
04.11.2019 Pazartesi
08:40 Matematik 1.Sın.(Gr45678)
09:00 Keksat Günü sosyal 
 sorumluluk projesi (Gr3)
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
05.11.2019 Salı
08:40 Türkçe 1.Sınavı (Gr45678)
09:50 Yüzme (Gr4 )
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.
06.11.2019 Çarşamba
08:40 Sosyal Bilg. 1.Sın.(Gr45678)
09:50 Can Öz “Kitap Okumanın 
 Önemi”  Söyleşi (Gr567)
09:50 Yüzme (Gr1) 
12:30 Tenis(Preschool)
15:40 Basketbol Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
07.11.2019 Perşembe
09:00 Özdebir Den. Sın. (Gr678)
10:00 Şişli Atatürk Müze Gez.(Gr2)
13:00 16. İstanbul Bienali  (Gr45)
 ”Yedinci Kıta” Pera Müzesi
15:40 İngilizce Destek Programı
08.11.2019 Cuma
08:40 İngilizce 1.Sın (Gr45678)
13:25 Bireysel destek Programı (Gr8)
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi / Satranç
15:40 Masa Tenisi / Piyano Okulu
09.11.2019 Cumartesi
09:00-12:00 Genel Veli Toplantısı
 (Gr234)
12:30-15:00 Genel Veli Toplantısı
 (Gr567)
09:40 Jimnastik Kursu(Preschool)
10:50 Jimnastik Kursu (Primary)
11:30 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool)
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary)
10.11.2019 Pazar

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
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Ülke çok büyük 
savaşlardan çıkmış, 
nüfusunun çok 
büyük bölümünü bu 

savaşlarda kaybetmiş. Nüfus 
13 milyon kişiye düşmüş. 
En büyük üretim alanı ilkel 
şartlarda yapılan tarım ve 
hayvancılık. Sanayi deseniz 
sıfıra yakın seviyede. Madenlerin 
büyük çoğunluğu, limanlar ve demiryolları 
yabancı şirketler tarafından yönetilmekte. 
Ülkede toplam 153 ortaokul ve lise, 
sadece bir üniversite var. Toplumun eğitim 
seviyesinden bahsetmek zaten mümkün 
değil. Okuma yazma bilen insanlar o kadar 
az ki, arzuhalcilik en gözde mesleklerden 
biri halinde. Mektup yazdırmak veya gelen 
mektubu okumak için bu insanların kapısına 
gidiliyor. Yani Türkiye neredeyse bütünüyle 
ve pek çok alanda ortaçağı yaşıyor.
Peki Türkiye işte o günlerden, bugünlere nasıl 
geldi? Kurtuluş savaşı’nı kazanmak bugünkü 
Türkiye’ye ulaşmak için yeterli miydi? 
Kuşkusuz ki hayır. Milletimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün önderliğinde iki farklı Kurtuluş 
Savaşı kazanmıştır. Birincisi yurdu kuşatan 
düşman kuvvetlerine karşı kazanılmış zafer; 
diğeri ve çok daha önemlisi ise cehalete, 
sefalet ve fakirliğe karşı kazanılmış bir zafer!
24 Temmuz 1923 günü İsviçre’nin Lozan 
şehrindeki Lozan Üniversitesi’nde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi temsilcileri ile İngiltere, 
Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, 
Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, 
SSCB ve Yugoslavya temsilcileri Lozan Barış 
Antlaşmasını imzalıyor  ve bu antlaşma 
ile yeni bir devletin temelleri atılıyor fakat 
bu yeni devletin yönetim biçimi henüz 
belirlenmemiş. İkinci dönem Büyük Millet 
Meclisi, 11 Ağustos’ta ilk toplantısını yapıyor. 
13 Ekim’de bu yeni devletin başkenti olarak 
Ankara ilan ediliyor. Bu dönemde Atatürk 
egemenliğin ulusa dayandığı bir sistem olan 

Cumhuriyet yönetiminin ilanı için hazırlıklar 
yapmaya başlıyor ve 28 Ekim akşamı yakın 
arkadaşlarını Çankaya’da yemeğe çağırarak 
şu sözleri sarf ediyor;  “Yarın cumhuriyeti ilan 
edeceğiz.” 
29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri 
ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan 
“Cumhuriyet” önergesini Büyük Millet 
Meclisi’ne verdir. Meclis önergeyi kabul etti. 
Böylece, yeni Türk devletinin yönetim biçimi 
“Cumhuriyet”, adı da “Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti” olarak belirlendi. Atatürk, kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin, ilk “Cumhurbaşkanı” 
oldu. Cumhuriyetin ilanı, yurtta sevinç 
ve coşku ile karşılandı. Büyük önderimiz 
Atatürk’ün kürsüdeki seslenişinde kullandığı 
“Türk ulusunun yaradılışına ve yaşantısına 
en uygun olan yönetim şekli Cumhuriyettir.” 
sözü aslında özgürlük, bağımsızlık ve eşitlik 
ilkelerinin bu milletin karakterini ortaya 
koyduğunu ve bu millet için en doğru yönetim 
şeklinin de Cumhuriyet olabileceğinin altını 
çiziyordu.  
İşte o günden bugüne ülkemizi getiren 
Kurtuluş Savaşı kadar değerli, ve belki 
çok daha zor olan bu ikinci savaşı geri 
kalmışlığa, cehalete, yoksulluğa karşı 
kazanırken milletimizin en büyük güç 
kaynağı Cumhuriyet‘in kurumlarıydı. Bu 
yıl kuruluşunun 96.yılını kutladığımız 
Cumhuriyetimiz halen çok genç..! Atatürk 
devrimleri, umutsuzluktan, yepyeni, güçlü bir 
Türkiye yarattı. O günlerin tarihi hafızasını 
keşfetmek için 14 - 15 Kasım tarihlerinde 
Ankara gezisi ile Cumhuriyetimizin 
temellerinin atıldığı şehre gideceğiz. Orda 
göreceğiz ki o günlerden bu günlere 
gelebilmiş bir ülkenin çocukları olarak 
bizlere yakışmayacak tek şey umutsuzluktur. 
Türkiye Cumhuriyeti yetiştirdiğimiz gençlerin 
ve sonraki nesillerin aydınlığıyla nice 96 yılları 
geride bırakacaktır! 

Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Bilge ÖCAL

29 EKİM 1923 GÜNÜ NASIL BİR TÜRKİYE VARDI?
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13 milyon kişiye düşmüş. 
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