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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA PROGRAMI 
 

MERT 
 
Selam eğitimin kaynağı öğretmenlere! 
Selam aydınlık, güzel günlere! 
Selam ilgiyi, doğruyu, iyiyi, güzeli, haklıyı-haksızı ve daha nicelerini öğreten 
öğretmenlere! 
Selam sizin sımsıcak sevginize! 
Selam milletimizin yüz akı öğretmenlere! 
Selam, binlerce selam! 
 
SENANUR 

Sayın Müdürüm, Değerli Öğretmenlerim ve Sevgili Arkadaşlar, 
Kurtuluş Savaşı’nı kazandıktan sonra, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti kuran 

ulu önder Atatürk; askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda birçok yeniliği 
başlatmıştır. Bu yeniliklerden biri de, 1 Kasım 1928 tarihinde çıkarılan 1353 
sayılı kanunla, Arap alfabesi yerine Latin alfabesinin kabulü olmuştur. Bu 
tarihten itibaren yeni harflerin öğrenilmesi ve okuryazar sayısının arttırılması 
konusunda büyük bir seferberlik başlatılmıştır. 24 Kasım 1928 tarihinde açılan 
Millet Mektepleri’nde; yaşlı, genç, çocuk, kadın…herkese yeni harflerle okuma 
yazma öğretilmiştir. 
 Bugün Millet Mektepleri’nin açılışı ve Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 24 Kasım 1928’de ‘Millet Mektepleri Başöğretmeni’ ünvanını aldığı 
gündür.Bu nedenle ülkemizde 1981 yılından bu yana, 24 Kasım günü 
Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 
 Biz de burada Öğretmenler Gününü kutlamak için toplanmış bulunuyoruz 
ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyor, önlerinde saygı ile 
eğiliyoruz. 
 
SENANUR 
 
Şimdi sizleri başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, eğitim 
şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizin manevi 
huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’mızı söylemeye 
davet ediyorum. 
 
MERT 
 
Ellerin vardır öğretmenim; 
Memleketin alın yazısını yazar. 
Dağıtır kopkoyu karanlıkları, 
Ellerin yüreklerimizde bahar… 
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MERT 
 
Okulumuz öğretmenlerinden İsmail BÜYÜKBAY günün anlam ve önemini 
bildiren konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyoruz. 
 

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım Sevgili Öğrenciler;  

Yalnızca mesleki kimliğimiz  değil, yaşam tarzımıza dönüşmüş 

öğretmenlik mesleğinin yılda bir kez de olsa hatırlanmasının  mutluluğu 

ile buradayız..  

 

Öğretmenlik, bir bahar güneşi gibidir. Nasıl can verirse güneş 

havaya, suya, toprağa nasıl can verirse kışın ayazında donmuş doğaya! 

Öğretmen de öyle can verir bir topluma. 

  Bir öğretmen için sınıftaki her öğrenci birer gelecektir. 

Her öğrencisi umut çiçeğidir ülkesinin geleceğine ektiği… 

Belki hepsi birer doktor, mühendis, öğretmen olamayacak ama iyi bir 

anne, şefkatli bir baba, vefalı bir dost, yardımsever bir vatandaş, vatanını 

milletini sevip ona hizmet edecek birer birey olacaktır. Canına can katan 

bu bir idealdir. 

Evini, ailesini okula taşıyamaz ama her bir öğrencisini, bugün okula 

gelmeyen Aslı’yı, düşüp ayağını inciten Yunus Emre’yi, minicik eller ile ona 

resim yapan Ahmet’i yüreği ve düşünceleri ile evine taşır öğretmen.  

O alkışlamak için yapmaz görevini ilerde alkışlayacağı öğrencileri 

vardır çünkü… 

Yurdun çeşitli yerlerinde, kar, kış, yağmur, soğuk demeden okuluna 

giden. İstiklâl Marşımızı yavrularına ezberleten. Çocuklarını hayata 

hazırlayan öğretmenlerimizi de unutmayalım.  

Hiçbir engel duramaz inanmışlığı karşısında. Umudunu yitirmez. Adı 

Halit Bey' dir, Gülşah Öğretmendir adı.  

Ama mutlu olmasını gerektirecek kutsal bir sıfatı vardır: Öğretmen…. 

Sevgili öğrenciler, 

Biliniz ki sizlerde öğretmenleriniz gibi eğitim sisteminin vazgeçilmez 

birer unsurlarısınız.  
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Her şey sizler için. Sizler bizim geleceğimiz, güzel günler için 

umudumuzsunuz. İşte bu yüzden, her biriniz bizler için son derece 

önemlisiniz. 

Bizim için en büyük mutluluk sizleri en güzel şekilde yetiştirip 

vatanımıza ve milletimize faydalı kişiler olarak görmektir.  

Sizler de hem kendinize hem de sizleri yetiştiren öğretmenlerinize 

karşı sorumlu olduğunuzu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız.  

Ben inanıyorum ki, hepiniz öğretmenlerinizin verdiği emekleri boşa 

çıkarmayacak ve yalnızca bizim için değil ülkemiz için birer gurur kaynağı 

olacaksınız. 

Bu vesileyle, vatanımızın kurtarıcısı ve modern eğitim sistemimizin 

kurucusu Başöğretmen Atatürk’ün manevi huzurunda saygı ile eğiliyor, 

bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü canı gönülden kutluyorum. 

SENANUR 
 
Gözlerin vardır öğretmenim; 
İleri ve aydınlık ufuklara bakan gözlerin, 
Boğar ışığında yobazlıkları, 
Mutlu yarınlar muştular 
Sıcak ve derin… 
 
 
SENANUR 
 
Okulumuz 7/B sınıfı öğrencilerinden KAĞAN SARIDOĞAN Sevgili Öğretmenim’ 
adlı şiirlerini okumak üzere buraya davet ediyoruz. 
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ÖĞRETMENİM  

Çok küçüktüm biliyorum,  

Bilgisizdim, titriyordum,  

A' yı B' yi bilmiyordum,  

Sen öğrettin öğretmenim.  

 
 

Saçlarımı okşayışın,  

Okumayı öğretişin,  

Atatürk’ü gösterişin,  

Hatırımda öğretmenim.  

 
 

Çırpınırsın bizim için,  

Düşünürsün için için,  

Güneşim olduğun için,  

Aydınlığım, öğretmenim.  

 
 

Yine okulda ve derste,  

Bilgin dolu her nefeste,  

Bugün senin günün işte,  

Kutlu olsun öğretmenim...  

Kamil BOYRAZ 
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MERT 
 
Yüreğin vardır öğretmenim; 
İçinde ne kötülük, ne karanlık, ne kin, 
Sevgiyle, iyilikle, bilimle dolu, 
Hep vatan için çarpar yüreğin… 
 
MERT 
 
Okulumuz 6/A öğrencilerinden CEREN SUBAŞI  “Öğretmen” adlı şiiri 
okuyacaklardır. Arkadaşımızı buraya davet ediyoruz. 
 
 
SENANUR 
 
Ben öğretmenim, 
Göçmen kuşlar gibi dolaşırım yurdumda, 
Geceyle biter yolculuğum. 
Aydınlık olur her yan. 
Işık olurum… 
 
 
 
SENANUR 
 
Şimdi de okulumuz 7B sınıfı öğrencilerinden MUHAMMET ALİ UZUN  
‘Öğretmenim’  adlı şiiri okuyacaklardır. 
 

ÖĞRETMENİM 

Ben bir gülüm, sen bahçıvan;  

Çok açarsam eser senin,  

Mis kokarsam hüner senin  

Ama bir de soldurursan  

Günah senin, günah senin öğretmenim...  

 

Ben elmasım, sarraf sensin  

Pırlantaysam, emek senin  

Parlıyorsam yaldız senin  

Ama bir de parçalarsan  

Kırık senin, kırık senin öğretmenim...  
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Ben boş defter, kalem sensin;  

Doğru yazsan yarın senin, 

Güzel yazsan ikbal senin  

Ama bir de karalarsan  

Vicdan senin, vicdan senin öğretmenim...  

 

Ben öğrenci, sen öğretmen;  

Başarırsam hüner senin,  

Kazanırsam zafer senin  

Ama birde kaybedersem  

Yok diyecek başka sözüm;  

Yorum senin, yorum senin öğretmenim... 

 
 
MERT 
 
Ben öğretmenim. 
Umutsuzlukların bile ta ötesinde açar çiçeklerim. 
Karanlıkların baş düşmanı dershanem  
Hedefim kara tahta ve karanlıklar, 
Kaptım mı ak tebeşiri, 
Öyle beyaz, öyle beyaz boyarım ki 
Karatahtayı ve karanlıkları, 
Yarınlar bile aydınlanır ışıl ışıl… 
 
 
SENANUR 
 
Okulumuz  7C sınıfı öğrencilerinde Ali Osman YAĞIZ  kendi yazmış olduğu                  
adlı şiiri okuması için buraya davet ediyoruz. 
 
 
 
 
SENANUR 
 
Uzaktan, ta uzaktan bir ses gelmekte. 
Tendürek’ten, Ağrı’dan, Iğdır Ovası’ndan. 
‘Biz Atatürk’ün yıldız öğretmenleriyiz, 
Birimiz onumuz ölür, 
Eğitim ordumuz ölmez. 
Biz ilerici, ışık dolu Türk öğretmenleriyiz. 
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Birimiz onumuz ölür, 
Atatürk’ün öğretmenleri ölmez….’ 
 
 
MERT 
 
Şimdi de okulumuz 7/A sınıfından SUDE SARPKAYA  Atatürk’ün Öğretmenlere 
Hitabı’ nı okuyacaktır. Arkadaşımızı buraya davet ediyoruz. 
 

ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLERE HİTABI 
(KÜTAHYA LİSESİ - 24 MART 1923) 

           "Muallime hanımlar ve muallime efendiler, bu irfan yuvası altında 
hepinizi bir arada görmekten ve hepinizi selamlamaktan çok memnunum. 
 
           Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, gerçek mutluluğa 
ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran 
asker ordusu, diğeri memleketin geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Bu 
iki ordunun her ikisi de kıymetlidir, yücedir. 
Fakat bu iki ordudan hangisi daha değerlidir, hangisi bir diğerinden 
üstündür? Şüphesiz böyle bir tercih yapılamaz. Bu iki ordunun ikisi de 
hayatidir. 
Yalnız siz irfan ordusu mensupları, sizlere mensup olduğunuz ordunun 
değer ve yüceliğini anlatmak için şunu söyleyeyim ki sizler ölen ve 
öldüren birinci orduya, niçin öldüğünü öğreten bir orduya mensupsunuz. 
 
           Biz iki ordudan birincisine, vatan çiğnemeye gelen düşman 
karşısında kan akıtan birinci orduya -bütün dünya bilir, bütün dünya şahit 
oldu ki pek mükemmelen sahibiz. Vatanın dört sene önce düştüğü büyük 
felaketten sonra, yoktan var olan bu ordu, vatanı yok etmeye gelen bu 
düşmanı kutsal vatan toprağında boğup mahvetti. Yalnız bu orduya sahip 
olmakla, işimiz bitmiş, gayemiz bu ordunun zaferiyle son bulmuş değildir.  
 
          Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadıkça savaş meydanlarında ne 
kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferin köklü sonuçlar vermesi 
ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bu ikinci ordu olmadan birinci 
ordunun elde ettiği kazanımlar sönük kalır. Milletimizi geçek mutluluğa, 
kurtuluşa ulaştırmak istiyorsak, bizi ölümden kurtaran ve hayata götüren 
bugünkü idare şeklimizin sonsuzluğunu istiyorsak, bir an önce büyük, 
kusursuz, nurlu bir irfan ordusuna sahip olmak zorunluluğunda 
bulunduğumuzu inkar edemeyiz.  
 
         Eski idarelerin en büyük kötülüklerinden biri de irfan ordusuna 
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layık olduğu önemi vermemeleridir. Eğer önem verilseydi, geleceği 
emanet ettiğimiz sizlere, gelecek kadar güvenilir bir mevki verilmesi 
gerekirdi. Henüz üç dört senelik hayata sahip olan milli idaremizde irfan 
ordusu ile layık olduğu kadar ilgilenilememiştir. Fakat buradaki 
mecburiyeti milletin münevverleri olan sizler elbette ki daha iyi takdir 
edersiniz. Bütün kuvvetimizi yalnız cephede toplamaya mecbur 
olduğumuz bu kısa süre içinde tabiatıyla irfan ordusuyla gereğince 
meşgul olamadık. Lakin Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki düşman 
karşısındaki aziz ordumuz için harcadığımız bütün emekler mutlu 
sonucunu verdi.  
Artık bundan sonra aynı kuvvet, aynı faaliyet, aynı istekle irfan ordusu 
için çalışacak ve birincide olduğu gibi bu ikinci ordudan dahi 
emeklerimizin, faaliyetlerimizin mutlu ve başarılı sonuçlarını aynı 
parlaklıkta elde edeceğiz. 
 
        Arkadaşlar, asker ordusu ile irfan ordusu arasındaki birliktelik ve 
alakayı belirtmek için şunu da ifade edeyim, kıymetli bir eserden ordunun 
ruhu kumanda heyetidir deniliyor. Hakikaten böyledir. Bir ordunun 
kıymeti kumanda heyetinin kıymeti ile ölçülür. Siz öğretmenler, sizler de 
irfan ordusunun kumanda heyetisiniz. Sizin ordunuzun kıymeti de sizlerin 
kıymetinizle ölçülecektir. İstiklal mücadelesinde üç dört senedir düşmanı 
topraklarımızda mahvetmek için yaptığımız savaşla ordunun ruhu olan 
kumanda heyeti değerlerinin yüksekliğini nasıl ispat etmişse, bundan 
sonra yapacağımız yenilikler milletimize bir karanlık gibi çöken genel 
cehaleti mağlup etmek savaşında da irfan ordusunun ruhu olan siz 
öğretmenlerin aynı yeteneği ortaya koyacağınıza eminim.  
 
      Bu konuda size güveniyor ve saygı ile selamlıyorum." 

 
MERT 
 
Yüreğin türkülerde ıslatılmış bir gönül, 
Beklemezsin ne taktir, ne de küçük bir ödül. 
Bilime giden yolsun, kıvrım kıvrım akarak, 
Sevgisin öğretmenim, bizlerde bayrak bayrak! 
 
 
 
SENANUR 
 
Atatürk diyor ki: ‘Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı 
öğretmenlerdir.’ 
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SENANUR 
 
Okulumuz 7/B sınıfı öğrencilerinden ELİF CANAN BAŞ Kimin Karnesi Başlıklı bir 
fıkra okuması için buraya davet ediyoruz. 
 

Kimin Karnesi Fıkrası: 

Bir gün Hasan koşarak odaya girdi ve elindeki karneyi babasına uzattı. Baba 

karneye şöyle bir göz attı, suratı asıldı, kaşları çatıldı, sertçe: 

-İyi bir iş yapmış gibi bu karneyi bana gösteriyorsun değil mi? dedi. Şu karnenin 

haline bak!..Beden Eğitiminden başka iyi bir not var mı şunda?.. 

-Ama babacığım kızma!..Bu benim değil, senin,  

tavan arasında bulduğum eski karnenmiş. 
 
MERT 
 
Sonsuz sevgilerin durağı sensin, 
Ana, baba, yar kucağı 
Hepsinden yücesin. 
Karşılıksız, çıkarsız sever kalbin, 
Çocuğa yetişkine önderlere öndersin… 
 
 
 
SUNUCU 2: 
 
Okulumuz öğrencilerinden SENA BENEK ve MELİH YURTTUTAN  ‘ Öğretmenim’ 
adlı şiiri okuması için buraya davet ediyoruz. 
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ÖPEYİM ÖĞRETMENİM 

BENİ SENSİN YETİŞTİREN, 

ZAHMETLE BİÇİMLENDİREN, 

SEN BENİM MİMARIMSIN 

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM. 

KORO: 

VER ELLERİNİ BANA 

ÖPEYİM ÖĞRETMENİM. 

 

TOPLUMUN DÜŞMANIDIR , 

ELBETTE BİLGİSİZLİK 

CAHİLLİĞE HER ZAMAN 

“DUR “ DİYEN ÖĞRETMENİM. 

KORO: 

VER ELLERİNİ BANA 

ÖPEYİM ÖĞRETMENİM. 

 

SEVGİ DOLU KOLLARIN, 

ŞİMDİ BİZİ SARIYOR. 

KARANLIKTAN IŞIĞA, 

ÇIKARAN ÖĞRETMENİM. 

KORO: 

VER ELLERİNİ BANA 

ÖPEYİM ÖĞRETMENİM. 

 

24 KASIM GÜNÜ, 

ATATÜRK’ÜN YAKTIĞI, 

O MEŞALEYİ BUGÜN 

TAŞIYAN ÖĞRETMENİM. 

KORO: 

VER ELLERİNİ BANA 

ÖPEYİM ÖĞRETMENİM. 

 

İYİ, DOĞRU HERŞEY SENDE, 

SEVGİ DOLU SÖZLER SENDE. 

SENİ NASIL ÖVMEYEYİM, 

BENİM CANIM ĞRETMENİM. 

KORO: 

VER ELLERİNİ BANA 

ÖPEYİM ÖĞRETMENİM. 

 

HAKKINI ÖDEMEK Mİ? 

NE YAPSAM ÖDEYEMEM… 

VER ELLERİNİ BANA  

ÖPEYİM ÖĞRETMENİM. 

ÖPEYİM ÖĞRETMENİM. 
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MERT 
 
Bir ışık, bir ışık daha, 
Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür 
Nice istemeseler de, nice önleseler de, 
Uyandırır toplumunu 
İyiye, doğruya, güzele öğretmen. 
 
SENANUR 
 
Bir söz yağmurudur, ders dediğin de,  
İnsan göklerinden, rahmet yerine,  
Kitaplar dolusu yağar da yağar...  
Benim çocuklarım bu bahçelerde,  
Bu yağmur altında ıslanmadalar.  
Bir yağmur sonrası gelin seyredin,  
Her taraf tepeden tırnağa bahar... 
 
 
 
 
MERT 
 
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırladığımız program burada sona 
ermiştir. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, tekrar tüm 
öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarız. 
 


