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UMUDUMSUN ÖĞRETMENİM

Ölümsüzdür öğretmen çünkü öğrencilerin kalbinde 
hiç sönmeyen bir ışık gibi parlar. O çöllerde vaha 
gibidir, susuzluktan kırılan insanlara su verir, 
umut verir, hayat verir. Bir tablodaki yıldızları 
boyar parlatır, insanlığa devlete sunar; hayatlarına 
şekil verir bir çiçeği sular gibi. İçlerindeki cevheri 
o tozlanmış cevheri çıkartır parlatır sonra da 
yoksulluktan kırılan bir çocuğun altın bulunca 
sevinişi gibi gözleri parlar, inci dişleri belirir yavaş 
yavaş umut olur insana, umut olur geleceğe anlarsın 
ki sen boşuna değilsin gereklisin bu dünyaya.
Onlar olmasa gözlerinden ışık saçan gençler nasıl 
yetişir, nasıl büyür bunca insanın umudu. Çok 
düşündüm çok hayal ettim onlarsız bir dünyayı ama 
olmadı hayallerimin sonu hep karanlıktı ne zaman 
birinin gözlerinde öğrencilerinin gözlerini görsem 
önünde eğilmek isterim, benim saçımı okşasın beni 

hayatının bir kısmına sığdırsın isterim. Ellerimi 
tutsun çıkarsın beni cehalet batağından, kurtarsın 
hayatımı o korkunç uçurumdan. Ayağım kaydığında 
elimden tutan, rahat rahat nefes almamı sağlayan bir 
kahraman öğretmenim, benim kahramanım diyemem 
çünkü daha nice çocuğun kahramanı olacak.
Unutur muyuz peki bence unuturuz çünkü 
zaman her kitabın üzerini tozlandırdığı gibi 
anıları hatıraları da tozlandırır ama gayret 
unutulmaz. Bir çocuk kahramanının her şeyini 
unutur ama gülüşünü gözlerinin parlayışını 
unutmaz çünkü geçmişini unutan geleceğini 
bulamaz. Tıkanan yollarımı sen açtın öğretmenim 
umudumu yeşerttiğin için teşekkür ederim.

MERYEM İNCE   8/A
KARAHACILI ORTAOKULU/ÇEKEREK
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MUM ÖĞRETMENLER

 Biliriz ki bir mum karanlıkları 
aydınlatır. Bu gayesine ulaşmak için 
yanar, yandığında etrafı aydınlatır ama 
asla kendi dibini aydınlatmaz. İşte, 
öğretmenler bir mum gibidir. Etrafını 
aydınlatır ama kendi durumunu, kârını 
düşünmezler. Öğrencileri güzel ve ahlaklı 
olsun diye uğraşır dururlar. Vatanına 
yararlı olsun isterler. Bunun için bir mum 
gibi yanıp etrafını ışıklarıyla aydınlatır.

 Bu fedakârlık kendisi için değildir. 
Öğrencileri güzelce yetişsin, sabrı, ahlakı 
bilsin diye çırpınırlar. Ama kendi kârını 
düşünmezler. Sadece derse girip çıkmak 
var tabi ki ama bu öğretmenlere yetmez.

 Öğretmen daha fazla iş yapması 
gerektiğinin bilincindedir. Bu bilinç 
öğretmene güç verip onun didinmesini 
sağlar.

 24 Kasım’da öğretmene verilecek 
en güzel hediye başarılı olmaktır. Çünkü 
çalışıp emek verdiği öğrencisinin 
başarılı olduğunu görmek öğretmen için 
dünyalara bedeldir.

Nisa Nur AYDOĞAN
7/A

Hisarbey Ortaokulu 
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BENİM ÖĞRETMENİM

      Öğretmenlik uçsuz bucaksız bir yoldur ve 
bu yolun sonunda öğrenme arzusuyla yanıp 
tutuşan düzinelerce genç, çocuk vardır. Yani 
diyebilirim ki bitti sandığımız yerde başlamaktır 
öğretmenlik.  Bunu kalbinde öğrenme arzusunu, 
heyecanını taşıyamayanlar anlayamaz.

     Bizler, bazen öğretmenlere hak ettiği değeri 
veremiyoruz. Onları eleştiriyor, yorum yapıyor; 
bazen de beğenmiyoruz. Fakat bunu yaparken bizleri 
ne kadar düşündüklerini unutuyoruz. Bu yüzden her 
zaman tek örnek aldığım kişi öğretmenim olmuştur. 

    Şimdiye kadar tanıdığım tüm öğretmenlerim 
ellerinden geleni yapmış, bizleri düşünmüşlerdir. 
Onlar her zaman benim ve arkadaşlarımın hayatına 
farkında olmasak da katkı da bulunmuşlardır. 
Benim başarıma bakmadan her durum da yanımda 
olmuşlardır. Başladığım noktadan geldiğim 

yere, geldiğim yerden de gitmek istediğim yere 
giderken bana her türlü desteği veren, beni evladı 
bilen, tüm kalbiyle sevmeyi öğreten, beni hayata 
hazırlayan, düştüğümde kaldıran kişidir benim 
öğretmenim. Benim hayatımda izler bırakan, 
kaç yaşıma gelirsem geleyim unutamayacağım 
öğretmenlerim olmuştur. Onları saygıyla anıyorum.
    

  Baş Öğretmenimizin de dediği gibi eserinin 
üzerinde imzası olmayan tek sanatçı öğretmendir.

 Adı -Soyadı:  Nuriye Kübra TAŞKINGÜL
 Sınıfı-Numarası:                 10/C-1325
 Okulu: Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi
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ÖĞRETMENİM

Güler yüzlü öğretmenim,
Bir tanesin canım benim,
Masallarla dersler,
Anlatırsın neler neler.

Kalemimi tutamazken,
Ödevimi yapamazken,
Bir de baktım yazıyorum,
Ödevimi sular gibi 
yapıyorum.

Çalışıp başarılı olmayı,
Koşup oynamayı,
Bu güzel yurdu sevmeyi,
Sen öğrettin öğretmenim.

Bizde çok emeğin var,
İçimizde çok yerin var,
Yetiştirdin hepimizi,
Ver öpelim elinizi.

    
               

Mustafa Enes ALAN 
   

Şehit Zemci Doğan 
Ortaokulu

                                                   
Aydıncık/YOZGAT 
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EĞİTİM NEFERLERİ
        

Dünyadaki en zor iştir bir insanı eğitmek ve 
geleceğe hazırlamak. Okumam yoktu, sen 

öğrettin. Yazmayı bilmezdim, sen öğrettin. Sana 
ne kadar teşekkür etsem azdır öğretmenim. Sadece 
bunlarla yetinmedin hayatı, iyi insan olmayı, 
düştüğümüzde aslanlar gibi ayağa kalkmayı 
öğrettin. Ahlaklı çocuklar olup vatana, millete 
en iyi şekilde hizmet etmeyi bana, sen en güzel 
şekilde anlattın. En büyük amacın bizi hayata 
hazırlamak, bilgini, tecrübelerini aktarmak, iyi 
insan, doğru insan olmamızı sağlamaktır. Her 
birimizi ileride iyi yerlerde görmek istiyorsun. 
Kendi ayakları üzerinde duran, okuyan, araştıran, 
fikir sahibi olan bireyler olmamızı istiyorsun. 
Bunun içinde elinden gelen her şeyi yapıyorsun. 
Öğretmen kelimesinin tüm saygısını ve övgüsünü 
sonuna kadar hak ediyorsun.  O kadar önemlisiniz 
ki gelecekte vatanımızda, dünyada söz hakkı 
olacak nesilleri sizler yetiştiriyorsunuz. Aslında 
sizler geleceğin mimarısınız öğretmenim.

                

Öğretmenler, geleceğin fidanlarını büyüten 
bahçıvanlardır. Bizler siz öğretmenlerin 

hakkını ancak istediğiniz, hayal ettiğiniz, görmek 
istediğiniz yerlere geldiğimizde; vatanımıza, 
insanlığa, dünyaya bir şeyler kazandırdığımızda 
öderiz. Biliriz ki bizi bu yerlere gelmemizi 
sağlayan, isteyen, azimle çalışan öğretmenlerimiz 
vardı. Onlar ne pahasına olursa olsun öğretmekten 
kaçınmadılar. Yeri geldi bir köy okulunda, yeri geldi 
ulaşılması zor bir dağ köyünde vatana güzel ahlaklı 
çocuklar yetiştirmek için ellerinden geleni yaptılar. 
Pes etmediler, onca çile çekseler de öğretmeye 
devam ettiler. Bizler öğretmenlerin kıymetini 
asla unutmayız. Değeriniz paha biçilemez.

 24 Kasım Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

                                                                                  
YAKUP YÖRÜK 

                                                                                   
11/A

 ŞEHİT MÜCAHİT ERBAŞ ANADOLU İMAM 
HATİP LİSESİ
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CANIM ÖĞRETMENİM
Ey bana hayatı öğreten
Bizi çocukları kadar seven
Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun
Bizi korudunuz, kolladınız
Bize gelecek diyerek baktınız.
Şevkat ile sarıldınız.
Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun
Ey bize okumayı yazmayı öğreten
Okul bizim evimiz
Hep okula gideriz
Bugün senin günün
Seninle başladık okula
Okumaktan yazmaya
Hediye aldık ama
Senin emeğinle büyüdük canım öğretmenim.

 Ali Kaan ÇETİN 3-B Sınıfı
Bahçeşehir Ş.M.A. A İlkokulu
      

İYİ Kİ VARSINIZ
Aile demek, siz demek
Öğretmen demek, can demek.
Öğretmen sadece bilgi için yok.
İyi ki varsınız iyi ki...
Öğretmenler bizim bilgi kaynağımız,
Öğrenciler gider yolunda aydınlığın,
Bizim değerlimizsiniz,
İyi ki varsınız iyi ki…
İyiye, doğruya, güzele öğretmen.
Bir taş koyar bütün yapılara öğretmen.
A’dan Z’ye ışık verir öğretmen.
İyi ki varsınız iyi ki…
Öğretmenim dediğim, sırdaşım,
Kimi zaman arkadaşım,
Her adımda aklımdasın.
İyi ki varsınız iyi ki…
Çoksunuz öğretmenim, çoksunuz
Gökte yıldız kadar çoksunuz.
Gökte yıldız gibi parlarsınız,
İyi ki varsınız iyi ki…

Eslem KAYAARSLAN
Bahçeşehir Şehit Mehmet Armağan ALPER 
İmam Hatip Ortaokulu Sınıfı: 6/B 
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GÜNEŞE MENSUP ÇİÇEK
Biz yazmayı bilmezken
Sen bize yazmayı öğrettin.
Biz okumayı bilmezken
Sen bize okumayı öğrettin.

Ömrünü bir kandil gibi
Kendini tüketerek bize ışık verdin
Bana bilmediklerimi öğretensin
Yolumu aydınlatan meleğimsin.

Bana hem ana hem baba olan sensin
Ben senin çiçeğin sen benim güneşimsin
Ağladığımda gözyaşımı silensin
Mutsuz olduğumda yüzümü güldürensin
Sen bana her şey oldun hakkını helal et 
öğretmenim.

Medine kahraman  8/B
Çandır Atatürk Ortaokulu

ÖĞRETMENİM

Güler yüzlü öğretmenim,
Bir tanesin canım benim.
Masallarla bilmeceler,
Anlatırsın neler neler…

Kalemimi tutamazken,
Kitabımı açamazken,
Bir de baktım yazıyorum.
Sular gibi okuyorum.

Çalışıp iyi olmayı,
Koşup el ele vermeyi,
Bu güzel yurdu sevmeyi,
Sen öğrettin öğretmenim.

Bize pek çok emeğin var,
İçimizde çok yerin var.
Yetiştirdin hepimizi,
Ver öpelim elinizi.

Cemre Su BİLGİN     Sınıfı  3-B 
Bahçeşehir Ş.M.A. A İlkokulu
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ÖĞRETMENİM

Öğretmenim, canım benim
Seni ne kadar çok severim
Sen benim her şeyimsin.

Bana doğruyu yanlışı öğreten,
Beni bir anne şefkatiyle,
Beni bir baba sevgisiyle
Koruyup kollayan öğretmenimsin.

Sen bana sadece ders öğreten değil 
Bana güzel ahlakı sevgiyi saygıyı öğretensin.
Sen beni eğlendiren bana bilgi verensin.
Sen benim her şeyimsin.

                                                                                                 
Zeynep KARAKURT
                                                                                       
7/A KADILI CUMHURİYET İHO

24 KASIM

Sen bir gül gibisin
Bilirim bizi seversin
İyi olmamızı istersin.
Canım öğretmenim.

Kalem, silgi, defter
Sen yoksan neye yarar
Sayılarla harfler
Sen yoksan neye yarar.

Okumayı yazmayı bilmezken
Sen öğrettin bize.
Arkadaşlarımızı sevmeyi
Sen öğrettin bize
Canım öğretmenim…

Emirhan ÖZTÜRK  4 – A Sınıfı
Aşağısarıkaya İlkokulu
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ÖĞRETMENİM
Bak dağa, taşa, doğaya,
Her yerde senin eserin var,
Bir öğrencinin gülüşünde,
Senin emeklerin var.

Kimi doktor, kimi avukat,
Ama sen oldun öğretmeni,
Bizlere yol gösteren,
Sen oldun öğretmenim.

Okumayı, yazmayı, kalem tutmayı,
Kitaplarda çıkan ilk harfi A’yı,
Yüzümüzü güldüren kadın olmayı,
Sen bize öğrettin öğretmenim.

ŞEHİT MUSTAFA KOÇAK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ          ÇEKEREK/YOZGAT
AD SOYAD ALEYNA AKDEMİR   SINIF 12/B
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÇOŞKUSU  İLİMİZDE BÖYLE YAŞANDI
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÇOŞKUSU  İLİMİZDE BÖYLE YAŞANDI
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24 KASIM

         Bizleri bugünlere getiren fedakâr, iyi niyetli 
öğretmenlere   armağan   edilmiş   bir    gündür.   Öğretmenlik 
özel, güzel, bir meslektir. Tabii ki diğer mesleklerde 
önemlidir. Fakat öğretmenliğin ayrı bir yeri vardır. 
Çünkü bir mimar, mühendis, avukat, doktor, hemşire 
vb.  bütün kişilerin arkasında bir öğretmen vardır.

        Her öğretmen, öğrencileri için iyi bir gelecek 
ister. Her öğrencinin arkasında yorgun bir savaşçı 
olan öğretmen vardır. Öğrencilerine yol gösterici 
olur. Aslında öğretmenlik bir muma benzer, kendi 
etrafına ışık saçar; öğrencilere bilgi verir ama 
kendisi zamanla eriyip gider. Ama eriyip giderken 
de ışık saçmaya devam eder, bu ışık kolay kolay 
sönmez. İşte bu fedakâr öğretmenlere verilecek en 
güzel hediye başarılı olmaktır. Onların bu büyük 
gayretine karşılık en anlamlı hediye ancak bu olabilir.
        

 Başöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK, 
“Öğretmenler! Ordularımızın kazandığı zafer, 
sadece eğitim ordusunun zaferi için zemin 
hazırlamıştır. Gerçek zaferi, cahilliği yenerek siz 
kazanacak, siz koruyacaksınız. Çocuklarımızı ve 
geleceğimizi ellerinize teslim ediyoruz. Çünkü 
aklınıza ve vicdanınıza güveniyoruz!’’ sözüyle 
eğitimin ve öğretmenin değerini ortaya koymuştur.
      
    Mustafa Kemal ATATÜRK, bir sınıfa girdiğinde 
kendisine yer vermek isteyen öğretmene, 
“öğretmenlik, en üst makamdır.’’ diyerek dersi 
ayakta izlemişti. Bu tutum öğretmenlik yüceliğini 
ve öğretmenin bir toplumda nasıl bir yerinin 
olmasını gerektiğini çok güzel ortaya koymuştur.
       Tüm öğretmenlere emekleri ve çabaları için teşekkür 
ediyoruz. 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun! 

 Adı soyadı:  Tuğçe HATİPOĞLU
 Sınıfı-Numarası:      10/C-1334
 Okulu: Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi
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YANIMDASIN ÖĞRETMENİM
Zor günlerimde sen vardın,
Sorularımda sen vardın,
Bilgilerimde sen vardın,
Yanımdasın öğretmenim.

Mutlu günümde sen vardın, 
Beni hep destekledin,
Öğrettin, öğrettirdin,
Yanımdasın öğretmenim.

Rüyalarımda sen vardın, 
Aklımda sen vardın,
Kalemimde sen vardın,
Yanımdasın öğretmenim.

Kalbimde sen vardın,
Karşımda sen vardın,
Yanlışımda doğrumda sen vardın,
Yanımdasın öğretmenim.

ŞEHİT MUSTAFA KOÇAK KIZ 
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ                                                                         
ÇEKEREK/YOZGAT 
AD SOYAD BÜŞRA BOZKURT SINIF 8/A
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CANIM ÖĞRETMENİM

Öğrettin bana her şeyi,
Matematiği, Türkçeyi,
Öğrettin bana okumayı,
Tane tane.

Bana öğrettiklerin, her zaman işe yarar,
Okul ortamına uyum sağlatırsın öğrencileri,
Bir aile gibi mutlu edersin, öğretmenim.
İyi ki varsın canım öğretmenim.

Sabır, sevgi, mutluluk, bilgi,
Öğretttin bana her şeyi,
İyi ki varsın,
Canım öğretmenim.

Rana ARSLAN
YOZGAT BİLSEM

ÖĞRETMEN OLMAK
Öğretmen olmak zordur.
Öğretmen olmak sevgi ister.
O çocukların içinde neşe ister.
Uyum sağlamasını ister.

İster de ister öğretmenlik yorucudur,
Zaman ister, sabır ister daha birçok şey ister,
Öğretmenlik sınıfa girdiğin an çocuk olmaktadır,
Öğretmenlik çocukların seviyesine inebilmektedir.

Öğretmenine saygı duy,
Her şeyi sana öğreten odur.
Sakın üzme, saygı göster,
Öğretmen olmak güzledir.

Zeynep ATEŞ
YOZGAT BİLSEM
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ÖĞRETMENE
Öğretmene ses olun!
Bizim sesimiz olmuşken,
Sevgiyi, saygıyı öğretirken,
Anlamayı, anlatmayı.

Öğretmene kulak verin!
Çocuklara değeri öğretirken,
İlmek ilmek bilgiler aktarırken,
Doğruyu, yanlışı ayırt ederken.

Öğretmene el verin!
Bu güzel kelimeleri yazarken,
Hayalimizi çizerken,
Güzeli, çirkini gösterirken.

Öğretmene göz verin!
Bize bu dünyanın
Değerini gösterirken
Yeşilinin, mavisinin…

Öğretmene kalem verin!
Bizlere doğru yolu çizerken,
Başımızı dik,
Saygımızı eğik çizerken.

Öğretmene öğrenci verin!
Bilgileri aktarırken,
Öğretmene sevgi verin.
Bizlere sonsuz değer verirken
Gerekirse Öğretmene dünyaları verin.

ŞEHİT MUSTAFA KOÇAK KIZ 
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
                                                                           
ÇEKEREK/YOZGAT
AD SOYAD MELİKE KANDEMİR
SINIF 12/B
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UMUDA IŞIK TUTANLAR

        Bir çoğumuzun elinden tutan, yol gösteren, umut 
ışığı olan, bugünlere gelmemizi sağlayan nice gönlü 
güzel insanlar vardır. Bu gönlü güzel insanlar sürekli 
sana bir şeyler öğretmek, bir şeyler göstermek 
isterler. İşte o insanların ismi öğretmendir.

        Güzel öğretmenlerimiz iyi ki varlar. Bu günlere 
kadar gelebildiysek onların sayesinde. 24 Kasım 
sadece bir gün olabilir ama biz onlarla yaklaşık 9 
ayımızı geçiriyoruz. Yeri geliyor öğretmenlerimiz 
bile bizimle eğlenebiliyor. Bu kadar güzel insanlar 
için onların varlığını bir güne indirmemiz 
yetersiz geliyor. Ama onlar biliyorlar ki onlara 
karşı sevgi ve saygı göstermemiz bu günde olmak 
şartıyla onları her zaman mutlu ediyor. Ne mutlu 
bize ki onlara bu mutluluğu yaşatabiliyoruz. 

        Öğretmen; umudunu hiç yitirmeyen, sadece ders 
anlatmayan, yeri geldiğinde dert dinleyen süper 
kahramandır. Bizler süper kahramanlarımızın 
sayesinde yolumuza ışık tutuyoruz. Onların 
katkısıyla bu yolda ilerliyoruz. Bu yolda önümüze 
çıkan engellerde düşünce kaldıracak bir süper 
kahramanımızın olduğunu bilerek korkmadan, 
emin adımlarla yürüyoruz. Başta Başöğretmen 
olan Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin 
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun...

   
                                                                                                                        

Züleyha Nur Ayaroğlu – 11/C
                                                                                                       
Atatürk Anadolu Lisesi 
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ÖĞRETMENİM

Sen öğretmensin;
Sevgisi bitmeyen,
Heyecanı bitmeyen.

Anlat bize.
Dini öğret,
Vatanı öğret,
Canım öğretmenim.

Bizde pek çok emeğin var,
Sevgiyi, saygıyı sen öğrettin,
Seni anar, seninle güleriz.
Canım öğretmenim.

                                                                                        
Rabia ARSLAN

                                                                                         
7/A

Belencumafakılı İmam-Hatip Ortaokulu

ÖĞRETMEN

Onun adı öğretmen…
Öğretici birisin sen.
Sevgiyi, saygıyı öğreten,
Onun adı öğretmen.

Sabırla öğrenmemizi bekleyen,
Baba, anne yarımsın.
Bizim yolumuz doğruluktur.
Saygımız sevgimiz sonsuzdur.

Başarımızı bekler sabırla,
Onurlanır başardığımızda,
Sabrı ve bize olan güveni sonsuz.
Onun adı öğretmen.
                                                                      
Sudenaz ŞİMŞEK                                                         
7/A
Belencumafakılı İmam-Hatip Ortaokulu
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SENSİN O ÖĞRETMENİM

Başarımın kaynağısın sen,
Aydınlığımın tek ışığı,
Geleceğimin tek sembolü,
Sensin o sensin öğretmenim.

Okumayı yazmayı öğreten,
Doğruyu yanlışı gösteren,
Her zaman bize inanan,
Sensin o sensin öğretmenim.

Bizim en büyük destekçimizsin sen,
Her zaman şefkatle davranan,
Bize her zaman el uzatan kişisin sen,
Sensin o sensin öğretmenim.

                                                                              
Leyla Nur DAL
Karakız Veli Uyar Ortaokulu 7/A 
Sınıfı

ÖĞRETMENİM
Öğretmenim canım öğretmenim,
Sizler bizi eğiten,
Eğitim duvarımızı ören,
Öğretmenim canım öğretmenim.
Hatamız olduğunda düzelten,
Bize hep doğru yolu gösteren,
Öğretmenim canım öğretmenim.
Bizi güldürüp eğlendiren,
Şefkatle sarıp sarmalayan,
Öğretmenim canım öğretmenim.
Biz öğrenelim diye çırpınan,
Öğretmek için her yolu deneyen,
Öğretmenim canım öğretmenim…

MUHAMMET MUSTAFA  ASLAN 5/A
SEKİLİ ŞEHİT OSMAN PEKŞEN 
ORTAOKULU-YERKÖY
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     IŞIK
Alnında ışık,
Yüzünde kırışık,
Dünyayla barışık,
Bir emekçisin.

Geleceğe güvenen,
Geçmişinden güç alan,
Mutluluğu dileyen,
Bir dilekçisin.

Hayallerin var olsun.
Emeklerin şan bulsun.
Sen bizimle hep ol ki
Güzellikler can bulsun.

                                     İhsaniye COŞGUN 
– ÇİĞDEMLİ ÇOK PROGRAMLI 
ANADOLU LİSESİ- 11AL

ÖĞRETMENİM
Sınıfımın anası, babası
Gönlümün bilgi kapısı
Yüzünde her gün bir neşe 
Sevdirir kendini herkese
Öğretir okumayı, yazmayı
Kazandırır binbir zorluk aşmayı
Bir gün öğretmen, bir gün arkadaş
Olur bize gönülden yoldaş
İçinde hep öğretme isteği
Dolup taşar bilgeler bilgesi
Sen ki okulumun incisi
Taşırım yüreğimde sonsuz sevgini

Eren Mert ÇETİNGÖZ
7/A sınıfı
Sarıkaya Fatih Ortaokulu
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ÖĞRETMENİM
Öğretmenim;
Sizin sevginizle biz
Öğrendik A,B,C
Çalıştık mutlu olduk güzelce.

Sizin öğütlerinizle kitap okuduk,
Daldık bir rüyanın içine.
Kimi zaman olduk Rapunzel ,
Kimi zaman Uyuyan Güzel.

Fende deneyler yaptık,
Sosyalde kurtuluş savaşına katıldık.
Matematikte paralarımızı sayıp,
Türkçede masallarda dolaştık.

Siz bize ışık oldunuz,
Güneş olup ufkumuza doğdunuz.
Halimiz nedir diye hep sordunuz,
Yeri geldi ana baba oldunuz.
     İclal ÇAY 4/D 270
TOKİ MEVLANA İLKOKULU

ORDU’NUN KOMUTANI

En büyük komutandır öğretmen,
En büyük komutan da öğretmendi zaten,
Ordusu öğrencidir, mermisi bilgi,
Düşmanı cahilliktir, siperi sevgi.

Öğretir bizlere yaşama sevinci,
Ordu’nun komutanı, ruhların en genci,
Deryada bir inci, 
Gönüllerde birinci.

ŞEHİT MUSTAFA KOÇAK KIZ ANADOLU 
İMAM HATİP LİSESİ
                                                                           
ÇEKEREK/YOZGAT
AD SOYAD ELİF HATUN YÜNTEM
SINIF 12/C
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                 ÖĞRETMENİM       
 
Kendi pırıl pırıl mis kokulu öğretmenim
Ülkemizin geleceğidir, benim öğretmenim!
Bizleri daha iyi yaşatmak isteyendir, benim öğretmenim
Onlardır bizlere yol veren
Onlardır bizlere yol gösteren.

Öğretmendir onun adı, gelecektir onun adı
Yere göğe sığmaz onların davası
Öğretmendir o elleri öpülesi güzel insan
Odur ülkemizin geleceğini inşa eden kutlu adam.
Öğretmenim benim canım öğretmenim!
   
                                                                                                           Berat AKÇA 10/D
                                                                                           Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi



YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                           

BOZOK MAARİF

          2626

ÖĞRETMENLER GÜNÜ
    24 Kasım Çarşamba günü Öğretmenler Günü’ydü. Herkes bilir ki her yıl 24 Kasım’da Öğretmenler Günü kutlanır.
Öğretmenim bütün sınıfa bugün bir etkinlik yapalım mı? diye sordu. Hepimiz hep birlikte ‘’evet’’ diye bağırdık. 
Sonra öğretmenimiz, ilkokul öğretmenini bize tanıttı. Vicdan öğretmen yaşlanmıştı. Hastaymış, hep yatıyormuş. 
Önce tahtayı hazırladık. Tahtaya resimler çizdik. Çiçekler çizdik. Öğretmenimizde kalp çizdi. İçine ‘’Vijdan 
Öğretmenimizi Seviyoruz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.’’ yazdı. Nöbetçi öğrenci olarak kendi ismini ve 
numarasını yazdı. Sonra görüntülü arama yaptı. Gerçektendi Vijdan Öğretmen yatağında yatıyordu. Biz sınıf olarak o
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CANIM ÖĞRETMENİM

Öğretmendir, öğreten kişidir O,
Bilgiyi, doğruyu gösterendir O,
İlmek, ilmek işler bizi O,
Canım öğretmenim.

Sayısız kişiler yetiştirdin,
Bizi doğruya, güzele yönlendirdin,
Asla hakkın ödenmez.
Canım öğretmenim.

Öğretmenim; Karanlığı aydınlatan bir ışıksın sen,
Renk renk açan çiçeksin sen,
Güneş gibi sımsıcaktır içten gülüşlerin,
Dokunursun kalbimin en derinlerine.

Gözlerimiz hep sende olur,
Kulaklarımız hep seni dinler,
Biz senin yolunda yürürüz,
Güler yüzlü öğretmenim.

Sevginin sonu yoktur,
Hakkın bizde çoktur,
Öpmek isteriz şefkatli ellerini,
Öğretmenler günün kutlu olsun öğretmenim.

İrem YORULMAZ
6/A

AGAHEFENDİ ORTAOKULU YOZGAT/
MERKEZ
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Bir Neslin Temeli

A’ yı B’ yi öğretmekle kalmayıp
Düştüğümde ayağa kalkmayı sen öğrettin.
Sevginin, şefkatin ne olduğunu gösterdin,
Ömür boyu unutmayacağım dersler verdin.

Her konuda fedakârlık yapacak tek kişisin,
Yurdun her yanında bir meşalesin,
Geleceğin belirlenmesinde en büyük öndersin,
Asla pes etmeyen, vazgeçmeyensin.

Sabahın ilk ışıklarında ayaklanırsın,
Öğrencilerine gitmek için hazırlanırsın,
Her bir talebeni yavrum, diye bağrına basarsın,
Küçücük yüreğinde birçok duygu taşırsın.

Günlerce uykusuz kalsan bile 
Dertlenmeyen, yakınmayansın,
Sırtımı yaslayacağım dağ misali arkamdasın,
Öğrettiklerin hiçbir zaman aklımdan çıkmasın.

O ki bir neslin temeli,
Daima doğruya yöneltmektir emeli,
Mezuniyetimizi görmektir dileği,
Atatürk’tür bu duyguyu tadan ilk kişi.

Bahadın Şehit Ali Akdoğan Ortaokulu 
Öğrenci Adı Soyadı: Ayça BEKDUR
Sınıf :6-A
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ÖĞRETMEN

Öğrencilerine   yaşamı       veren.                                           
Yetişir    onun    ellerinde       her     yeni      evren.
Bir nefestir   öğretmen.
Öğretmen    her   şeyin    üstündedir.
Öğretmen     şefkatlidir.
Öğretmen    dürüsttür.
Öğretmen      öğretendir.
Öğretmen      özeldir.
          
Öğretmen     kutsaldır.
Öğretmen   bir    tanedir.
Öğretmen unutulmazdır.
Öğretmen candır.
Öğretmen kısaca her    şeydir.
Öğretmen   cennette    yaşayandır.
Öğretmen hem    anne      hem    babadır. 

BELİNAY YİĞİT
Yunus Emre İlkokulu Merkez/Yozgat
4/B Sınıfı

ÖĞRETMENDİR
Öğretmendir okumayı öğreten
Öğretmendir yazmayı öğreten
Öğretmendir yoluma ışık tutan
Öğretmendir hayatı öğreten

Öğretmendir sevmeyi öğreten
Öğretmendir saymayı öğreten
Öğretmendir hayatı güzelleştiren
Öğretmendir sevgiyle kucaklayan

Öğretmendir güneş gibi parlayan
Öğretmen de bizleri aydınlatan
Öğretmendir bilgi ile donatan
Öğretmendir bizleri cehaletten kurtaran

Öğretmendir doğru yolu gösteren
Öğretmendir iyilikleri öğreten
Öğretmendir yurdumuzu sevdiren
Öğretmendir bizi biz yapan

Fatma  Zehra Karakavak
Yunus Emre ilkokulu
4 / B sınıfı
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                                         ÖĞRETMEN OLMAK
Öğretmen olmak sadece öğretmek değildir. 
Öğretmen olmak öğrencini anlamaktır. 
Senin özgüvenini yerine getirebilendir, ikinci 
ailedir öğretmen. Saygıyı, sevgiyi insanlığı 
öğretebilendir. Yeri geldiğinde kızan yeri 
geldiğinde şefkatle bakabilendir öğretmen.

Öğretmenler de öğrenci olmuştur, onlarında 
vardır öğretmenleri, doktor olan, hakim olan, 
avukat olan onlarında vardır öğretmeni, yani 
bizim geçtiğimiz yollardan hatta daha zor 
yollardan geçmişlerdir. Öğretmenlerde kırılabilir, 
üzülebilir, zor anlar yaşayabilir ama bunu 
öğrenciye aktarmaz, hissettirmezler bunu bize.

 Hayatın her evresinde farklı farklı öğretmenlerle 
tanışıyoruz, her birinden yeni  bir  bilgi alıyoruz   her biri  
bize hayatta dik durabilmemiz için öğütler veriyor. 
Öğüt vermek her ne kadar kötü algılansa da her 
öğüt bir başlangıçtır bizim için. İlkokul, ortaokul, 
lise, üniversite her konuda bir öğretmenler 
girecek hayatımıza kötüyü öğreten değildir 
iyiyi saf bir şekilde aktarabilendir öğretmen. 

Herkes belki farklı şekillerde tamamlayacaktır. 
Öğretmen olmak öğrenciyi anlamaktır, dinlemektir 
düştüğünde kaldırabilendir. Hepimizin bazen 
anlaşamadığı öğretmenler olmuştur ama her ne 
kadar anlaşamasak ta bize kötü davranmazlar 
yani kötü öğretmen yoktur onu anlamayan 
öğrenci vardır. Yani öğretmen olmak dersi 
anlatıp çıkan, öğrencileri dinlemeyen değildir.
 Öğretmen olmak hissedebilmektir bir öğrencinin 
neden öyle davrandığını neden dersi dinlemediğini 
hissetmektir. Ve hissetmesek de anlamaktır. 
Öğretmen öğrenciyi tüm benliğiyle anlayandır.

SEDEF UZUN 
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ÖĞRETMENLERİMİZİN GÜNÜ 24 KASIM

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve onun 
yolundan giden, başarılı nesil yetiştirmede emin 
adımlarla ilerleyen, tertemiz pırıl pırıl nesiller 
yetiştiren, öğretmenlerimizin günüdür 24 Kasım.
Öğretmenlik oldukça fedakârlık isteyen sorumluluğu 
fazla olan bir   meslektir. Öğretmenlik mesleğin dışında 
gönül işidir ayrıca. Tıpkı bir annenin ya da babanın 
evladına verdiği değeri öğrencisine verir. Evladını 
yetiştirir gibi eğitir bizleri terbiye eder. Öğretmen 
yönünü gösteren pusula gibidir. Ona baktığında 
hiç şaşmaz, yolunu kesinlikle şaşırmazsın. Hem 
bilgilerini paylaşırlar bizlerle hem de sevgilerini. 
Hayatı öğretir, bir bebeğin ilk adımlarını atması gibi 
yürümeyi adımlarımıza daha sağlam atmayı öğretir.

Öğretmenlerin verdiği emekler hiçbir zaman 
boşa gitmez. Her mesleğin tohumudur 
öğretmen. Caddedeki esnafın, köydeki çiftçinin, 
hastanedeki doktorun, ildeki valinin, bakanın, 
Cumhurbaşkanının… Zerreden küreye kadar 
her şeyin hayatına dokunmuştur öğretmen.
24 Kasımı Mustafa Kemal Atatürk bizlere birer anne 
baba birer rehber olan kıymetli öğretmenlerimize 
armağan etmiştir. Bizim için çabalayan bizler için 
birçok fedakârlıkta bulunan öğretmenlerimizin 
günüdür bugün. Öğretmen bizim kalbimize 
hayatımıza her zaman dokunur, anaokulundan 
ebediyete kadar her zaman anılır öğretmenimiz.

ŞÜHEDA BALCI
FTMAL 9/B
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BİR GÜN DEĞİL HER GÜN

Bir bilim dalını, bir sanatı ya da teknik bilgileri 
öğretmeyi meslek edinmiş, okulda öğrencilere 
ders veren kimse öğretmendir. Sözlük anlamı 
bu olsa da hiçbir sözlük değerini ve topluma 
katkılarını anlatmak için yeterli değildir.
Öğretmenleri kırk dakikalık derslerle 
s ı n ı r l a n d ı r m a m a l ı y ı z . Ö ğ r e t m e n l e r , 
çocukluğumuzdan yetişkinliğimize kadar eğitim 
hayatımızda yer alırlar. Bize verdikleri eğitim, 
hayatımızın şekillenmesinde büyük katkı sağlar. 
Öğretmenler yeni neslin inşasını yaparlar. 
Yarının yetişkinleri bugünkü öğretmenlerin 
ellerinde şekillenir. Hâkimi, savcıyı, doktoru, 
cumhurbaşkanını yetiştiren öğretmendir. Sadece 
eğitim hayatımızda değil, ahlaki değerlerimiz 
oluşmasında da katkıları büyüktür. Huzurlu, 
sağlıklı, geleceğe güvenle bakan, yardımsever 
bir toplum oluşturmakta en büyük görev 
öğretmenlere düşmektedir. 

Bu görevlerinden dolayı Mustafa Kemal’in de 
dediği gibi: “Unutmayın ki, Cumhurbaşkanı bile 
sınıfta öğretmenden sonra gelir.” cümlesinden 
öğretmenin önemini anlıyoruz. Bizleri yetiştiren, 
geliştiren, topluma kazandıran öğretmenlerimizin 
değerini bilmeliyiz. Hz. Ali’nin dediği gibi: 
“Bana bir harf öğretenin, kırk yıl kölesi olurum.” 
sözünden yola çıkarak onlara layık olmalıyız.
Toplumda öğretmene verilen değeri hep 
devam etmesini sağlamalıyız. Onlara bir gün 
değil, her gün saygı ve sevgi göstermeliyiz.

ŞEHİT MUSTAFA KOÇAK KIZ ANADOLU 
İMAM HATİP LİSESİ

                                                                           
ÇEKEREK/YOZGAT

AD SOYAD REYYAN KAYA
SINIF 12/C
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