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Cumhuriyet, 95 Yaşında! 

Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet 

Bayram Hazırlıklarımız 

Bir Fidandı Cumhuriyet, Şimdi Koca Bir Çınar 

Pakkan Okulları Öğrenci Başkanlığı Seçimi 

Haftalık Bülten 

Cilt 1—Sayı 6 

26 Ekim 2018 

 

Ulu önderim, 

Merhaba… 

Ben büyük bir emekle ve yürekle kurduğun Cumhuriyet’in öğretmeniyim. Senin izinden yürüyen binler-

ce eğitimciden sadece biriyim… 

Atam, 

Senin mirasının kıymetini bilmek hepimiz için vazgeçilmez bir görev. Ben de bu görevi bu ilhamla dev-

raldım işte. Hep dediğin ve inandığın gibi gençten yana, eğitimden yana oldum; oluyorum… Benim 

için dokunduğum her çocuğu ve genci, evrensel değerlere sahip çıkan, geleceğe dönük ve üretken 

bireyler haline getirmek çok önemli. Okulunu seven, eğitimi hayat boyu kendine yakıştıran çocuklar 

yetiştirdim öğretmenlik hayatım boyunca. Şimdi bu fikirde ısrarcı olan ve bu ilkelere yürekten inanan 

öğretmenlere de ilham olmaya çalışıyorum ilave olarak. Yolum uzun, yolum nefes nefese, biliyorum. 

Ancak bu meşakkatli yolda yalnız değilim Atam, sana ve kurduğun Cumhuriyet’e inanan eğitimcilerle 

birbirimize destek oluyor ve bil ki çok çalışıyoruz. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun… 

Bu Hafta Neler Oldu? 
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 26 Ekim 1923 akşamı Gazi, kabineyi Çankaya Köşkü'nde toplantıya ça-
ğırdı. Bu toplantıda başvekil Fethi Okyar'ın istifası karara bağlandı. Ertesi 
sabah haber, gazete manşetlerinde yer alacaktı. 28 Ekim gecesi, Çanka-
ya'daki akşam yemeğine Latife Hanım da katıldı. Son derece heyecanlıydı. 
İçi içine sığmıyordu. Çünkü o akşam yemeğinin gündemini biliyordu. Sevgili 
Paşa'sı niyetlerini önce eşine heyecan ve içtenlikle anlatmıştı. Latife Hanım 
bu sebeple birkaç kez mutfağa inmiş, yemeklerin o akşam yaşanacak olay-
ların şanına yaraşır olmasına özen göstermişti. Mustafa Kemal arkadaşları-
na, yemekten sonra anayasanın bazı maddeleri üzerinde çalışacağını bildir-
miş, yeni başkan adayı olduğu söylenen İsmet Paşa'yı da bu çalışmaya da-
vet etmişti. İsmet Paşa bu daveti bekliyordu. 

Sofrada seçim heyecanı, yeni seçilenler, bu kez meclise giremeyenler hak-
kında konuşmalar sürüp giderken, Mustafa Kemal bıçağını eline aldı, doğ-
ruldu, derin bir nefes aldıktan sonra hafifçe tabağına vurarak: "Beyler!" de-
di. O da heyecanlı, kaşları çatılmış, ama gözlerinde güleç bir ifade ile arka-
daşlarına bakıyordu. Çıt çıkmıyordu şimdi yemek salonunda.  

"Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilân edeceğiz!"  

Tek tek herkesin yüzüne bakarak durumu kontrol ediyordu. Şimdi sofrada-
kiler yıldırım çarpmış gibi kalakalmıştı. Neden sonra, beyinlerinde şok yara-
tan bu haberi alkışlamak birilerinin aklına geldi ve yemek odası bir anda 
sanki patladı. Mustafa Kemal uygun bir süre bekledikten sonra açıklamasını 
sürdürdü:  

"Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyet'tir. Bunu Anayasa'mıza ya-
rınki Meclis toplantısında koyduracağız. Hazırlıklarımızı bir kez daha gözden 
geçirmemiz lazım."  

Gerçekten de iki arkadaş bütün gece süren çalışmalarını güneşin ilk ışıkla-
rında bitirebildiler.  

 

Alıntıdır  - www.haberturk.com 
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Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i ilan ettiği 29 Ekim 1923’ten son kez katıldığı 29 Ekim 

1937’ye kadar Cumhuriyet bayramlarından fotoğrafları... 
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Atatürk’ün katıldığı son bayram... 
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 29 EKİM 

Cumhuriyet Bayramı  

Geldi bize ne mutlu! 

Bayraklarla donattık,  

Güzel okulumuzu. 

 

Sokaklarda, evlerde,  

Al bayrak dalgalanır.  

Onun o al rengini,  

Bütün bir dünya tanır. 

 

Yirmi dokuz ekimi  

Karşılarız neşeyle,  

Çünkü bu günde erdik 

Büyük Cumhuriyete. 

 

Yürüyün arkadaşlar, 

Hep ileri koşalım. 

Bugün bayramımız var. 

Gelin bayramlaşalım. 

 

            Ali PÜSKÜLLÜOĞLU 

Bayram Hazırlıklarımız 
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Beden Eğitimi ve Spor 

Bu hafta çabukluk, denge, sürat, fırlatma ve hedef çalışmalarımızı eğlenerek yaptık. Ka-

zanma ve kaybetmeyi de yarışarak öğreniyoruz.  
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Bu hafta 1. sınıf öğrencilerimiz “o” ve “m” seslerini öğrendi. Öğrenilen harfleri içeren hece, 

kelime ve cümle çalışmaları ile yazı çalışmaları yaptılar. Bireysel okuma çalışması da bu haf-

ta yaptığımız çalışmalardan biri oldu. 

Evimizde Hayat ünitesi kapsamında aile bireylerimizi tanıttık, fotoğrafları incelendik, aile 

hikâyelerimizi dinledik. 

Matematik dersimizde ritmik sayma çalışmalarını,100 içinde onar ve beşer olmak üzere, yap-

tık. Yüzlük tablo üzerinde sayılar inceleyerek sayı örüntülerini keşfettik.  

1A-1B 
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2A 
Bu hafta 2A sınıfı ile Matematik dersinde doğal sayılarla çıkar-

ma işlemleri yaptık. Onluk bozmayı gerektiren ve gerektirme-

yen işlemlerde onluk taban bloklarından yararlandık.  

Türkçe dersinde bir metin üzerinde noktalama işaretlerinin nasıl 

kullanıldığını keşfederek sesli okuma gerçekleştirdik.  

Hayat Bilgisi dersinde  "Benim Ailem" kitabında farklı ülkelerden 

çocukların ailelerini tanıttıkları metinleri ve resimleri inceledik. 

Kendi ailelerimizle, yaşadığımız yerle olan benzerlik ve farklılık-

larını dünya haritasından da yararlanarak tartıştık.  

Sınıf temsilcisi için aday olan öğrenciler konuşmalarını yaptı ve 

kapalı oylama ile temsilcimizi seçtik. 
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3A 

Bu hafta Cumhuriyet’in bize kazandırdığı en büyük hakkımız  “seçme ve seçilme” nin  ne 

kadar önemli olduğunu “sınıf temsilcisi” seçiminde yaşayarak öğrendik. Arkadaşımız Ceren 

Kahyaoğlu sınıf temsilcimiz oldu.  

Matematik dersinde üç basamaklı sayıların eldeli ve eldesiz toplamasının sembolle göste-

rilmesi üzerinde çalıştık. 

Türkçe dersinde” Yazdıklarımızı nasıl düzenleriz? “ sorusunun yanıtları üzerinde tartıştık ve 

yazma kurallarımızı oluşturduk. 

Selin Terliksiz, “seçme “ hakkını kullandı. 



 11 

4A 
Bu hafta Cumhuriyet'in getirdiği yenilikleri tartıştık ve 

Cumhuriyet'in bize kazandırdıkları ile ilgili etkinlikler 

yaptık. Cumhuriyet'in kazandırdığı "Seçme ve Seçilme 

Hakkı" ile bağlantılı olarak "Okul Başkanı" adaylığı için 

çalışmalar yaptık. Aday öğrenciler önce sınıflarında 

sonra da okul genelinde  neden aday olduklarını ve 

başkan olursa ne gibi değişiklikleri yapabileceklerine 

dair propaganda konuşmalarını yaptı.  Sınıf temsilcisi 

için seçim adaylarını belirledik. 
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Dersimiz: Görsel Sanatlar 

Bu hafta 1. sınıflar Mısır uygarlığını 

işledi ve firavun resmi yaptı. 

Ortaokul öğrencilerimiz de ahşap 

boyama çalışmaları yaptı. 

Görsel Sanatlar 

Kulübü’nün bu 

haftaki en güzel 

teması:  

Atatürk  

Ve 

 Cumhuriyet 
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Geçen haftaki Battal ebrusuna ek olarak, Gel Git ebrusu 

yaptık. 

Bu hafta  3. sınıf öğrencileri-

miz Halloween temalı resim-

lerimizi yapmaya başladık. 
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Yaratıcı Drama 

 

Bu hafta 5 ve 6. sınıf Yaratıcı Çocuk Kulübü öğrencilerimizle grup olarak aynı anda hareket 

ettik ve bir karakter yaratıp rol kartı hazırladık. 

3 ve 4. sınıf Yaratıcı Çocuk Kulübü öğrencilerimizle de  “Tatlı Cadılar Okulu” 

 temalı doğaçlamalar yaptık. 

5, 6 ve 7. sınıftan gönüllü öğrencilerimizle  Cumhuriyet Bayramı için provalarımıza devam ettik. 
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Yaratıcı Drama 

3 ve 4. sınıf Yaratıcı Çocuk Kulübü öğrencilerimizle de  “Tatlı Cadılar Okulu” 

 temalı doğaçlamalar yaptık. 

7 ve 8. sınıf Doğaçlama Tiyatro Kulübü olarak minik arkadaşlarına sürpriz bir çocuk 

oyunu için hazırlıklara başladık. 5, 6 ve 7. sınıftan gönüllü öğrencilerimizle  Cumhuriyet Bayramı için provalarımıza devam ettik. 
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Öğrenci Başkanlığı Seçimleri 

Pakkan Okulları öğrenci başkanlık seçimleri bu hafta propagandalarla başladı. İlkokul 4A sını-

fından Defne Selçuk ve Rüzgâr Karaoğlan öğrenci başkanlığına adaylığını koyarken 1A sınıfın-

dan Masal Bedel, Poyraz Bayezit, Rüzgâr Güleç, Nağme Bedel ve Ceren Uğurlu; 1B sınıfından 

da Mina Taşçı, Ela Karaoğlan ve Maya Nazlıoğlu öğrenci başkan yardımcılığına adaylığını 

koydu. Sonuçların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde ilan edileceği seçim propagandala-

rı son hızıyla devam ederken ortaokuldan da 8A sınıfından Emil  Celal Kura ve 7A sınıfından 

Leyla Köprülü öğrenci başkan adaylığında kıyasıya yarışıyorlar.  
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Öğrenci Başkanı ve Başkan Yardımcısı Adayları 

RÜZGAR KARAOĞLAN—4A DEFNE SELÇUK —4A 

MASAL BEDEL—1A POYRAZ BAYEZİT—1A NAĞME BEDEL —1A CEREN UĞURLU —1A RÜZGAR GÜLEÇ—1A 

MİNA TAŞÇI—1B ELA KARAOĞLAN —1B MAYA NAZLIOĞLU —1B 

Pakkan İlkokulu ve Ortaokulu Öğrenci Başkanı Adayları 

Pakkan İlkokulu Öğrenci Başkan Yardımcısı Adayları 

EMİL CEMAL KURA —8A LEYLA KÖPRÜLÜ —7A 

Pakkan Ortaokulu Öğrenci Başkan Yardımcısı Adayları 

EKİN DERİNDERE —5A DEFNE YILDIRIM —5A BERİL ZEYNEP ÖZTÜRK —5A 
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Dersimiz: Sosyal Bilgiler 

CUMHURİYET BİR FİDANDI, ŞİMDİ ÇINAR OLDU  

Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıldönümünde Pakkan 

Okulları olarak Sosyal Bilgiler ve Görsel Sanatlar öğretmen-

lerimizle Cumhuriyet ağacımızı oluşturduk. “Cumhuriyet 

nedir?” sorusuna verdiğimiz cevaplar ağacımızda yerini 

alırken kurucumuz Sayın Yasemin Pakkan ise Cumhuriyet 

için şu mesajı verdi: “Atatürk’üm, çınarım; kurduğun Cum-

huriyetle var oldum. Gölgende sana ve ilkelerine gönül-

den bağlı öğretmen olarak çalışmaya, çok çalışmaya de-

vam edeceğim. Atamın bizlere emanet ettiği 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramını sevgiyle, coşkuyla, kutlayalım hep 

birlikte.” 

Teşekkürler Mustafa Kemal Atatürk, her zaman izindeyiz! 

Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun… 
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İletişim Bilgilerimiz 

Merkez Mahallesi Şahinkaya Caddesi no:86 

Beykoz 34820 

İstanbul / TÜRKİYE 

 

444 75 60 

 

info@pakkan.com.tr 

 

www.pakkan.com.tr 


