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Kıymetli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrencilerimiz ve Değerli Veliler;

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılını kutluyor olmanın sevinci ve heyecanıyla, sizleri
en kalbi duygularımla selamlıyorum.

"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye
ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali
olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek
ve yaşatacak sizsiniz." Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu güzel sözlerle
gençlerimize emanet ettiği Cumhuriyetimizin ışığı ve ruhu asla sönmeyecek bir güçte
kalbimizde parlıyor. Birlik ve beraberlik içinde kurduğumuz ve 97. yıl dönümünü idrak
ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için, yine hep birlikte var
gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyet bizim için sadece bir yönetim şekli değil,
aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal
değişim projesidir. Cumhuriyetimizin ilanı, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm
noktalarından biridir.

Pandemi nedeniyle yaşadığımız bu zorlu süreçte, bu büyük bayramımızın sevincini
bayram alanlarında bir araya gelerek yaşayamasak da Cumhuriyetimizin kuruluşunu
çeşitli etkinliklerle kutlamaktayız.İnanıyorum ki hep birlikte bu günleri de geride bırakıp
yeniden bir arada olacağız. Bu düşünce ve duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'ne emeği geçmiş
tüm Türk büyükleri ve şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi minnetle anıyorum.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Gürsel EKMEKCİ
Tuncel� İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 97.yılını
her zamanki gibi büyük bir coşkuyla

kutladık. Bu coşkuyu yansıtan Ekim ayı
özel sayımızı tamamen Cumhuriyet

Bayramı temasıyla hazırladık. Hepimizin
Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.



CUMHURİYET
ŞİİRLERİ

CUMHURİYETİM

Samsun’dan güneş gibi ışığıyla yükselen
Cesaretindi düşmanı geldiği gibi gönderen
Genci, yaşlısı; inandı, geldi peşinden
Türk’ün sesiydi duyulan yedi düvelden

Cumhuriyetim, Atam’ın emaneti, başımın tacı
Korurum ben seni, yıkmak isteyene karşı
Helal olsun sana kanımın son damlası
Bu güzel vatanım, şehitlerimin mirası

Hürüm ben! Ellerim kelepçesiz
Uzanabiliyorum umut dolu yarınlarıma
Hürüm ben! Ayaklarım prangasız
Yürüyorum aydınlık yolumda

Kurduğun Cumhuriyeti korumak, sevmek
Sözde değil, özde gerek
Atam yolundan ilerlemek
Görevimizdir biz gençlerin ilelebet 

                                     Cemre KOLKIRAN
Munzur Ortaokulu-8/B
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiir yarışması il birincisi



CUMHURİYET
ŞİİRLERİ

ATATÜRK VE CUMHURİYET OLMASA

Atatürk ve Cumhuriyet olmasa!
Anaların gözleri döner pınara,

Düşman pusuda,
Esir almak ister yurdu baştanbaşa.

Atatürk ve Cumhuriyet olmasa!
Egemenlik kayıtsız şartsız verilemezdi ulusa.

Seçme ve seçilme hakkı elinden alınır,
Padişah ne derse itaat edilirdi usulca.

Atatürk ve Cumhuriyet olmasa!
Yola çıkılamazdı “Ya İstiklal! Ya ölüm!” parolasıyla.

Bu vatan nice canları bastı bağrına,
Yankılandı bütün yurt “Atam” sevdasıyla.

Atatürk ve Cumhuriyet olmasa!
29 Ekim kutlanır mıydı böyle coşkuyla.

Al bayraklar, al yıldız dalgalanıyor semada.
Rahat uyu Atam,

Sahip çıkacağız bıraktığın mirasa.

                     İsmet TOKGÖZ
Tunceli İmam Hatip Ortaokulu-7/A
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiir yarışması il ikincisi



CUMHURİYET
ŞİİRLERİ

BİLİYORUM ARTIK CUMHURİYETİ

Okudum, biliyorum artık;
Kınalı kuzunun anlamını.
Yüreğimde hissediyorum artık,
Annelerin hissettiği acıyı,
Babasız kalan çocukların çaresizliğini,
Yarin yolunu gözleyen,
Elleri kınalı gelinleri biliyorum.

Okudum, biliyorum artık;
Ne şehitlerin kanıyla kuruldu
Bu eşsiz vatan.
Vatanımızın her karış toprağında,
Mezarsız kalan şehitlerimizin
Bize haklarını helal ettiklerini öğrendim.

Okudum, biliyorum artık;
Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu,
Bu vatana
Neden sahip çıkmam gerektiğini,
Atamızın cepheden cepheye koştuğunu,
Umutsuz askerleri umutlandırdığını.
Ne zorluklarla kuruldu cumhuriyet, okudum, biliyorum.

                                                      Royem DENİZ
Hürriyet Ortaokulu-5/B

6

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiir yarışması il üçüncüsü
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resim yarışması il birincisi

CUMHURİYET RESİMLERİ

Aren Deniz MUHTAR
Latif Büyükdağ İlkokulu
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resim yarışması il ikincisi

CUMHURİYET RESİMLERİ

Ömer Kağan ANDIÇ
Elif Güntaş İlkokulu
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resim yarışması il üçüncüsü

CUMHURİYET RESİMLERİ

Zelal POLAT
Vali Mehmet Ali Türker  İlkokulu



GÖREVİMİZ

     Gözünü kırpmadan şehit olan yüzbinler… Yüzbinlerce ananın evlat acısı, ağıtları,
ağlayışı… Daha onbeş yaşında vatan sevgisini kuşananlar, yoklama defteri boş kalan
liseli gençler… Son ekmeğini askeri ile paylaşan insanlar… Sırtında 220 kg mermiyi
taşıyan Seyit Onbaşı…Vatanın kurtuluşu için çocuklarını bırakıp cepheye koşan
kadınlar …
   Bu ülke, Atatürk’ün önderliğinde nice yiğidin fedakarlığıyla kuruldu. Yüreğinde

merhamet taşıyan halk, adım adım özgürlüğe doğru bir kuş misali kanat çırptı. Bağımsız

bir ülkenin temelini sağlam adımlarla attılar. Çok zor şartlarda bu ülkeyi yeniden kurdular.

Onlar birlikte İzmir’in dağlarında çiçek açtılar. Altın kafese konulan bir kuş düşünün “

Vatanım ,vatanım ” diyen…

   Mustafa Kemal Atatürk’ün, “ Cumhuriyet öyle zannolduğu gibi zayıf değildir.
Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her
tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında ,müesseselerimizi müdafaa için lazım olanı
yapmaya hazırız. “ sözü özetidir tüm yaşananların. Cumhuriyet bağımsızlığımızın
sembolü,  mücadele ile fedakarlığıyla kurulmuş ve bize bırakılmış en büyük miras
.97 yıl önce bu gün, 29 Ekim 1923’te siyah ve mavi önlüklü, kırmızı kurdeleli
çocukların taşıdığı bayrak hiçbir zaman düşmedi yere; şimdi bizlerin elinde aynı
coşkuyla…

                                                                                                      Sena İdil TURĞUT
Tunceli Anadolu Lisesi- 9/A 
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kompozisyon yarışması il birincisi

CUMHURİYET YAZILARI 



CUMHURİYET NEDİR?

   Cumhuriyet nedir? Bunu hepimiz biliyoruz sanırım. Bir hükümeti yönetme biçimi, ulusun
egemenliği, demokrasi bu kavramın ayrıntılı tanımları. Aslında her şey o tanımdan ibaret
değil.

  Belleğimize kazıdık birkaç kelimeden oluşan tanımı söyleyip duruyoruz. Aslında Türk
milleti o tanımı değil onun altında yatan anlamı kazıdı belleğine. Kurtuluş Savaşı’nı,
esaretten kurtulmayı, Milli Mücadele’yi, bağımsızlığı, bayrağımızı, İstiklal Marşı’nı,
Atatürk’ü kazıdık yüreğimize Cumhuriyet ile. Cumhuriyet bizim için bir kelime değil;
özgürlüğümüzdü, hürriyetimizdi. Bunu haykırışımızdı ve hep öyle kalacak. Cumhuriyet
gerçek kahramanlar ülkesi için vazgeçilmezdi.

  Kendi insanı, vatanı için gözünü kırpmadan savaşan bir millet vardı. Kolay
kazanmadılar elbet. Ne çileler, ne acılar çektiler, ne kayıplar verdiler. Anadolu’nun dört
bir yanında kanlar döküldü, canlar gitti, analar-analarımız- dimdik durdu. Ne uğruna?
Bu vatan, bu toprak, özgürlük uğruna, bağımsızlık uğruna. Bağımsız bir milleti en iyi
temsil eden Cumhuriyet’ti. Cumhuriyet’in en iyi tanımı da “kınalı kuzular”.

      Biz o zamanlarda yaşayamadık ama iliklerimize kadar hissediyoruz o günleri. İçimizde yaşıyoruz ve
emanetlerine sahip çıkıyoruz. Atamızın sözüne sahip çıkıyoruz. “Ey yükselen yeni nesil! Gelecek
sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” (Mustafa Kemal ATATÜRK) 

Ş�lan AĞIN
   Atatürk Meslek� Tekn�k Anadolu L�ses� - 12/C

CUMHURİYET YAZILARI 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kompozisyon yarışması il ikincisi
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CAN PAHASINA CUMHURİYET

  Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Bu madde özgürlüğe kavuşmanın habercisiydi
aslında. 97 yıl önce bu gün. Yaşasın nidalarıyla , özgürlüğe, kendimize, varlığımıza,
milletimize kavuştuğumuz günü her şeyiyle anlatıyordu bu söz. Eğer biz bugün rahatça
kendimizi ifade edebiliyor, kadınlarımız seçme ve seçilme hakkına sahip olabiliyorsa ve
en önemlisi de kendi kendimizi seçebiliyorsak hiç şüphesiz bu cumhuriyet eserinin bir
sonucudur.

  29 Ekim 1923 günü bu millet tutsaklıktan, belki de yok olmaktan, baskıdan, haksızlıktan
kurtulmuş oldu. Bu millet o gün şaha kalktı. Yeniden doğdu. Yıkıma uğramış, yıpranmış
toprağımız canlandı. Milletimiz bir oldu. Kanatlarıyla özgürce karanlığın ardındaki
aydınlığa uçtu. Bu aydınlık, Türk ulusu varlığını sürdürdüğü müddetçe yükselecek. Bu
aydınlık etrafını saran bağımsızlık mücadelesi, adalet, eşitlik, demokrasi, fazilet ile hiç
sönmeden yeni nesillerin yolunu aydınlatmaya devam edecek.

  97 yıl önce bu gün… Türkiye yeniden çiçek açmaya başladı. Dil, din , ırk ayrımı
yapmadan binlerce yurttaş bu vatan için savaştı. Bu vatan için kanını döktü, toprağa
gömüldü. Bizlere armağan edilen, yaratılışımıza en uygun olan cumhuriyet yönetimiydi.
Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün de dediği gibi: “ Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü
ve barışı sever. Canı pahasına da olsa cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir.
Ve yaşatacaktır. “ . Evet bizler cumhuriyeti, bu toprağı , bu vatan var olduğumuz sürece
yaşatacak, yükselteceğiz.

Damla GÜLTEKİN
   Tunceli Anadolu Lisesi - 10/B
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CUMHURİYET YAZILARI 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kompozisyon yarışması il üçüncüsü
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CUMHURİYET COŞKUSU 

Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı
aracımızla, bayram

günü mahalle
mahalle dolaşıp
marş ve şarkılar
çalarak bayram
sevincine ortak

olduk.
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