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19 MAYIS GAZETESi 

 
19 Mayıs 1919; Mustafa Kemal’in bir ulusun kaderini değiştirecek adımını attığı 

gün… 

Birinci Dünya Savaşının sonunda düşman kuvvetleri yurdumuzu  işgale başlamıştı. 

Bu işgale boyun eğmemek konusunda kararlı;  halkının da düşmana karşı 

gelebilecek inanca ve güce sahip olduğuna yürekten inanan Mustafa Kemal 16 

Mayıs 1919 günü Bandırma vapuruyla Samsun’a doğru yola çıktı. 

Üç günlük yolculuğun ardından Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal Amasya, 

Erzurum ve Sivas başta olmak üzere önemli toplantılar yaparak halkı bilgilendirmiş, 

halkın düşmana karşı tek yürek olarak örgütlenmesini sağlamıştır. 

Dünya devletlerinin hayal bile etmediği bir anda Mustafa Kemal liderliğinde Türk 

Ulusu vatanını savunmuş, kahramanca savaşarak düşmanı ülkesinden kovmuş ve 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında pay sahibi olmuştur. 

Büyük zaferin en önemli adımlarından biri olan 19 Mayıs günü, 19 Mayıs Atatürk’ü 

Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır. Kurtuluş Savaşı’nın başladığı 

günü Mustafa Kemal gençlere bayram olarak armağan etmiştir. 
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Böyle büyük bir kahramanlık yolculuğunu anmak ve kutlamak için sana bir görev… 

Ailenle, arkadaşlarınla 19 Mayıs’ı anlatan bir gazete hazırlamaya ne dersin? 

Gazetenin içeriğini oluşturmak için aşağıda bazı soru ve başlıklar verildi. Bu 

başlıklarla ilgili çalışmaları yapabilirsin.  

Çalışmalarını kağıtlara yapıp, dilediğin gibi kesip yapıştırarak gazeteni 

oluşturabilirsin. İstersen gazeteni bilgisayarda da hazırlayabilirsin.  

Şimdi içeriklerini oku. Dilersen hepsini, dilersen seçtiklerini ya da senin aklına gelen 

başka çalışmaları kullanabilirsin. 

Daha fazla vakit kaybetmeyelim ve 19 Mayıs Gazetesi için haydi iş başına… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Görsel Ekleme: Mustafa Kemal ve Bandırma 

Vapurunun resmini çizebilir ya da fotoğrafını bulup 

yapıştırabilirsin. Bandırma Vapuru hakkında bulduğun 

bilgileri bu resmin altında anlatabilirsin. 

Şiir Köşesi: 19 Mayıs ile ilgili yazılmış bir şiiri ya da 

kendi yazdığın bir şiiri ekleyebilirsin. 

http://www.alperkalender.com/


 kalenderakademi /  Kalender Akademi     /    www.alperkalender.com 
 

  

Röportaj: Bandırma Vapuru içinde sen de olsaydın 

Mustafa Kemal’e hangi soruları sormak isterdin? 

Sorularını not et.  

Sence Mustafa Kemal bu soruları nasıl yanıtlar verirdi? 

Vereceğini tahmin ettiğin yanıtlarla röportajını 

tamamla. 

Köşe Yazısı: Mustafa Kemal, ülkenin kaderini değiştiren 

bu önemli günü gençlere bayram olarak armağan etti. 

Bu anlamlı hediyeyi sence Mustafa Kemal niçin 

gençlere armağan etmiş olabilir? Düşüncelerini anlatan 

bir yazı yaz. 

 

Gençlerden Mektup: Mustafa Kemal’in bu anlamlı 

hediyesine karşın gençlerden Atasına yazılmış bir 

mektup yazılmış olsa sence bu mektup nasıl olurdu? 

Çevrendeki genç insanlarla konuş, onların duygularını 

öğren. Kendi duygularını ve onların duygularını 

birleştirerek bir mektup yaz. 
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Spor: Mustafa Kemal’in spora verdiği önemi anlatan bir 

sözünü bul. Bu sözü görsellerden yararlanarak afiş 

haline getir. 

 

Kutlama Törenleri: Aile büyüklerinden onların bu 

bayramı çocukluklarında nasıl kutladıklarını öğren. O 

dönemki kutlamaları resimle ya da yazılı olarak anlat. 

19 Mayıs Marşı: Atatürk ve 19 Mayıs ile ilgili bir şiir yaz. 

Yazdığın şiiri gazetende yayınla.  

Daha sonra şiirini marş olarak bestele. Gazeteni 

okuyanlara marşını söyle. 

Okuyuculardan Gelenler: Ailenden ve arkadaşlarından 

Atatürk ve 19 Mayıs hakkında duygularını resimle, kısa 

yazılarla, sloganlarla veya şiirle anlatmalarını iste. Sana 

verdikleri çalışmaları gazetene yerleştir. 
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