
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aving 
problems 
focusing 

on  school  work? 
Simply turn on 
some music! Music 
is not only good for 
your health but, it 
can also make you 
smarter.  Classical music has a great affect 
on the human brain, not just adults but for 
children all ages. For example, Mozart was a 
classically trained musician wih many 
complex and genius ideas in his music.  
Studies have shown while listening to 
classical music, memorization  and listening 
skills are greatly improved. This is formally 
called ‘The Mozart Effect’.  

The average person listens to about twenty-
five songs a day. One in every 2 people 
plays an instrument or has played an 
instrument. Students that listen to or even 
play music have been known to improve 
brain function. The Mozart Effect has many 
benefits. Listening to Mozart can increase a 
student's IQ up to nine points for fifteen 
minutes. Students are also able to study 
longer, reduce errors,  and retain more 
information. If your student is hyper active, 
you could turn on Mozart and instantly 
initiate a calming environment. Students 
that have high anxiety while taking math 
tests will find that listening to classical music 
can improve test scores by 12%.  
 

In the United States students who listened 
to or played music scored higher than the 
average student on college entrance exams 
like the SAT. About 66% of students that 
majored in music in the University were 
accepted into medical school. Spatial IQ , 
the ability to  memorize things, can increase 
by 46% for students who played a musical 
instrument. Studies show that in younger 
students music lessons can improve 
attention spans, motor skills, and 
memorization. Also, studies show that 
focusing on music has had a long term 
effect on students. Musical students have 
the lowest rate of drug and alcohol use in 
their lifetime. 
 
 

Not all genres of music can be beneficial for 
boosting brain stimulation. For example 
students listening to Hip Hop or Rap to 
study have scored lower on tests. Folk, Pop, 
Marches can all help stimulate the mind and 
spark creativity in the brains of students. In 
the classroom classical music is helpful to 
move along the learning process at a faster 
rate. For optimal increase in brain activity, 
Mozart has been proven to be the best 
source especially in young learners. Classical 
music not only has a way of benefiting our 
health but, it can make students smarter 
having short term and long term effects on 
the brain. 

Jazmine Tatum 
English Teacher  

MUSIC MAKES YOU SMARTER 
HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
12.10.2015 Pazartesi 
 

08:40 Okul Deneme Sınavı 
(8.Sınıf) 
14:00 Milli Tenisçi Tuna Altuna 
Söyleşisi - (4,5,6,7.sınıflar) 
16:20 Basketbol / Piyano Okulu 
16:20 Çocuk Sanat Atölyesi 
16:25 TEOG Bireysel Destek Prog. - 
8.sınıf öğr.(Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

13.10.2015 Salı 
 

09:50 Yüzme (1.sınıflar) 
10:00 2015-16 dönemi fotoğ. çekimi 
12:00 Yaratıcı Çocuklar Derneği 
"Keşif Dünyası" etk.(1,2,3.s.-ÇAŞ) 
16:20 Lego Mindst. Robotik Atölyesi 
16:20 M. Dans Atöly./Piyano Okulu 
16:25 TEOG Bireysel Destek 
Programı - 8.sınıf öğr. (Din K.ve Ahlak) 
 

14.10.2015 Çarşamba 
 

09:50 Yüzme (4.sınıflar) 
12:00 Yaratıcı Çocuklar Derneği 
"Keşif Dünyası"etk.(4,5.sın.-ÇAS )" 
13:25 "Okul Abla-Ağabey 
Etkinliği (Anao.1,7 ve 8.sın - ÇAS)" 
15:40 Lego Mindst./Basketbol Okulu 
15:40 TEOG Bireysel Destek Prog.  - 
8.sınıf öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

15.10.2015 Perşembe 
 

10:00 Rahmi Koç Müzesi - 
İletişim ve Meslekler Sergisi 
(2,3.sınıflar) 
11:30 Tenis  (Anaokulu) 
15:40 İngilizce Destek Programı 
15:40 TEOG Bireysel Destek Prog. - 
8.sınıf öğrencileri (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

16.10.2015 Cuma 
 

15:40 "Randevulu veli toplantısı 
(8.sınıf velileri)" 
15:40 Piyano Okulu 
15:40 Satranç Kulübü 
15:40 TEOG İngilizce Destek 
Programı - 8.sınıf öğrencileri (İng) 
 

17.10.2015 Cumartesi 
 

08:50 "TEOG Destek Programı  
( 5,6,7, 8.sınıflar )" 
09:00 "Randevulu veli toplantısı 
(8.sınıf velileri)" 
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Anao.) 
13:00 Yaratıcı Drama Atöl.  (İlköğ.) 



tilaf devletlerinin 
İstanbul'u 6 Ekim 

1923'te tamamen 
boşaltmaları ile birlikte 
her yılın 6 Ekim’i 
İstanbul'un Kurtuluş 
günü olarak belirlendi ve 
kutlanmaya başlandı. Her 
yıl ilk ve orta öğretim 
kurumları bu sebeple tatil edilirken, bu 
sene bu uygulamaya son verildi. Peki 6 
Ekim gününün yakın tarihimizdeki önemi 
neydi? Bunu anlamak için isterseniz biraz 
tarihin tozlu sayfalarına göz atalım. 

İtilaf Devletleri donanmaları 30 
Ekim 1918'de imzalanan 
Mondros Ateşkes Antlaşması'na 
dayanarak 13 Kasım 1918'de 
Haydarpaşa önlerine demirleyip 
İstanbul'a girdiler. Fiilen 
gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 
1920 tarihinde resmi işgale 
dönüştü.  

Türk Ordusu'nun İzmir'e 
girmesinden sonra 5.Süvari 
Kolordusu İtilaf Devletleri 
kontrolündeki tarafsız bölgeye 
doğru ilerlemeye başladı. 
Bunun üzerine Fransız ve İtalyan birlikleri 
derhal geri çekildi. Çanakkale'de bulunan 
İngiliz birlikleri General Harrington'un 
emriyle savunma pozisyonu aldı. 

İngiltere, TBMM hükümetiyle anlaşma 
yolları aramaya başladı. Ankara hükümeti 
İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın 
denetimini istedi. İngiltere başbakanı Lloyd 
George bu istekleri reddetti. Birliklere 
savaş pozisyonu alması emrini verdi. Fakat 
Harrington ateş açılmaması emrini verdi. 
Türk birlikleri, İngiliz direnişi ile 
karşılaşmadan tarafsız bölgeye girerek 
Çanakkale Boğazı'na doğru ilerlemeye 
başladı. Türklerle savaşılmasını istemeyen 
Winston Churchill'in başını çektiği bir grup 
bakan istifa etti. 

Diğer taraftan İzmir'in Kurtuluşu'ndan 
sonra Damat Ferit Paşa 21 Eylül 1922'de 
ülkeden kaçtı. Mudanya Mütarekesi gereği 
Trakya topraklarının teslimi yapılırken 
Türkiye'yi temsil edecek kişi olarak 
Mustafa Kemal Paşa'nın isteği ile Refet 

Paşa görevlendirildi.  

Refet Paşa, 19 Ekim tarihinde TBMM 
Muhafız Grubu'ndan 100 kişilik bir kuvvetle 
Gülnihal Vapuru ile Mudanya'dan ayrılıp 
İstanbul'a geldi. Ardından "İstanbul 
Komutanı" sıfatıyla Selahattin Adil Paşa, 
81. Alay ile İstanbul'a geldi. Refet Paşa ve
Selahattin Adil Paşa'nın İstanbul'a 
gelmesine rağmen işgal sonlanmadı. 
Çünkü mütarekeye göre işgal kuvvetleri 
barış antlaşması imzalanmasından hemen 
sonra İstanbul'u boşaltacaktı. 

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış 

Antlaşması'ndan sonra 23 Ağustos 
1923’ten itibaren İtilaf kuvvetleri 
İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf 
birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe 
Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk 
Bayrağı'nı selamlayarak şehri terk etti. 
6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa 
komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi 
ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 
23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim’i böylece 
İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi 
ve kutlanmaya başlandı. Bu güzel ve 

önemli günü Sunay Akın Geyikli Park isimli 
kitabında şu şekilde anlatmıştı.  

6 Ekim 1923 günü Şükrü Naili Paşa, 
askerleri denetledikten sonra arabasına 
biner ve hareket emrini verir. Gülhane 
Parkı'ndan askerlerin çıkışıyla birlikte, 
İstanbul, tarihinin en büyük alkış sesiyle 

sarsılır.. 

Divanyolu'ndan Sirkeci'ye varıldığında yol 
kenarında bekleyen ve binaların 
pencerelerinden, balkonlarından, 

çatılarından sarkan İstanbulluların attıkları 
çiçekler, kara günlerin sona erdiğinin 

habercisidir... İstanbul işgalden kurtulmuş, 
Türk ordusu kente girmiştir.. 

Yol güzergahında, her beş metrede bir 
dikilen kırmızı ve beyaz kurdelelerle süslü 
direkler, hilal şeklindeki yeşilliklerle 
birbirine bağlanmıştır. İnsan selinin 
arasında ilerleyen "Kurtuluş Ordusu"nun 
altından geçeceği dört tane de zafer takı 
hazırlanmıştır. Bunlar sırasıyla, köprünün 
Eminönü girişinde, Galata tarafında ve 
Taksim'dedir. Dördüncüsü de özellikle 

Beyoğlu'ndaki İngiliz elçilik 
binasının önüne konulmuştur !.. 

İstanbul'un kurtuluş törenlerinin 
sona ereceği yer Taksim olarak 
planlanır. Burada kurulan zafer 
takının altından geçen askerler, 
Şükrü Naili Paşa'yı, Selahattin 
Adil Paşa'yı, kurmay subayları, 
Sabri Bey başkanlığındaki BMM 
vekillerini ve Anadolu'nun pek 
çok yöresinden gelen 
temsilcileri selamlayarak geçit 
törenini taçlandırırlar.Böylece 
Ankara Hükümeti Taksim'deki 
törenle zaferini ilan etti. 

6 Ekim 1923 günü coşkun bir bayram 
havası içinde, sevinç gözyaşları arasında 
ve çiçek yağmuru altında İstanbul'a girdi 
ve böylece güzel İstanbul kurtulmuş oldu. 

Sevil BOZKURT 
Sosyal Bilgiler Öğretmeni 

6 EKİM İSTANBUL’UN İŞGALDEN KURTULUŞU... 


