadolu insanının tek yumruk olarak birleşmesini sağ-

lamıştır. 

                   Atatürk, Türk milleti için girdiği mücadelede gücünü milletin inanç ve güvenine borçludur. 

Büyük Önder ülkesinin hep en iyi şekilde yaşamasına, muasır medeniyet seviyesine yükselmesine, öz-

gürlüğüne kavuşmasına olan inancından hiçbir zaman vazgeçmemiştir. 19 Mayıs Türkiye Cumhuriye-

ti’nin kurulması için atılan ilk adımdır. Ardından 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurul-

muş, 29 Ekim 1923’te cumhuriyet ilan edilmiştir. 

                 Biz , Türk gençliği Kurtuluş Savaşımızın başlangıcını 19 Mayıs tarihine Atatürk’ü Anma 

Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyoruz. Büyük sıkıntılar ve fedakarlıklarla kazanılan bu destanı hiç-

bir zaman unutmayacağız ve sonsuza dek koruyacağız. Ata’mızın izinden yürüyeceğimize Türk gençliği 

olarak söz veriyoruz. 

  

                                                                                                                          Azra Balım SALTAN 9/B 



ÖĞRENCİLERİMİZİN  

KALEMİNDEN 

İLK ADIM 

                       19 Mayıs 1919 günü Türk milleti için önemli bir gündür. Özgürlüğe, bağımsızlığa ilk adım 

o gün atılmıştır. Bu savaş Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a ayak basmasıyla başla-

mıştır. Ülkesini içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak isterdi. Milletinin bağımsızlığı için yine 

milletin azmi ve kararlılığına inandı. Mustafa Kemal Samsun’a çıkışıyla tüm ülkeyi aydınlatacak bir ha-

reketi başlatmıştır. Anadolu insanın tek yumruk olmasını sağlamıştır. Atatürk, Türk milleti için giriştiği 

bu savaşta tüm gücünü millete olan inancından ve güveninden almıştır. Milletinin daima şerefli bir millet 

olarak yaşamasını isteyen Atatürk, bu sebeple girişilen savaşta tam bağımsızlığı esas almıştır. 19 Mayıs 

ülkenin mutlu geleceği için atılan ilk adımdır. 19 Mayıs’ı doğum günü olarak kabul etmesi, 19 Mayıs’ın 

tarihimizdeki yerini ve önemini en iyi biçimde yansıtmaktadır. Kurtuluş Savaşı, hazırlık savaşlarından 

büyük zafere kadar her yönüyle çok iyi tasarlanmış, umutların ve özlemlerin çığ gibi büyüyerek coşkuya 

ve zafere dönüştüğü kahramanlık destanımızdır. 

                                                                                                                     Malik Yiğit ERSOY 10/C 

 

ATATÜRK 

 

Atam sen ölmedin 

Toprağa gömülmedin 

Al bayrağı dalgalandıran  

Tek kahraman 

Ülkemizi kur taran 

Resimlerde kalmayan  

Korkma emanettir  bize bu vatan 

                                                                  Çağla GÜMÜŞ 12/C 
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ATA’M 

 

Zalimin kalbine hançerdi yolculuk, 

Mayıs'ın on dokuzunda.. 

Barışın ruhunaydı, 

Cumhuriyet'in gözleriydi denizleri aydınlatan, 

Bir çift mavi gözün ışığıydı.. 

 

Savaşlar mı sizi kahramanlaştıran? 

Barışlar mı sizi umutlaştıran? 

Özleminiz mi Cumhuriyeti masallaştıran? 

Fotoğraflar mı ardınızdan kalan? 

Hasretiniz mi sizi yaşatan? 

 

Yokluk ölüm değil ki Ata'm, 

Gözlerimizle görmeden, 

Ellerinizden öpmeden, 

Gönüllerimizde yaşatır sizi, 

Yüce Rahim ve Rahman! 

Nida Yağmur BENZER 11/C 
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HÜRRİYET ATEŞİ  

Samsun’a çıkarken yaktığın ateş, 

Düşmanı canından bezdirecekti. 

Vatana kalkan o hain eller, 

Kökünden kırılıp kesilecekti. 

 

Türk’ün gücünü bilmeyen gafil, 

Yaptığın ezânın hesabını öderken  

O şanlı al bayrağım 

Tekrar gururla gönderde dalgalanacaktı. 

 

Bize armağanın bu kutlu günde  

Sana sözümüzü tekrar haykırayım: 

“Senin açtığın bu yoldan koşup 

Ölüm bile olsa asla dönmeyeceğim.” 

 

                                                        Delfin KASKA 9 FL/A ve Oğuzhan KASKA (Veli) 

 

 

 

 



ÖĞRENCİLERİMİZİN 

KALEMİNDEN 

BANDIRMA’DA, SENİN YANINDA 

En karanlık gecede 

Yanında duruyorum güvertede 

Uzak şafağı gözlerken 

Bir gölge gözlerimde 

Bu defa olmayacak’ın karanlığı  

Üşütüyor ellerimi 

Bir soğuk, puslu mayıs sabahı 

Ürpertiyor yüreğimi 

Samsun’un tüten bacaları 

Şafakla çözerken pusu 

Haydi Bandırma, haydi 

Sensin geleceğin umudu 

Karada kor yürekler 

İskelede bizi bekler 

Vatan aşkı ateşten gömlek 

Yanıyoruz hep beraber 

"Milletin istiklalini,  

yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." 

Gazi Kemal fedakarlığını, 

Bu millet unutmayacaktır. 

Hayalini kurduğun 

Güneşli güzel günlerden yazıyorum 

Sana hayranlığımı 

Dizelere sığdıramıyorum 

Sen Başöğretmenimizsin, 

Her şeyi öğrendik senden 

Sen eğilmeyen başımız, 

Tertemiz alnımız, egemenliğimizsin. 

İçindeki umudun kıvılcımı 

Yüz bir yıldır aydınlatıyor ülkemi 

Her gencin yüreğinde aynı kor, aynı ateş 

Her 19 Mayıs’ta taşıyoruz meşaleni 

Ezbere biliyoruz bize verdiğin öğütleri 

Kalbimizde duyuyoruz egemenliğin ateşini 

Her birimizde yaşıyorsun, yaşayacaksın 

Söndürmeden devredeceğiz meşaleni 

Büyük Atatürk, bağlıyız sana candan 

Vazgeçmeyiz, senden öğrendik, asla vatandan 

İlkelerinle, cumhuriyet bize emanet 

Güçlenerek geçiyoruz her 19 Mayıs’tan 

Ata Berker ÖZER 9 FL/A 
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19 MAYIS  

Özgürlüğümüz adımları 

Yanan bir meşale gibi; 

Umutlar, hedeflere 

Açılan bir yol gibi. 

 

Bugün 19 Mayıs 

Sarmış dört tarafı düşman. 

Bir güneş doğar, 

Yas bağlayan yüreklere, ruhlara. 

 

Kendini adadı yurduna 

Karanlık şehir olan Samsun üstüne 

Güneş gibi doğdun, 

Yurdumuzu kurtaran Ata'mızı unutmayız. 

                                    Yiğit Efe ALBAŞ  5/D  
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CANIM ATA’M 

Ey yüce kalpli Ata'm! 

19 Mayıs bize senden armağan, 

Ey canım Ata'm! 

Getirdin bu günlere sen bizi. 

Dalgalandırdın bayrağımızı her yerde, 

Sen bizi taşıdın bütün ulu kitaplara, 

Bu vatan bize senden armağan. 

                                  Cemre RENKLİYÜZ  5/C 
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EY CANIM ATA’M 

Çıktı Samsun'a, 

Mayıs’ın 19'unda, 

Başlattı Kurtuluş Savaşı’nı 

Başlattı yeni bir çağ anısını. 

 

Ey canım Ata'm Atatürk 

Sunuyorum tüm saygılarımı sana, 

Ne kadar teşekkür etsem az sana,  

Ey canım Ata'm Atatürk. 

                       Yağmur Duru ÇAKAL 5/D 
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19 MAYIS 

Bugün 19 Mayıs  

Gençlik bayramı var! 

Bugün Samsun ufkundan  

Yeni bir güneş doğar. 

 

Karanlığa gömülmüş 

Vatana nur oldu o, 

Yas tutan ruhlara, 

Yüreklere doldu o... 

 

O bir yaman volkandı, 

Baştı, kahramandı o... 

Bugünü kuran odur, 

Yurdu kurtaran odur. 

 

Bugün 19 Mayıs 

Gençlik bayramı var! 

Bugün Samsun ufkundan  

Yeni bir güneş doğar. 

                             Efe Can GÜLBAHAR 5/C 



ÖĞRENCİLERİMİZİN 

KALEMİNDEN 

 



ÖĞRENCİLERİMİZİN 

KALEMİNDEN 

 

19 MAYIS 

19 Mayıs günü 

Gördü düşman orduyu. 

Atatürk çıktı ortaya 

Düşmanlara karşı 

 

Düşmanlar karanlık 

Atatürk bir aydınlık 

Yaşasın gençlik 

Yaşasın 19 Mayıs 

                                   Elif Dila PAÇACI 5/D 
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THE HERO IN SAMSUN 

On 19th May, in 1919, 

In the old days, back in time. 

There was a leader who got on a ship to Samsun, 

And in history, he left a sign. 

 

He was a hero who shined bright, 

He saved our country, and turned on the light, 

19th May was a happy day in Samsun, 

He didn’t leave even a single enemy on sight. 

                                       Nora TİMİRCİ 10 FL/A 
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INDEPENDENCE DAY 

He is as bright as the sun,  

Always in our heart, 

Every 19th May, 

We cherish him in our heart. 

 

We are the youth, 

He puts his trust in, 

We reckoned this day 

As our nations holy day. 

 

Chest up, step ahead,  

Never look back,  

We all love, 

What was gifted to us. 

 

We embraced the principles,  

We aimed for modernity,  

We reckoned 19th May,  

As our birthday. 

                                   Ece KIRATLI 10/C 

 

 



ÖĞRENCİLERİMİZİN 

KALEMİNDEN 

 

 

 

           THE COMMEMORATION OF ATATURK, YOUTH AND SPORTS DAY  

                   In those days when everyone was exhausted and desperate, only a true leader could bring this 

nation to itself. The year 1919, the 19th of May, was a light of hope for the Turkish nation. More preci-

sely, Mustafa Kemal Atatürk became our hopeful light. Mustafa Kemal, who would take, the necessary 

step for our independence, headed towards Samsun and our salvation struggle began. His foot that step-

ped on Samsun was the beginning of everything and at the same time heralded salvation. It is the respon-

sibility of every Turkish individual to always remember this important day. There are some days that 

change the fate of a nation. Our May 19 was one of those days. Yes, we were not born yet, but we could 

not come to the days we live now without the heroic Turkish nation and Mustafa Kemal Atatürk. We did 

not bend our neck to the aggressor forces. Their efforts to disintegrate us were in vain because they be-

littled the indispensable devotion to the independence of the Turkish nation. It was not even possible to 

sacrifice homeland until the last Turkish breathed. I'm sure we'd be amazed at what our nation could do if 

we were there that day. Our beautiful homeland has such a history. I know how much Atatürk believes in 

Turkish youth. He entrusted the future to us and gifted us this invaluable day. Don’t you think it's a per-

fect day to look at our waving flag and be proud of it?  

                                                                                                                  Cavidan Eylül Yüksel 10/C  
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  COMMEMORATION OF ATATÜRK, YOUTH AND SPORTS DAY,19th OF MAY 

 

             The commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day is celebrated on the 19th of May every 

year. It is the day of the Turkish war of Independence,  that is the most important day for our country  

Following Atatürk’s wish,t he Turkish government declared May 19 to be Youth and Sports Day. Various 

sports events take place on that day throughout the country. All the people celebrate this day by watching 

athletes perform at their local stadiums or by participating in sports events that are open to the public.  

Especially the students in high schools usually prepare special programmes for their parents and teacher 

by the help of their physical education teachers. There are also competitions and special arrangements for 

all the schools in Turkey. The people hang Turkish flags outside their windows and balconies. Also this 

day accepts this day as a birthday of Mustafa Kemal Atatürk. 

DEFNE ÖZCİHAN 9 FL/A 

 

                                             ATATURK’S LOVE FOR TURKISH YOUTH 

 Founder and the first president of the Republic of Turkey Mustafa Kemal Atatürk believed  

that the future is in the hands of young people and therefore gave great importance to not  

only Turkish children but also Turkish youth. Following the 23rd of April as a gift for the children the  

greatest leader of its time, Atatürk decided to present the 19th of May to the young people.  His  

motto was “ All my hope is in Youth !” There are many sayings related to the young people because  

he was aware of the power of us. For this reason and because he believed that the Turkish youth will  

try hard with young generations to eternally protect our country’s independence. Atatürk entrusted  

our nation and who will keep it alive eternally. To remember our great leader Atatürk and 

show our gratitude to him, its name was changed to The Commemoration of Atatürk, Youth and  

Sports Day in 1981. Rest in Peace the greatest leader of all time. 

IŞIL DUYGU TOPÇU FL/ A  
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                                  Esin TANSALA 5/B                                   Murat Efe DURGUT 5/A 
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                                       Mina ENAHTAR 6/C 

ÖĞRENCİLERİMİZİN 

KALEMİNDEN 



ÖĞRENCİLERİMİZİN 

KALEMİNDEN 

 

Naz KESTANE 9 FL/A 

           Doruk ÇAĞDAŞ 10/B Ceren Sultan GÖKAY 11/C 
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Ceren Sultan GÖKAY 11/C 

Nora TİMİRCİ 10 FL/A Zeynep Yaren DENİZ 11/B 
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Geleceğin peşindeyiz. 

 

İLETİŞİM 

 

  Basınköy Valikonağı Cad. Emre Sok. No: 8 Florya/İstanbul 

  Tel: 0212 425 80 20 

  Fax: 0212 599 54 94             Email: iletisim.basinkoy@mevkoleji.k12.tr  
 

Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye 

ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli tim-

sali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yük-

seltecek ve yaşatacak sizsiniz.  


