
 

23 Nisan Çocuk Bayramının Önemi 
        Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 
geleceğin çocukların elinde olduğuna inanmış ve bu nedenle çocuklara büyük önem 
vermiştir. Atatürk’ün çocuklara hitaben söylediği birçok söz bulunmaktadır. Çocukların 
sahip olduğu gücün farkında olan Mustafa Kemal Atatürk, bu nedenle 23 Nisan 
1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını çocuklara armağan etmiştir. 
Dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan, Atatürk’ün çocuklara verdiği önemi ve 
çocuklara duyduğu sevgiyi göstermektedir. 

       Atatürk, 23 Nisan’ı yalnızca Türkiye’de yaşayan çocuklara değil, dünyadaki tüm 
çocuklara armağan etmiştir. Bu nedenle her yıl 23 Nisan için Türkiye’ye dünyanın her 
yerinden çocuklar gelmekte ve çocuk bayramını kutlamaktadır. 

Ulusal Egemenliğin Önemi 
        Ulusal egemenlik kavramı, bir ulusun kendi kendini yönetmesi anlamına 
gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduktan sonra 1 Kasım 1922 yılında saltanata 
yani yönetim hakkının babadan oğula geçtiği sisteme son veren Mustafa Kemal 
Atatürk, ulusa seçme ve seçilme hakkı vermiştir. Böylece doğuştan gelen padişahlık 
ortadan kalkmış ve herkes halk milletvekili, başbakan ve cumhurbaşkanını seçme 
hakkını kazanmıştır. Halkın kendi kendini yönetmesi anlamına da gelen ulusal 
egemenlik kavramı, tüm halka yönetme hakkı da vermektedir. Böylece herkes 
yöneticileri seçebildiği gibi, yönetici olabilme hakkına da sahiptir. 

    
 



 Görülmeye Değer Güzelliklerimiz 

Söğüt'te tarihi yolculuk

 
       700 yıllık Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan Söğüt, Bilecik'in 29 
km. doğusunda. Söğüt'e yolunuzu düşürüp Ertuğrul Gazi, Dursun 
Faki ve Şeyh Edebali'nin türbelerini ziyaret edebilirsiniz. 
Denizi de doğası da eşsiz 

        
Fethiye'ye bağlı Öludeniz'de, dünyanın en güzel kumsalında denize 
girebilir, Kelebekler Vadisi ve Gemiler Adası'nı görebilir, 
Babadağ'dan yamaç paraşütü yapabilirsiniz. 
 
 
 



Erzurum'da bir şelale 

 

        Tortum'a 35 km. uzaklıktaki şelale, 48 metrelik yüksekliği ile 
Asya ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyüklükteki 
şelalesi olarak biliniyor. 
Hem kaplıcası hem yeşili 

 

      Tatilde herkes farklı yerleri tercih eder. Eğer kaplıca seçeneğinden 
yanaysanız, İnegöl'e 27 km. uzaklıktaki Oylat Kaplıcaları'nı tercih 
edebilirsiniz. Orman içindeki mekan, size hem yeşilin en güzelini hem 
de şifalı sularını sunuyor. 
 

 
 



Doğal serinlik Ayder Yaylası 

 

     Ladin ve kayın ormanlarıyla kaplı yayla Çamlihemşin ilçesine 16 
km. mesafede. Ayder, zengin florasının yanı sıra harika kaplıcası. 
Damlataş astıma iyi gelir 

 

     Alanya için çok rahatlıkla bir mağaralar kenti diyebiliriz. Dünyaca 
ünlü mağarası Damlataş'tır. Mağara, büyüleyici güzelliğinin yanı sıra 
astım hastalarına iyi gelen havasıyla da bilinir. 
 

 



HUZUREVİ ZİYARETİMİZDEN 

 

 



 

 

 

 



Günün Anlamına İthafen… 

 



Rehberlik Köşemiz 

 



Ünlülerden Anlamlı Sözler 

 

 

 
 
 

 



2018- Nisan 

BELİRLİ VE HAFTALAR 
  
01 Nisan   Dünya Mizah (Şaka) Günü 
 
04 Nisan   NATO Günü 
04 Nisan 1949’da 12 devlet Washington’da Kuzey Atlantik Antlaşmasını imzaladı. Türkiye ve 
Yunanistan 18.02.1952’de NATO’ya üye oldu.Yeni katılımlarla üye sayısı 16’ya çıktı Merkezi 
Brüksel’dedir. 
 
04-10 Nisan   Polis Günü (10) ve Haftası 
10 Nisan 1845’de Emniyet Teşkilatı Kuruldu. 
  
05 Nisan  Avukatlar Günü 
  
07-13 Nisan   Dünya Sağlık Günü (7) ve Türkiye Sağlık Hf. 
22 Temmuz 1946’da merkezi İsviçre / Cenevre kentinde olan BM Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
Kuruldu. 
09 Haziran 1947’de Türkiye girdi. Halk Sağlığı Eğitimi Türkiye Milli Komitesi, 7 Nisan’daki Dünya 
Sağlık Gününü haftaya çıkardı. 
  
09 Nisan    Mimar Sinan ve Mimarlar Günü 
  
10 Nisan    Polis Günü 
10 Nisan 1845’de Polis Nizamnamesiyle bir güvenlik teşkilatı kuruldu. (%16’sı trafik hizmetinde.) 
  
13 Nisan     Mirac Kandili 
13 Nisan'ı - 14 Nisan'a Bağlayan Gece 
Mirac Kandilimiz Kutlu Olsun 
 
15-21 Nisan    Malazgirt Haftası 
Türklerin Anadolu’ya gelişi ve 1071 Malazgirt Zaferine istinaden. 
  
  
15-21 Nisan   Dünya Turizm Günü ve Hf. 
  
16-26 Nisan  TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği 
BM çocuk yılı olan 1979 dan beri kutlanıyor. 
  
23 Nisan     Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı  
    Türkiye’nin ilk milli, dünyanınsa tek çocuk bayramıdır. TBMM’nin açılış gününde Türkiye 
topraklarında 200 bini aşkın bir istila ordusu bulunuyor. Bunlardan : 38 bini İngiliz, 59 bini Fransız, 
20 bini İtalyan, 90 bini Yunan... Türk Ordusu bu sayıya, ancak iki yılı aşkın bir süre sonra, Ağustos 
1922’de ulaşabilecek, fakat o tarihte yalnız Yunan ordusunun Batı Anadolu’daki mevcudu 200 bini 
bulmuş olacaktır. Yeni Türk Devletini kuracak bu Yüce Meclis, hiç tatil yapmaksızın 3 yıl çalışacak 
16 Nisan 1922’de seçimler için çalışmalarını sona erdirecektir... 
  
22-28 Nisan    Televizyon İzlememe Haftası 
  
25 Nisan    Kara Şehitlerini Anma Günü 
  
30 Nisan      Berat Kandili 
30 Nisan'ı - 1 Mayıs'a Bağlayan Gece 
Berat Kandilimiz Kutlu Olsun 



 

Dergimizden Önemli Uyarı! 

 
 



              BİLGİ YARIŞMASI 

        Bir mart ayıydı. Havalar biraz olsun 
ısınmıştı. Ders zili çalmıştı ve sınıfa 
girmiştik. Öğretmenimiz sınıfa 
girdiğinde ‘’Size bir haberim var. 20 
Mart’ta okulumuzda bilgi yarışması 
yapılacak’’ dedi. Yarışma hepimizi 
heyecanlandırmıştı. 

     Karşı okuldan rakip olarak erkek yarışmacılar olacaktı. 
Öğretmenimizden öğrendiğimize göre karşı takımdakilerin 
ismi: Doğan, Hasan ve Mehmet’ti.  

      Öğretmenimiz yarışma için üç öğrenci seçti. Yarışmaya 
katılanların ismi belirlenmişti. İçlerinde ben de vardım. Bu 
seçim bazı arkadaşlarımıza aykırı gelmişti. Öğretmenimiz 
onlara bu davranışlarının yakışık almadığını söyledi.                   

      Arkadaşlarımla sık sık bir araya gelip yarışmaya 
hazırlanmıştık. Birbirimize karşılıklı sorular soruyorduk. 

      Sonunda yarışma günü gelip çatmıştı. Yarışma öncesi karşı 
takımla tanışmıştık. Yüzlerinden onların da iyi hazırlandıkları 
belliydi. Yarışma başlamıştı. Sunucu soruları sormaya 
başlamıştı. Yarışma çekişmeli gidiyordu. Çünkü her iki takım da 
soruları doğru cevaplandırıyordu. Bizde onlarda sorulara doğru 
cevaplar veriyorduk. Her şey son soruyla belli olacaktı. 
Beklenen olmuştu. Berabere kalmıştık.  

 

                                                                             MERVE ÇELENK 

                                                                                      6/C 

 

 



BİR DESTANDIR ÇANAKKALE 

Çanakkale kelimelere sığmayan tarihe adını 
yazdıran şehirlerimizden biridir. Buraya girdiğimiz 
anda gökyüzünün ve denizin maviliği, anıtların 
güzelliği ve tarih kokan sokakları ile tüylerimiz 
diken diken olur. Çünkü yeri savaş, göğü kan kokar 
ve toprağında şehitlerimiz yatar. Yeşil 
tepelerindeki güzellikler, kumsallar ve mavi 

sular...Bu tarihi savaşta cesurca çarpışan askerlere şeref dolu bir 
dinlenme ortamı sağlamaktadır. Ecdadımızın destan yazdığı, mutlaka 
gidilip görülmesi gereken bir şehirdir Çanakkale...  

 

 
  

                                                                      

                                                                          Ali Arda GÜNERİ 

                                                                                      6/C 

 

 



İSTANBUL GEZİSİ 

    İstanbul’a gitmiştik ailece. Aksaray, Ankara, 
Bolu, Kocaeli gibi şehirlerden geçtik. On iki  saat 
süren yolculukta İstanbul’a ulaştık sonunda. 
Gözlerime ilk yüksek binaları çarptı İstanbul'un. 
Bazı binalar o kadar yüksek ve yüksekti ki 
inanılmaz... Sonra trafik... Hayatımda bu kadar 
kalabalık bir trafik görmemiştim. İstemeden biz 
de trafiğe takıldık. Yolculuğumuzun iki saati 
trafikte geçti. Bu kadarını beklemiyordum. 
Sadece arabalar değil, insan trafiği de vardı 
İstanbul’da. Çok kalabalıktı. Ben burada 

yaşasaydım kesin kaybolurdum dedim kendi kendime. Ama yine de çok 
güzel bir şehir dedim İstanbul. Sevmiştim orayı. Gezdik orada. 
Oynadım, eğlendim. Yaz tatilini iple çekiyorum. Belki yine gideriz diye...  

 

 

 

  

                                                                                Yiğit KILIÇ 

                                                                                       6/C 

                            

 

 



       O ODA 

     İstanbul’da birçok yeri gezip      
gördüm. Ama beni en çok etkiliyen 
yerlerden biri Dolmabahçe Sarayı’ydı. 
Sarayın her yeri mükemmeldi. Yüzlerce 
odası, her odanın içinde özenle 
yerleştirilmiş eşyalar ve sarayın her 
katında değişik adlar verilmiş salonlar. 
Ve öyle bir oda vardı ki insan 

hüzünleniyordu o odaya girince. Düzenle yerleştirilmiş kitaplar, 
kıyafet dolabı, ayna ve bir yatak. Saat dokuzu beş geçe altın gibi 
bir insanın ruhsuz bedenini taşıyan bir yatak. Yatağın hemen 
yanında odayı aydınlatan bir lamba, üstünde al bayrak. Birden 
sarayın neden bu kadar güzel olduğunu fark ettim. Anladım ki 
o an sarayın içine dışına tekrar tekrar hayran oluyor insan... 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                
Dilara MALKOÇ 

                                                                                                 6/C 
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