
 



Değerli Velilerimiz,  

Uzun bir aradan sonra çok önemli bir kutlama adına sizlere MERHABA diyoruz.  

Haftalardan bu yana öğrencilerimiz için uzaktan olmasına aldırmadan dersler 

hazırladık, etkinlikler yaptık, şiirler, şarkılar, afişler, danslar yapmaları için onları 

yüreklendirdik. 

Desteğinizle öğrencilerimizin her dersini verimli geçirmeye çaba harcadık.  

Sizlerden bize; video kaydıyla, maillerle, telefonla, mesajlarla memnuniyetini ifade 

eden, teşekkürlerini sunan dönüşler oldu. Bu dönüşlerle boşa kürek çekmediğimizi 

gördük ve iyi ki öğretmeniz dedik, bir kez daha… 

Bu hafta yine bir ilki gerçekleştirdik ve uzaktan bağlantıyla bayram kutladık.  

Bayram hazırlıklarımız, provalarımız, resim sergimiz, şarkılarımız, evlerdeki 

süslemelerimiz ile eksiksiz bir bayramı daha yaşadık.  

Hepimiz için vazgeçilmez olan; Ulusal Egemenliğimiz ve ona kavuşmamızı sağlayan 

ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha andık, anlamaya çalıştık, 

izinden gitme kararlılığımızı gösterdik.  

Bugün okullarımızın tüm medya hesaplarında buram buram çocuk, Atatürk ve 

bayram sevinci var. İlk kararı; ülkeyi işgal altından kurtarmak,  egemenliği halkın 

iradesine almak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100.yılında hepimiz 

gururluyuz, coşkuluyuz, gençlerimizle, çocuklarımızla geleceğe güvenle bakıyoruz.  

100.yıl özel bültenimizle size, OKAN KOLEJİNİN çağdaş, Atatürkçü, üretken, yaratıcı 

yüzünü yansıtmaya çalıştık.  

Hep birlikte, nice yüzyıllara güvenle, barışla, bilimin ve sanatın ışığında ulaşalım.  

Sevgilerimizle…  

                                                                                Nükhet YILMAZ 

                                                                           İlkokul Eğitim Koordinatörü 
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TÜRK MİLLETİNİN BÜYÜK MECLİSİ 

        100 YAŞINDA 



 

Okul Müdürümüz Dr. Tuncay Şamdan,  23 Nisan’ın 100.yılına dair duygu ve düşüncelerini bizlere 

paylaşarak ülkemizin 100 yıllık tarihçesine kısa bir bakış sunuyor. 

       

Sevgili öğrencilerimiz ve değerli 

velilerimiz,  

23 Nisan ve Meclisimizin anlamını,  

önemini daha iyi kavrayabilmemiz 

için tam 100 yıl önce 23 Nisan 

1920’de açılan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nin açılışından önceki genel 

durumu birkaç cümleyle anlatmaya 

çalışacağım.  

       1914 ‘te başlayıp 1918’e kadar 

süren  I. Dünya Savaşında Osmanlı 

orduları Çanakkale, Yemen ve 

Sarıkamış başta olmak üzere 5 cephede birden savaşmış ve 1.600 000 asker  bu savaşta 

hayatını kaybetmiştir. Sadece Çanakkale savaşında yaklaşık 200 bin Türk askeri şehit 

olmuştur. Çoğumuzun bildiği Yemen Türküsü Yemen çöllerinde savaşa gidip de bir daha 

vatanlarına, evlerine dönemeyen evlatların, eşlerin, sevgililerin ardından söylenmiş bir 

ağıttır. İşte böylesi bir savaştan sonra 30 Ekim 1918’da Mondros Mütarekesi imzalanır, 

Osmanlı Orduları dağıtılır ve ardından İzmir ve İstanbul dâhil olmak üzere Anadolu İngilizler, 

Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlılar tarafından işgal edilir. Padişah ve İstanbul hükümetinden 

umudunu kesen Mustafa Kemal,  bir grup vatansever arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919’da 

Samsun’a çıkar.  Amasya genelgesi, ardından Erzurum, Sivas kongreleri ve Ankara’daki 

çalışmaları ile her yanı işgal edilmiş Anadolu’yu kurtarmaya çalışırken; padişah Vahdettin ve 

Damat Ferit hükümeti M. Kemal ve Kuvayı Milliyeciler hakkında idam fermanı çıkarırlar. 

        İşte böyle bir ortamda, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni seçilen 

milletvekilleri ve Ankara’ya ulaşan son Osmanlı Meclisi milletvekillerinin de katılımıyla açılır. 

Millet Meclisi Başkanlık kürsüsünün arkasına asılan “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir!” 

yazılan tabela milleti padişahın kulu olmaktan çıkarıp, yurttaşı yapma sürecini başlatıp, laikliğin 

temelini atmıştır. Tabelayı Millet Meclisi başkanlık kürsüsünün arkasına astıran M. Kemal, bir 

özlemin gerçekleşmesi uğruna savaştı.  Bu özlem: Milleti padişahın kulu olmaktan çıkarıp, 

Osmanlı İmparatorluğunun küllerinden yeni bir ulus, çağdaş ve laik bir devlet yaratmaktı.   

       Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne,   yani anayasaya ve 

hukuka dayanarak ard arda gerçekleştirdiği devrimlerle çağdaş Türkiye’yi şekillendirirken 

Avrupa diktatörler tarafından yönetiliyordu ( İtalya– Mussolini- 1925-1945, Almanya– Hitler- 

1933-45, İspanya - Franco -1939 - 1975, Portekiz - Salazar- 1932-1968). 

      Değerli veliler ve sevgili çocuklar, bulunduğumuz coğrafyadaki pek çok ülkenin hala 

ortaçağ rejimleriyle yönetildiği, din mezhep savaşlarının yaşandığı günümüzde her şeye 

rağmen Türkiye Cumhuriyeti olarak yüzümüzü hala çağdaş uygarlığa dönebiliyor, laikliğin ve 

demokrasinin nimetlerinden yararlanabiliyorsak bunu hiç şüphesiz Atatürk’e ve O’nun 



devrimlerinin temel dayanağı olan o zamanki adıyla Gazi Meclisimize borçlu olduğumuzu 

unutmamalıyız. Dünyanın tek çocuk bayramı olan bu günü çok değer verdiği siz çocuklara 

armağan eden Atatürk’ün dediği gibi “Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı ulusal 

egemenliktir.”  

İşte bu nedenle Atatürk, 23 Nisan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bizler için anlamlıdır, 

önemlidir, değerlidir.  

Atatürk ilke ve devrimlerini kendisine vazgeçilmez ilke edinmiş, OKAN Eğitim Kurumlarında 

eğitim görme ayrıcalığına kavuşmuş sizlerin Cumhuriyet çocukları olarak üzerinize düşen 

vatandaşlık görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyorum.  

Bu duygularla,  Meclisimizin açılışının 100.yılını ve bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, 

Atatürk ve dava arkadaşlarını bir kez daha, rahmet, minnet, saygı, sevgi ve özlemle 

anıyorum.      

                                                                                                     23 Nisan 2020 

                                                                                                       Dr. Tuncay ŞAMDAN 

                                                                                              Okul Müdürü 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

OKAN KOLEJİNDE  

23 NİSAN 100. YIL  

KUTLAMALARI   

Günler öncesinden canlı bağlantıyla yapılan derslerimizde kurtuluş mücadelemiz, TBMM’nin 

açılışı, cumhuriyetin ilanı, devrimler ve günümüze yansıyan yenilikler işlendi. 

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının ülkeye hizmetleri anlatıldı.  

Cumhuriyet tarihinin anlam ve önemini taşıyan şiirler okundu, yazılar yazıldı, al bayraklı giysiler 

giyildi, evler okullara dönüştü bayraklarla birer birer…  

Sevgili anne babalar, sizler her adımda bizleri desteklediniz, an geldi öğretmen oldunuz 

çocuğunuza, an geldi sınıf arkadaşı.  

Kimi az aldı verilenleri bu süreçte, kimi tam aldı, kimi almamış gibi görünse de kaydetti aklının bir 

köşesine. 

Her öğrencimiz bayrama kendi çabasıyla renk kattı. Büyüdü emekler, evleri, balkonları, pencereleri 

bir gökkuşağına çevirdi eserler; 

 

 Kimileri şiir yazdı, içinden geldiğince… 

 Kimileri şiirleri sular seller gibi ezberledi günlerce, 

 Kimileri afiş hazırladı gönlünce,  

 Kimileri şarkıları söyledi bülbülce, 

 Kimileri çizdi resimleri bin bir renkle… 

 İşte sizden bize, bizden size, öğrencilerimiz sevinç içinde… 

 



 

  
1.Sınıflar 



 

  



 

  



 

  

2.Sınıflar 



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  

3.Sınıflar 



 

  



 

  Atatürk's Sayings For Children 
Atatürk'ün Çocuklar İçin Söyledikleri; 

"Great accomplishments occur with the help of the distinguished children whom 

precious mother raised". 

"Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla 

meydana gelir." 
 

"Little ladies, little gentlemen! You are all the roses, the stars and the sparkling joy 

of our future, the ones who will elevate the nation.Always be aware of your value 

and significance!And work hard...We have great expectations from you." 

 

"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal 

ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, 

değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." 

 



  

4.Sınıflar 



  



Sayings of World Leaders and Press for Atatürk; 

Dünya Liderleri ve Basının Atatürk için Söyledikleri 

 My sorrow is that, it is no longer possible to fulfill my strong wish to meet this 

great man. 

                                                                                                   Franklin D. ROOSEVELT 

                                                                                               U.S. President, 10 November 1963 

 "Üzüntüm, bu büyük adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun 

gerçekleşmesine  artık imkân kalmamış olmasıdır."  

                                                                                                                Franklin D. ROOSEVELT  

                                                                                                          A.B.D. Başkanı, 10 Kasım 1963 

 The death of Atatürk, who saved Turkey during the war and revived the Turkish 

nation, is not only a loss for his country, but it is also a great loss for Europe. The 

sincere tears that people from all classes have shed, are nothing more than the 

true reflection of this great man - the Father of  modern Turkey.  

 The sincere tears shed after him by all classes of people are nothing  

            other than an  appropriate manifestation of this great hero and  

            modern Turkey's Ata. 

                                                                                                      Winston CHURCHILL,  

                                                                                 Prime Minister of the United Kingdom 1938 

 "Savaş Türkiye'yi kurtaran, Savaştan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten 

Atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın 

O'nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern  Türkiye'nin 

Ata'sına değer bir görünümden başka bir şey değildir."  

                                                                                                     Winston CHURCHILL  

                                                                                                                  İngiltere Başbakanı, 1938 

 One of the most talented leaders of the post war period.  

                                                                                                        New York Times 

 Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.  

                                                                                                                   New York Times 

 He has secured a life full of freedom and trust that no prior generation had seen... 

His successes have made Turkey an European state and changed the Near-East’s 

history.  

                                                                                                        Times Journal 

 "O, Türkiye'nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu 

bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye'nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun 

tarihini değiştirdi." 

                                                                                                         Times Gazetesi 



Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi  

100 yaşında. 
Bu özel yıl için İstanbul Okan Üniversitesi Kurucusu Sayın Bekir Okan, Üniversite Rektörü 

Prof. Dr. Sayın Mustafa Koçak, Okan Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi Sayın Işıl Okan 

Gülen, Okan Koleji Genel Müdür Yardımcısı Sayın Fahri Cürebal öğrencilerimizle canlı 

bağlantı yoluyla  törenimize katıldılar. Öğrencilerimizin bayramını kutlayarak sohbet eden 

yöneticilerimize teşekkür ederiz. Çocuklarla sohbetten mutlu olduklarını belirten 

yöneticilerimiz, Okan Kolejinde her çocuğun çok özel olduğu fikrini pekiştirdi.  

 
 

 

 

 

 

 

 



Görsel Sanatlar 23 Nisan çalışmaları 
Görsel Sanatlar ve Müzik Hocalarımız, 23 Nisan için özel çalışmalar yaparak resim sergisi ve 

ortak koro oluşturdular.  

Büyük çabalarla gerçekleşen bu çalışmalarla bayramımız eksiksiz yaşanmış oldu.  

Öğrencilerimiz birbirinden güzel resimler yaptılar. Bizlere fotoğraflarını ulaştırdılar.  

Ortak koro için canlı bağlantılarla iki kampüsümüz öğrencileri tek nefes, tek yürek oldu  

23 Nisan için. İşte cumhuriyete inanan öğretmenler ve çocukları… 

Çalışmaların başarılı olmasında, ürüne dönüşmesinde siz sevgili velilerimizin çabasının da 

farkındayız.  Teşekkürler sizlere; bizimle olduğunuz için… 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egemenliğimizin 100. Yılını teknik olanaklar çerçevesinde, yüreklerimiz sevinçle dolarak 

kutladık. Bu bülteni 100. Yıl için kalıcı bir anı olması için hazırladık.  Okul koridorlarını 

dolduran çocuklarımızla ve sizlerle birlikte nice güzel anılar biriktirmek umuduyla…  

Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.  


