
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ADLI ŞİİR OKUNDU.

ADNAN MENDERES İLKOKULU
15 TEMMUZ ÇOCUK GAZETESİ

ÖZEL SAYISI
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A d n a n  M e n d e r e s  İ l k o k u l u

 MEB'in hazırladığı 15
Temmuz belgeseli tüm

sınıflarımızda
öğrencilerimize izletildi

 

15 Temmuz Demokrasi
Zaferimizi öğrencilerimiz

resmettiler.

 

15 Temmuz Demokrasi Zaferi
öğrencilerimiz tarafından halkın
direnişi adlı drama çalışması ile

canllandırıldı

Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi
Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi
Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi
Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi

O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel
Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel
Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü
Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü

Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı
İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı
Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın
Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın

Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne
Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne
Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz
Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.
                                     Ahmet Selçuk İLKAN

 S a y ı  1
Ücretsizdir.Para ile satılmaz



 Öğrencilerimiz Bulmaca hazırlayıp çözdüler

 

Okulumuz 4. sınıf öğrencileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik Günü ile

ilgili bulmaca hazırlanmış ve okul olarak tüm sınıflarımız bu etkinliğe

katılmıştır.



15 TEMMUZ
Okulumuz 3. sınıf öğrencileri tarafından 15 Temmuz Demokrasi
ve Milli birlik günü ile ilgili hikaye yazma etkinliği yapılmıştır.

Okulumuzda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli
birlik günü ile ilgili broşürler hazırlanmış olup
tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize
dağıtılmıştır. 

 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK
GÜNÜ BROŞÜRÜ



ÖĞRETMENLERİMİZLE
RÖPORTAJLARIMIZ

ÖĞRENCİLERİMİZLE
RÖPORTAJLARIMIZ

SLOGAN YARIŞMAMIZ

15 Temmuz Demokras� ve M�ll�
B�rl�k günü �le �lg�l�
öğretmenler�m�zle röportaj
çalışmaları yapılmış
öğretmenler�m�z m�ll� b�rl�k ve
demokras�n�n önem�ne değ�nm�şt�r.

Öğrenc�ler�m�zle 15 Temmuz
Demokras� ve M�ll� B�rl�k günü �le
�lg�l� röportajlar yapılmış,
öğrenc�ler�m�z vatanın bölünmez
bütünlüğünün önem�n� bel�rtm�şt�r.

Okulumuz 2. sınıflar arasında 15
Temmuz Demokras� Zafer� �le �lg�l�
slogan yarışması düzenlenm�ş ve
kazana sloganımız "Vatanına Sah�p
Çıkan Geleceğ�ne Sah�p Çıkar"
sloganı olmuştur.



S a y ı n ı n  İ ç i n d e k i l e r

15 Temmuz günü hain darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanımızın çağrısı,

camilerimizden okunan salalar ve TRT’ den darbe bildirisinin okunması ile tüm ülke

ayağa kalkmış tek vücut olup hainlerin karşısına bedenlerini siper etmişlerdir. Yüce

Türk Milleti tarihte de olduğu gibi hainlere karşı dimdik durmuş ve geçit vermemiştir.

O kara gecede 251 vatandaşımız şehit olmuş,  ülkemizin aydınlığa uyanması için

canlarını feda etmişlerdir. Ruhları Şad, mekânları cennet olsun.


