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NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
KEMAL ATATÜRK

ATA okulu,
 6 Ocak 2

008 Pazar 
günü 

Tafsus der
neğinin desteğ

i ile, ilk e
ğitim 

yılına guru
rla başladı. O

kulumuzun 

amacı Phil
adelphia v

e bölgesind
e 

yaşayan Türk
 halkına v

e çocuklar
ına 

Türk dilini
, kültürün

ü ve tarih
ini 

tanıtmak v
e öğretmek. O

kulumuz h
er 

Pazar günü
 yaşları 3 ile

 14 yaş 

arasında d
eğişen çocukl

arımız ile 
15 

yaş ve üstü y
etişkin grubun

a eğitim 

vermektedi
r.  İkinci yılını

 tamamlam
ak 

üzere olan
 okulumuz 

daha uzun
 yıllar 

başarı ve güv
enle eğitim h

izmetini 

sürdürmeyi
 amaçlıyor

.  Yeni öğren
cileri, 

Türkçeyi v
e Türkiye’y

i yakından
 tanımak 

ve öğrenmek 
isteyen her

kesi okulum
uza 

davet ediy
oruz. Gelin

 hep birlik
te 

ülkemizi ta
nıyalım ve

 tanıtalım.
 

Dilek Arıg,
 ATA Okulu

 Direktörü

elma şekeri 
Ata sınıfından bir görüntü         

             

İstiklal Marşı

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... 
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal! 

Mehmet Akif Ersoy

 

          Yurtta barış, dünyada barış
         Mustafa Kemal Atatürk

Öğretmen
 bir ka

ndile b
enzer, 

kendini
 

tüketer
ek başka

larına 
ışık verir

.

Mustafa
 Kemal

 Atatür
k
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
kutlu olsun

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden 
Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk 
halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Atatürk, 23 
Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak 
kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 
23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara 
armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında 
Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 
1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla 
uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî 
bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde 
ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan 
yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya’da 
çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün 
dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir. Türk 
milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz 
ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl 
yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, 
bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde 

çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin 
kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Milletimize ve bütün çocuklara 
kutlu olsun

Atatürk Deyİnce

Atatürk de
yince aklım

a

Çalışmak geli
r

Zorlu çetin
 işlere,

Alışmak gelir

Kavgaların
, öfkelerin

 ötesinde

Barışmak geli
r.

İnsanca, uygar
ca yaşamak g

elir

Kendi kend
imizle yarı

şmak gelir

Aaron A. Ö
ztürk

ATA OKULUNUN 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI BALOSU, 2008

ATA Okulunun geleneksel "23 Nisan Çocuk 
Balosunun" ikincisi bu yıl 26 Nisan Pazar günü 
saat 1ile 4 arası Montgomery County 
Communtiy College, College Hall, Faculty Dining 
Room'da yapılacaktir. Balomuz, ATA öğrencileri 
ile birlikte 23 Nisan Basyramini kutlamak 
isteyen 14 yaşından küçük bütün 
çocuklarımıza açıktır. Hepinizi birlikte 
eğlenmeye davet ediyoruz.
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ATA OKULUNUN ETKİNLİKLERİ

BU AY NELER OLACAK

★ 23 Nisan çocuk balosu kutlamaları, College Hall            

 Faculty dining room, 26 Nisan 1:00pm
★ 9 Mayıs, Atatürk okulu ziyareti, NY

★ 17 Mayıs, ATA okulu kapanışı ve piknik

ATA okulunun Kilyos balık lokantasında akşam yemeği.  Öğrencilerimiz, yemekten sonra 
deniz ve balık konulu resimleriyle yarışmaya katıldılar.  Resimlerinin arasında seçim 
yapmak hayli zor oldu, yarışmayi Ahmet Duran'ın Mavi Gemi isimli resmi birinciliği 
kazandı.  Tebrik ederiz Ahmet!!!

         BU AY DOĞANLAR
                Efe Can Sirin 4/17/1999
             Can Tunceli 4/20/2002
            Alara Balasaygun 4/10/2003

      2008 YILINDAN ESİNTİLER 

 ATA okulunun öğrencileri geçen yıl Nisan ayında 
yapılan Philadelphia'dakı Türk yürüyüşünde 

okullarıni gururla temsil ettiler

New York'da uzun yıllar başarı ile eğitimini 
sürdüren Atatürk okulu müdüresi ve öğretmenleri, 
Şubat 2008 'de ATA okulumuzu ziyaret ederek 
bizlere destek ve güç verdiler. ATA okulu da bu yıl 
Mayıs ayında Atatürk okulunu ziyarete gidecek
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NASREDDIN HOCA

Bu sene şu ana kadar, ATA okulu 
sınıfımız için oldukça yoğun bir sene 
oldu.  Çocuklarımızın her birisi oldukça 
yol alıyor, derslerde birbirlerine 
yardımcı oluyorlar ve en önemlisi de 
çok daha iyi Türkçe konuşuyorlar!  
Her derste bligisayar destekli Türkçe 
ders yapıyor, Türkçe şarkı söylüyor ve 
oyunlar oynuyoruz.  Tabii ki bunları, 
yeni sözcük ögrenme ve belirlenen bir 
ana tema üzerine konuşma sonrasında 
yapıyoruz.  Son dönemde okuma ve 
yazma ve okuyup yazdıklarımızı 
konuşma diliyle bağdastırmaya da 
başladık.  Çocuklarınızı ATA okuluna 
getirip bizlere emanet ettiğiniz için 
hepinize teşekkür ediyorum.

Öğretmen, Nicole Duran

Eğitim ve öğretim vazgecilemez ve 
ertelenemez bir süreçtir. İlköğretim 
ülküsünü gerçekleştirmek için; Türk 
çocuklarının bulunduğu her yerde kendi 
kendine açıp solan bir çiçek olarak 
bulundurmamak gerekir. Ata Okulumuz 
öğretim davasındakı bu amacına hizmet 
sunmaktan onur duymaktadir. Ben de bir 
eğitimci olarak Ata Okulu'nun bireyi 
olmaktan gurur duymaktayim.
Öğretmen, İsrafil Polat 

Eğitim yaşam boyu süren bir 
yolculuktur.  Ata okulu sunduğu 
proğramla, değişik yaşlardaki aile 
bireylerine, Türk dili ve kültürünü 

öğreterek önemli bir hizmette 
bulunmaktadır.

 Bu eğitime katkıda bulunduğum için 
mutluluk duyuyor ve bu önemli 

programı gerçekleştirdikleri için Tafsus 
yetkililerine, Dilek Arıg Hanıma ve 

emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.

Öğretmen, Ülya Özkaynak

ATA okulu haberleri WWW.TAFSUS.NET sayfasindan

bulunabılır

ATA okulu direktöru: 
DİLEK ARIG (darig@comcast.net)

 ELMA ŞEKERİ GAZETESİNİ HAZIRLAYANLAR
 ASUMAN G. ÖZTÜRK    
 CEVHER DOĞAN

★1920 Nisan 23: Mustafa 

Kemal, Ankara'da Türkıye 
Büyük Millet Meclisi'ni açtı. 

★1920 Nisan 24: Mustafa 

Kemal, Büyük Millet Meclisi 
Başkanı şeçildi. 
★23 Nisan Cocuk Senligi 

- 26 Nisan / Children's Day - 
April 26th

★Türk kadınlarına seçme 

ve seçilme hakkı tanıyan yeni 
belediye kanununun kabulü (3 
Nisan 1930) 

★Ilk nüfus sayımı (1927)

★Canakkale Sehitlerini 

Anma Töreni

BİLMECE BİLDİRMECE

O her gün yeniden doğar
Dünyaya haber yayar

Cevabı bu sayfada saklı!!! 

haydi bulalim

Güneş mi Yoksa Ay mı? 
Günün birinde öğretmen sınıfta Nasreddin�e sormuş:
- �Anlat bana bakalım, güneş mi yoksa ay mı 
bizim için daha önemlidir?� Nasreddin cevabı:

- �Tabii ki ay, zira güneş gündüz parlar. Fakat ay 
buna karşılık gece parıldar ve bize yolumuzu 
gösterir�

Nasrettin Hoca, Sivrihisar yöresinde 1208 
yıllarında doğmuştur. Başta Türkiye olmak 
üzere dünya�nın birçok ülkesinde tanınan 
Nasreddin Hoca, sosyal hayatta karşılaşılan 
içinden çıkılmaz güç işleri, aklı, bilgisi ve 
hazır cevaplılığıyla mizahi biçimde çözen, 
güldüren ama güldürürken düşündüren 
keskin Türk zekâsının sembolü aktüel bir 
kisidir, iste onun fikralarinda bir tanesi

TÜRK  KÖŞESİ

gazete

http://WWW.TAFSUS.NET
http://WWW.TAFSUS.NET

