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3 Mart 2017, “Tevhid-i Tedrisat” öz 
Türkçe anlamı ile “Öğretim Birliği 
Yasası”nın 1924 yılında kabul edil-
mesinin 93. yıldönümü.

Öğretim Birliği Yasası, ülkemizdeki 
bütün eğitim kurumlarının Milli Eği-
tim Bakanlığına bağlanmasını öngö-
ren bir yasadır. Bu yasa, Türkiye Cum-
huriyeti’nde eğitimin temel kanunu 
olarak kabul edilmiş ve daha sonra 
çıkarılan kanunlara esas teşkil etmiş-
tir. 1982 anayasasında 174. maddey-
le koruma altına alınmış 8 devrim ka-
nunundan biridir.

Türkiye’de eğitim alanında reform 
yapmak, ulusallık, laiklik, çağdaşlık 
ve bilimsellik esaslarını uygulayabil-
mek için eğitim kurumlarının birleşti-
rilmesine gereksinim duyulması  ne-
deniyle hazırlanan bu kanun; ülkenin 
eğitim işlerindeki çokbaşlılığın kaldı-
rılmasını sağladı. Yine aynı gün yani 
3 Mart 1924 günü “Halifeliğin Kal-
dırılması”na dair kanun ve “Şeriye 
ve Evkaf Vekaleti’nin Kaldırılması 
hakkında kanun”lar çıkarıldı.

Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı olarak 
bilinen bu kurumun kaldırılmasının 
amacı, dini işlerle görevli kurumun 
devlet işlerine karışmasını engelle-
mekti. Osmanlı Devleti’nde Şeriye 
Bakanlığı, kişiler arasındaki ilişkileri 
İslam dininin şeriat kurallarına göre 
düzenleyen bu kuralları oluşturan 
bir bakanlıktı. Yani toplumsal ve 
sosyal ilişkilerin şeriata uygun yapıl-
masından sorumluydu. Oysa Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nde yasa yapma 
yetkisi TBMM’ne aitti. Bu nedenle 
Şeriye Bakanlığı adında bir bakanlı-
ğın bulunması anlamsız ve gereksiz 
olduğu için “Şeriye ve Evkaf Veka-
leti” kaldırıldı. “Şeriye Vekaleti” ye-
rine Diyanet İşleri Başkanlığı, “Evkaf 

Vekaleti” yerine de Vakıflar Genel 
Müdürlüğü kuruldu.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ayrıca tekke 
ve zaviyelerin kapatılması, Osmanlı 
harflerinin kaldırılıp Harf Devrimi’nin 
yapılması gibi diğer bazı Atatürk 
devrimlerinin gerçekleşmesi için de 
altyapıyı oluşturmuştur.

Her şeyin temelinde eğitim olduğu 
düşüncesi ile kurulan ve çalışmalarını 
bu felsefe ile sürdüren Çağdaş Eğitim 
Kooperatifinin tüm eğitim kurumla-
rının başında 3 Mart ibaresi bulunur. 
Bundan amacımız, bu önemli günün 
anlamının her zaman akıllarda kal-
ması, unutulmaması, unutturulma-
masıdır.

O tarihten bu yana eğitim ve öğretim 
ile ilgili önemli bir yol alınmış olma-
sına rağmen, maalesef hala atılması 
gereken çok adım, kat edilmesi ge-
reken çok mesafe vardır! Hatta bazı 
konularda da ilerleyeceğimiz yere 
aksine geri gittiğimiz de bir gerçektir! 
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 
Programı (PISA) 2015 yılı sonuçları-
mızı biliyorsunuz. Matematik, fen ve 
okumada geriledik!

2017-2018 eğitim öğretim döne-
minde okutulacak ders kitaplarının 
temelini belirleyecek ve Milli Eğitim 
Bakanlığı Eğitim Programı incelendi-
ğinde, bunun ülkemizi çağın ilerisine 
götürecek yeterlilikte olmadığı gö-
rülmektedir.

Ayrıca, ülkemiz gündeminde hala 
güncelliğini koruyan birçok konuda 
da zihinlerimiz soru işaretleri ile dolu!

Neden bilim insanlarımıza, sanatçı-
larımıza değer vermiyoruz? Korumu-
yoruz? Desteklemiyoruz?

Neden karşıt düşüncede olanların 
fikirlerini açıklamalarına dayanamı-
yoruz?

Neden ezberci eğitim yerine dü-
şünen, sorgulayan, spor ve sanatla 
yoğrularak sosyalleşmiş, takım ça-
lışmasına yatkın, tasarımcı, yaratıcı, 
proje üretici bireyler yetiştiren, zorla 
öğretilen ezber bilgileri değil bireye 

önem veren, onun yeteneklerini öl-
çen ve değerlendiren, onu teknoloji 
yaratmaya ve yenilikçilik arayışında 
olmaya yönlendiren, ona hayal kur-
duran yeni ve çağdaş bir eğitim siste-
mi oluşturup uygulamıyoruz?

Neden kızlarımızı okutmuyoruz? 

Neden teknik ara eleman yetiştirmek 
için hiçbir çaba sarf etmiyoruz?

Neden gereksinimimizden fazla 
imam hatip liseleri açılıyor?

Neden dinsel öğretilerin kişisel ol-
ması gerekliliğinden ve iyi ahlaklı, 
dürüst, temiz, çalışkan bireyler yetiş-
tirmek amaçlı olduklarından bahset-
miyor, onları siyasi görüş haline geti-
riyor, bilimsellikle kıyaslıyoruz?

Neden bilimsel bir konu olup, verim-
liliğe yönelik, çoğunluğun yaşamını 
kolaylaştırmayı sağlayıcı bir uygula-
ma olan yaz saati, kış saati uygula-
masını kaldırıyoruz?

Neden, neden, neden bu nedenler 
uzayıp gidiyor!

Sözün özü; Ulu Önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’ün “Ben size mane-
vi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir 
dogma, hiçbir donmuş ve kalıp-
laşmış kural bırakmıyorum. Benim 
manevi mirasım bilim ve akıldır” 
sözünü niçin uygulamıyoruz?

Bu yıl 22. kuruluş yıldönümünü kut-
layacak olan Çağdaş Eğitim Koope-
ratifi, kuruluşundan bu yana “Gele-
ceğin aydınlık Türkiye’sine çağdaş, 
laik, demokrat, Atatürk ilke ve 
devrimlerine bağlı aydın insanlar, 
özgür düşünen bireyler yetiştire-
rek katkıda bulunmak” öz görevi 
ile çalışmalarını yürütmüştür. Bu he-
def doğrultusunda bilimselliğe, akla, 
insancıllığa önem vererek sizlerin de 
katkılarıyla bu çalışmalarını arttırarak 
yürütecektir.

Daha nice 3 Mart’ları aynı düşünce 
hedefinde ve çağdaşlık yolunda hızlı 
adımlarla ilerleyen bir Türkiye’de kut-
lamak için…

Hepinize en içten saygı ve sevgileri-
mi sunuyorum.

Değerli ÇEK Gönüllüleri
Buğra Küçükkayalar | Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
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Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin (ÇEK) 
11. Eğitim Ödülü’ne layık bulunan 
isimler belirlendi. Her yıl geleneksel 
olarak verilen ödüle bu yıl, “Genel”de 
İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Şimşek, 
Gazeteci-Yazar Orhan Bursalı, “Yerel”-
de ise, Halil Güleç ile öğretmen Nihan 
Toptan layık görüldü.

Çağdaş, bilimsel, laik, demokratik ve 
eğitim konularında toplumu bilinç-

lendirmeyi, öğretim birliği ilkelerine 
sahip çıkmayı görev edinen Çağdaş 
Eğitim Kooperatifi, ödülü “eğitim 
alanında özveriyle çaba harcayan ve 
katkıda bulunanları onurlandırmak 
ve topluma tanıtmak” amacıyla veri-
yor. ÇEK üyeleri, eğitim ve öğretimle 
ilgili kişi, kurum ve kuruluşları aday 
gösterebiliyor. ÇEK Eğitim ve Bilim 
Kurulu’nun titiz inceleme ve değer-
lendirmelerinin ardından belirlenen 

isimler yönetim kurulu kararı sonra-
sında açıklanıyor.

Ödül, eğitim-öğretim kurumları 
yaptıranlara, eğitim-öğretim sorun-
larının çözümünde özgün projeler 
üreten, uygulayan, inceleme, buluş 
ve yenilikler yapan, öğretim birliği il-
kelerine uygun çalışmalar yapan, ulu-
sal eğitim konularında yayın yapan, 
kitap yazan kişi, kurum ve kuruluşlara 
veriliyor.

1952 yılında Bursa’da doğdu. İlköğrenimini Hoca İlyas 
İlkokulunda,  orta ve lise öğrenimini Bursa Ticaret Lise-
si’nde tamamladı. Yüksek öğreniminde ise Bursa İktisa-
di ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi.

İş hayatına Aroma’da başlayan Halil Güleç, daha sonra 
Uludağ’daki Bursa Otelcilik A.Ş.’nin Muhasebe Müdür-
lüğü’nde bulundu. 

1983’de tekstil alanında kendi işini kuran Halil Güleç, 
aynı dönemlerde aile işi olan turizm alanında da çalış-
malarını sürdürür.

16 yıl Bursa amatör liginde futbolcu ve yönetici olarak 
yer aldı.

1997-2003 yılları arasında Boy Koop (Bursa Otobüscü-
ler Kooperatifi)  başkanlığını yapan Güleç, 1987 yılında 
kurulan BUTİTAŞ (Bursa Ticaretler-Bursa Ticaret Lisesi’n-
den mezun öğrenciler- A.Ş) Yönetim Kurulu Başkanlı-
ğı’nı yapmaktadır. 

Güleç aynı zamanda 2 dönem BTSO Meclis Üyeliği, 2 
dönem Uluslararası SKAL (Turizm Profesyonelleri Der-
neği)  Kulüp başkanlığı, 2 dönem Bursaspor Yönetim 
Kurulu Üyeliği yaptı.

Yaşam felsefesi olarak “önce devletim ve milletim” son-
ra “toplumum” daha sonra da “kendim” felsefesi ile ha-
reket eden  Halil  Güleç, ailesinin ulaşım (Özen Turizm) 
ve turizm sektöründeki (Safran ve Hande Otelleri) işle-
rine devam etmekte olup 2 kız çocuğu babasıdır.

1 Ocak 1959 yılında dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimi-
nin ardından 1982 yılında lisans derecesini ODTÜ’den,  
“Eğitim Yönetimi” alanındaki M.S. derecesini Hacettepe, 
aynı alandaki M.A. ve Doktora derecesini Minnesota 
Üniversitesi’nden aldı. 

1993 yılında mezun olduğu üniversitede öğretim üyesi 
olarak göreve başlayan, burada Yardımcı Doçent, Do-
çent ve Profesör unvanlarını alan Şimşek, 1995-1998 
yılları arasında ODTÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardım-
cılığı, 2002-2004 yılları arasında Eğitim Bilimleri Bölüm 
Başkanlığı görevlerinde bulundu.  

Prof. Dr. Şimşek, Milli Eğitim Bakanlığı-Dünya Bankası 
“Milli Eğitimi Geliştirme Projesi’nde,” Milli Eğitim Ba-
kanlığı-Dünya Bankası “Mesleki Eğitimi Geliştirme Pro-
jesi’nde” danışmanlık, YÖK-Dünya Bankası “Öğretmen 
Eğitimi Projesi’nde” yöneticilik yaptı.  Yerli ve yabancı 
dergi ve kitaplarda yükseköğretim, eğitim yönetimi, 
eğitim liderliği, örgütsel değişim, planlama ve nitel 
araştırma alanlarında çok sayıda makalesi bulunmak-
tadır.

“21. Yüzyılın Eşiğinde Paradigmalar Savaşı ve Kaostaki 
Türkiye”, “Toplam Kalite Yönetimi: Kuram, İlkeler, Uygu-
lamalar” adlı kitaplar ile ülkemizde bu konuda ilk ve tek 
ders kitabı olan “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yön-
temleri” kitabının ortak yazarı olan Prof. Dr. Hasan Şim-
şek halen  İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dekanlığı görevini sürdürmektedir.

ÇEK  11. Eğitim Ödülü 

Prof. Dr. Hasan ŞimşekHalil Güleç



ÇAĞDAŞ GÜNDEM 7

Zonguldak’ta 1981 yılında doğdu. 
İlkokulu Gazi İlköğretim Okulu, or-
taokul ve liseyi TED Zonguldak Ko-
leji’nde okuyan Toptan, 2003 yılında 
Uludağ Üniversitesi İngilizce öğret-
menliği bölümünden mezun oldu.

İki yıl özel bir dershanede İngilizce 
bölüm başkanı olarak görev yaptık-
tan sonra 2005 yılında Kars Anadolu 
Meslek ve Kız Meslek Lisesine, ar-
dından da Bursa’ya atanan Toptan, 
İngilizce öğretmenliğinin yanı sıra 
Abdülhalim Altınoluk Uludağ Orta-
okulu’nda Müdür Yardımcısı olarak 
görev yapmaktadır.

Toptan, Uludağ Üniversitesi İngiliz-
ce Öğretmenliği bölümünde görev 
yapan öğretim üyesi Şule Çelik Kork-
maz’ın “Çocuklara Yabancı Dil Eğiti-
mi” hakkındaki doktora çalışmasına 
gönüllü destek vererek bilime katkı 
sağladı. 

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki ge-
lişimine katkı sağlamak amacıyla ku-
rulan Öğretmen Akademisi Vakfı’n-
dan eğitimler alan Toptan, gönüllü 
olarak çeşitli illerde öğretmenlere 
ve yöneticilere “Etkili İletişim, Sınıf 
Yönetimi, Ölçme Değerlendirme, 
Eğitim Yöneticisi Geliştirme Progra-

mı” eğitimleri verdi.

Tüm zamanını çocuklara ve eğitime 
adayan Toptan, yetiştirme yurtların-
da yetişen, devlet koruması altında 
olan çocuk ve gençlerle ilgili Öğret-
men Akademisi Vakfı’nın Sabancı 
Üniversitesi Hayat Sende Derneği’y-
le ortaklaşa hazırladıkları ‘Etiketsiz 
Eğitim’ projesinin eğitimlerini ger-
çekleştirdi.

Toptan, kanser ya da uzun süreli te-
davi gerektiren hastalığı olan çocuk-
lara psiko-sosyal destek sağlamak 
amacıyla çeşitli hastanelerde çocuk-
larla etkinlikleri yaşama geçirdi. 

Toptan halen, Bursa Lösemili Ço-
cuklar Derneği gönüllüsü ve özel 
gereksinimli çocuklar için okulun-
da bulunan özel eğitim sınıflarında 
çeşitli faaliyet ve projelerin hassasi-
yetle yürütülmesine destek vermek-
tedir.

Nihan Toptan

1947 yılında doğdu. İstanbul’da Ri-
yaziyeci Salih Zeki İlkokulu, Gelen-
bevi Ortaokulu ve Vefa Lisesi’nden 
sonra, Berlin Hür Üniversitesi Otto 
Suhr Enstitüsü’nde Siyaset Bilimi, 
özellikle de Das Kapital, Almanya’nın 
Restorasyonu ve Üçüncü Dünya Ül-
keleri üzerinde okudu. 

Gazetecilik hayatına 1976 yılında 

başladı. Çeşitli gazetelerde 
dış haberler şefliği, yazı iş-
leri sekreterliği, yayın kon-
seyi üyeliği görevlerinden 
sonra Cumhuriyet’e geçti; 
1987 Şubatı’ndan 25 Aralık 
2015 tarihine kadar 1501 
sayı çıkan Cumhuriyet Bi-
lim ve Teknoloji dergisinin 
yayın yönetmenliğini yaptı

1990-1998 yılları arasında 
TRT 2’de “Bilim Dünyası”, 
“Bilim Gündemi”, “Bilim 
Dosyası” başlıkları altında 
programlar hazırlayıp sun-
du. 1995-2000 arasında, 
yediden yetmişe herkese 
bilimi interaktif öğretmen 

amacıyla oluşturulan Bilim Merkezi 
Vakfı’nın kurucu üyesi oldu ve beş 
yıl boyunca müdürlüğünü yaptı. İs-
tanbul’un ilk eğlenceli bilim gösteri 
merkezi olan Deneme Bilim Merke-
zi’nde, ülkemizdeki ilk bilim şenlikle-
ri ve sergilerinin içerik ve organizas-
yonlarını gerçekleştirdi.

1999-2002 arası İstanbul Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi’nde “Bilim ve 
Teknoloji Gazeteciliği” dersi verdi. 
Çeşitli üniversite ve kurumlarda “Po-
püler Bilim”, “Bilim ve Toplum”, “Üni-
versiteler ve Bilim”, “Atatürk ve Bilim”, 
“Toplum ve Etik”, “Bilim-Teknoloji ve 
Ekonomi” politikaları ve güncel siya-
set üzerine konferanslar verdi, bildi-
riler sundu.

Yarına Koşan Bilim,Türban – Kadın 
Sorunu mu?, Bilim, Toplum ve İnsa-
na Bakış, Bilgi Toplumu Sınıfı, Dünya 
ve İktidar Sorunu, Ulus Yıkıcılığı Za-
manları, 10 Yıldır AKP – Uluslararası 
Göstergelerle Türkiye Röntgeni, Her 
Türkiye, Nasılsın?, Çatışmanın Ana-
tomisi ile Aziz Sancar ve Nobel’in 
Öyküsü kitaplarını yazan Bursalı ha-
len 1 Nisan 2016’dan itibaren yayı-
ma başlayan Herkese Bilim Teknoloji 
haftalık dergisi ve herkesebilimtek-
noloji.com sitesinin danışmanlığını 
yapmakta aynı zamanda  Cumhuri-
yet gazetesinde haftanın dört günü 
“Bilim ve Siyaset” köşesinde yazma-
ya devam etmektedir.

Orhan Bursalı

Sahiplerini Buldu
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Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin (ÇEK) 
geleneksel “Eğitim Ödülü”  Genel’de 
Prof. Dr. Hasan Şimşek, Gazeteci-Ya-
zar Orhan Bursalı, Yerel’de Halil Gü-
leç ile Eğitimci Nihan Toptan’a veril-
di.  

3 Mart Eğitim Kurumları Konferans 
Salonu’nda düzenlenen ödül töreni, 
okul çok sesli korosunun konseriyle 
başladı.

ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Buğra 
Küçükkayalar, yaptığı konuşmada,  
ÇEK 11. Eğitim Ödüllerinin verildiği 
bu anlamlı günde hep birlikte olun-
masından duyduğu mutluluğu dile 
getirdi. 

3 Mart 1924 yılında çıkarılan ve bu-
gün 93. yıldönümünü kutladığımız 
yasaların, devrimlerin gerçekleşme-
sinde altyapıyı oluşturduğunu an-
latan Küçükkayalar,  o tarihten gü-
nümüze eğitim ve öğretim ile ilgili 
önemli bir yol alınmasına rağmen, 
hala atılması gereken çok adım, kat 
edilmesi gereken çok mesafe oldu-
ğunu vurguladı. 

Küçükkayalar, PISA sınav sonuçları-
nın eğitimde yaşadığımız sorunları 
tüm çıplaklığı ile gözler önüne ser-
diğine işaret ederek, yeni eğitim-öğ-
retim yılında okutulması planlanan 
MEB müfredatının, ülkemizi çağın 
ilerisine götürecek yeterlilikte olma-
dığını savundu.

Eğitimin dışında, anayasa değişik-
liği, referandum, terör olayları, sınır 
ötesi operasyonlar, sosyal ve ekono-
mik sorunların tedirginlik yarattığı-
na da değinen Küçükkayalar, şunları 
söyledi: 

“Bilim insanlarımıza, sanatçılarımıza 
değer vermiyoruz, karşıt düşünce-
de olanlara saygı duymuyor, ortak 
paydalarda buluşamıyoruz! Ezberci 
eğitim yerine düşünen, sorgulayan, 
spor ve sanatla yoğrularak sosyalleş-
miş, takım çalışmasına yatkın, tasa-
rımcı, yaratıcı, proje üretici bireyler 
yetiştiren, çağdaş bir eğitim sistemi 

oluşturup uygulamıyoruz!”

Küçükkayalar, bu yıl 22. kuruluş yıl-
dönümünü kutlayacak olan Çağdaş 
Eğitim Kooperatifi’nin, dün olduğu 
gibi yarınlarda da, “geleceğin ay-
dınlık Türkiye’sine çağdaş, laik, de-
mokrat, Atatürk ilke ve devrimlerine 
bağlı aydın insanlar, özgür düşünen 
bireyler yetiştireceğini” sözlerine ek-
ledi. 

Konuşmanın ardından ÇEK kurumla-
rında 10 yıl ve aşkın sürede çalışan-
lara eski başkanlar Fevzi Topçuoğlu, 
Nejat Vardar, Mümin Ceyhan, Ali 
Arabacı ile Buğra Küçükkayalar tara-
fından plaket verildi.

Başkan Buğra Küçükkayalar, Başkan 
Yardımcısı Erdal Aktuğ, Yönetim Ku-
rulu üyeleri Prof. Dr. Füsun Kuter ve 
Doğan Yılmaz da, Prof. Dr. Hasan 
Şimşek, Gazeteci-Yazar Orhan Bur-
salı, Halil Güleç ve Nihan Toptan’a 
plaketlerini takdim etti.

Eğitim ödülü alanlar, 21 yıldır çağdaş 
bireyler yetiştirmek için emek veren 
ve ÇEK imecesine destek olan herke-
se teşekkür ettiler. 

Ödül törenin ikinci bölümünde-
ki panelde Prof. Dr. Hasan Şimşek 
“2017 MEB Taslak Öğretim Program-
ları” konusunda ve Orhan Bursalı ise 
“Aziz Sancar ve Nobel’in öyküsü” ko-
nusunda birer konuşma yaptılar ve 
gelen soruları yanıtladılar.        

ÇEK 11. Eğitim Ödülleri Töreni
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Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin 11. sini 
düzenlediği Eğitim Ödül töreni ar-
dından, Ulusalda eğitim ödülüne la-
yık görülen Prof.Dr. Hasan Şimşek ve 
Orhan Bursalı’nın katıldığı bir panel 
gerçekleştirildi.

Panelde Prof. Dr. Hasan Şimşek “2017 
MEB Taslak Öğretim Programları” 
konusunu  ve Orhan Bursalı ise “Aziz 
Sancar ve Nobel’in öyküsü” konusu-
nu anlattı.

2017 MEB Taslak Öğretim 
Programları
Prof. Dr. Hasan Şimşek “2017 MEB 
Taslak Öğretim Programları” konu-
sunda eğitimin yemek, içmek kadar 
yaşamsal bir ihtiyaç olduğuna işaret 
ederek  kadınlara yönelik ayrımcılığın 
ve yoksulluğun giderilmesinin çözü-
münün de eğitimde olduğunu söyle-
yerek konuşmasına başladı.

Prof. Dr. Hasan Şimşek eğitim ve müf-
redat konusundaki görüşlerini özetle 
şöyle paylaştı:

“Eğitim reformlarının amacı, insanla-
rın gelecekte daha mutlu ve zengin 
olmasını sağlamaktır. Cumhuriyet 
döneminde bazı başarılı uygulamalar 
olmasına karşın başarı karnesi kötü. 
Bugün pek çok konuda başarılı olan 
hükümetin en zayıf yanı eğitimdir. 
Bunu bizzat Milli Eğitim Bakanı söyle-
mektedir. Fatih projesinde 1,5 milyar 
lira heba oldu. PİSA gibi sınavlarda 
durumumuz ortada.

Türkiye’de devlet okulları çöktü. Dün-
yada bütün ülkelerde eğitim devlet 
eliyledir. Devlet eliyle sürdürülen 
eğitimin çökmesi istenmeyen bir du-
rumdur. Çok sayıda kötü durumdaki 
okul, az sayıdaki iyi okulu da aşağıya 
çekiyor.”

Ayrıca mevcut ve gelecek hükümet-

lere seslenen Prof. Dr. Şimşek mahal-
le / devlet okullarına dönülmesi ge-
rektiğini söyleyerek şunlara değindi:

“PİSA’daki başarısızlığımızı program 
değişiklikleriyle giderecek yönelim-
ler yok. PİSA’da başarı istiyorsanız, 
mahalle ve devlet okullarını ayağa 
kaldıracaksınız

Eğitim sistemine bakıldığında iki is-
tikrarlı gelişme var. Birincisi imam 
hatiplerle eğitimin muhafazakârlaştı-
rılması. İkincisi ise özel okulların dev-
let yoluyla büyütülmesi. Gelecekte 
‘Charter’ okullar meselesi gündeme 
gelecek. Yani devlet okullarının özel 
sektöre devredilerek, devletin bunla-
ra para ödemesi. Bu sistem en yaygın 
Amerika’dadır. Orada bile yüzde 10 
civarındadır.

2017 eğitim programına gelince, 
hakkını teslim edelim. Usta ellerden 
çıkmış, uzmanlık ve entelektüel biri-
kim var. Biz yazıdan bunu anlayabili-
yoruz ve takdir ediyoruz. Çocuk mer-
kezli, çocukların başarısını alternatif 
ölçme için son derece bilimsel bir 
yöntem önermiş. Takdir ettiğimiz bu 
bilimsellik, kitabilik yanında gerekli 
altyapı yok. Bu tür kitabi teorik prog-
ramları uygulamaya soktuğunuzda 
onu hayata geçirecek maddi kaynak, 
okul, öğretmen, öğrenci hatta velinin 
de hazır olması gerek ama hazır değil. 
Programın arkasında entelektüel bir 
birikim var, ama bunun nasıl hayata 
geçirileceği yok. Türkiye çok farklılık-
ların olduğu bir ülke. Karadeniz’deki, 
Antalya’daki öğrenciye aynı elbiseyi 
giydiriyorsunuz. Programda değerler 
eğitimi, milli manevi değerler vurgu-
su var ama bunlar nasıl olacak?   

Birinci-beşinci ve dokuzuncu sınıflar 
için bu yeni program eylül ayında 
uygulanacak. Ders kitapları hazır-
lanacak bastırılacak ve dağıtılacak. 
Öğretmenleri, velileri ve öğrencileri 
kaos bekliyor.  

2017 Eğitim programı için, teknik 
açıdan iyi bir ürün var, ancak çok ki-
tabi, çok teorik. Program eğitimin yol 
haritasıdır. Türkiye gerçeklerine göre 
bu yol haritasının nasıl uygulanacağı 
belli değil. Bizi sağlıklı bir yola götü-

receğinden çok da emin değilim.”

Aziz Sancar ve Nobel’in 
öyküsü
Panelin ikinci bölümünde ise ülke-
mizde “Bilim gazeteciliği” denilince 
akla ilk gelen isim olan Orhan Bursalı, 
2015 Nobel Kimya Ödülü’ne değer 
görülen Aziz Sancar’ın yaşamını ve 
çalışmalarını anlattı.  Bilindiği gibi 
Bursalı, Aziz Sancar’ın Nobel’e uza-
nan öyküsünü “Aziz Sancar ve No-
bel’in öyküsü” isimli bir kitapta top-
ladı. 

Orhan Bursalı konuşmasına, Mustafa 
Kemal’in  ‘’düşüncelerim bilimle çe-
lişiyorsa bilimi tercih ediniz’’sözünü 
gündeme getirerek başladı. Orhan 
Bursalı bilim insanımız  Aziz Sancar’ı 
oluşturan özellikleri, deneye ve göz-
leme dayanan bilimi izlemek, bu 
uğurda büyük bir akıl emeği ile di-
siplinli çalışma içinde olmak, cumhu-
riyet değerlerine ve  Mustafa Kemal 
Atatürk’e vefalılık olarak niteliyordu.

Mardin’in Savur ilçesinden Sto-
ckholm’deki Nobel törenine uzanan 
müthiş başarı öyküsünü anlatan 
Bursalı, laboratuvarlarda geçen bir 
ömrün ve bilim dünyasını sarsan ke-
şiflerin yanı sıra Aziz Sancar’ın özel 
dünyasından, onun tutkularını, Tıp 
Ödülü beklerken, Kimya ödülü ile 
karşılaşmasının şaşkınlığını da anlat-
tı.

Orhan Bursalı Aziz Sancar ve Nobel’in 
Öyküsünü anlatırken onun futbol 
tutkusundan kanser tedavisinde aç-
tığı yeni kapılara, en çok etkilendiği 
Nobel tebrikine, ailesinden çalışma 
arkadaşlarına kadar, Nobelli bir bilim 
insanının dört dörtlük portresini ak-
tardı.

Orhan Bursalı konuşmasını Aziz San-
car’ın şu sözü ile bitirdi:

“Nobel almak güzel ama ondan da 
güzel şey Nobel’i almaya giden yol ve 
yapılan keşiflerdir.” 

Panel sonunda Prof. Dr. Hasan Şim-
şek ve Orhan Bursalı sorulan soruları 
yanıtladı. Ardından Orhan Bursalı ki-
tabını imzaladı.

ÇEK Eğitim Paneli
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Eğitim, her ülkenin en önemli, 
en yaşamsal, en başat sorunla-
rından biridir. Bir ülkenin gele-

ceği,  insanlarının huzuru ve mutlulu-
ğu eğitimle doğrudan ilişkilidir.

Küreselleşen, sınırların kalktığı 
dünyada, bireylerin temel yeterlilik-
lere sahip olması, bilgiye kolayca ula-
şabilmesi, sağlıklı toplumsal ilişkiler 
kurabilmesi için eğitim çağımızın en 
önemli gereksinimidir.

Bir toplumun gelişmişlik düze-
yi onun eğitim düzeyinin en önemli 
göstergesidir. Eğitimin niteliğini eği-
tim ile ilgili kurumun hazırladığı ders 
programları belirler. Eğitimden bek-
lenenler, kazanımlar, hedefler ve ders 
içerikleri ders programlarına göre 
biçimlenir.

Eğitimin dinamik yapısından do-
layı eğitim sisteminde birtakım deği-
şikliklerin yapılması doğaldır. Eğitim 
kurumlarında uygulanan öğretim 
programları çağın gereksinimlerine 
göre değişebilir, yenilenebilir, gün-
cellenebilir. Ancak çok sık değişik-
likler yapmak, eğitimi bilimsellikten 
uzaklaştırmak ve onu siyasallaştır-
mak doğru değildir!

2017-2018 yılında uygulanmak 
üzere hazırlanan taslak programla-
rın hazırlıkları sürecine baktığımızda, 
eğitim sendikalarının, bilim çevreleri-
nin, öğrenci-veli temsilcilerinin kısa-
cası tüm paydaşların ders program-
larının taslaklarının hazırlanmasında 
katılımının oldukça sınırlı olduğunu 
görmekteyiz. Askıdaki taslak öğretim 
programları ile ilgili görüş bildirmek 
için verilen süre 10 Şubat 2017 tari-
hine kadar bir aylık bir süre olup 20 
Şubat 2017’den sonra da kitap yazma 
aşamasına geçileceğinin açıklaması, 
reform diye duyurulan programların, 
demokratik katılımlı ve tüm toplumu 
kucaklayan çağdaş normlarda ola-
mayacağı izlenimini vermektedir.

Hazırlanan “Eğitim Programı 
Taslağına” genel olarak bakıldığın-
da olumlu bazı önermelerin yanı sıra, 

göz önüne alınması gereken ve aşa-
ğıda sıralanmakta olan diğer bazı ko-
nularında bulunduğu görülmektedir;

İlkokul Hayat Bilgisi derslerinde, 
önceki ders programında yaklaşık 30 
bilgi ve kazanım yeni taslakta üçe in-
dirilmiş, ara sınıflarda Atatürkçülükle 
ilgili çok az sayıda kazanım yer almış-
tır. Bu değişiklik önerisi öğrencilerin 
8. sınıfa kadar Atatürk’le ilgili çok az 
ve yüzeysel bilgi sahibi olmasına ne-
den olacaktır. 

İlkokul 4. sınıftaki Milli Mücade-
le konusunda, “Kurtuluş Savaşı”, 
sadece kahramanları düzeyine indi-
rilmiş, içerik ve kapsamı daraltılmış, 
“15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü” öncelikli alınmıştır. Bu 
düzenleme Kurtuluş Savaşı ve Milli 
Mücadele sürecinin daha önemsiz 

hale gelmesi gibi bir algıya yol aça-
caktır.

Ortaokul Sosyal Bilgiler dersinde 
dünya çocuklarının ortak özellikleri 
konusu çıkartılmıştır. Bu durum, ço-
cukların kaynaşması, ortak evrensel 
değerlerin öğrenilmesi ve insanın 
her yerde dili, dini, inancı, rengi, mil-
liyeti ne olursa olsun insan olduğu 
algısının kavranması açısından doğru 
bir yaklaşım değildir.

Ortaokul Fen ve Teknoloji der-
sinde STEM (Bilim, Teknoloji, Mühen-
dislik, Matematik) tüm sınıflara son 
ünite olarak eklenmiştir. Yapılan bu 
değişiklik, STEM yaklaşımına uygun 
değildir. STEM sadece fen değil ma-
tematik, mühendislik ve teknoloji ka-
zanımlarını da içerir. Disiplinler arası 
ilişki STEM’in temelini oluşturur. Mü-
hendislik ve tasarım becerilerinin son 
ünitelere eklenmesi disiplinlerarası 
ilişkiyi değil, ders konularının öğre-
timini ön plana çıkaran eski anlayışa 
uygun bir düzenlemedir.

Ortaokul Görsel Sanatlar der-
sinde estetiğe dair kazanımlar yok 
denecek kadar azdır. Görsel sanatlar 
ve Teknoloji Tasarım derslerine “de-
ğerler eğitimi”   başlıkları eklen-
miş, Geleneksel Türk Sanatına ağırlık 
verilirken, Çağdaş Türk Sanatına ve 
Dünya Sanatına çok az yer verilmiş-
tir. Atatürkçülük ile ilgili konu ve ka-
zanımlar bu derste de en az düzeye 
indirgenmiştir.

Liselerde de aynı yaklaşım sür-
dürülmüş olup çocukların yaratıcı-
lıklarının ve becerilerinin geliştiril-
mesinden çok,  öğrencilerin sadece 
bilgi edinmeleri yeterli görülmüştür. 
Ayrıca, evrim teorisi önemsiz, basit 
bir teori derecesine indirilmiş,   öteki 
teorilerle birlikte verilerek bilimsel-
liğini değersizleştirme düşüncesiyle 
hareket edilmiştir.

Eğitim programının içerisinde 
din öğretimi ile ilgili 30’a yakın zo-
runlu ve seçmeli ders olduğu görül-
mektedir. Bu derslerde belli bir dinsel 

MEB Taslak Eğitim Programına

Eğitimin dinamik 
yapısından 

dolayı eğitim 
sisteminde birtakım 

değişikliklerin 
yapılması doğaldır. 

Eğitim kurumlarında 
uygulanan öğretim 
programları çağın 
gereksinimlerine 
göre değişebilir, 

yenilenebilir, 
güncellenebilir. 
Ancak çok sık 

değişiklikler yapmak, 
eğitimi bilimsellikten 

uzaklaştırmak ve 
onu siyasallaştırmak 

doğru değildir!
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inanç ve anlayış ön plana çıkartılmış-
tır. Laikliğin temel ilkesi olan bütün 
dinlere ve inançlara eşit uzaklıkta 
olmak anlayışı benimsenmemiş, zo-
runlu din dersi eğitimi korunmuştur.

Eğitim programına bütüncül bi-
çimde baktığımızda, bu programın 
bilimsel, sanatsal, estetik, felsefi yak-
laşımlardan çok, bilgi yüklemeye ve 
bilgi aktarmaya yönelik ezberci bir 
anlayışın egemen olduğu, çağdaş 
eğitim normlarından uzak olduğu 
görülmektedir.

İnsan hakları ve bireysel özgür-
lükler ile her türlü hak ve hukukun 
üstün tutulduğu, evrensel değerlerin 
ön plana çıkartıldığı, bilim, sanat ve 
teknolojinin çok önemsendiği, çevre 
ve iklim duyarlılıklarına karşı hassas 
olunduğu çağımızda, bu yeni prog-
ram taslağına yönelik önerilerimiz 
ise;

a) Görüş alınmayan ilgili tüm 
paydaşların görüşleri alınmalıdır.

b) Tüm sınıf ve derslerde Ata-
türkçülükle ilgili kazanımlar ve 
“Atatürkçülük” başlığı ile prog-
ramlarda yer almalı, Atatürk’ün de 
manevi mirası olan, eğitimin temel 
taşı olması gereken akıl ve bilim 
programlarda egemen kılınmalı-
dır.

c) İlkokulda yer alan ders prog-
ramlarında duyuşsal kazanımlar 
ile çocuklarda Atatürk’e duygu-
sal bağlanma, yaptıklarını merak 
etme ve araştırma isteği yaratacak 
biçimde güçlendirilmelidir. 

d) Programlarda bilimsellik, 
çağdaşlık, demokratiklik, laiklik, 
insan hak ve özgürlüklerine saygı 
ön plana çıkartılmalıdır.

e) Programlar bireyin özgür-
leşmesine ve gelişmesine yönelik 
olarak hazırlanmalı, ezberci eği-
tim anlayışı tamamen bırakılma-
lıdır. Konu öğretimli ve sınava da-
yalı öğretim anlayışı terk edilerek 

MEB’in öngördüğü gibi Yapılandır-
macı/Oluşturmacı yaklaşıma daya-
lı öğrenme-öğretme süreçlerini ön 
plana çıkaran uygulamaların yer 
alacağı bir reform gerçekleştiril-
melidir.

f) Ders programlarında yer 
alan konu, amaç, hedef, öğretim 
ilke ve yöntemleri, kavramlar ço-
cukların sosyal ve kültürel gelişim 
düzeylerine uygun olmalıdır. 

g) Taslak programda önemli bir 
değişiklik gibi görülen ve mihenk 
taşı olan fen-matematik-mühen-
dislik-teknoloji (STEM) becerileri 
yıl boyunca çeşitli STEM etkinlik-
leri ile bütün dallarda paralel bir 
şekilde uygulanmalı, inovasyon 
üretecek nesiller için kazanımlar 

becerilere odaklı olarak yeniden 
düzenlenmelidir.

h) Programlarda beceri eği-
timlerine, yaratıcılık ve keşiflere 
yönelik uygulamalar ile disiplinler 
arası ilişkilere daha fazla yer veril-
melidir.

i) Sanata, bilimsel düşünceye, 
bilime, felsefeye, muhakemeye, 
estetik yaklaşımlara açık olan bir 
anlayışla program yapılmalı, çağ-
daş sanata daha çok yer verilme-
lidir. 

j) Ortaokul Din Kültürü ve Ah-
lak Bilgisi programında, oyunu 
ve eğlenceyi zaman kaybı olarak 
kabul eden, bunu İslami bir kural 
gibi öğrencilere benimsetmeye ça-
lışılmasına yönelik bölümler prog-
ramdan çıkarılmalıdır.

I) Ders programlarının içeri-
sinde çeşitli öğretim yöntemleri-
nin kullanımı öğretmenlere örnek 
planlarla sunulmalıdır. Sunulacak 
örnek planlar öğrencinin katılımı, 
merak, yaratıcılık ve eleştirel dü-
şünme yönleri ön plana çıkaracak 
biçimde düzenlenmelidir. Ders 
kitapları, öğrencileri araştırma, 
sorgulama ve bilgilere ulaşma ça-
basına dâhil edecek bir yapıda ha-
zırlanmalı ve etkinlik örneklerine 
yer vermelidir.

k) Din derslerinde amaç dinler 
tarihi ve ahlaki bilgiler vermek ol-
malıdır. Konular ezberlenmek ye-
rine tartışılmalıdır. Bu kapsamdaki 
söylemler toplumumuzun birliğini 
sağlamalıdır. Din dersleri zorunlu 
olmaktan çıkarılmalıdır.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi

Eğitim ve Bilim Kurulu 

İlişkin Görüş ve Önerilerimiz

Eğitim programına 
bütüncül biçimde 

baktığımızda, 
bu programın 

bilimsel, sanatsal, 
estetik, felsefi 

yaklaşımlardan 
çok, bilgi 

yüklemeye ve 
bilgi aktarmaya 
yönelik ezberci 

bir anlayışın 
egemen olduğu, 
çağdaş eğitim 
normlarından 
uzak olduğu 

görülmektedir.
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2015 yılında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ör-
gütü’nün (OECD) 72 ülke arasında gerçekleştirdi-
ği Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 
(PISA)’nın sonuçları açıklandı. Türkiye’de 15 yaş 
gurubundaki 925 bin öğrenciyi ölçmek için PISA 5 
bin 895 kişiyi örneklem ile seçmişti. Türk öğrenci-
ler fen bilimlerinde 52.,okuduğunu anlama bece-
rilerinde 50., matematikte ise 49. sırada yer aldı. 
2015’den önceki dört PISA değerlendirmesinde 
Türkiye sürekli iyileşme gösterdiği halde 2015 de 
fenbilimlerinde 38, matematikte 27, okuduğunu 
anlamada 47 puan kaybetmiştir. Böylece Türkiye 
2006-2015 döneminde PISA sınavına kesintisiz 
katılan ülkeler arasında en çok puan düşüren ülke 
olmuştur. Dünya standartlarında başarı gösteren 
Türk öğrencilerin oranı sadece binde bir hâlbuki 
OECD ülkelerinde bu oran % 3,7 dir.

Ülkemizde çok ciddi eğitim- öğretim sorunu var-
dır. Bu sorunun nedenlerinin ve çözüm yollarının 
ivedilikle belirlenmesi gerekiyor. Çünkü 2010’da 
OECD tarafından PISA verisi kullanılarak yapılan 
ekonomik modellemede Türkiye’nin 2010 ile 2030 
arasında PISA’da ortalama 25 puanlık bir artış sağ-
lamasının, yani 2010 doğumlu neslin yaşamı bo-
yunca yaratacağı artı ekonomik değerin bugünkü 
karşılığı 3,5 trilyon dolar olarak hesaplanmıştır.

PISA’da başarı derecemiz 
niçin çok düştü? 
Çünkü okul öncesi eğitim zorunlu eğitim kapsa-
mında olmadığından eğitim çağındaki çocukların 
tamamını kapsayan eğitim uygulanamıyor,

Çünkü okullarımızda halen ikili öğretim devam 
etmekte, 

Çünkü tüm iyileştirme çalışmalarına rağmen Tür-
kiye’de sınıf mevcutları diğer OECD ülkelerine göre 
yüksektir,

Çünkü öğrenci merkezli ve değerler temelli eğiti-
me geçişi gerçekleştiremedik. Dolayısıyla öğren-
cilerimize 21. Yüzyıl becerilerini kazandırmakta 
gecikiyoruz,

Çünkü öğretmen eğitimi Türkiye’de ciddi bir sorun; 
öğretmenlerin üniversite eğitim programı ve nite-
likli öğretmen yetiştirme yöntemi geliştirilemedi. 
Eğitim Fakültelerinin lisans programlarının gelişti-
rilmesi ve artan öğrenci sayıları nitelikli öğretmen 
yetiştirme çabaları ile örtüşmüyor,

Çünkü çocukların kültürel gelişimini tamamlama-
ları ve bilgi çağını yakalamaları için kitap okuma-
ları gerekirken, çocuklarımız bu gün çoğu Afrika 
ülke çocuklarının gerisinde kalmış durumda, 

Çünkü matematikte başarı için çocuklara düşün-
meyi sevdiremedik; düşünmede yoğunlaşabilen, 
kendini sorgulayan bireyler yetiştiremedik,

Çünkü lise çağı eğitiminde öğrenciler YGS ve LYS 
sınavına hazırlanabilmek için gelişimini destek-

leyecek miktarda spor ve/veya sanat faaliyeti ile 
uğraşamıyor,

Çünkü ezberci eğitim sistemi sonucu, öğrencile-
rimizin neyi bildiği kadar nasıl yorumladığı da 
önemli olduğundan PISA testlerinde bocalıyorlar, 

Çünkü takımı çalışmasında yer alabilen ve projeler 
üreten öğrenciler yetiştiremiyoruz,

Çünkü her yıl milyonlarca öğrenci sınavlara gir-
diğinde, hiçbir sınavda bireylerin çeşitli konulara 
dair yetenekleri ve kapasiteleri ölçülemiyor. Sı-
navların içinde farklı türden konularda zeka ve 
yetenek ölçen sorular sorulmuyor.  Öğrenci seçme 
sisteminde sürekli yenilikler denenmesine rağ-
men,  bambaşka bir bakış açısı ile asla yeniden 
yapılandırılamadı,

Çünkü araştırma temelli ve temel yeteneklerle 
birlikte üst düzey becerilere odaklı öğrenme için 
öğretmenlerin mesleki gelişimlerine önem veril-
miyor,

Çünkü öğretmenlik, maddi ve manevi olarak ol-
ması gerektiği yere getirilemedi. Bunun sonucu 
olarak akademik başarıları yüksek olan lise me-
zunlarının öğretmenlik mesleğini seçmeleri sağ-

lanamadı,

Çünkü eğitim sistemi her değişen hükümetle bir-
likte değişikliklere uğradı. Sisteme enjekte edilen 
uygulamaların sonuçlarının alınması beklenmedi. 
Sonuçlar objektif olarak ölçülemedi ve değerlen-
dirilemedi. Eğitimde, gelen hükümetlerle birlikte 
değişmeyen bir ulusal politika oluşturulamadı. 

Neler yapılması 
gerekiyor?
 Sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkısı olan eği-
timde fırsat eşitliği olgusu Türkiye için en önemli 
konulardan biridir. Eğitimde fırsat eşitliği, bireyle-
rin ve toplumun sosyal ve ekonomik kalkınmasına 
katkı sağlamak için en temel olgudur. Son PISA so-
nuçları ile Türkiye’de zorunlu eğitim sisteminde ya-
pılan nitel ve nicel düzenlemelerin, fırsat eşitliğini 
sağlamakta yetersiz kaldığı açıkça görülmektedir. 

Çağdaş Eğitim Kooperatifi gibi sivil toplum kuru-
luşlarına düşen en acil görev eşitsizlikleri azaltıcı 
politika önerilerinde bulunarak toplumda farkın-
dalık yaratmaktır. 

Sosyo-ekonomik koşulların yanı sıra bireysel be-
cerileri geliştirmenin göz ardı edilmesi, eğitimde 
adalet ve içerme boyutunda gelecekte daha kar-
maşık sorunlara yol açacaktır. PISA sınavlarında 
başarılı olmak, temelde toplumumuzun eğitim 
seviyesini yükseltmek istiyorsak; okullulaşma ve 
devamlılık oranlarının yükseltilmesi, 

okul öncesi eğitime verilen önemin artırılması, 

fırsat eşitliği bağlamında kaliteli eğitime erişimin 
sosyo-ekonomik durumdan bağımsız kılınması,

eğitim finanse edilirken bölgesel farklılıklar göz 
ardı edilmemesi,

nitelikli öğretmen yetiştirme programlarına ağırlık 
verilmesi,

PISA’nın temel kıstası olan Yaşam Boyu Öğrenim 
erişiminde dezavantajlılara yönelik eşitsizliklerin 
azaltılması,

velilerin eğitim yolu ile bilinçlendirilmesi,

eğitim olanakları açısından bölgeler arasındaki 
farklılıklar azaltılması üzerinde önemle durulması 
gereken konulardır. 

Yukarıda sayılanların yapılabilmesi için daha ciddi, 
kararlı ve tutarlı bir siyasi irade gerekmektedir. Bu 
siyasi irade, eğitim ile ilgili programları hazırlar-
ken bilimsel, çağdaş ve laik ilkelere bağlı kalmayı 
kesinlikle unutmamalıdır. 

Çağdaş Eğitim Kooperatifi Eğitim ve Bilim Kurulu

Türkiye PISA 2015 Karnesi
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Karakış yaz aydınlığına evrilirken bir ba-
har günü genç Türkiye Cumhuriyeti’nin 
aydınlanma yolunu açacak olan üç bü-
yük adım atıldı. TBMM 3 Mart 1924’te üç 
yasayı kabul etti. Bunlardan biri Tevhid-i 
Tedrisat (öğretim birliği) Kanunu’ydu. Bu 
yasa 1982 Anayasasının 174. maddesine 
göre devrim yasalarından biridir. 

“Tevhid-i Tedrisat Kanunu, ‘yükselen yeni 
neslin’ gerçekten inkılâpçı, laik ve demok-
rat, kısacası ulusal ve çağdaş bir aydın nesli 
olabilmesi için, ‘mevzuat zeminini’ böylece 
hazırlamış oluyordu.” (İlhan, 1996)

Cumhuriyetin kuruluşundan sadece dört 
ay sonra çıkarılıyor bu yasalar. Bu, Türki-
ye Cumhuriyeti laik olacaktır demektir. 
Gerçi anayasada “Devletin dini islamdır” 
yazıyordu ama, bu söz 1928’de anayasa-
dan çıkarıldı, 1937’de de laiklik anayasa-
da yerini aldı.

Öğretimin birleştirilmesine neden gerek 
görüldü, bunu yasanın gerekçesinden 
öğrenelim: “(…) Osmanlı Saltanatı öğre-
timin birleştirilmesine başlamak istemişse 
de bunda başarılı olamamıştır, aksine bu 
hususta bir ikilik meydana gelmiştir. Bu 
ikilik, eğitim ve öğretim birliği bakımından 
birçok zararlı sonuçlar doğurdu. Bir mille-
tin bireyleri bir eğitim görebilir. İki türlü eği-
tim bir memlekette iki türlü insan yetiştirir, 
bu ise duygu ve düşünce birliğine ve daya-
nışma amaçlarına tümüyle aykırıdır.

Bir devletin kültür ve genel maarif siyase-
tinde, ulusun düşünce ve duygu yönünden 
birliğini sağlamak için öğretimin birleşti-
rilmesi en doğru, en bilimsel ve en çağdaş 
ve her yerde yararları ve iyiliği görülmüş bir 
ilkedir.” ( Turan,1995: 69) 

Bu ikilik nedir, bunu yaşamış kişilerden 
dinleyelim. Ziya Gökalp (1876-1924) 
1890’lı yıllarda Diyarbakır İdadisi’nde 

okuyor. Anılarında bir yandan doğal bi-
limlerin, bir yandan da kelâm derslerinin 
zıt elektrik akımları arasında bocaladığı-
nı, gerçeklere ulaşma yerine ‘kuşku’ içine 
düştüğünü belirtiyor. A.Adnan Adıvar 
(1882-1955) anlatıyor: “Bu gençler, mek-
tepte bir gün din dersi hocasının kestirip 
atan, tartışmaya yer bırakmayan anlatım-
larla anlattığı derslerden çıkan yargıları 
düşünürken, ertesi gün açık fikirli fizik ya 
da kimya hocasından din hocasının söz-
lerine karşı koyacak gibi gözüken sözler 
işitiyorlardı. O gençler bilmiyorlardı, din 
hocasının kestirip atılmış (dogmatik) yargı-
larına inanmakla mı, yoksa fizik hocasının 
aklı serbest bırakan ama sonradan gene 
her şeyi doğa yasalarına bağlayan yargıla-
rına inanmakla mı rahat ve huzura kavu-
şacaklardı?(…)” (Akyüz, 1997:164)

Peki, Mustafa Kemal, Cumhuriyet kurulur 
kurulmaz neden öğretimin birleştirilme-
sini istedi, acelesi neydi?

Mustafa Kemal öğretimdeki ikiliği daha 
çocukluğunda yaşamıştı. Mahallesinde 
iki okul vardı: Fatma Mollakadın, bir de 
Şemsi Efendi. Küçük Mustafa ilkin Fatma 
Mollakadın’a veriliyor. Bu okulda diz çöküp 
oturmak ona zor gelmiştir. Bir gün ayağa 
kalkıyor, hoca azarlayıp oturmasını istiyor, 
ama o oturmuyor.

Bana karşı mı geliyorsun?

Evet, karşı geliyorum. (Meydan Larousse 
Cilt I s.799)

Bu olaydan sonra görece olarak çağdaş 
öğretim yapan Şemsi Efendi İlkokulu’na 
veriliyor. Şemsi Efendi’nin okulu da med-
reselilerden nasibini alıyor, medreseliler 
ve onların kışkırttıkları okula saldırıyorlar, 
sıraları parçalıyorlar. (Akyüz, 1978: 45) 

Mustafa Kemal ümmetten ulus, kuldan 
yurttaş (birey) yaratmak istiyordu. Bilim 
dinden, akıl inançtan bağımsızlaşmalıydı. 
İnanç sorgulanmaz çünkü. Dinin sömü-
rülmesine izin verilmeyecek, din vicdan-
larda, yüreklerde saygın yerini alacaktı. O 
biliyordu, “Bizi yanlış yola yönelten habis-
ler, çok kez din perdesine bürünmüşlerdir. 
Tarihimizi okuyunuz, görürsünüz ki milleti 
mahveden, tutsak eden, harap eden fena-
lıklar hep bu din kisvesi altındaki küfür ve 
melanetten gelmiştir.”  Yapılması gereken, 
gerçek yol gösterici olan bilimin ışığında 
‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ kuşaklar 
yetiştirmektir, bunun birincil koşuluysa 
öğretim birliğini sağlamaktır.

Öğretimin birleştirilmesine ilişkin yasa-
nın çıkmasından bir yıl önce (01.03.1923) 
Mustafa Kemal şunları söylüyor: “Yurt ço-
cuklarının birlikte ve eşit olarak edinmek 
zorunda oldukları bilim ve fen vardır. Yük-
sek meslek ve uzmanlık sahiplerinin ayrı-
lacakları öğrenim basamaklarına kadar 
eğitim ve öğretimde birlik, toplumumuzun 
ilerleme ve yükselmesi bakımından çok 
önemlidir.”

Mustafa Kemal kararlıydı, tam bağım-
sız, laik Türkiye Cumhuriyeti kurulacaktı. 
Egemenlik, Tanrı adına birilerinin değil, 
’kayıtsız şartsız’ ulusun olacaktı.  Diyor-
du ki, ”Artık bizim dinin gereklerini öğ-
renmek için şundan bundan ders almaya, 
akıl hocalarına gereksinmemiz yoktur. 
Analarımızın, babalarımızın kucaklarında 
verdikleri dersler bile bize dinimizin te-
mellerini anlamaya yeterlidir.(…) Hangi 
şey akla-mantığa, kamu yararına, insanın 
yararına uygunsa, kimseye sormayın, o şey 
dine uygundur.”  Mustafa Kemal’e göre, 
“Korkuya dayalı ahlak bir erdem olmadığı 
gibi güvenilir de değildir.” Erdal Atabek’in 
(2009: 52-54) dediği gibi, “Ahlak bir bilinç 
ürünüdür, korkuyla sağlanamaz.(…) Ah-
lak kültürü din kültürüyle de özdeş değildir. 
(…) ‘Ahlak’ din öğretisi ile sınırlı olmayan 
laik ve bilimsel bir kavramdır.”

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun 4.maddesi 
şöyle: “Milli Eğitim Bakanlığı yüksek din 
uzmanları yetiştirmek için Darülfünun’da 
bir ilahiyat fakültesi kuracak, imam-hatip 
gibi din hizmeti görecek memurların yetiş-
mesi için de ayrı mektepler açacaktır.” Peki, 
imam-hatip yetiştirmek için açılan bu 
‘ayrı’ okullar neden liseleştirildi? 

Laiklik demokrasinin önkoşuludur, özel 
adıdır. Toplumsal barışın güvencesidir, 
hukuksal birliğin de kaynağıdır.

3 Mart 1924 aydınlık bir gündü, geleceği-
mizi de ışıtan, kararmasın. 
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Prof.Dr. Bozkurt Güvenç geçtiğimiz gün-
lerde Çağdaş Eğitim Kooperatifi Başkanı 
Buğra Küçükkayalar’a bir yazı yazarak ÇEK 
ve ÇEK’in yayın organı olan Çağdaş Bakış 
Dergisi ile ilgili övgülerini iletti.

Güvenç Hoca’nın mesajı şöyle:

Bozkurt Hoca’dan 
Çağdaş Bakış’a övgü

lkemiz bilim dünyasının en saygın isimlerinden birisi Mimar, 
Antropolog ve Eğitimci Prof. Dr. Bozkurt Güvenç’tir. Hacettepe 
Üniversitesi İnsanbilim Bölümü kurucusu olan Güvenç, 
Başbakanlık Kültür Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, 
görevlerinde de bulundu. Türkiye Bilimler Akademisi Onursal 
Üyesi olan Prof.Dr. Bozkurt Güvenç insan, kültür, eğitim ve 
değişim sorunlarına ilişkin sayısız eser verdi.

Ü

“Değerli Buğra Küçükkayalar,

ÇEK Başkanı, Bursa

Sayın Başkan,

Toplumca umutsuzluğa kapıldığımız 
gün ve dönemlerde Bursa’dan yükselen 
ve üyelerine ulaşan Çağdaş  Bakış’a 
gönül dolusu şükran.

Bugün aldığım 21. sayı umut ve güç 
kaynağı oldu. Elinize sağlık..

Çağdaşlık, hiçbir ülkenin  veya 
kişinin tekelinde olmayan evrensel 
bir değerdir. İzmir’den ve Anadolu 
kıyılarından başlayan ikinci dirilişin ve 
Cumhuriyet Coşkusu’nun Mudanya-
Bursa  üzerinden Anadolu’ya ve 
Doğu’ya yayılması büyük bir sevinç 
kaynağıdır.  Bu sevincin öteki  illerimize 
ulaşmasını, Kır Çiçekleri’ni her yerde 
açmaya özendirmesini umutla 
bekliyorum.

Size ve çalışma arkadaşlarınıza başarı 
dileklerim ve saygılarımla,

Bozkurt Güvenç (E) Prof. Dr. H.Ü.”

Mimar, insanbilimci ve eğitimci Bozkurt Güvenç 1926 yılın-
da Samsun’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ana-
dolu’nun değişik illerinde tamamlayarak yurdun farklı yö-
relerini tanıma olanağını buldu. Kabataş Lisesi’nden sonra 
1943-45 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne devam etti. 
Mimarlık eğitimini 1945 yılında kazandığı Devlet Bursuyla 
ABD’de, Georgia ve Massachusettes Teknoloji Enstitülerinde 
tamamladı.

Demokrat Parti döneminin eğitim, felsefe ve yabancılaşma 
sorunlarıyla ilgilenen Güvenç, 1962-63 yılında USAID bur-
suyla Columbia Üniversitesi (ABD)’de Eğitim ve İnsanbilim 
programlarını izledi (M.A. 1963).

Dönüşünde Hacettepe Üniversitesi’nin kuruluşunda görev-
ler aldı. Doktorasını 1965 yılında Hacettepe’de tamamladı. 
Temel Bilimler Yüksek Okulu’nu ve Nüfus Etütleri Enstitüsü-
nü ve Sosyal Antropoloji Bölümünü kurdu. 1969’da doçent, 
1977’de profesör, 1993’te emekli oldu.

1972-76 yılları arasında Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkan-
lığı; 1974 yılında Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı görevlerini 
üstlendi. 1979-81 yılları arasında Tokyo Üniversitesi Asya Af-
rika Araştırmaları Enstitüsü’nde Konuk Araştırma Profesörü 
ve 1985-86 yılında Wilson Center Burslusu olarak Smithso-
nian Enstitüsü (Washington D.C. ABD)’de araştırmalar yaptı.

1993-2000 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı 
olarak Çankaya’da görevlendirildi. Başbakanlık Atatürk Barış 
Ödülü Yüksek Kurulu’nda, Yüksek Öğretim Kurumu Genel 
Kurulu’nda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nda, Türk Eği-
tim Derneği Bilim Kurulu’nda çalıştı. Türkiye’yi UNESCO Ge-
nel Kurulları ile Uluslararası Eğitim Konferanslarında ve Avru-
pa Konseyi’nde temsil etti.

Japonya’nın “Yükselen Güneşin Altın Işınları” nişanıyla ödül-
lendirildi. 1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’ne onursal 
üye seçildi.

BOZKURT GÜVENÇ KİMDİR??
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?
Seyhan Kent Konseyi ve Koope-
ratif Çalıştayı Yürütme Kurulu  ta-
rafından 17 Aralık 2016’da Yaşar 
Kemal Kültürevi’nde “Kooperatif 
Çalıştayı ve Forumu”  düzenlendi.

Çalıştayda:

1) Yerel Yönetimler ve Kooperatif-
çilik

2) Kooperatifçiler Gözüyle Türki-
ye’de Kooperatifçilik (başarılı-ba-
şarısız örnekler)

3) Kamu Kesimi Açısından Koope-
ratifçilik

4) Dünya ve Türkiye’de Koopera-
tifçilik: Akademik Bir Bakış

Konuları konuşulup tartışıldı.

Kendi alanında tek ve özgün bir 
model olan ÇEK  modeli üzerin-

de de konuşuldu. ÇEK ne zaman, 
nerede kuruldu, hangi gereksin-
melerden doğdu, misyonu nedir, 
işleyiş biçimi nedir, kurumları ne-
lerdir, konuları aktarıldı.

Forum bölümünde görüş bildiren 
katılımcıların çoğu katılımcı de-
mokrasinin gelişmesinde koope-
ratiflerin önemi, toplumsallaşma 
ve dayanışmada  kooperatiflerin 
yararlarından söz ettiler.  

Geniş bir katılımla gerçekleşen 
forumun  ve çalıştayın kolaylaştı-
rıcılığını Türkiye Çiftçi Sendikaları 
Konfederasyonu Genel Başkanı 
Abdullah Aysu yaptı.

Çalıştaya Çukurova Üniversitesin-
den Prof. Dr. Haydar Şengül, Köy-
koop Kastamonu Başkanı ve Milli 
Kooperatifler Birliği YKÜ Erol Akar, 

Kastamonu Üniversitesinden 
Prof. Dr. Yaşar Aktaş, Nilüfer Kent 
Konseyi Başkanı ve Yönetim Kuru-
lu Üyemiz Fehmi Enginalp, Kınalı 
Eller Salmanbeyli Kadın Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı Hüsniye Gül, 
Celal Bayar Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi’nden Prof. Dr. Osman 
Murat Koçtürk, Seyhan Belediye 
Başkanı Zeydan Karalar, Mezitli 
Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüse-
yin Mutlu katıldılar.

Türkiye kooperatifçiliğinin ön-
der adları olan Akın Özdemir ve 
Nedim Tarhan’ın  anısına düzen-
lenen bu çalıştayın ve bu tür et-
kinliklerin  Türkiye  kooperatif ça-
lışmalarına  bir ivme kazandırması 
dilekleriyle  toplantı sona erdi.

Adana’da Düzenlenen
I. Kooperatifçilik Çalıştayında

ÇEK’i Anlattık
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Acılarıyla, hüzünleriyle, korkularıyla ve umutsuzlukla-
rıyla geçen bir yılı uğurlayan Çağdaş Eğitim Koopera-
tifi çalışanları, 2017 yılına “merhaba” dedi.

Görükle kültür merkezinde düzenlenen yılbaşı kok-
teylinde ÇEK çalışanları bir araya geldi. 

Etkinliğe, ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçük-
kayalar, eski başkanlar Fevzi Topçuoğlu, Mümin Cey-
han ve Prof. Dr. Ulviye Özer ile Yönetim ve yürütme 
kurulu üyeleri, kurum müdürleri ve çalışanlar katıldı. 

Kokteylde, bir yılın yorgunluğunu atan çalışanlar, ku-
rumsal birlikteliğin ve dayanışmanın en güzel örnek-
lerini verdiler.

ÇEK Ailesi

2016’yı Uğurladı
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Kaan Selçuk | ÇEK Özel 3 Mart Liseleri Müdürü

Eğitim; bireyin ve toplu-
mun gelişmesini sağ-
layan, toplumsal de-

ğerleri koruyup geliştirerek 
gelecek nesillere aktaran, vaz-
geçilmez ve ertelenemez bir 
süreçtir.

Bunun içindir ki bir ülke-
nin, kendisine nasıl bir gele-
cek hazırladığının en önemli 
göstergesi, o ülkenin eğitim 
sistemi ve onun ne ölçüde ha-
yata geçirilebildiğidir.

Günümüzde çağdaş eği-
tim standartları, iyi eğitim 
görmüş bireyler ve bilgi gide-
rek daha büyük bir güç haline 
gelmiştir. Bu bilinçle; Atatürk 
ilkelerinin ışığında 21 yıldır 
eğitim ve kültür alanında ya-
şama geçirdiği projelerle da-
yanışma ruhunun en güzel 
örneklerini veren Çağdaş Eği-
tim Kooperatifi (ÇEK), sizler-
den aldığı güç ve destekle bir 
projeyi daha yaşama geçirme-
nin mutluluğu içinde.

“Anaokulundan Üniver-
siteye…” diyerek yola çıktı-
ğımız hedefimizde artık sıra 
lisemizde.

ÇEK 3 Mart Anadolu ve 3 
Mart Halil Güleç Fen Lisesi; 
aklın ve bilimin ışığında fik-
ri hür, vicdanı hür, okuyan, 
sorgulayan, çağdaş, aydın, 
gelişime açık bireylerin ve ne-
sillerin yetiştirilmesi yolunda 
ÇEK Kurumları içerisindeki 
yerini alıyor.

Lisemizin tamamlanma-

sıyla birlikte, ÇEK kurumla-
rında verilen eğitimin niteliği-
ne ve kurumumuzun taşıdığı 
değerlere güven duyan her-
kesi sevindiren yeni bir başarı 
elde edilmiştir. Okulumuzda 
eğitim hayatına anasınıfında 
başlayan öğrencilerimiz de-
vam eden eğitim süreçlerinde 
ilkokul, ortaokul ve liseyle 
beraber bilginin hakim oldu-
ğu, sorgulayan ve araştıran 
yapıdan uzaklaşmadan üni-
versiteye uzanan süreçte ÇEK 
şemsiyesi altında hazırlıkları-
nı sürdürme imkanına ulaş-
mış olacaklardır.

Bu yaklaşım içerisinde ön-
celikli çalışmamız, eğitim-öğ-
retim olanaklarını en üst dü-
zeye çıkarmak olacaktır. 7 bin 
500 metrekarelik alana ku-
rulan lisemiz, 34 derslik, çok 
amaçlı salon, kütüphane ve 
laboratuvarların bulunduğu 
modern bir donanım ile geliş-
tirilebilir bir altyapıya sahip-
tir.

Kaliteli fiziki şartlar sun-
manın yanı sıra; “Eğitim 
kalitesini eğitim içeriği be-
lirler.” anlayışıyla çocukları-
mızı “hayata hazır, araştırma-
cı, donanımlı bireyler” olarak 
yetiştirmek temel amacımız 
olacaktır. Bu esasla, sınıfta, 
öğrenciler arasında bireysel 
rekabetin olduğu bir ortam 
yerine; öğrencilerin düşünce-
lerini özgürce paylaştıkları, 
çekinmeden soru sorabildik-
leri, işbirliği yapmayı öğren-

dikleri ve sadece kendileri ile 
yarıştıkları hür ve demokratik 
bir öğrenme ortamı oluşturul-
ması bizim açımızdan son de-
rece önemlidir.

Öğrencilerimize bu özgür-
lükçü ortamları sağlarken; 
• Çalışanlar arasında da iş-

birliğine, dayanışmaya 
ve paylaşmaya önem ver-
mek, 

• Öğrenci, öğretmen ve veli-
nin eğitim süreçlerine ka-
tılmasını sağlamak, 

• Sorumluluk almak ve layı-
kıyla yerine getirmek,

• Öğrenci merkezli çalışarak 
onları aktif olarak bilgiyi 
keşfetmeye yönlendirmek,
bizi zenginleştirecek, gü-

cümüze güç katacaktır.
Ülkemizi emanet edece-

ğimiz çağdaş, aydınlık dü-
şünceye sahip, yarınları inşa 
ederken modern bilimlerden 
destek alan bireylerin yetiş-
mesi için başta ben ve öğret-
menlerimiz olmak üzere tüm 
ÇEK çalışanları, eğitim-öğre-
tim sürecinin aksamayan bir 
dişlisi olmaya gönüllüyüz.

Hazırız Geliyoruz
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7. ve 8. sınıf öğrencilerinin hazırladığı yi-
yecekler satışa sunuldu ve büyük destek 
sağlandı.

Arda’nın, yatağında bir dileği vardı: Sağ-
lığına kavuşup okuluna ve arkadaşlarına 
dönmek. Şimdi Arda sağlıklı günlere ula-
şabilmek için yola çıkıyor… Öğrencilerimiz 
de Arda’yı o yolculuğunda manen yalnız 
bırakmadılar, ellerinden geleni yaptılar. 

Katkı gösteren ve destek veren herkese te-
şekkür ederiz.

ARDA İÇİN
Lösemi hastası olan öğrencimiz Arda 
Adalı için başlatılan yardım kampan-
yasına destek vermek amacıyla 3 
Mart Azizoğlu İlkokul ve Ortaokulu-
muz öğrencileri kermes düzenlediler.

Anaokulumuzda Yangın 
Söndürme Tatbikatı

Özel 3 Mart Anaokulu persone-
line yangın söndürme eğitimi 
verildi. Eğitim Bursa Büyükşehir 
Belediye İtfaiyesi Yangın Eğit-
meni Mustafa Doğan tarafından 
toplantı salonunda gerçekleş-
tirildi. Okul personelinin ilgiyle 
katıldığı eğitimde merak edilen 

soruların cevapları görsel su-
numlar izletilerek alındı. Ardın-
dan okulun yan bahçesinde tat-
bikat yapıldı. Okul Müdürü Vekili 
Rengin Güngör’ün de katıldığı 
tatbikat oldukça dikkat çekti ve 
personel eğitim sırasında öğren-
dikleri bilgileri uyguladı.
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4-5 Kasım 2016 tarihleri arasında, Ankara The Green Park 
Otel’de yapılan “FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi”-
ne birçok alandan konuşmacı katıldı.

Bilişim Teknolojileri öğretmenimiz Çağlar Tunçel’in de ka-
tılımcı olduğu konferansta Türk Telekom CEO’su  Dr.Paul 

Doany, Microsoft Eğitim Stratejileri Direktörü Epsaltı ve 
Global Teacher Prize Finalisti Maarit Rossi gibi dünya ça-
pında eğitim ve teknoloji alanında yöneticilik yapan in-
sanların yer aldığı 28 farklı panel-oturum, 25 farklı şirket/
kurum standı, 30’un üzerinde tasarımsal ve etkileşimli 
bilimsel etkinlik düzenlendi. 

Konferansta eğitim teknolojileri konusunun birçok ala-
nında konuşmacılar kendi bildirilerini yayınladılar. Bunlar 
arasında “Kodlama(Programlama) Eğitimi”, “3 Boyutlu Ya-
zıcı”, “Robotik Eğitimi”, “STEM” eğitimleri gibi başlıca konu-
larla başlayıp bilişim teknolojilerinin birçok yönüyle ilgili 
panel, oturum ve atölye çalışmaları yapıldı.

Okulumuzda eğitimlerini sürdürdüğümüz Kodlama 
(programlama) Eğitimi, Robotik Eğitimi ve STEM Arduino 
Elektronik Yazılım Eğitimleri açısından çok yararlı uygula-
ma ve bilgi dolu bir konferans oldu. 

ÇEK’li öğrencilerin her zaman teknolojiyi doğru ve yarar-
lı kullanan, sadece bu teknolojiyi kullanmakla kalmayıp 
üreten ve geliştiren birer bireyler olması için Hizmet İçi 
çalışmalarımız devam ediyor.

Eğitim Teknolojileri Zirvesindeydik

Okulumuzun Almanca öğretmenleri 
Burcu Yurtseven ve Hafize Korkmaz 
Goethe-Institut tarafından İstan-
bul’da düzenlenen Almanca Öğret-
menleri Günü’ne katıldılar.

 Tüm gün boyunca farklı seminerlere 
katılan öğretmenlerimiz, derslerini 
daha özendirici ve hedefe yönelik  ta-
sarlamada yardımcı olabilecek çeşitli 
çalışmalarda bulundular. Seminerler-

de yenilikçi ders yöntemi ve malze-
meleri konusunda atölye çalışmaları-
na katıldılar. Katıldıkları seminerlerin 
en önemli kısmı da okulumuzda 5 
yıldır yapılan Almanca sertifika sınavı 
olan Fit in Deutsch sınavına hazırla-
ma teknikleri ile ilgili olan seminer-
lerdi. Öğretmenlerimiz bu sertifika 
sınavı ile ilgili olan iki farklı seminere 
katılıp farklı seviye gruplarını bu sı-
nava hazırlama konusunda bilgi ve 
deneyimlerini zenginleştirme fırsatı 
buldular.

Öğretmenlerimiz aynı zamanda  İs-
tanbul ve çevresinde görevli meslek-
taşları ile fikir alış verişinde bulundu-
lar ve iletişim ağına dâhil oldular.

Öğrencilerimiz için her daim yeni bi-
rikimler elde etmeye çalışan Almanca 
öğretmenlerimiz Burcu Yurtseven ve 
Hafize Korkmaz’a teşekkür ediyoruz 
ve bunun yanı sıra hem onların hem 
de öğrencilerimizin başarılarının de-
vam etmesini diliyoruz.

Almanca Öğretmenlerimiz ‘Deutschlehrertag 2016’ 
İm Goethe-Institut /Goethe Enstitü’deydi
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Robotik FLL kulübü çalışmalarına başladı. Öğrencilerimiz 
kendi robotlarını tasarlayarak First Lego League yarışması 
çalışmalarına başladılar. Büyük bir heyecan ve özveri ile 
öğrencilerimiz lego parçalarını birleştirerek kendi tasarla-
dıkları robotları yine kendi yazılımları ile yönetiyorlar.

Öğrencilerimizin tasarladıkları robotu oluşturacakları kod 
blokları ile yarışmada belirtilen görevleri tek tek yerine 
getirmeye çalışacaklar. Bunun yanı sıra karşılarına çıka-
bilecek zorluklarda problem çözme becerilerini göstere-
cekler. 

First Lego League’in  bu seneki konusuyla ilgili hazırladık-
ları sunularını, büyük topluluklar önünde gösterimde bu-
lunarak sunum becerilerini de göstermiş olacaklardır. Her 
hafta eğitimlerimiz tüm hızlıyla devam etmektedir.

Robotik FLL 
Eğitimleri

Bursa Bilim Teknoloji Merkezi’nde 
eğitimci yazar Dr. Özgür Bolat’ ın  
“Öğrenme Ortamı Nasıl Yaratılır?“ 
konulu seminerine; eğitim koordi-
natörü Meral Ömür, Sevcan Mal-

koçoğlu ve Ebru Soysal öğretmen-
lerimiz katıldılar.

Öğretmenlere; öğrenme-öğretmen 
ve öğrenici ilişkileri ile ilgili bilin-

meyenleri aktaran 
Bolat, etkili öğrenme 
metotları, ödevlerin 
çocuklar üzerindeki 
etkisi, sınıf ortamları 
ve müfredatın öğren-
cilere daha etkili ak-
tarılması konularına 
değindi.

Gelecek nesillerin 
inşasında öğret-
menlerin en önemli 
etkenlerden biri ol-
duğunu ve öğrenme 
ortamlarının iyileştiri-
lip desteklenmesi ge-

rektiğini söyleyen Bolat, daha sonra 
yazdığı “ Beni Ödülle Cezalandırma “ 
adlı kitabını imzalayarak etkinliğini 
sonlandırdı.

“Öğrenme Ortamı Nasıl Yaratılır” Eğitimi
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3 Mart’ın minik yazarları olan 3. 
sınıf öğrencilerimiz, keyifle oku-
dukları “Sevgili Hiç Tanımadığım 
Çocuk”  kitabının yazarı Hanzade 
Servi ile buluştular.

Öğrencilerimizin yazarımıza so-
rular yöneltmesi ve Hanzade Ser-
vi’nin öğrencilerimizin okudukları 
kitaplar ile ilgili yorumlar yapması, 
eserlerini nasıl kaleme aldığına dair 

anlattıklarıyla keyifli bir söyleşiyi 
gerçekleştirmiş olduk.

Söyleşi sonrasında yazarımız, öğ-
rencilerin kitaplarını imzaladı ve 
öğrencilerimizin kendisinde bırak-
tığı güzel izlenimlerle okulumuz-
dan ayrıldı.

Misafirimiz Hanzade Servi’ye bu 
eğlenceli ve bilgilendirici söyleşi 
için teşekkür ederiz.

Hanzade Servi ile Söyleştik

Çocuk kitabı yazarı Tülin Kozikoğlu okulumuza gelerek 2. 
sınıf öğrencilerimizle “Yaratıcı Yazma” etkinliğini gerçek-
leştirdi. Yapılan bu etkinlikle öğrencilerimiz önce;

• Yazar kime denir?

• Çizer kimdir?

• Yayınevi nedir, ne iş yapar? 

• Yazı yazarken hayal kurmanın önemi nedir? 

sorularının cevabını buldular. Sonrasında da her öğren-
cimiz, kendi hikayelerini nasıl yazabilecekleri ile ilgili 
aldıkları ipuçlarından yola çıkarak hikayelerini yazmayı 
başardılar. Yazdıkları hikayeleri resimlemeyi de başaran 
öğrencilerimizin yaşadıkları heyecan ve mutluluk görül-
meye değerdi.

Kendi Hikayemi Yazıyorum
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Son yıllarda teknolojinin hayatımızın 
en önemli parçası haline gelmesiyle, 
televizyon, bilgisayar, akıllı cep tele-
fonları ve internet bir yandan haya-
tımızı kolaylaştırırken, bir yandan da 
sosyal hayatımızı daraltıyor. 

Eskiden sadece televizyon ile sınır-
lı olan hayatımız artık akıllı telefon, 
dizüstü bilgisayar, tablet ve oyun 
konsolları ile tamamen çevrilmiş 
durumda. Hayatımızdan teknolojiyi 

tamamen çıkartmak mümkün değil; 
ancak bilinçli ve verimli kullanarak 
teknolojinin olumsuz etkilerini ha-
yatımızdan, özellikle çocuklarımızın 
hayatından çıkartabiliriz. 

Çocuklarımıza teknoloji kullanımı, 
internet ve sosyal medyanın oluştur-
duğu riskler, bağımlılık, çocuğun tek-
noloji sağlıklı ve verimli kullanması 
konusunda bilinçlendirmeyi hedef-
leyerek okulumuz 5., 6., 7. ve 8. sınıf 

öğrencilerine rehber öğretmenimiz 
Bilgen Bezen tarafından “İnternet ve 
Sosyal Medya Kullanımı” semineri 
verildi. Seminerde öğrencilerin inter-
neti nasıl faydalı kullanacaklarının ya-
nında internetin ve sosyal medyanın 
tehlikeleri üzerinde duruldu.

Çağımızın vazgeçilmez unsuru inter-
net, sosyal medya ve bilinçli internet 
kullanımı hakkında öğrencilere far-
kındalık yaratıldı.

İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı

Renault Türkiye İnsan Kaynakları Direk-
törü Tolga Görgülü okulumuz konferans 
salonunda 8. sınıf öğrencilerimizle bu-
luştu.

Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversi-
tesi İngilizce İktisat mezunu olan Tolga 
Görgülü, öğrenciliğinden itibaren ken-
disini bugünkü kariyerine taşıyan zaman 
dilimindeki bitmek tükenmek bilmeyen 
azmini, enerjisini, çalışma temposunu 
ve hedeflerini dile getirdi.

İlkokuldan sonra Galatasaray Lisesi sı-
navlarına nasıl hazırlandığını ve girdi-
ğini, eğitim hayatı boyunca o okulda 

yaşamış olduklarını canlı ve hale   n yaşı-
yormuşçasına coşkuyla anlatan Görgülü 
öğrenciler tarafından soru yağmuruna 
tutuldu. Öğrencilere;

1. Hedef koymaları gerektiğini,

2. Koydukları hedefe ulaşmaları için 
yorulmadan çalışmaları gerektiğini,

3. Sadece eğitimin tek başına yeterli 
olmadığını, her öğrencinin mutlaka 
farkındalık yaratacak spor, müzik, 
sosyal sorumluluk projesi veya sanat 
dallarından birisinde yer alması ge-
rektiğini,

4. Sorgulayıcı ve araştırmacı bir kimli-
ğe sahip olmaları gerektiğini,

5. Bilmemenin ayıp olmadığını ancak 
okuyup araştırmamanın büyük bir 
eksiklik olduğunu, yaşanmış örnek-
lerle taçlandırarak anlattı. 

Konuşmasını 8. sınıf öğrencileri ile ger-
çekleştiren Görgülü, öğrencilerimize 
girecekleri TEOG sınavında başarılar di-
ledi ve onlardan bilinçli, azimli, sistemli 
çalışmalarını, heyecan ve paniği hayat-
larından çıkarmayı, adımlarını kararlı 
atmalarını istedi.

Anlatımlarını çok basit, yalın ve heye-
canlı yaşanmış hikâyelerle süsleyen Gör-
gülü konuşmasının başından sonuna 
kadar öğrencilerin ilgi odağı oldu. Mini 
Kariyer günlerinin ilk konuğu olan Tol-
ga Görgülü, RENAULT ile ilgili sorduğu 
sorular karşısında da öğrencilerden çok 
güzel cevaplar aldı. Okul yöneticileri 
ile de kısa bir görüşme gerçekleştiren 
Görgülü, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Ku-
rumları  hakkında bilgiler aldı. Ayrılırken 
yapmış olduğu kısa veda söyleminde, 
kurumu ve kurumun amaç ve hedefle-
rini tanımaktan memnun kaldığını dile 
getirdi. Tolga Görgülü’ye çok teşekkür 
ediyoruz.

Mini Kariyer Günleri’nin ilk konuğu RENAULT İnsan
Kaynakları Direktörü Tolga Görgülü
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Günümüz dünyasında artık çoğu 
şey robotlar sayesinde üretiliyor. Bu 
elektronik araçların da yönetimini 
sağlayan birer beyinleri yani yazılım-
ları vardır. Şu anki dünyada yazılıma 
hükmetmek, dünyaya hükmetmek 
kadar önemli bir pozisyona gelmiştir.

Bütün dünyada Endüstri 4.0 çağı ya-
şanmaktadır. Bu Endüstri 4.0 çağını 
yakalamak için araştıran, geliştiren, 
üreten ve tasarlayan bireyler yetiştir-
meliyiz.

İçinde bulunduğumuz çağa ayak 
uydurabilmek için okulumuzda ya-
zılımın temellerinden başlayarak öğ-
rencilerimize problem çözme, algo-
ritma yani planlamanın önemini fark 
etme ve kendi programını geliştirip, 
kullanma gibi yeteneklerini ortaya 
çıkarmaya ve bu kazanımları onlara 
vermeyi hedefliyoruz.

Öğrencilerimiz 3. sınıftan itibaren 
“Bilgisayarda Kodlama Eğitimi” dersi 
ile hem doğru ve verimli bilgisayar 

kullanımını öğrenirken hem de ge-
lişen dünyada çağın gerisinde kal-
mamak için yazılım geliştirme adına 
temel bilgileri kazanmaya başlıyorlar.

Yazılım eğitimi alan bir öğrenci; siste-
matik düşünme, problem çözebilme, 
olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, 
yaratıcı düşünebilme gibi yetilerini 
arttırmaktadır. Çocukluk döneminde 
öğrenilen ve geliştirilen bu bilgi ve 
yetenekler daha kalıcı ve daha efektif 
olduğunu görmekteyiz.

Öğrencilerimize “Oyun Tabanlı Öğ-
renme” yöntemiyle başlayan bu yazı-
lım eğitimi ilerleyen seviyelerde ken-
di kodlarını tasarlayıp yazabilen birer 
uygulamacıya dönüştürüyor.

Bu eğitime büyük teknoloji firmaları-
nın kurucularından Sergey Brin (Go-
ogle), Mark Zuckenberg (Facebook) 
ve Bill Gates (Microsoft)’in içinde bu-
lunduğu bir grup programcının des-
tek olduğu ortak projesi “code.org” 
sitesi üzerinden başladık.

Öğrencilerimiz “code.org” sitesi üze-
rinde oluşturulan sınıflarda hazır 
sahnelerde verilen görevleri kendi 
oluşturdukları komutlarla doğruyu 
bularak yazılımın yapıları olan dön-
güler, koşullandırmalar, değişkenler, 
fonksiyonlar vb. komutları öğreniyor-
lar. Öğrencilerimiz bu yazılımın temel 
yapılarını öğrenirken hem araştırma-
yı, düşünme becerilerini geliştirirken 
hem de eğleniyorlar.

Yazılım temel eğitimimiz “code.org” 

sitesi üzerinden başladıktan sonra 
“Scratch” programıyla devam edecek. 
Bu program üzerinde artık öğrencile-
rimiz hazır sahneleri değil, kendi ta-
sarladıkları sahne ve animasyonları 
kendi verdikleri komutlarla yönete-
cekler. Bu bölümde kendi animas-
yon, oyun, yarışma programı ve eğiti-
ci animasyonlarını oluşturacaklar. 

Bu eğitimleri alan öğrenciler 6. sınıfa 
geldiklerinde dünyada kullanılan ve 
temel seviye sayılan “Basic” program-
lama dili ile tanışacaklar. Bu program-
lama dilinde kendi küçük programla-
rını tasarlamaya hazır olacaklardır. 
Bilgisayarda birçok programı bu ya-
zılım dili ile oluşturabilirsiniz. Bunlara 
örnek verecek olursak paint, hesap 
makinesi, video veya ses oynatıcı vb. 
programlardır.

Teknoloji her yerde ve bunu sadece 
kullanmakla kalmamalı üretebilen 
nesiller yetiştirmeliyiz. Bunun için 
eğitimlerimiz son hızıyla devam et-
mektedir.

Yazılım Eğitimi
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Okulumuz öğrencileri “Bilişim Tek-
nolojileri ve Yazılım” dersi içerisinde 
algoritma ve kodlama (yazılım) eği-
timini ilk bölümü olan “Code.org” 
sitesi üzerindeki derslerini başarı ile 
bitirdiler.

Öğrencilerimize aldıkları algoritma 
eğitimi ile bir işe başlanmadan önce 
planlama yapma ve süreçte oluşabi-
lecek problemler ile ilgili önceden 
önlem alma gibi beceriler kazan-
dırılmaya çalışıldı. Günlük hayatta 
yapacakları işlerde planlı ve düzen-
li olmaları istenen çocuklarımız bu 
becerilerini bilgisayar kullanırken de 
geliştirdiler.

Kodlama (Yazılım) Eğitimi 3. ve 4. 
sınıflarda “Bilgisayarda Kodlama 
Eğitimi” dersi ve 6. Sınıflarda “Bilişim 
Teknolojileri ve Yazılım” dersinde 3 
bölümden oluşan bir dizi uygula-
ma-animasyon ve yazılım progra-
mıyla verilmektedir.

Büyük teknoloji firmalarının kuru-
cularından Sergey Brin (Google), 
Mark Zuckenberg (Facebook) ve Bill 
Gates(Microsoft)’in de bulunduğu 

bir grup programcının ortak projesi 
olan “CODE.ORG” sitesinde öğren-
cilerimiz yazılım dillerinde en çok 
kullanılan yapılar olan “döngü”, “ko-
şullandırıcı” , “değişken”, “fonksiyon” 
gibi yapıları kullanarak belirlenen 
görevleri ve uygulamaları tam şekil-
de yapabilmeyi öğrendiler.

Öğrenciler bilgisayar öğretmenimiz 
Çağlar Tunçel’in verdiği kodlama 
(yazılım) eğitimi sayesinde yazılım 
dillerindeki bu yapıları öğrenerek, 
site üzerindeki bütün dersleri bütü-
nüyle tamamladılar.

Kodlama eğitiminin ikinci bölü-
mü olan Scratch programında öğ-
rencilerimiz “Code.org” sitesinde 
öğrendikleri kod blokları ile kendi 
yarattıkları sahne, dekor ve karakter-
lerle yaptıkları animasyon ve prog-
ram uygulamalarını yavaş yavaş gün 
yüzüne çıkarmaya başladılar.

Okulumuz 6. sınıf öğrencilerimizin 
yaptıkları uygulamalar ve kodlama 
(yazılım) işlemleri sonucunda bi-
tirdikleri “code.org” sitesi Course 4 
dersinden dolayı hak ettikleri “Code 

Studio Course 4” sertifikalarını öğ-
rencilerimize dağıtmanın mutlulu-
ğunu yaşadık.

Özel 3 Mart Azizoğlu Eğitim Kurum-
ları farkını bilişim alanında da fark 
ettirmeye devam ediyoruz. Öğren-
cilerimiz bilişim alanında Kodlama 
(Yazılım) eğitiminin yanında Robo-
tik, STEM, 2 boyutlu çizim (Photos-
hop), 3 boyutlu çizim (SketchUp), 
uzaktan eğitim videoları, web ta-
sarımı, Microsoft Office program 
eğitimleri verilmektedir. Çok yönlü 
eğitimlerimiz dur durak bilmeden 
devam etmektedir.

“Hayatta en gerçek yol gösterici 
bilimdir.” sözünde Atatürk’ün de 
dediği gibi ülke olarak da bilime, 
teknolojiye çok büyük önem göster-
meliyiz. Gelişmiş bir ülke olmak için 
ileri seviye teknoloji üreten ve geliş-
tiren bir konuma gelmeliyiz. Araştır-
ma ve geliştirmeye her zaman önem 
vermeliyiz.

Günümüz dünyasının bilim ve tek-
nolojisine yetişmek hatta geçmek 
için çalışmalarımız devam ediyor.

Geleceğin Mucitleri

Yazılım Eğitimi [ (Code   ]
   
Studio)

Sertifikalarını

Aldılar



Ailelerimize Cinsel Gelişim ve Mahremiyet Eğitimi
3 Mart Beşevler Anaokulu toplantı 
salonunda Psikolog Gülçin Dönmez 
Fidan tarafından çocuklarda cinsel 
gelişim ve mahremiyet eğitimi ko-
nulu seminer düzenledik. Velileri-
mizin istekli katılımı ve gösterdikleri 
yoğun ilgi bizleri çok memnun etti. 

Seminer sırasında çocukların fiziksel 
gelişimleri göz önünde bulunduru-
larak cinsel gelişimi desteklemek 
adına doğru anne-baba tutumları 
ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Se-
minere katılan velilerimiz çocukları 
hakkında yaşadıkları olumlu-olum-
suz deneyimleri paylaştı. 

Konuşmanın ardından velilerimizin 
merak ettikleri konuları sormalarına 

fırsat verilerek karşılıklı diyaloglar 
halinde eğitim sonlandırıldı. Böyle-
ce katılım sağlayan velilerimiz akıl-

larındaki soru işaretlerini gidermiş 
oldular.
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Aile Katılım Etkinliği  “Felsefe Ağacı”
Çocukların gelişiminde içinde bu-
lundukları çevre önemli bir rol oy-
nar. Aile ise bu çevrenin en temel 
parçasıdır. Bu yüzden aile katılımı; 
çocukların gelişimi, öğrenimi ve 
okul öncesi eğitimin kalitesi açısın-
dan büyük önem taşımaktadır. Aile 
katılımı ile okulda edinilmiş olan 
kazanımlar evde desteklenmiş olur 
ve süreklilik kazanır. Öğretmen aile-
nin öğrenmeye desteği sayesinde 
hedeflediği amaç ve kazanımlara 
daha kolay ulaşma şansı yakalar. 

3 Mart Beşevler anaokulumuz Rüz-
gar sınıfı velisi olan Göksen Gür-

kan ile gerçekleştirmiş olduğumuz  
‘Çocuklarla Felsefe’ etkinliğinde 
hazırlanmış olan bir hediye pake-
tini  masaya koyarak içinde neler 
olabileceği hakkında fikir yürütül-
meye çalışılarak çocukların bunu 
merak etmeleri sağlandı. Çocuklara 
yöneltilen ‘’Gökyüzünde neler var?’’ 
ve ‘’Mevsimler nasıl oluşur?’’ gibi so-
rular yöneltilerek cevaplarının alın-
ması ve ardından ’’ Bizler bu bilgileri 
nasıl öğrendik?’’  diye sorularak fi-
kirlerini alındı. Bu bilgileri bunları 
merak eden kişilerin araştırarak öğ-
rendiklerini ve bizlerle paylaşmaları 
sonucu bu bilgilere ulaşabildiğimi-

zi öğrendiler. Daha sonra çocuk-
lara bir ağaç resmi gösterilerek bu 
ağacın bir felsefe ağacı olduğunu 
ve ağacın merak edenler ve merak 
ettiklerinin peşlerini bırakmayıp 
öğrenenler sayesinde büyüdü-
ğünden, ağaca bu yüzden ‘’Felsefe 
Ağacı‘’ denildiğinden bahsedildi. 
Etkinliğin sonunda içinde ne oldu-
ğunu merak ettiğimiz paketi açtık 
ve içinden bizler için hazırlanmış 
olan kek ile karşılaştık. Çocuklar 
yapılmış olan bu etkinlik ile belkide 
daha önce hiç duymadıkları ‘’Felse-
fe’’ kelimenin ne anlama geldiğini 
somut bir şekilde öğrenmiş oldular.
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Yabancı Dil Öğretmenlerimiz 
Eğitimdeydi

Yabancı Dil öğretmenlerimiz yıl içeri-
sinde katıldıkları eğitime bir yenisini 
daha eklediler. Cambridge Univer-
sity Press Öğretmen Eğitmeni Steve 
Ogden’le İngilizce öğretiminde yeni 
yaklaşımları hep birlikte ele alan öğ-
retmenlerimiz ayrıca öğrencilerin 
özellikle okuma becerilerini geliştir-

meyi hedefleyen verimli bir çalışma 
yaptılar. 

Öğretmenlerimiz, öğrencilerin  dil 
seviyelerine göre çeşitli hikaye kitap-
larının kullanımı, hikayenin özetlen-
mesi ve böylelikle yeni kelime kalıp-
larının öğretiminin kolaylaşması ile 

ilgili bilgi paylaşımında bulundular.

Öğrencilerin yaş seviyelerine uygun 
ders içi uygulanabilecek farklı ak-
tivitelere de yer verilen eğitiminde 
yabancı dil derslerinde canlılığı art-
tırmak adına uygulamaya yönelik ke-
yifli bir söyleşi de yapıldı.

Anaokulumuzda Montessori Uygulamaları
Maria Montessori eğitim sistemi ço-
cukların en önemli becerisinin kendi 
kapasite ve yeteneklerini geliştirmek 
olduğunu hedefler. Bu amaçla Mon-

tessori sınıfını, gelişimlerine yönelik 
çok sayıda araç gerecin bulunduğu; 
zihinsel, fiziksel, sosyal ve ruhsal ola-
rak gelişebilecekleri; dikkatli biçimde 

düzenlenmiş bir 
çevrede sınırlar 
içerisinde özgür-
lükleri ile birlikte 
yarat ıc ı l ık lar ın ı 
desteklemektedir. 
Bu sistem, eğitim 
açısından çağdaş 
ve ileriye dönük 
bir yaklaşım he-
defleyerek, ya-
şamda bilinmesi 

gereken her şeyin öğrenilebileceği, 
eğitimde çocuğu bir bütün olarak ele 
alan çocuk merkezli bir yöntemdir.

3 Mart Beşevler Anaokulumuz Mon-
tessori yaklaşımını destekleyen bir 
okul olarak, haftalık programında yer 
alan, Montessori sınıfındaki mater-
yaller ile de çalışmaya yer vermekte-
dir. Aynı zamanda tüm sınıflarda ge-
liştirilmiş günlük yaşam materyalleri 
bulunmakta olup, çocuklarımız hem 
sınıfta, hem de Montessori sınıfın-
daki materyalleri kullanma fırsatına 
sahip olarak, gelişimlerini destekle-
mektedirler.



Kış Mevsiminde Sokak 
Hayvanlarını Unutmadık

3 Mart Beşevler Anaokulumuzun ocak  ayında alan 
gezileri kapsamında yaptığımız  ‘’Karda Hayvanlara 
Yiyecek Bırakma’’ etkinliği Çamlıca ormanında ger-
çekleşti. Bu etkinlikteki amacımız çocuklara hayvan 
sevgisini benimsetmek ve hayvanların soğuk havada 
nelerle mücadele ettiğini anlamalarını sağlamaktı. 

Çocuklarımıza poşetler içerisindeki ekmek kırıntıları, 
havuç vb. yiyecekleri hayvanların görebileceği ama 
insanların da basmayacağı yerlere koymaları hakkın-
da bilgi verdik. Hep birlikte gruplara ayrılarak ağaç 
diplerine yiyeceklerimizi bırakarak etkinliğimizi ta-
mamladık. Çocuklar için hem verimli, hem de eğlen-
celi bir etkinlik oldu.
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Hazırlık gruplarımızla haftalık ünite konusunda işlediği-
miz kelimeler yiyeceklerle ilgiliydi. Bunların arasında pizza, 
spagetti, elma, armut, erik, mısır gevreği, biftek ve pasta 
vardı. Bunlardan mevsime uygun olan meyveleri, pizza vb. 
yiyecekleri İngilizce Sınıfına taşıdık. Yaptığımız piknikte bu 
yiyeceklerin tadına baktık ve İngilizcelerini söyledik.

Yeni yiyecek kelimeleri öğrenirken aynı zamanda yemekle 
ilgili olan “Bu yemek nefis”,  “Armutu severim” demeyi, arka-
daşımızın yediği yiyeceği söylemeyi, karşılığında aldığımız 
yiyecekler için de “teşekkür etme”yi, öğrendik. 

Devamında “Bingo” oynayarak öğrendiklerimizi pekiştirdik.

İngilizce Dersinde 
Konumuz: Yiyecekler

3 Mart Beşevler Anaokulu Hazırlık 
Grubu (6 yaş) öğrencilerimizle Eko-
Tim’i oluşturduk. Doğadaki canlıların 
yaşam döngüsü, suya ihtiyaç duy-
maları hakkında oyunlar oynayıp, 
deneyler yaptık, hikâyeler okuyarak 
konunun pekişmesini sağladık. Su 
tasarrufunu anlatıp, önemini vurgu-
lamak adına drama çalışmaları ger-
çekleştirdik ve çeşitli görsellerden 
yararlandık. Su kaynaklarımız ve bu 

kaynakları korumak ile 
ilgili fikirler oluşturduk. 
Suyun tükenebilirliğine 
karşı çözümler aradık, 
çocukların bu anlamda 
sorumluluk bilincini ge-
liştirmeyi amaçladık.

Ayrıca TEGV ve Bursa 
Eko Okullar işbirliğiyle 
oluşturulan Elektronik 
Atık toplama projesin-
de yerimizi alarak ‘’Atma 

Bağışla” sloganı ile çocuklarımıza 
elektronik atıkları çöpe göndermek 
yerine bunların değerlendirilebile-
ceği hakkında veli ve çocuklara bil-
gilendirme yazısı gönderdik. Daha 
sonra velilerimizin de destekleyerek 
gönderdiği, elekt-
ronik atıkları, ço-
cuklarımızla birlikte 
paketleyerek kutu-

lara yerleştirdik. Yapılan bu çalışma 
sonunda çocuklar, elektronik aletleri 
daha dikkatli kullanmaları gerektiği 
ve bozulduklarında, hasar gördükle-
rinde tekrar kullanılmak üzere değer-
lendirilebilecekleri, aksi halde doğayı 
ciddi boyutta zarara uğrattıkları bilgi-
sine sahip oldular.

Doğaya ve top-
luma karşı, daha 
duyarlı bireyler 
yetiştirmek adına 
yaptığımız çalış-
malarda, çocukları-
mızla birlikte sosyal 
sorumluluk proje-
lerinde yer almak-
tan mutluyuz.

Doğaya ve Çevresine Karşı Duyarlı Bireyler
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2016-2017 Eğitim-Öğretim etkinlikleri kapsamında 3 
Mart Beşevler Anaokulu çocuklarımızla ‘’Organik Pa-
zar’’projesini tamamladık.

Etkinlik öncesi çocuklarımıza, evde meyve ve sebzelerin 
faydaları ile ilgili araştırma sorumlulukları vererek okula 
getirmeleri istendi. Çocuklar almış 
oldukları sorumlulukları yerine ge-
tirmenin mutluluğu ile araştırdıkları 
bilgileri çember saatinde arkadaşla-
rıyla paylaştı.

Etkinlik okulumuzun ön sokağın-
da gerçekleşti. Her sınıf kendi pa-
zar tezgahını kurarak, sınıflarda 
hazırlamış oldukları kumbaraları, 
birlikte yapılan konserveleri, çeşitli 
meyveler ve sebzeleri hep beraber 
tezgahlara yerleştirdi. Pazarımıza 
anne-babalar, babaanneler-anne-
anneler, dedeler ve komşuların ka-
tılımı sağlanarak etkinliğimiz keyifle 
tamamlandı.

Çocuklarımız önlüklerini ve hazırla-
dıkları taçları takarak küçük sevimli 
pazarcı oldular. Bir şeyi başarmanın 

sonucunu görmek ve yaptıkları ürünleri sergilemek on-
lara mutluluk verdi. Kendi yaptıkları ürünlerinin satışını 
yapmaya çalışırken alış-verişi öğrendiler. Etkinliğin en he-
yecanlı yanı ise, velilerimizin katkıları ile çocukların,  sınıf-
larına alacakları oyuncağı belirlemeleri oldu.

Organik Pazar Etkinliğimiz
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Okulumuza her yıl geleneksel ola-
rak gerçekleşen veli çocuk günü 
programı bu yıl 11 Aralık Pazar günü 
gerçekleşti. Çocuklarımız aileleri ile 
birlikte okul içi etkinliklere katılacak 
olmanın heyecanı içerisindeydiler. 

Bu etkinlikteki amacımız; anne ba-
balarımızı bir günlüğüne de olsa ço-
cukluk günlerine geri döndürebil-
mek, çocuklarımıza okulda yaşadığı 
deneyimleri aileleriyle paylaşma fır-
satı sunmak, çocuklarının okulda 
bir gününü yaşayarak okulun içeriği 
hakkında bilgi sahibi olmalarını sağ-
lamaktır. 

Etkinliğimiz sınıf içi etkinlik, merkez 
dersleri, görüş ve öneriler olmak 
üzere üç bölümde planlandı. Sınıf 
içi etkinlikte tanışma oyunu ile güne 
başladık, ardından öğrendiğimiz 

şarkılı oyunlardan iki tanesini hep 
birlikte söyleyerek hareketlerini 
canlandırdık ve son olarak her sınıf 
kendi seçtiği bir orf çalışmasını uy-
gulayarak sınıf içi etkinliğini sonlan-
dırdı. Sınıf içi etkinliklerin ardından 
her sınıf kendi programına uygun 
olarak çocuklarıyla beraber merkez 
derslerine katılım sağladı. 

Ardından tekrar sınıf içi etkinliğine 
geçiş sağlandı. Montessori etkinlik-
leri kapsamında bir çocuk seçilerek 
mont giyme ve dökme çalışmaları-
na bireysel olarak yer verildi. Velile-
rimize bu çalışmaların önemi vurgu-
landı.

“Çemberde mumunu yak, duygu-
larını paylaş” etkinliği ve ikram sa-
ati ile etkinliğimiz sona erdi.

Açık Pazar Etkinliği - 
Veli Çocuk Günü
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Çocuk Sokağı Projesi 2. Aşaması;  Başkan Adayları Seçimi
Nilüfer Belediyesi ile birlikte yü-
rütülmeye başlanan çocuk sokağı 
projesinin ikinci aşaması proje baş-
kan adayını belirlemek oldu. Başkan 
adayımızı belirlemeden önce çocuk-
larımız ile birlikte çocuk sokağı yapı-
lacak alanı gezerek proje hakkındaki 
fikirlerini aldık. 

Ardından toplantı salonumuzda 
buluşarak Başkan nedir? Belediye 
başkanı görevleri nelerdir? Sen baş-
kan olsaydın çocuk sokağına neler 
yapmak isterdin? sorularını çocuk-
larımıza yönelterek verdikleri cevap-
lar üzerine konuştuk. Çocuk sokağı 
projesi için başkan seçileceği ve bu-

nun öncesine başkan olmak isteyen 
çocuklarımız arasından üç aday be-
lirleyeceğimiz bilgisi çocuklara ak-
tarıldı. Ardından aday olmak isteyen 
çocuklarımızın isimleri kağıtlara ya-
zıldı ve kura sistemi ile aralarından 
üç aday belirlendi.

Çizgi Kukla 
Gösterisi
Sosyal etkinlikler çerçevesin-
de çocuklarımız ile birlikte 
Aralık ayı tiyatro etkinliğimiz 
Çizgi Kukla gösterisi oldu. 
Okuldan çıkmadan önce ço-
cuklarımız ile servise binerken 
ve servisten inerken,  tiyat-
royu izlerken nelere dikkat 
etmemiz gerektiği hakkında 
sohbet ettik. 

Çizgi kukla gösterisinin konu-
su dostluk, yardımlaşma ve 
hayvan sevgisiydi. Birbirini ta-
nımadığı halde zor durumda 
olan arkadaşına yardım eden 
ve sonrasında hayal ettikleri 
yere ulaşan arkadaşları çocuk-
larımız dikkatle izlediler ve ge-
çişlerde kullanılan müziklerde 
dans ederek çok eğlendiler.
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Nilüfer Belediye’sinin 3 Mart Beşevler 
Anaokulu çocuklarının tasarımları ile 
hayata geçireceği Çocuk Sokağı Pro-
jesi’nin başkan seçimi için çocukları-
mız Barış Meclisinde Belediye Başka-
nı Mustafa Bozbey ile bir araya geldi. 

Yaşayan bir sokak oluşturmak ve ço-
cukların sokak oyunlarını oynamala-
rını sağlamak amacıyla, hayata geçi-
rilen projede yer alan 6 yaş hazırlık 
grubu öğrencilerimiz çalışmalarını 
aktif katılım sağlayarak sürdürmeye 
devam ediyor. 

Bu kapsamda meslek tanıtımlarını 
öğrenen çocuklar, projeyi yöneten 
birim olan Nilüfer Belediye’si Plan ve 

Proje Müdürlüğü’nü ziyaret 
etti. Plan ve Proje Müdürlü-
ğü’nün çalışmaları hakkında 
bilgi edinen çocuklar, merak 
ettikleri sorulara yanıt buldu. 

Çocuklarımız daha sonra Ço-
cuk Sokağı Projesi Başkanı’nı 
seçmek için Nilüfer Barış Mec-
lisi’nde toplandı. Seçime geçilmeden 
önce çocuklarımız Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Be-
lediyesi Başkan Yardımcıları Nazlı 
Yazgan ve Bukle Erman ile tanıştı. 
Çocuklarımızla sohbet eden Başkan 
Bozbey sorulan sorulara yanıt verdi. 
Çocuklara ve bu projeye katkı sağ-
layan herkese bu projede yer alarak 

fikirlerini paylaştıkları için teşekkürle-
rini dile getirdi.

Hazırlık grubu öğrencilerimiz daha 
sonra projenin başkanını demok-
ratik bir şekilde seçtiler. 3 adayın 
yer aldığı seçim sonucunda en fazla 
oyu alan Defne Pera Karakaş Çocuk 
Sokağı Projesinin başkanı olarak bir 
süre oturumu yönetip, arkadaşlarının 
önerilerini dinledi.

Çocuk Sokağı Projesinin 
Başkanını Seçtik
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Çocuklarımız ile çocuk mutfağın-
da  uyguladığımız mutfak etkin-
liğinde “Kurabiye” yapımını ele 
aldık. Keyif alarak yaptıkları etkin-
liğimize, hamur malzemelerimizi 
hazırlayarak başladık. Hepsi çok 
meraklı ve heyecanlıydı.

Kurabiye hamuru için gerekli mal-

zemeleri birlikte sayarak hamuru-
muzu hazırlamaya başladık.  Yo-
ğurma işlemi sırasında  hepsinin 
merak dolu soruları eşliğinde ha-
murumuz hazır hale gelmişti.

Sıra hamur kalıplarıyla şekilli ku-
rabiyelerimizi hazırlamaya geldi-
ğinde sevinçleri görülmeye de-

ğerdi. Minik ellerinin lezzetini ve 
sevgilerini yaptıkları işe katmış-
lardı.  Bir işi başarmanın verdiği 
mutluluk hepsinin gözlerinden 
okunuyordu. Geriye kalan sadece 
sabırla kurabiyelerimizin pişmesi-
ni beklemek oldu. İkindi kahval-
tımızda kendi elleriyle yaptıkları 
kurabiyeleri afiyetle yediler.

Şekilli Kurabiyeler

Kış mevsimini yaşadığımız günlerde 
kar yağışını görmek bizleri ve çocuk-
larımızı çok heyecanlandırdı. 

Bembeyaz görüntüsünün yanında 
bir örtü gibi tabiatı kaplayan kar, 
bizleri çocukluk günlerimize götü-
rürken, çocuklarımız içinde büyük bir 
mutluluk kaynağı oldu. 

Çamlıca ormanı içinde bulunan oku-
lumuz öğrencileri ile fiziki ortamı ve 

mevsim farklılığı gözetmeden bahçe 
etkinliklerine ağırlık veren bir kurum 
olarak ‘soğuk hava yoktur, ince giyil-
miş kıyafet vardır’ düşüncesini pren-
sip edinerek karda oynamanın tadını 
çıkardık.

Çocuklarımızla birlikte eğlenirken, 
çocuğun içinde bulunduğu koşulla-
rı deneyimlemesiyle ilerleyen doğal 
süreçte farklı bilgiler öğrendik. Bu bil-
gilerden en çok dikkat çekenler ise;

Kar suyunun bitkilerin beslenmesin-
de katkı sağlaması,

Yeryüzü ve yer altı su kaynakları için 
çok önemli olduğu,

Kar sayesinde barajların dolarak bize 
enerji sağladığı, 

Havada ve karadaki mikroplardan za-
rarlı olanların, karla birlikte yok oldu-
ğu ve bitkiler üzerinde koruyucu bir 
örtü oluşturduğu oldu.

Çocukluğumuzun Sevinci
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Sudoku oyunu genelde 9x9’luk kare ızgarada oynanan 
bir zeka oyunudur. Değişik boyutlarda  ve karmaşıklık-
ta tasarlanmış modelleri de mevcuttur. Bu modeller-
den önde gelen ve başlangıç olarak tercih edilen oyun 
boyutu 9x9 şeklindedir.   9x9’luk ızgara alanda 3x3’lük 
alt bölmelerden oluşan bölgeler bulunmaktadır.

Temel kural ise bölmede, aynı figürlerin yan yana ve alt 
alta gelmemesidir. Okulumuz koridorunda çocukların 
yaş gruplarını göz önünde bulundurarak, sudoku oyu-
nu hazırladık. Çocuklarımızın ilgi ve heyecan ile katıl-
dıkları oyun sonunda benzer-farklı kavramının yanında  
dikkat çalışmalarına eğlenerek yer verdik.

ÇOCUKSU-DOKU
Haberleşme ve iletişim haftası kapsamında tüm sınıfla-
rımızla Beşevler Postanesine gezi düzenledik. Önceden 
okulumuzda hazırladığımız etkinliklerimizi zarflarımıza 
yerleştirdik. Ailelerimizin adreslerini zarflarımıza yaza-
rak yollamaya hazır hale getirdik. 

Postalarımızı postaneye getirerek postane görevlisine 
yazılı adreslerimize gönderilmek üzere teslim ettik. Et-
kinlik süresince çocuklarımız unutulmaya yüz tutmuş 
alışkanlıklarımızdan olan mektup göndermeyle tanışır-
ken sıra beklemenin de işimizin bir parçası olduğunu 
kavradılar.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Veli 
Bilgilendirme Toplantısı

10-13 Şubat tarihlerinde 3 Mart Beşevler Anaokulu’nda 
Yönetim Kurulu Başkanımız Buğra Küçükkayalar’ın da 
katılımıyla Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK) tanıtımı ve 
2017-2018 eğitim öğretim yılı bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi.

Toplantı Buğra Küçükkayalar’ın açılış konuşmasıyla başla-
yıp, toplantının ve kurumun kuruluş amacından bahsedi-
lerek devam etti. 

ÇEK yönetim şeması hakkında bilgi veren Küçükkayalar, 
kooperatifin öz görevleri, uz görevleri üzerinde durup, 
ÇEK’ de çalışan herkesin bu maddelere özenle uygun dav-
ranış ve tutum gösterdiklerini belirtildikten sonra, ÇEK 

anayasası olarak isimlendirdiğimiz 10 temel ilkenin neler 
olduğunu ve yapılması gerekenler hakkında konuşuldu. 

Ardından sözü Okul Müdürü Rengin Güngör’e bıraktı. 
Rengin Güngör 2017-2018 eğitim öğretim yılı etkinlik 
programından bahsederek, okulumuzda uygulanan eği-
tim yaklaşımı ve sınıf içi etkinliklerimiz hakkında bilgi-
lendirme yaptı. Bunun yanında çeşitli branş dersleri, alan 
gezileri, aile katılımlı etkinlikler, projelerimizden bahsetti. 
Son olarak Montessori yaklaşımının çocuklarımız açısın-
dan önemi vurgulandı. Velilerimizin görüş ve önerilerini 
de aldıktan sonra toplantı sona erdi.

Postane
Gezisi



Etkinlik okulumuz koridorların-
da gerçekleşen kokteyl açılışı 
ile başladı. Kokteyl ardından 

çocuklarımız öğretmenlerimiz tara-
fından sınıflarımıza alındı. Ardından 
velilerimizin de aramıza katılımı sağ-
landı. Dünyada barış ve sevgiyi sem-
bolize eden Noel babalarımız ellerin-
de çanları, sırtlarında hediye çuvalları 
ile sınıflarımıza girdiler. Çocuklarımız 
önceden çalışıp hazırladıkları şarkıla-
rını Noel  baba ve ailelerine heyecan 
ve coşku dolu bir şekilde söylediler. 

Aile katılımlı yeni yıl etkinliğimizde 
Montessori çarkını kullanarak, eski 
yılın sona erdiğini, yeni bir yıla gir-
diğimizi işledik. Dünyamızın güneş 
etrafındaki dönüşünü tamamladı-
ğında bir yılın daha geride kaldığını 
ve bir yaş daha büyüdüğümüz kav-
ramını çocuklarımızla beraber dra-
matize ettik. Bu sayede bir yaş daha 
büyümenin heyecanını yaşadık.

Noel babalar, farklılığa saygı çerçeve-
sinde çocuklarımızın okulda kazan-
dığı davranışları ve yeni yıl için güzel 
dileklerini paylaşıp, çocuklarımıza 
hediyelerini verdiler. Ailelerimiz ve 
çocuklarımızla beraber hoşça vakit 
geçirdiğimiz güzel bir akşam yaşa-
dık.

Barış ve Sevgi Dolu Yeni 
Bir Yıla Merhaba
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3 Mart Beşevler Anaokulu olarak, 2016 yılını geride bırakıp, 2017 yı-
lına girmeyi çocuklarımız ve velilerimiz ile beraber aralık ayının son 
günlerinde  gerçekleştirdiğimiz aile katılımlı etkinlik ile işledik.
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Mezun Olacak Öğrencilerimizin İlkokul 
İle Tanışması
Okulumuz hazırlık grubu öğrencileriyle 1. sınıfa başlaya-
cak öğrencilerimizin deneyim sahibi olmaları ve merak 
ettikleri hakkında bilgilenmeleri adına 3 Mart İlköğretim 
okuluna gezi düzenledik. 1. sınıf örnek ders izleme prog-
ramına katılacak olan 6 yaş grubu öğrencilerimiz ilköğre-
tim kurumuna gidecekleri ve farklı bir ortam görecekleri 
için çok heyecanlıydılar. 

Okula giriş yaptığımızda önceden belirlenen gruplarımı-
zın farklı sınıflara dağılımı yapıldı. Katıldıkları sınıflarda 
geçen yıl okulumuzdan mezun eski arkadaşlarıyla karşıla-
şan çocuklarımız onlarla tekrar birlikte olmanın mutlulu-
ğu içerisindeydiler. Bir ders saati sınıf öğretmeni bir ders 
saati de branş öğretmenleri ile aktif olarak ders işleyen 
çocuklarımız 10 dk teneffüs molasını yaşama deneyimine 
de sahip oldular. 

Etkinliğin sonunda arkadaşlarımızla vedalaşıp, öğret-
menlerimize teşekkür ederek okulumuza geri döndük. 
Çocuklarımız bu güzel günü diğer arkadaşlarıyla keyifle 
paylaştılar.

Oyun Engel Tanımaz Parkında Buluşma
“Çocuk Sokağı Projesi” kapsamında 
ilkokul çocukları tarafından tasar-
lanıp, Nilüfer Belediyesi tarafından 
hayata geçirilen “Oyun Engel Tanı-
maz” parkına gezi düzenledik. 

Parkın meydanında projede yer 
alan öğrenciler ile buluşarak bu 
projeyi nasıl tasarladıkları ve hangi 
aşamalardan geçtikleri hakkında 
verdiği bilgileri dinledik. Ardından 
parkı gezmek üzere 4 gruba ayrıl-
dık. Her grubun başındaki, projede 
görevli öğrenciler parkta gezilen 
bölümlerle ilgili çocuklarımıza oyun 

alanlarının detaylarını anlattılar. 

Oyun alanlarını gezerken farklı gö-
rüş ve önerilerimizi paylaşmanın 
yanı sıra, oyun alanlarından bazı-
larını kullanmanın heyecanı ve eğ-
lencesini yaşadık. Ardından çocuk 
meclisinde yaptığımız toplantıda 
en çok beğendiğimiz oyun alanını 
ve eklemek istediklerimizi paylaştık. 

Son olarak dramatize ettiğimiz 
oyun bölümlerini canlandırarak il-
ginç heykeller oluşturduk, çok keyif 
aldık.

Hünkar Köşkü’nde 
Kuşbakışı ve 

Solucan Bakışını 
Öğrendik 

Çocuk sokağı projesi kapsamında 
kuş bakışı ve solucan bakışı kavram-
larını işlemek adına Hünkar Köşküne 
gezi düzenledik. 

Öncesinde müze kavramını tekrar 
etmek amacıyla köşkün içini gezerek 
Atatürk’e ait eşyaları inceledik. Köş-
kün giriş kapısında bulunan taşlar 
üzerinde zıplama çalışmaları yapa-
rak engebeli ve düz kavramları hak-
kında konuştuk. 

Ardından teras kısmına geçerek kuş 
bakışı olarak aşağıya baktık. İşaret 
ve başparmaklarımızı kullanarak ya-
kın ve uzak evlerin ölçülerini aldık. 
Ardından restoran kısmına geçerek 
kuş bakışı, solucan bakışı oyununu 
oynadık. 

Son olarak şehrin bir kısmının kuş 
bakışı planını aydınger kağıdı üzeri-
ne kopya ettik. Çalışmalar sırasında 
çok eğlendik.
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DELF Fransız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından veri-
len resmi bir dil diplomasıdır. Bu diploma tek elden 
hazırlanmış mesleki, akademik ve eğitim alanların-
da uluslararası geçerliliğe sahiptir.

Okulumuzda Fransızca dersinde Avrupa Dil Birliği 
kriterlerine göre hazırlanmış ders programlar takip 
edilmekte ve öğrencilerimiz Avrupa Dil Birliği kri-
terlerine göre uygulanan DELF sınavlarına hazırla-
maktır. Bu yıl bu sınava katılan öğrencilerimiz de A1 
düzeyinde başarılı olmuşlardır.

4. sınıftan haftada 3 saat olarak başlayan ikinci dil 
eğitimimiz için A1 seviyesi oldukça önemli bir sevi-
yedir. Bu çabaların sonucunda elde edilen belgeler, 
birer sertifika değil ömür boyu geçerliliği olan birer 
diplomadır. Dünyada Fransızca konuşulan tüm ül-
kelerde geçerliliği vardır.

Emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyor, 
öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

DELF A1 Sınavlarında Büyük Başarı
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PAFİN’li Kitap Günleri
Okulumuz, bu yıl da 30 Kasım - 2 Aralık 2016 
tarihlerinde Türkiye’nin ilk gezici kitabevi 
olan PAFİN’i konuk etti. Üç gün boyunca 
hazırlık sınıfımızdan 8. sınıflarımıza 

kadar  tüm öğrencilerimiz farklı ve eğlenceli bir atmosfer-
de hazırlanmış olan bu kitabevinde, hem farklı alanlarda 

yayınlanan kitapları inceleme, hem de alışveriş yapma 
imkanı buldular.

1. Sınıflarla “Kuralları 
Biliyorum”  Eğitimi

Okulumuz Rehber Öğretmeni Yeşim Çoruh Güler; 1.sı-
nıf öğrencilerimizin eğitim ve öğretim hayatlarında en 
önemli kazanımlardan birisi olan kurallar ve kurallara 
uyma bilincini oluşturmayı amaçlayan eğitimle öğren-
cilerimizle verimli bir çalışma gerçekleştirdi. Öğrencileri-
mizin etkin katılımıyla gerçekleşen eğitim, beyin fırtınası 
yöntemiyle, çocuklarımızın öğrendiklerini içselleştirme-
ye yardımcı olacak kendi öğrenmelerini gerçekleştirme 
fırsatı sundu.

Anasınıflarımızın Hint Partisi
3 Mart Azizoğlu İlköğretim Kurumları Anasınıfı, Gökkuşa-
ğı ve Güneş sınıfı öğrencileri, ‘’Dünya Vatandaşlığı’’ başlıklı 
proje çalışmaları kapsamında bu yıl toplam dokuz ülkeyi 
tanımayı hedefledi. 

Bunlardan biri de Hindistan’dı. Hindistan’ı hazırladıkları 
slaytlarla arkadaşlarına tanıtan öğrencilerimiz hem su-
num yapmanın hem de farklı ülkeler tanımanın heyeca-
nını yaşadı. 

Slayt sunumlarında sevgi için yaptırılan en önemli anıt ola-
rak kabul edilen ve dünyanın yedi harikasından biri olan 
Tac Mahal’i, Hindistan’ın bayrağını, bahar ayında yapılan 
Holifestivalini, para birimi rupi’yi, hint kınasını, kobra yılanı 
oynatıcılarını, yöresel kıyafetlerini, Ganj Nehri’ni, baharat-
larını, muson yağmurlarında eğlenen çocukları, kalabalık 
trenlerini, kutsal ineklerini ve Buda heykelini anlattılar.

Öğrencilerimiz oldukça ilgiyle dinlenen Hindistan ülkesine 
ait proje sunumları sonrasında Hint partisi düzenleyerek 
projelerini renklendirdi. Partiye hızmasıyla, dövmesiyle, 
hint kınaları, takıları ve süslü kıyafetleriyle katılan öğren-
cilerimiz hint müziği eşliğinde yaptıkları danslarla oldukça 
eğlendi.



ÇAĞDAŞ HABER 47

Bu yıl 3. sınıf öğrencilerimizin İspan-
ya’daki L’ateneu okulundan arkadaş-
ları var! Okulumuz 3. sınıf öğrencileri 
Barcelona’daki L’ateneu okulu ile yıl 
boyunca devam edecek bir e-twin-
ning projesi yürütüyorlar. Öğrenciler, 
Dünyanı Tanımama İzin Ver’ isimli 

proje dahilinde her ay farklı konular 
ile kendilerini, şehirlerini, ülkelerini, 
yaşam tarzlarını tanıtacak ve arka-
daşlarınınkini öğrenecekler.

 Her ay arkadaşlarından gelecek olan 
projeleri büyük bir merakla bekleyen 

öğrenciler gönderecekleri projeleri 
de büyük bir özenle tamamlıyorlar. 

Ekim ayında ailelerini tanıttılar ve ar-
kadaşlarının ailelerini tanıdılar. Kasım 

ayında şehirleri Bursa’yı tanıttılar ve 
arkadaşlarının şehri olan SantJoan 
Despi’yi tanıdılar.

Aralık ayı projesi olarak ise yeni yıl 
kartları hazırlayıp, içine güzel dilek-
lerini yazıp yolladılar. Onlara gelecek 
olan yeni yıl kartlarını heyecanla bek-
liyorlar.

L’ateneu, İspanya  İle Yeni Projemiz:
‘Let Me Know Your World’

4. sınıflar sosyal bilgiler dersinde 
“Geçmişimi Öğreniyorum” ünitesinde 
Milli Mücadele’nin kazanılmasında ve 
Cumhuriyet’in ilanında Atatürk’ün ve 
Türk büyüklerinin önemini Mudanya 
Mütareke Binasına gezi yaparak daha 
da pekiştirdiler.

Öğrenciler Mudanya Ateşkes Antlaş-
ması ile TBMM’nin kazandığı siyasi 
zaferi yerinde gördüler. Belgeleri in-
celediler ve fotoğraflar çektiler.  
Gezimizi, emekli Tümgeneral Yaşar 
Paşa’nın anlattıkları daha da renklen-
dirdi. Yaşar Paşa tarihe ve Mudanya 

Ateşkes Antlaşmasının büyük kah-
ramanı İsmet Paşa ile olan hatırasını 
öğrencilerimize büyük bir zevkle an-
lattı ve tarihimizi daha da yakınlaştır-
dı.

Mondros ve Osmanlı İmparatorlu-
ğu tarihe karışırken; Mudanya Ant-
laşması ile yeni, diri bir Türk Devleti 
doğdu. Arkasından gelen Lozan Barış 
Antlaşması yeni Türk Devletinin sınır-
larını çizdi.

Bütün bu tarihi belgelere, Batı Cep-
hesi Komutanı İsmet İnönü’nün ve 
antlaşmayı imzalayan generallerin 
balmumu heykellerine tanıklık et-
mek öğrencilerimize, geçmişimizi 
öğrenmenin önemini bir kez daha 
hatırlattı.

 4. Sınıflar   Mudanya Mütareke Binasında
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Sorumluluklarımın Farkındayım
Rehber öğretmenimiz Yeşim Çoruh 
Güler, Karakter Eğitimi kapsamında 
sorumluluk sahibi bireyler yetiştir-
mek ve bu konuya ilişkin farkında-
lık kazandırabilmek amacıyla Ana 
sınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencilerimize 
“Sorumluluklarımın Farkındayım” 

eğitimi verdi.  Verilen eğitimle öğ-
rencilerimizin evde, okulda ve so-
kakta almaları gereken sorumlu-
lukların neler olduğu üzerine bilgi 
vererek, sorumluluklarımızı yerine 
getirmemizin toplumsal yaşamdaki 
rolünü paylaştı. 

Öğrencilerimiz verilen eğitimde uy-
gulanan grup etkinliğiyle, aldıkları 
sorumlulukları birbirleriyle payla-
şarak kalıcı öğrenmeler gerçekleş-
tirdiler. 1. ve 2. sınıf düzeyinde afiş 
çalışmalarıyla sorumluluklarını res-
mederek yansıttılar.

Akran Zorbalığına Karşıyız

Rehber Öğretmenimiz Yeşim Çoruh Güler, Akran 
Zorbalığına ilişkin farkındalık kazandırabilmek için 
Ana Sınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencilerimize yönelik bir 
eğitim gerçekleştirdi. 

Akran Zorbalığının bir ya da birden çok öğrencinin 
kendilerinden daha güçsüz öğrencileri kasıtlı ve sü-
rekli olarak rahatsız etmesiyle sonuçlanan ve kişinin 
kendisini koruyamayacak durumda olduğu bir sal-
dırganlık türü olduğuna işaret eden Güler; zorbalı-
ğın türlerinden bahsedip, fiziksel, sözel, sosyal şid-
det ve eşyalara şiddetin üzerinde durdu.

Öğrencilerin zorbalıkla ilgili duyarlılığını artırabil-
mek için yapılan eğitim, yaratıcı drama çalışması ve 
çeşitli videolarla desteklendi.

Enerjini  Boşa  Harcama 
Afiş  Çalışmaları

Eco-Tim öğrencilerimiz birinci, ikinci ve üçüncü sınıf 
öğrencilerimizin enerji türleri konusunda dikkatini çek-
mek için enerji türleri konulu afişler hazırladılar. 

Bu afişleri sınıf kapılarına asarak sınıfları enerji türlerine 
göre isimlendirdiler. Enerji türlerinin neler olduğunu 
merak eden öğrenciler kapıdaki sloganların anlamları-
nı öğrenmek istediler ve enerjinin tasarruflu kullanımı 
konusunda duyarlılık kazanmaya başladılar. 

Sloganlar ile başlayan merak uyandırma sürecinin ar-
dından öğrencilerimiz, ilerleyen zamanlarda arkadaş-
larını daha detaylı bir şekilde bilinçlendirmek için slayt 
sunum hazırlayacak, birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğ-
rencilerine slayt sunum yapacaklar, merak ettikleri so-
ruları cevaplandıracaklar.

Lütfen Duyarlı Olalım… En Ucuz Enerji Tasarruf Edilen-
dir
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Geleceğe Bir 
Damla Sakla

Eco-Tim öğrencilerimiz Eco-School Etkinlikle-
ri kapsamında bu kez   “SU GELECEKTİR, AKIP 
GİDEN GELECEĞİMİZİN ELİNDEN TUTUN, GELE-
CEĞE BİR DAMLA SAKLA, DAMLAYA DAMLAYA 
ÇÖL OLMASIN” gibi sloganlarla yola çıkarak 
suyun hayatımızdaki önemine değinmek iste-
diler.

Su hem insan hayatı hem de diğer canlılar için 
oldukça önemlidir. Öğrencilerimiz okul dışın-
daki yaşam alanlarında da bireyleri bilinçlendir-
mek ve farkındalık yaratmak adına suyun israfı 
konulu mini broşürler hazırladılar. 

Bu broşürleri yaşadıkları apartmanların duvar-
larına asarak bu konuya dikkat çekmek istedi-
ler. Konuyla ilgili olumlu dönütler aldıklarını ve 
insanların merak ettikleri için okuyarak kendile-
rine bu konuda danıştıklarını paylaştılar. 

Bir gün su kaynaklarımız tükenebilir ve susuz 
kalabiliriz. Günümüzde gelişen küresel ısın-
ma ve çevre kirliliği gibi nedenlerle kuraklık 
ve suların kirlenmesi gibi problemler ortaya 
çıkmaktadır. Bu da içilebilir su kaynaklarımızı 
azaltmaktadır. Dünyadaki canlı yaşamının de-
vamlılığı için su kaynaklarını kuraklıktan koru-
malı ve temiz tutmalıyız.

Miniklerimiz Yerli Malı 
Haftasını Kutladı

Çek Özel 3 Mart Azizoğlu Ku-
rumları Anaokulun’da Yerli 
Malı Haftası çeşitli etkinlikler-
le kutlandı. 

Yerli Malı Haftası kapsamın-
da düzenlenen etkinliklerde 
anaokulu öğrencilerine öğ-
retmenler tarafından yerli 
malının önemi anlatıldı.

Yerli ürünler hakkında verilen 
bilgilerin ardından yapılan 
etkinliklerle ilgili olarak açık-
lamalarda bulunan Anaokulu 
öğretmenleri ‘’Kendi değer-
lerimizi miniklere kavratmak 
amacındayız. Bu yüzden her 
yıl kutlamaya ve anlatmaya 
çalışıyoruz. Yükselmek istiyor-

sak yerli malı ürünlerimize de 
sahip çıkmalıyız” mesajını ver-
diler.

1. Sınıflarla Dikkat
Güçlendirme Çalışmaları

Rehber Öğretmenimiz Yeşim Çoruh Güler çağımızda giderek 
daha önemli bir sorun olan dikkat problemlerini azaltmaya yö-
nelik olarak,1. sınıf öğrencilerimizle dikkat güçlendirme etkin-
likleri yapmıştır. 

Yapılan etkinliklerde, görsel dikkatin ayrıntılara odaklanabil-
mesi ve sürdürülebilmesi, benzerlikleri fark edebilme becerileri 
desteklenmeye çalışılmıştır. 

Bu çalışmalar doğrultusunda el göz koordinasyonunu sağlayıp, 
ince motor becerilerini kullanarak öğrencilerimizin öğrenme 
ve çalışma becerilerine katkı sağlanmıştır.

49
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EKO TİM
İş Başında

Eco-School Projesi kapsamında okulumuz 4. sınıf öğrencileri bu yıl da 
geçen yıl olduğu gibi ‘enerji’ temalı çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu çalışmaların bir parçası olarak, EKO-TİM öğrencileri 1, 2 ve 3. sınıfta-
ki kardeşlerine ‘Enerji Türleri ve Enerjinin Tasarruflu Kullanımı’ konulu 
slaytları ile sunumlarını yaptılar. 

Sunumlar esnasında minik öğrencilerimiz heyecanla bu bilgileri ağa-
bey ve ablalarından dinlerken, 4. sınıf öğrencilerimiz ise EKO-TİM gö-
revlisi olmanın gururunu yaşadılar. 

Sunumların daha anlaşılır olması için EKO-TİM öğrencileri bir hikaye 
oluşturup bu hikayeyi arkadaşlarına anlattılar. 

Hikayenin sonunda kendi evlerindeki durumları kıyaslayarak alabile-
cekleri önlemleri daha iyi kavradılar. 

Sunum sonrası soru-cevap yöntemi ile öğrenilenler de pekiştirildi.

Günümüzde tasarruflu olmanın, 
enerjiyi ve atık malzemeleri geri dö-
nüştürmenin ne kadar önemli oldu-
ğunun hepimiz farkındayız. Atık ola-
rak değerlendirilen maddelerin çoğu 
geri dönüştürülebilir malzemelerden 
oluşur.

Eco- School Projesi kapsamında, oku-
lumuz dördüncü sınıf öğrencilerin-
den oluşan Eco-Tim’in de bizlere bu 
konuda bir mesajı var.

‘’AYRIŞTIRIYORUZ, KAZANDIRIYORUZ, 

DÖNÜŞTÜRÜYORUZ!’’ sloganıyla yola 
çıkan öğrencilerimiz önce atıkların 
geri dönüşüm halkasına katılması 
için neler yapılabileceği konusunda 
beyin fırtınası yaptılar.

 Ortaya çıkan harika fikirlerini hayata 
geçirmek için hemen işe koyuldular. 
Bu çalışmalarda daha önce tasarlan-
mış olan ya da kendi tasarımları olan 
ürünlerini ortaya koydular. 

Bu ürünlerden oluşan sergimiz ilko-
kul öğrencileri tarafından büyük ilgi 

gördü. Sergide görevli olan öğren-
cilerimiz arkadaşlarına tasarladıkları 
eşyaları ve kullanım alanlarını anlat-
tılar. Bu şahane çalışmaları yaparken 
büyük uğraş veren ECO-TİM öğrenci-
lerimize teşekkür ediyoruz.

Hayatımız tüketmek ve tükettikleri-
mizden ve kabuklarından ışık hızıyla 
kurtulmakla geçiyor!

UNUTMAYIN! HER ATIK ÇÖP DEĞİL-
DİR!

Her Atık Çöp Değildir
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Matematik Zümresi tarafından tüm ortaokul öğrencilerimiz ve 
öğretmenlerimizin katıldığı ‘’BULMACA-ÇÖZMECE’’ yarışması 
yapıldı.

6. derste 5. ve 6. sınıflarımız; 7. derste 7. ve 8. sınıflarımız or-
taokul koridorlarının çeşitli yerlerine asılan matematik sorula-
rını çözmeye çalıştılar. Soruları doğru cevaplayan öğrencilere 
değişik hediyeler verildi. Bu eğlenceli etkinlikte öğrencilerin 
matematik sorularını çözerken çok büyük keyif alarak soruları 
çözmek için gayret sarf ettikleri gözlendi.  

Tüm öğrencilerimize ve katkılarından dolayı da Matematik 
Zümresi’ne teşekkür ederiz.

Matematik ‘’Bulmaca-Çözmece’’ Etkinliğimiz

ROBOÇEK-Robotik ve FLL çalışmaları kapsamında 2016-2017 proje dönem 
konusu olan ‘‘Yaşam Ortaklarımız Hayvanlar’’  ile ilgili çalışmalarımız başladı. 

Öğrencilerimiz bu süreçte seçtikleri konu kapsamında Nilüfer Belediyesi 
Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi gezisine katılarak, hayvan hakları ve şeh-
rimizdeki sokak hayvanlarının durumları hakkında veteriner hekimlerden 
bilgi alma fırsatı buldular.

Göstermiş oldukları misafirperverliklerinden dolayı Nilüfer Belediyesi Vete-
riner Hekimlerine teşekkür ediyoruz.

FLL –Yaşam Ortaklarımız Hayvanlar



Okulumuzun açıldığı günden bugüne kadar gelenek-
sel hale gelen ”Açık Pazar” etkinliğimizi bu yıl da yine 
anasınıfı ve 1. sınıf öğrencilerimizle gerçekleştirdik.

Yapılan derslere çocukları ile birlikte katılan velile-
rimiz oyun oynadılar, kesip biçtiler, şarkı söylediler, 
harf öğrendiler, İngilizce etkinlikler yapıp, seramik ve 
resim çalışmaları yaptılar. Kısacası velilerimiz okulda 
güzel bir gün geçirip öğrencilik yıllarına geri döndü-
ler.

Okulumuzdan son derece keyifli ayrılan veliler, çocuk-
larıyla güzel bir gün geçirdiklerini, sürece dahil olup 
çocukların gün boyu yaşadıkları ortamı ve çocukları-
nın sınıf içerisindeki davranışlarını gözlemlediklerini, 
dersleri ve öğretmenleri daha yakından tanıma fırsatı 
bulduklarını dile getirdiler. Etkinlik sonrası velilerimiz 
kendi yaptıkları ikramları çocukları ve diğer velilerle 
birlikte sohbet ederek tattılar.

Okul müdürümüz Ayla Okumuş katılımlarından dola-
yı velilerimize teşekkür etti. 

Etkinliği planlayan ve düzenleyen müdür yardımcı-
larımız Yalçın Cİngöz, Ebru Yılmaz ve İlkokul Eğitim 
Koordinatörümüz Meral Ömür’e, hazırlık ve 1. sınıf 
öğretmenlerimize ve etkinliğimize dahil olup çocuk-
larını ve bizi mutlu eden velilerimize teşekkür ediyo-
ruz.

Geleneksel ‘Açık Pazar ‘ Etkinliği
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Çok Sesli Koromuz  Korupark AVM’de
ÇEK Özel 3 Mart Azizoğlu İlköğretim Kurumu Çok Sesli 
Korosu yılbaşı etkinliği kapsamında Korupark AVM’de 
Flash Mob gösterisi düzenledi.

Bir anda ortaya çıkarak şarkı söylemeye başlayan koro-
muz gerek ses uyumu gerekse dans figürleriyle dikkatleri 

üzerine çekmeyi başardı. 

Suat Şahin ve Onur Kahvecioğlu’nun çalıştırdığı oku-
lumuzun “Çok Sesli Korosu” gösteri sonunda Korupark 
AVM’deki izleyicilerden büyük beğeni toplayarak alkış-
landı.

Okulumuzda 27 Aralık Çarşamba- 30 Aralık Cuma 
günleri arasında, Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hema-
toloji ve Onkoloji Hastanesi Kök Hücre Nakil Merke-
zi’ne -80 derece tıbbi dondurucu alınmasına katkı 
sağlamak amacıyla Fen Bilimleri Zümresi ve LÖDER 
iş birliği ile yeni yıl satış standı açıldı.

Bu yıl 4. sü düzenlenen etkinlikte, yürekleri zengin 
öğrencilerimiz, arkadaşları Arda Adalı gibi lösemi 
hastası olan çocuklara yardım yapmak için alışveriş 
yaptılar. Maddi manevi değeri olan bu standa gös-
terdikleri ilgiden dolayı ÇEK 3 Mart ailesine teşekkür 
ediyoruz.

“ÇOCUKLAR AĞLAMASIN, GÜLSÜN DİYE”

LÖDER Hediyelik Satış Standı



Okulumuz öğrenci, öğretmen ve çalışanları yeni yılı 
coşku ile karşıladılar. 

Sınıfları kendi elleriyle süsleyen öğrencilerimiz yeni yıl 
hediyesi için aralarında çekiliş yaptılar.

Sınıflarında öğretmenleri ile birlikte yeni yıla merhaba 
eğlencesi düzenleyerek doyasıya dans edip şarkı söy-
leyen öğrencilerimiz, heyecanla hediye paketlerini aç-
tılar. Pastalarını kesip, büyük bir coşku ile eğlendiler.

Müzik öğretmenlerimiz ve yeni yıl şarkıları çalan bir 
grup öğrencimiz  sınıflara sürpriz yaparak yeni yıl şar-
kıları söylediler ve herkese çikolata ikram ettiler. 

ÇEK ailesi olarak; 2017’nin  karanlığın aydınlığa ulaş-
tığı, sevginin çoğaldığı, bilimin ışığında mutlu bir yıl 
olmasını diliyoruz.
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Hoş 
Geldin 
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Karne Heyecanı
Öğrencilerimiz 2016-2017 Eğitim Öğ-
retim Yılının 1. dönem sonu karnele-
rini 20 Ocak günü aldılar. ÇEK Özel 3 
Mart Okullarında; tatile girme heye-
canının yanında karne alma heyecanı 
da doruktaydı. Özellikle okuma yaz-

mayı öğrenen 1. sınıf öğrencilerimiz 
ilk karnelerini alırken, anne ve baba-
ları da onların bu mutluluğuna ortak 
oldular. Okul müdürümüz Ayla Oku-
muş, 1. yarıyılın kapanış mesajında 
öğrencilerimize tatilde sinema ve ti-

yatroya gitmeleri, kitap okumaları ve 
aileleriyle kaliteli zaman geçirmeleri-
ni, 3 Mart’ lı  olmanın sorumluluğunu 
ve gururunu her yerde taşımanın 
önemini belirterek mutlu ve sağlıklı 
tatil dileklerini iletti.
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Okulumuz 3. sınıfların hazırlamış ol-
duğu “Anlatacaklarım Var” etkinliği 
öğrencilerimizin topluluk önünde 
kendini ifade edebilme, sahip oldukla-
rı yeteneklerini, anlama ve anlatım be-
cerilerini ortaya çıkarabilme amacıyla 
hazırlandı

3. sınıflarımız öğrencilerinin deney, 
anlatım, soru cevap, drama, afiş hazır-
lama, sunuş yoluyla öğrenme, oyun-
laştırma gibi teknik ve yöntemlerle 
hazırladıkları çalışmalar, okulumuzun 
fuaye alanında, velilerimize ve gelen 
misafirlerimize sunuldu.

Sunumlar sonucunda öğrencilerimi-
zin sevinci ve heyecanı, velilerimizin 
ve öğretmenlerimizin çocuklarımızla 
duydukları mutluluk görülmeye de-
ğerdi.

Öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür 
ediyoruz.

Anlatacaklarım 

Var!



Öğrencilerimiz disiplinler arasında 
Matematiğin yerini görmek, anali-
tik algıyı geliştirmek, matematiğin 
günlük hayatta ne işe yaradığını 
anlamak ve bütün bunlar için po-
zitif algıyı geliştirmek hedefi ile 
eğlenceli, oyunlu bir eğitim günü 
yaşadılar.

‘’Matematik ve Müzik’’ oyunu 
ile farklı disiplinlerin ilişkilerini; 
‘’Kümes’’, ‘’Yoğun Trafik’’, ‘’Çevre’’, 
‘’Denge Çubuğu’’, ‘’İstasyonlar’’ 
oyunlarıyla analitik düşünmeyi; 
‘’Yuvarlamak’’, ‘’Hanoi Kuleleri’’, 
‘’Altıgen Avı’’, ‘’Yansımalar’’ ve ‘’Ka-
leydoskop Aynaları’’ oyunları ile 
de yaratıcı düşünmeyi ve çözüm 
üretmeyi yaparak, yaşayarak öğ-
rendiler.

Avustralya’dan örnek alınmış pratik 
matematik eğitimi ile tanışan öğren-
cilerimiz ilginç bulduklarını, eğlen-

diklerini ve matematiğin hayatımız-
da ne kadar yeri ve önemi olduğunu 
anladıklarını ifade ettiler.

Pratik Matematik Etkinliği
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✦ Oyun temelli bir öğrenme programı olan ‘’Pratik Matematik’’ etkinliği 9 Şu-
bat’ta 5. sınıf, 10 Şubat’ta 6. sınıf öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleşti. Öğ-
rencilerimiz formül kullanmadan oyunlar oynayarak problemler çözdüler. 
Matematik ve Fen’e farklı bir alandan dokundular.



Özel 3 Mart Azizoğlu İlköğretim Ku-
rumu Anaokulu öğrencileri, Çocuk 
Bilim Müzesi’ni ziyaret etti. Bilimi 
sevdirmek ve onların fen teknoloji, 
matematik gibi alanlarda hayal güç-
lerini ve merak duygularını harekete 
geçirmek için zengin öğrenme orta-
mına sahip olan müzede öğrencileri-
miz hem merak duygularını geliştirdi, 
hem de oldukça eğlendi.

Çocuk Bilim Müzesi’nde; Oynuyorum 

Öğreniyorum, Su Dünyası, Müzik ve 
Ses gibi bölümlerde iki ayrı gruba ay-
rılan öğrencilerimiz, istasyonlar oluş-
turarak etkinliklere katıldı. 

İnteraktif öğrenme istasyonları ile 
soru sormayı, keşfetmeyi aktif olarak 
öğrenmeyi ve bilimin temel prensip-
leri konusunda farkındalık kazandır-
mayı amaçlayan müzede, öğrencile-
rimiz etkinliklere büyük ilgi gösterdi.

Güneş ışığının renklerini, gölgelerin 

sihrini, hareket eden resimleri, dönen 
tüneli, kalp ritmimizin atışını ilgiyle 
izlediler, denediler. Telli bir çalgıyı tel-
leri olmadan sadece el hareketleriyle 
çaldılar, sihirli dumanları izlerken, bir 
yandan da baloncukları üflemek için 
yarıştılar. Dinozorların gizemli dünya-
sına yolculuk ettiler, kumda dinozor 
kemikleri aradılar.

Gezimiz bittiğinde hepsi bir daha ne 
zaman geleceklerini sordular.

Çocuk Bilim Müzesindeydik
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Bir Kelime - Bir İşlem 
Coşkusu
Türkçe ve matematik zümrelerince hazırlanan ve okulumuzun 
olmazsa olmaz etkinliklerinden olan ve yarı finalleri ocak ayında 
gerçekleştirilen “Bir Kelime-Bir İşlem” yarışmasının finali şubat 
ayında yapıldı.

Okulumuzun konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmalar 
baştan sona zevkli ve çekişmeli geçti. Seyircilerin de oturdukları 
yerden sözcükler buldukları, işlemleri yaptıkları gözlerden kaç-
madı.

Dönem boyunca gerçekleştirilen yarışmalarda rakiplerini geçerek 
finale yükselen 6-A ve 7-A sınıfları final yarışmasında karşılaştı.

Son derece zevkli ve heyecanlı geçen yarışmayı izleyen öğretmen 
ve öğrenciler de sözcük bulma ve işlem yapmada kendileriyle ya-
rıştılar.

Yarışmayı 73 puanla bitiren 7-A sınıfı bu yılın kazananı oldu.

Yarışma, sertifikalarının dağıtılması ve toplu fotoğraf çekimiyle 
sona erdi.
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Türkçe zümresi tarafından her yıl ha-
zırlanıp sunulan “AYTIŞMA”da final 
heyecanı yaşandı. Elemeleri daha 
önce gerçekleştirilen aytışmanın fi-
nalinde 7/B ve 8/C sınıfları karşı kar-
şıya geldi.

“Modern çağ insanları daha mutlu-
dur.” tezini savunan 7/B sınıfı konuş-

macılarıyla “Eski çağ insanları daha 
mutluydular.” antitezini savunan 8/C 
sınıfı konuşmacıları, jüriyi ikna etmek 
için ter döktüler.

Birbirinden ilginç, somut ve çarpıcı 
düşüncelerin, örneklerin yer aldığı 
konuşmalar izleyenler tarafından il-
giyle dinlendi. 

Jürinin oldukça zorlandığı Aytışmayı, 
“Eski çağ insanları daha mutluydular.” 
Tezini savunan 8/C sınıfı çok az puan 
farkıyla kazandı.

Aytışma, etkinlik sertifikalarının ve-
rilmesi ve toplu fotoğraf çekimleriyle 
sona erdi.

“Aytışma” Finalinde Hararetli 
Konuşmalar
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Anaokulu öğrencilerimiz, Enerji Ta-
sarrufu Haftası kapsamında, Bursa 
Merinos Enerji Müzesi’ne gittiler.

Gezimizde öğrencilerimiz müze at-
mosferini ilgiyle incelediler. Elekt-
rik dağıtımı bölümü, türbin dairesi, 
pompa dairesi gibi bölümlerin işlev-
lerini ve su buharından nasıl enerji 
elde edildiğini dinlediler ve müze 
rehberimize sorular sordular.

Fabrika döneminde çalışan işçi hey-
kelleri, işçi defterleri ve işçi futbol 
takımının aldığı kupalar epeyce ilgi-
lerini çekti. Enerji kaynaklarının neler 
olduğunu dinledikten sonra rüzgar 
gülü etkinliği ile geziyi tamamladılar.

16 Ocak Pazartesi günü ÇEK 
Özel 3 Mart Beşevler Ana 
Okulu öğrencileri okulumuzu 
ziyaret ettiler. Birinci sınıf kar-
deşleriyle birlikte oyun oyna-
yıp, Resim, Seramik, Müzik, 
Drama, ve İngilizce derslerine 
katılan misafirlerimiz, kardeş-
leriyle birlikte okulumuzda 
heyecanlı ve mutlu bir gün 
geçirdiler.

Anaokulumuz Enerji Müzesinde

ÇEK Özel 3 Mart Beşevler Anaokulu’ndan
Ziyaretçilerimiz
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Bilim Kahramanları Derneği, özgüven sahibi, sorgu-
layan, takım halinde toplumsal sorunlara çözümler 
üretebilen bir gençlik yetişmesi amacıyla dünyada 
80 ülkede yapılan FIRST® LEGO® League (FLL) etkin-
liğinin Türkiye ayağı Bursa Yerel Turnuvaları 18-19 
Şubat 2017 Tarihinde Uludağ Üniversitesinde ger-
çekleşti. 

13.Sezon ‘’Hayvanlar: Yaşam ortaklarımız’’ tema-
sı ile ilgili çalışmalarını jüriler karşında sergileyen 
öğrencilerimiz ‘SEVPATİ’ adını verdikleri projelerini 
sundular. Turnuvalara katılacak 4-10 kişiden oluşan 
takımlar, 2-3 ay öncesinden çalışıp; robot tasarla-
yıp, program yazıyor, araştırmalar sonucu özgün 
çözümler üretiyor, tiyatral sunumlar yapıyor, süreç 
içinde kazan-kazan tavırları içselleştirerek, kullanı-
yor ve yayıyor. 

Takımlar önce yerel, sonra başarılarına göre ulusal 
ve uluslararası turnuvalara katılma fırsatı elde edi-
yor. Bu yarışmaya 2. kez katılan okulumuz öğrenci-
leri, güzel bir başarı grafiği çizerek, gelecek yıl için 
deneyim elde ettiler ve katılım sertifikalarını aldılar. 

ROBOÇEK grubu öğrencilerimize ve takım çalıştırı-
cısı olan öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.

3 MART FIRST® LEGO® League (FLL) 
YARIŞMASINDA

Okulumuz Rehber Öğretmenleri 
tarafındanŞubat ayı etkinlikleri çer-
çevesinde değişik zaman dilimlerin-
de 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerimize 
“Öfke Kontrolü” semineri düzenlendi. 

Seminerde “Öfke nedir?, neden, ne-
lere öfkeleniriz?, Öfke kontrolü nasıl 
olur?” konularında bilgilendirme ya-
pıldı.

Öfkenin; sevinç, heyecan, ya da korku 
gibi her insanda doğuştan var olan, 
normal ve herkes tarafından yaşan-
ması gereken bir duygu olduğunu 
ancak önemli olanın öfkenin dışarıya 
davranış olarak nasıl yansıtıldığı üze-
rinde durularak örneklerle anlatıldı.

Seminerde, bireysel ve çevresel fak-
törlerin öfkenin ortaya çıkmasına 

neden olabileceği ve öfkenin bazı 
fizyolojik etkenlere yol açabileceği 
üzerinde duruldu. Fiziksel etkenler; 
gerginlik, kan şekerinin düşmesi, baş 
ağrısı, sık sık ve zor nefes alma gibi 
etkilerinden bahsedildi. 

Öfke kontrolü konusunda, öfkemizin 
neden olduğu duygularımızı davra-
nışla saldırganlığa dönüştürmeden 

önce, öfkelendiğimizde ilk anda vere-
bileceğimiz tepkinin fazla olabileceği 
bu nedenle bir süre geçtikten sonra 
problemi çözmemizin daha sağlıklı 
olacağı, derin bir nefes alıp çatışma 
ortamından uzaklaşabileceğimiz, 
karşılıklı konuşabileceğimiz ve affe-
dici davranabileceğimiz paylaşıldı.

Öfke 
Kontrolü
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Öğretmenler Günü Haftası nedeniy-
le değerli öğretmenimiz Lemanser 
Sükan’ı  yurdumuzda ağırladık. Yerel-
de 9. ÇEK Eğitim Ödülü sahibi, aynı 
zamanda gelirini Kır Çiçeklerine ba-
ğışladığı Memleket Yollarında isimli 
kitabın da yazarı olan  Lemanser Sü-
kan’la gerçekleştirdiğimiz söyleşiye 
yurt müdürü Sema Üçok, belletmen 
öğretmenlerden Gülsüm Gençkan, 
Hatun Soğucak ve 38 öğrenci katıldı.

Lemanser öğretmenimizin gözleri 
hüzünlüydü. Sebebi belliydi. Ülke-
mizde bir facia yaşanmıştı. Okuma 
ümidiyle maddi yetersizliklerden do-
layı tarikat yurtlarına yerleşen bu ül-
kenin kız çocukları Adana’nın Aladağ 
ilçesinde derme çatma bir yurtta feci 
şekilde can vermişti. Hepimizin içi 
onlarla birlikte alev alev yandı. Hiçbir 
zaman sönmeyecekti bu ateş, sön-
memeli de zaten. Türkiye tarihinin bu 
kara lekesi unutulmamalı ki; yalnızca 
hayalleriyle göğü maviye boyaması 
gereken masum çocuklarımızın, mi-
nicik bedenleriyle birlikte düşleri de 
yıldızlarda asılı kalmasın.

Lemanser Öğretmen bu kayıpların 
bir daha yaşanmamasının tek yolu 
eğitimden geçiyor diyerek söze baş-
ladı “Eğitim çok kıymetli bir olgudur, 
herkes eğitimci olamaz. Türkiye’nin 
bu hale gelmesinin en büyük nede-
ni eğitimin ne idiği belirsiz gruplara 
bırakılmasıdır. Bunlar kadını toplum-
dan soyutlayarak çaresiz bırakıyorlar, 
kadına yönelik şiddet, çocuk ölümleri 
artıyor.  Tecavüzü bile meşrulaştırma-
ya çekinmeyen ahlak yoksunu kişi-

ler toplumda bir parazit gibi ürüyor. 
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal üze-
rine basa basa “Türkiye Cumhuriyeti 
şeyhler, dervişler, müritler ülkesi ola-
maz” diye boşuna vurgulamamıştır 
dedi.   Sözü burada alan Sema Üçok   
”Öğretmenlik gönül işidir çocuklar, 
Lemanser öğretmenin hayatı eğitim 
için mücadeleyle geçmiştir. Kitabını 
tüm öğretmenler, öğrenciler oku-
malı ve kendine rehber edinmelidir. 
Ayrıca ÇEK’in gözdesi olan Kır Çiçek-
leri’nin ne kadar şanslı olduklarını 
unutmamaları gerektiğini yeniden 
hatırlatarak “Burada sizi önemseyen, 
geleceğinizi düşünen ve yarınlarınız 
aydınlık olsun diye var gücüyle ça-
balayan ÇEK yönetimi ve öğretmen-
leriniz var. “ dedi.   Lemanser Hanım, 
Öğretmen ışık saçar, yol gösterir işte 
eğitimin ve eğitimcinin önemi bura-
da ortaya çıkıyor. Hayatınız onların 
elinde şekilleniyor çünkü” diye ekle-
di. 

Ardından günümüzde öğretmenli-
ğin yozlaştırıldığını ve kutsallığına 
leke sürüldüğünü belirten Lemanser 
Öğretmen, kendisinin de mezun ol-
duğu Türk tarihinin en başarılı eğitim 
projelerden olan Köy Enstitülerini 
anlattı.   Köy Enstitülerin tarihçesin-
den bahsetti.  Başarısının sırrı yönte-
mindeydi dedi. Köylüyü kul yapmak-
tan kurtaran bu sistemde bir yandan 
öğretmen yetiştirilirken bir yandan 
da köyün ve köylünün kalkınmasını 
sağlayacak bilgiler uygulanıyordu. 
Öğretmen, kitap okutan, ders anla-
tan, enstrüman çalan ve çalmayı öğ-

reten, damı onaran, tarlaya ekilecek 
tohumlar hakkında bilgi veren, eli 
çapaya, toprağa değen kişiydi.  Bura-
da yetişen herkes çok yönlü ve üret-
kendi. Yani enstitüler memleketin 
tam da ihtiyacı olan bireyler yetişti-
riyordu.  İşte enstitülerin sahip oldu-
ğu bu ruh; çoğulcu, üretken bireyler 
yetiştirmesi; sorgulayan, kendi ken-
dinin efendisi olacak Türk köylüleri 
yetişmesin diye, aydınlıktan korkan 
siyasetçilerin önderliğinde çirkin suç-
lamalarla kapatıldı.

Çocuklar Köy Enstitülerin işlevini 
daha iyi kavrasın diye Enstitü marşını 
okudu Lemanser Öğretmen:

“Sürer, eker, biçeriz güvenip ötesine.
Milletin her kazancı, milletin kesesine.
Toplandık baş çiftçinin Atatürk’ün sesine
Toprakla savaş için ziraat cephesine.
Biz ulusal varlığın temeliyiz, köküyüz.
Biz yurdun öz sahibi, efendisi, köylüyüz.”
Marşın coşkulu alkışlarla sona er-
mesinin ardından kızlarımız merak 
ettiklerini sordular, söyleşi boyunca 
Lemanser öğretmen tecrübelerini 
paylaşırken ara ara söylemek iste-
diklerini ifade eden öğrencilerimiz, 
memlekette yaşanan bu olaylara 
sessiz kalınmasından dolayı çok üzül-
düklerini ve feraha çıkmak için kendi-
lerine çok önemli görevler düştüğü-
nü belirttiler.

Söyleşisi ve  verdiği bilgilerin için Le-
manser öğretmene teşekkürlerimizle 
ondan, tekrar görüşme sözü alarak, 
alkışlarla uğurladık.

Lemanser Sükan
Konuğumuz Oldu
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İl Milli Eğitim Uzmanları
Yurdumuzu Ziyaret Etti

İl Milli Eğitim Sivil Savunma Uz-
manı Durgut Biltekin, Nilüfer İlçe 
Miili Eğitim ARGE Personeli Ser-
kan Yıldız, İl Milli Eğitim Memuru 
Kalbiye Türk yurdu tanımak üzere 
ziyaretimize geldi.

Yurt müdürü Sema Üçok, ziyaret-
çilere önce ÇEK ile ilgili bilgi verdi. 
Daha sonra Kır Çiçeklerini ve yur-
du tanıttı. Gelen konuklarımıza 
yemek ikram edilerek, yemek sı-
rasında da yurdun işleyişi hakkın-
da bilgi verildi.

Daha sonra yemekhane ve elekt-
rik odasından başlamak üzere, 
yurt kütüphanesi, etüt odası, 
odalar, koridorlar ve yangın mer-
diveni kontrol edildi. Yangın giriş 
çıkışları, yönlendirme panoları, 
bilgi levhalarını kontrol eden 
Durgut Biltekin, her şeyin yönet-
meliğe uygun olduğunu, güveni-
lir ve oldukça düzenli olduğunu 
ifade etti. 

Üçok, “Sadece kötü olanı değil 

iyi olanı da tanıtmak gerekir, siz 
de bizim yurdumuzun tüm artı-
larını görün ve anlatın ki, herkes 
buradaki kızlarımızın ne kadar iyi 
şartlarda okuduğunu bilsin iyi bir 
yurt modelinin nasıl olduğunu 

görüp anlasın” dedi. 

Bu sözler ziyaretçiler tarafından 
olumlu karşılandı. Misafirlerimiz 
gezdirildikten sonra yurdun re-
simlerini çektiler. Memnuniyetle-
rini yineleyerek ayrıldılar.

MGI COUTIER’dan Bilgisayar Bağışı
Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin 
“Kır Çiçekleri Okusun Diye” 
başlattığı kampanyasına des-
tekler devam ediyor.

MGI COUTIER firması Gü-
ler-Osman Köseoğlu Ortaöğ-
retim Kız Yurdu öğrencilerinin 
eğitim öğretimini kolaylaştır-
mak amacıyla sekiz adet lap-
top ve laptop altlığı bağışında 
bulundu.

Çocuklarımızın  öğrenme is-
teklerinin  artmasını sağlaya-
cak ödev ve projelerini hazır-
lamalarında  faydalı olacak bu 
anlamlı bağış için  teşekkür 
ediyoruz.



Süreç Tasarım Uzmanı Rafiye Nefis’i   
“Başarının Görünmeyen Yüzü” adlı 
seminerini vermek üzere konuk et-
tik. Seminere, Rotary Kulübü başkanı 
Metin Yaran, Rotary 2440. Bölge 1. 
grup kulüp sorumlusu Memiş Yıl-
mam’ın eşi Rabia Yılmam, Yurt Müdü-
rü Sema Üçok, yönetici memur Fev-
kiye Ekmekçi, belletmen öğretmen 
Hatun Soğucak ve 44 öğrenci katıldı.

18.30’da başlayan seminere “Başarı 
nedir?” sorusuyla başladı, Rafiye Ne-
fis “Başarının bir görünen yüzü, bir 
de görünmeyen yüzü vardır.“ diye-
rek devam etti. “Eşitlik diye bir şey 
yoktur. Yaradan bize zaman hariç, 
eşit davranmıyor. İnsanlar her açıdan 
farklıdır, ama zamana sahip olma ko-
nusunda eşittir. Günde 24 saat - 1440 
dakika - 86.400 saniye vardır. Başarı-
ları başarısızlardan ayıran tek şey za-
manı etkin ve verimli kullanmalarıdır.” 
dedi

Seminere, başarının görünmeyen 
yüzündeki aşamaları anlatarak de-
vam eden   Rafiye Nefis, sırasıyla bu 
adımları açıkladı. Amaç belirlemek, 
amacına uygun hareket etmek, di-
siplinli olmak, irade kasını güçlendir-

mek, büyük düşünmek, odaklanmak 
ve metanetli olmak gibi maddelerin 
kişileri başarıya taşıyan en önemli 
adımlar olduğunu ifade etti. Özellik-
le amaca odaklanma ve önceliklerini 
belirlemenin başarının anahtarı oldu-
ğunu vurguladı. Önem sırasına göre 
ilerleme, disiplinli çalışma ve sabırla 
istenilen hedefe ulaşmanın mümkün 
olduğunu anlattı. Öğrencilerimizden 
kendi hedefleri doğrultusunda bir 
öncelik çizelgesi hazırlamalarını da 
isteyen konuşmacımız, bu çizelgeye 
uydukları takdirde olumsuz bir so-
nuçla karşılaşmayacaklarının garanti-
sini verdi. Ve başarılı insan profilini şu 
sözlerle ifade ettikten sonra seminer 
sonlandı.

Başarılı İnsanlar;

Herkesi memnun etmeye çalışmazlar.
Sabit bir güvenceye ihtiyaç duymazlar.
Hayatın acı geçeğini göz ardı etmezler.
Küçük tümseklere bakıp işi yarım 
bırakmazlar.
Harekete geçmek için kimsenin 
onayına ihtiyaç duymazlar.
Kendilerini küçük bir çevreyle 
kısıtlamazlar.
İnternette okudukları her şeye körü 

körüne inanmazlar.
Herkesi memnun etmeye çalışmazlar.
Sabit bir güvenceye ihtiyaç duymazlar.
Hayatın acı geçeğini göz ardı etmezler.
Küçük tümseklere bakıp işi yarım 
bırakmazlar.
Harekete geçmek için kimsenin 
onayına ihtiyaç duymazlar.
Kendilerini küçük bir çevreyle 
kısıtlamazlar.
İnternette okudukları her şeye körü 
körüne inanmazlar…
Başarı bir yolculuktur. Sonuç değil.

Tüm öğrencilerimizin severek ve 
merakla dinledikleri seminer onlar 
için çok faydalı oldu. Zamanı değer-
lendirme ve hedef odaklı çalışmanın 
gerekliliğinin farkında olan, burada 
yaşamaya başladıkları andan itibaren 
sistemli çalışmanın önemini anlayan 
ve yurt kurallarıyla amaçları doğrul-
tusunda çalışmayı öğrenen kızlarımız 
bu seminer sayesinde öğrendikleri 
bilgileri tekrarlama şansını yakaladı-
lar. Seminerin sonlanmasının ardın-
dan paylaşımları için teşekkür ederek 
konuklarımızı mutlu bir şekilde uğur-
ladık.
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Başarının Görünmeyen Yüzü
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Çağdaş Eğitim Kooperatifi Güler-Os-
man Köseoğlu Ortaöğretim Kız Öğ-
renci Yurdu öğrencileri  (Kır Çiçekleri), 
Divan Otel’de düzenlenen yılbaşı par-
tisinde “ 2017’ye merhaba” dediler. 

Geceye, ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı 
Buğra Küçükkayalar, eski Başkan Prof. 
Dr. Ulviye Özer, Yönetim Kurulu üye-
leri Prof. Dr. Füsun Kuter, Aral Alkan, 
Doğan Yılmaz, Canan Şener kurum 
yöneticileri, gönüllü öğretmenler ile 
öğrenciler katıldı.

Yurt Müdürü Sema Üçok, yaptığı ko-
nuşmada, geceyi düzenleyen ÇEK 
Yönetim Kurulu Üyesi Aral Alkan’a, 
Bosch Sosyal Sorumluluk Proje Söz-
cüsü Dilek Tilev’e ve Kır Çiçekleri’ne 
katkılarını esirgemeyen tüm kişi ve 
kurumlara teşekkür etti.

Her yılın aynı zamanda yeni bir umut 
olduğunu kaydeden Üçok, “Yeni yılda 
en büyük dileğim; kızlarımın eğitim 
ve sosyal yaşamlarında çok başarı-
lı olmaları, yurttaşlarımızın da barış 
içinde yaşaması.” dedi.

ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Buğra 
Küçükkayalar, 2016 yılında acıları, 
hüzünleri, sıkıntıları, bilinmezlikleri, 
korkuları ve umutsuzlukları hep bir-
likte yaşadığımızı, bu olumsuzluklara 
rağmen, umutlarımızı kaybetmeden 
hedeflerimizi gerçekleştirmeye de-

vam edeceğimizi ifade etti.  

Kır Çiçekleri’ne, “Sizler geleceğimiz 
ve gururumuzsunuz” diye seslenen 
Küçükkayalar, Çağdaş Eğitim Koope-
ratifi’nin sizleri laik, demokrat, Ata-
türk ilke ve devrimlerine bağlı, özgür 
düşünen bireyler olarak yetiştirme 
çabasında olduğunu vurguladı.

Küçükkayalar, Kır Çiçekleri’nden 
mezuniyetleri sonrasında alacakları 
görevlerde, toplum içinde bilinen, 
değer verilen, parmakla gösterilen 

kişiler olmalarını, özgür düşünen bi-
reyler olarak,  düşüncelerini çevrele-
rine yaymalarını istedi. 

Dağ başlarında, dere kenarlarında 
yüzlerce Kır Çiçeği’nin kendilerine 
ulaşılmayı beklediğine işaret eden 
Küçükkayalar, sözlerini şöyle tamam-

ladı:  “Sayımız, 84 Kır Çiçeği ile sınırlı 
kalmasın. Çağdaş Eğitim Kooperati-
fi’ne bina, arsa ve inşaat için bağışta 
bulunulmasını sağlayalım. Daha çok 
yurt yapalım, Bursa çevresinde oku-
yamamış tek bir Kır Çiçeğimiz kal-
masın. Onları soldurmamak için ÇEK 
imecesine destek olalım.”

Kır Çiçekleri de, yeni yılın ülkemize 
mutluluk, huzur ve barış getirmesi 
dileğinde bulundular. 

3 Mart Azizoğlu İlkokulu ve 3 Mart 

Ortaokulu müzik öğretmeni Bahadır 
Sevik’in şefliğinde Türk müziğinin bir 
birinden güzel eserlerini seslendiren 
Kır Çiçekleri korosu, yılbaşı pastasını 
kestikten sonra müzik eşliğinde do-
yasıya eğlendiler. 

Kır Çiçekleri’nden 2017’ye Merhaba
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Nefesin Yaşamsal Önemi
ve Nefes Teknikleri

Muradiye Rotary Kulübü’nden Uz-
man Eğitici Rabia Yılmam   yurdu-
muzda “Nefesin Yaşamsal Önemi ve 
Nefes Teknikleri”  başlıklı bir seminer 
verdi. Seminer başladığında yurt 
müdürü Sema Üçok, belletmen öğ-
retmenlerden Gülsüm Gençkan, Ha-
tun Soğucak ve 40 öğrenci katıldı. 
Uygulama bölümüne geçildiğinde 
eğitimci öğrencilerle baş başa bıra-
kıldı. 

“Nefes almak hayattır” diyerek söz-
lerine başlayan Yılmam, “Ama asıl 
önemli olan doğru nefes almaktır, 
kaliteli bir yaşam için gerekli olan 
ilk şart budur“ dedi. Daha sonra 
öğrencilere doğru nefes alma tek-
niklerinden söz ederek, nefes çeşit-
leri olan   Niyafram nefesi, Bütünsel 
Nefes ve Soluma kurallarından söz 
eden Yılmam; Nefes Uygulamaları 
olan  nefes alma gözlemi, kendimize 
nefese bırakmak. gevşeme nefesi, 
uyarıcı nefes - ateş solunum, burun 
kanallarını değiştirerek nefes alışve-

rişi ile “Ben”den “Biz”e geçişi; sempa-
ti ve parasempatik sinir sistemleri-
nin nefesle ilişkisinden bahsederek 
öğrencilere uygulattı. Yılmam;

  “Bu uygulamalar sınav stresinden 

kurtulmak, gerginlik ve kaygıyı azalt-
mak için en etkili yöntemdir, çok si-
nirli veya gergin olunan durumlarda 
yine burundan 2 kısa 1 uzun nefes 
alınarak sakinleşmek mümkündür. 
Ayrıca özellikle soru çözerken, dik-
kat dağınıklığı yaşadığınız durum-

larda nefesinizi tutarak hatırlamayı 
sağlayabilirsiniz” diye ekledi.

 Doğru nefes almanın fiziksel ve zi-
hinsel gelişimde çok önemli bir rol 
üstlendiğini belirterek, bu anlamda 

başarılı olmak için nefes egzersizle-
rini sık sık tekrarlamalarını önerdi. 
Seminer sonlandığında öğrencile-
rimiz doğru nefes almanın önemini 
kavramış olup seminer  başarıyla 
tamamlandı.

İlk Yardım Semineri
Kurum Doktorumuz Ahmet Doğan, 
İlkyardım başlığı altında solunum 
durmaları, kanamalar, kırık çıkıklar 
ve yanıklar konusunu işledi. 25 öğ-
rencinin ve bir personelin katıldığı 
sağlık seminerinde,  ilkyardımın her 
türlüsünde ilk şart soğukkanlı ol-
maktır diyerek seminere başladı. İlk 

yardımın amaçları üzerinde durdu. 

Yaşamsal fonksiyonların sürdürül-
mesini sağlamak,  Hasta/yaralının 
durumunun kötüleşmesini engelle-
mek,  İyileştirmeyi kolaylaştırmak ilk 
yardımın öncelikli amaçlarıdır diye-
rek devam etti.

Solunum durmaları, kanamalar, kı-
rık çıkıklar ve yanıklar konusunda 
müdahale edilirken dikkat edilmesi 
gereken hususları anlatarak, çocuk-
ların sorularını cevaplandırdı. Yeni 
yıl için iyi dileklerde bulunarak semi-
neri sonlandırdı.
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Kır Çiçeklerimize Bilişim Eğitimleri

ÇEK Özel 3 Mart Eğitim Kurumları il-
kokul ve ortaokul kademelerinde de-
vam etmekte olan çok yönlü bilişim 
eğitimleri yanında, bu yıl bilişim ala-
nında da imece kültürünün önemi ve 
devamlılığı açısından ÇEK Güler- Os-
man Köseoğlu Ortaöğrenim Kız Öğ-
renci yurdunda da Kır Çiçekleri’miz 
ile 2016-2017 eğitim-öğretim yılının 
I. Dönemi ile birlikte bilgisayar ve bi-

lişim eğitimlerimize başladık.

Dersler belli bir plan dahilinde ÇEK 
Özel 3 Mart Bilişim Teknolojileri öğ-
retmenimiz Çağlar Tunçel tarafından 
verilmektedir.

Öğrencilerimiz bu eğitim ile Micro-
soft Office programlarını etkin olarak 
kullanabilecek, Photoshop programı 
ile kendi görsel tasarımlarını ortaya 

çıkarabilecek, Dreamweaver progra-
mı ile kendi web sitelerini oluştura-
bilecek, Basic programlama (yazılım) 
dilini öğrenerek geleceğin teknoloji-
lerini üretebilecek noktalara gelecek-
lerdir.

Bilişimde çok yönlü eğitim tüm ÇEK 
kurumlarında artarak devam edecek-
tir.

Öğrencilerimizin I. dönem karne de-
ğerlendirmesi yapıldı. Toplantıya, 
Yürütme Kurulu üyelerimizden Aral 
Alkan, Atakan Ünsal, Canan Şener, 
Hüseyin Bulun, Şehnaz İneroğlu, 
Destek Hizmetler ve Yurtlar Müdürü 
Ayşen İnci, Yurt Müdürü Sema Üçok 
ve tüm öğrenciler katıldı.

Yürütme kurulu üyeleri ve müdürle-
rimiz, dönem boyunca derslerinde 

ve sosyal çevrede başarı gösteren ve 
başarısız dersi olan öğrencilerimiz-
le birebir görüştü.  Takdir, teşekkür 
ve onur belgesi alan öğrencilerimizi 
tebrik edip başarıların devamı di-
lenerek  ÇEK kızları olarak sorumlu-
luklarının ne kadar önemli ve büyük 
olduğu yeniden hatırlatıldı. Başarısız 
dersi olan öğrencilerimizin başarısız-
lık nedenleri dinlenerek, nasıl bir des-
tek istedikleri belirlendi. II. dönem 

için nasıl çalışmaları gerektiği ve çö-
züm önerileri sunuldu. Daha dikkatli 
ve daha çok çalışmaları konusunda 
da uyarılar yapıldı. 

Takdir, teşekkür ve onur belgesi alan 
öğrencilerimize motive etmek ama-
cıyla  Aral Alkan tarafından temin 
edilen havlular  hediye edildi. öğren-
cilerimizle yapılan görüşmeler son 
derece yararlı oldu.

I. Dönem Karne Değerlendirmesi
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İkinci dönem kurumumuzda çalışmaya 
başlayan Doktor Nedim Tıkız Kır Çiçek-
lerimize “Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma 
Yöntemleri” konulu bir sağlık semine-
ri verdi. Seminere yurt müdürü Sema 
Üçok, müdür yardımcısı Meliha Çoşkun 
ve 27 öğrenci katıldı.

Kurum doktorumuz konuyu slaytlarla 
anlatarak bulaşıcı hastalıkları kategorize 
etti. Bunlardan, Hava Yoluyla Bulaşanlar; 
grip, nezle, verem, kabakulak, verem, 

Yiyecekler ve Suyla Bulaşan Hastalıklar; 
tifo, dizanteri, kolera, Hastalık Taşıyıcı 
Canlılarla Bulaşan Hastalıklar; kuduz, 
sıtma, veba, Dokunma ve Eşyalarla Bula-
şan Hastalıklar; uyuz, mantar hastalıkları, 
AIDS, hepatit gibi hastalıkları anlattı.

Tüm bu hastalıklardan korunma yön-
temleri farklılık gösterse de temelde tüm 
hastalıklardan korunmak için temel şar-
tın temizlik olduğunu vurguladı. Bunun 
dışında, kişilerin sağlıklı beslenme, dü-

zenli uyku, aşı yaptırma, düzenli doktor 
kontrolleri gibi faktörlere dikkat etmesi 
gerektiğini söyledi. 

Ayrıca sağlık kuruluşlarının da toplumu 
bilinçlendirmek için üzerine düşen gö-
revi yerine getirmesinin salgınlardan ko-
runmak için en önemli etken olduğunu 
ifade etti. İlgiyle dinlenen seminer öğ-
rencilerimize yararlı oldu.

Muradiye Rotary Kulübünden Uzman 
Eğitici Rabia Yılmam “  Duygu ve Nefes 
Teknikleri ile Stres Yönetimi  ”   semineri 
gerçekleştirildi. Nefesin Yaşamsal Önemi 
ve Nefes Teknikleri seminerinin devamı 
niteliğinde olan bu seminere yurt mü-
dürü Sema Üçok, belletmen öğretmen-
lerden Gülsüm Gençkan, Hatun Soğu-
cak ve 50 öğrenci katıldı.

Seminer, Nasıl doğru nefes alınır? Doğru 

nefes almanın kaliteli yaşam ile ilgisi ne-
dir? sorusuyla başladı. Yılmam, “Doğru 
nefes burundan alınıp burundan verilir. 
Ağızdan alınan nefes filtrelenemediği 
için vücut, ısısını dengeleyemez bu da 
sağlıksız bir yaşama yol açar. Dilimizi 
hafifçe damağımıza koyarak burundan 
alıp, burundan verdiğimiz nefesin tüm 
vücutta dolaşma imkanı olur. Aldığımız 
nefesin yararlı olması da bazı koşulla-

ra bağlıdır. Örneğin, alınan 
nefes ne kadar uzun sürede 
boşaltılırsa, nefesten yarar-
lanma şansımız da o kadar 
artar. Bu durumda; sadece 
doğru nefes almak değil onu 
kullanmakta aynı derecede 
önemlidir. Ayrıca doğru ne-
fes alarak daha sakin ve so-
ğukkanlı, günlük yaşadığınız 
sıkıntılar karşısında mantıklı 
ve yerinde karar alabilirsiniz. 
Doğru kararlar da başarıyı 
beraberinde getirir” dedi.

Daha sonra öğrencilere ilk 
seminerde yaptırdığı 2 kısa 
1 uzun 21 kere nefes egzer-

sizini hatırlatarak yeniden uyguladı. Bu 
egzersizin özellikle stresli zamanlarda 
yapılmasının rahatlamak için çok etkili 
bir yöntem olduğunu vurguladı. Öğ-
rencilerimize, anlatılan tüm yöntemleri 
hayat boyu yapmalarını tembihledi ve 
kızlarımıza başarılar dileyerek semineri 
tamamladı. Dikkatle dinlenen seminer, 
öğrencilerimiz için yararlı oldu.

Duygu ve Nefes Teknikleri ile Stres Yönetimi

Bulaşıcı Hastalıklar ve
Korunma Yöntemleri



Sakarya Mah. Atatürk Cad. No: 93 16285 Görükle - Nilüfer / BURSA
Tel : +90 224 483 21 74 - 85 ● Faks : +90 224 483 36 36

bilgi@gorukleogrenciyurdu.com ● www.gorukleogrenciyurdu.com



ÇAĞDAŞ HABER76 ÇAĞDAŞ GÜNDEM76

Çağdaş Eğitim Kooperatifi Görükle Yüksek Öğrenim Kar-
ma Öğrenci Yurdu Gezi Kulübü  tarafından Uludağ Gezisi 
organize edildi. 

Sahip olduğu tarihi kültürel zenginliklerinin yanında kış 
mevsimi boyunca kar sporları yapma ve muhteşem dağ 
doğasının zevkini yaşama olanağı sunan şehrimizin, Ulu-
dağ oteller bölgesine sabahın erken saatlerinde ulaşan 

gezi grubu; aldıkları  eğitimlerden sonra, kayak ve snow-
board yapma deneyimi yaşadılar. 

Uludağ’ın olmazsa olmazlarından sucuk-ekmek ziyafeti 
gerçekleştirdiler. Yoğun, yorucu ve bir o kadar da eğlen-
celi geçen günün ardından Beyaz Cenneti gezi hatıraları-
na ekleyerek akşam saatlerinde yurda döndüler.
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Betül Pala

Kış mevsimini yaşıyor olmamıza rağmen güneşli bir pa-
zar sabahına uyandık. Daha önce sözleştiğimiz gibi saat 
09:30 da lobide buluştuk. Herkes hazır olduğu için hiç 
beklemeden araca doluştuk. Gezinin organize edilmesin-
de büyük emeği olan; Çağdaş Eğitim Kooperatifi Görükle 
Öğrenci Yurdu Gezi Komisyonu üyelerimizden Mehmet 
Cem Eser adlı öğrencimiz muavin koltuğunda yerini aldı, 
yoklamayı yaptı ve yolculuğumuzu başlattı. 

Yıllar önce gittiğimde hiçbir satış tezgahı yoktu köy mey-
danında, şimdi hem köy meydanı hem de evlerin önü 

tezgah dolmuş. Neredeyse tüm evlerin hayatları kahval-
tı ve gözleme salonuna çevrilmiş. Yürürken iyi mi olmuş 
kötü mü olmuş onu tartıyordum zihnimde. Yazarken yine 
düşündüm, sanırım ben eski halini daha çok sevmiştim. 
Ama diğer taraftan da düşününce aile işleri kurulmuş, 
tüm hane halkı çalışıp kazanıyor ve daha da önemlisi ori-
jinal yapıları bozulmamış bir dağ köyünün havasını solu-
yabiliyor yerli ve yabancı tüm turistler…

Taşlı yollarda yürüye bakına geldik kahvaltı salonuna… 
Masalarımız hazır bizi bekliyordu. Kocaman sobalar ku-
rulmuştu, tahta sedirlerin üzeri kanaviçe örtülerle bezen-
miş, parlak çelik çaydanlıklar fokurduyordu. İştahla otur-
duk masaya.  Çeşit çeşit reçeller, bal, kaymak, salça,  zeytin 
ve peynir, yaprak sarması hepsi el yapımı mis gibi, su bile 
testide. Kah konuştuk, güldük kah fotoğraf çektirdik kah-
valtımızı tatlı tatlı bitirdik. 

Sokaklar daha da kalabalık olmuştu. Pek çok diziye ev sa-
hipliği yapmış olan köyde tüm ziyaretçiler poz poz fotoğ-
raf çektiriyordu, tezgahlardan alışveriş yapıyordu. Turistik 

Güzel Bir Haftasonu Anısı…
Cumalıkızık’ta Kahvaltı

Asu Subaşıoğlu ✦ Yurt Yönetim Memuru
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Botanik Park’ta Bisiklet Turu
Bir mekana dönüşmeden önce köyün geçim kaynağı 
odunculuk olduğu için; tüm tezgahlarda tahta oyuncak-
lar, beşikler, anahtarlıkların yanı sıra ıhlamur, reçel, bal, 
kestane, cevizli çörek, tarhana bulabileceğiniz gibi örme 
şallar, örtüler, iğne oyası yazmalar mevcut.  

Köy içindeki Etnoğrafya Müzesi’ni ücretsiz olarak gezebi-
lirsiniz. Duvarlarda köy halkının kendi arşivlerinden alın-
mış fotoğraflar yer alıyor. Türk halkının tüm adet, gelenek 
ve görenekleri fotoğraf ve yazılarla anlatılmış. Diş buğda-
yı, adım çöreği, doğum gelenekleri, sünnet, damat tıraşı, 
gelin alma hepsi ile ilgili tanımlar ve fotoğraflar mevcut. 
Kullanılan tüm aletleri, testileri ve fenerleri inceleyebilir-
siniz. Köy 2000 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası 
Geçici Listesi’ne alınmış 2014 yılında Dünya Mirası olarak 
tescil edilmiş. 

Kahvaltımızı ettik, köy hayatını, gelenek ve görenekleri 
öğrendik, köy havasını soluduk, meydanda toplanıp ha-
tıra fotoğrafımızı da çektirdik tekrar otobüsümüze bindik. 
Hava çok güzel olduğu için Yurda dönmek istemiyorduk. 

Öğrencilerimizden gelen fikir ile Botanik Parka gitmeye 
karar verdik. Botanik Park yılın her mevsimi ayrı bir güzel-
likte. Ağaçların yaprakları dökülmüştü ama çimenler hala 
yeşildi. 

Yapay göletler etrafındaki sazlıkların, değişik bahçe bit-
kilerinin arasında her mevsim panoramik fotoğraflar 
çektirebilirsiniz. Botanik Parkta ailenizle, arkadaşlarınızla 
her zaman çok eğlenirsiniz. Şehrin ortasında olmasına 
rağmen tertemiz bir havası var. Kuş cıvıltıları ruhunuzu 
okşuyor. Çok uygun fiyata bisiklet kiralayabiliyorsunuz. İs-
terseniz kitabınızı alıp okuyabilirsiniz. Bence şehrin medi-
tasyon köşesi. Tüm haftanın yoğunluğundan, stresinden 
ve gürültüsünden kurtulmak için birebir. 

Gün boyunca çok eğlendik, güzel fotoğraflarımız ve 
unutulmayacak anılarımız oldu. Her yıl geleneksel hale 
getirdiğimiz gezilerimiz ile hem öğreniyoruz, hem eğle-
niyoruz, hem de güzel Bursa’mızı şehir dışından gelen öğ-
rencilerimize tanıtıyoruz. Dönüş yolunda Uludağ Gezisini 
konuşmaya başladık bile...



ÇAĞDAŞ KÜLTÜR SANAT80

Doğumunun 115. yılında Nilüfer Belediyesi tarafından 
Nazım Hikmet Kültür Merkezinde düzenlenen “Nazım’ı 
Yazanlar” sergi açılışına “Sanatla Renklendiriyoruz” proje 
öğrencilerimiz olan Kır Çiçeklerimiz’le birlikte katıldık.

Sergi açılışında farklı sanat disiplinlerinde eserler üreten 
sanatçıların konuşmalarını dinleyen ve daha sonra sergi-
yi gezen kızlarımızla daha pek çok sergide birlikte olmak 
dileğiyle.

Kır Çiçeklerimizle “Nazım’ı 
Yazanlar” Sergisindeydik

3 Mart Matematik Kulübü Geleneksel 
3. Origami Yarışması’nda 1. oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi ve Uluyama Türk – Ja-
pon Kültür Derneği’nin katkılarıyla 
düzenlenen ve bu yıl 3.’sü yapılan 
“Geleneksel Origami Yarışması’na” 

matematik kulübü öğrencilerimiz, 
modern origami kategorisinde katıl-
dılar.

İstanbul Japonya Başkonsolosu No-
rio Ehara’nın da katıldığı 17 Şubat 
2017’de düzenlenen törende öğren-
cilerimiz Yıldızlar B kategorisinde 1. 

olarak Altın Origami Madalyası’nı ka-
zandılar. Öğrencilerimizi yarışmaya 
en iyi şekilde hazırlayan matematik 
öğretmenimiz Hacer Çelik’e ve oku-
lumuzu en iyi şekilde temsil eden 
öğrencilerimize teşekkür ediyor, ba-
şarılarının devamını diliyoruz.

3 Mart Matematik Kulübü Geleneksel 
3.Origami Yarışmasında 1.Oldu
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Fotoğrafçı arkadaşlarım ile Ocak ayın-
da buluşup Ankara Kalesine fotoğraf 
çekimi için yola çıkmıştık. Ankara Ka-
lesinde gezerken pencere önünde 
oturan bir çocuğa rastladık. Dikkatli 
baktığımızda pencerenin kırık ol-
duğunu ve annelerinin içeride boya 

yaptığını gördük. Çocukların üstüde 
boya olmuştu. Sonrasında diğer kar-
deşleri de sokağa çıktı; ayaklarında 
ayakkabı ve çorap yoktu. Yerler taşlı 
ve karlıydı. Çocuklardan birisi balta 
ile odun kırmaya başladı. Diğer kar-
deşleri de ortalıkta geziniyordu. Biz 
de bir yandan onların fotoğraflarını 
çekiyorduk. İçeriden ortalama 11-13 
yaşlarındaki kız kardeşleri elinde bir 
çerçeve ile geldi. Çerçevenin içinde, 
daha önce başka fotoğrafçıların çek-
tiği onlara ait başka fotoğraflar vardı. 
Biz de çektiğimiz fotoğrafları bastırıp  
götürmeyi düşündük.

Bir kaç hafta sonra farklı günlerde bu 
ailenin yanına ziyarete gittik. Herkes 
bir şey götürdü. Yiyecek giyecek vb. 
Bazılarımız kırık camlarını yaptırdı. 
Bazılarımız ödeyemedikleri kiralarını 
ödedi. Bu kira aylık 150 TL idi ve üç 
aylık kiralarını ödeyememişler. Baba-
larının ve en büyük kardeşleri ağa-
beylerinin yatalak hasta olduğunu 
öğrendik. Ev annenin kalede sattığı 

dantel örgüler-
den geçiniyor-
du. Bu şekilde 
belli zamanlar-
da uğrayıp bir 
i ht i ya ç l a r ı n ı n 
olup olmadığı-
nı sorduk. Ben 
iki haftada bir 
yanlarına gidi-
yordum. Her 
gittiğimde ço-
cuklara çikolata, 

şeker gibi yiyecekler alıyordum.

Bu fotoğraflar benim hayatımda çek-
tiğim en duygusal ve en güzel fotoğ-
raflar oldu.

Ankara Kalesi Fotoğraf Çekimi
Safa Şahbaz ✦ U. Ü.  Mühendislik Fakültesi
 Otomotiv Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi

ÇAĞDAŞ KÜLTÜR SANAT



ÇAĞDAŞ KÜLTÜR SANAT82

Okulumuz velilerinden oluşan Türk Sanat Müziği Koro-
muz Müzik Öğretmenimiz Bahadır Sevik şefliğinde Ali 
Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinde bir konser verdi.

Yeni yıl öncesi gerçekleştirilen moral konserine Onkoloji 
Hastanesinde tedavi gören hastalar, doktorlar ve perso-
nel büyük ilgi gösterdi. Neşeli şarkılara eşlik eden davet-

liler bu konserlerin sık sık yapılmasının özellikle hastalar 
için bir moral olduğunu ve devamını istediklerini belirt-
tiler.

TSM veli koromuzu oluşturan sayın velilerimize ve müzik 
öğretmenimiz Bahadır Sevik’e çok teşekkür ediyoruz.

Özel 3 Mart Veli TSM Koromuz Onkolojide Moral Verdi

Karikatür öğrencilerimiz Beşevler Gençlik Merke-
zi sergi salonunda Anadolu Karikatürcüler Der-
neği’nin organizasyonu ile düzenlenen Dünya 
Karikatürcülerinden Seçme 60 karikatürcünün 
orijinal karikatürlerini izlediler. 

Karikatür çiziminde Dünya karikatürcülerinin 
kullandıkları kağıt, boya gibi malzemeleri ve bo-
yama, çizim teknikleri hakkında bilgi edindiler. 
Ayrıca atölyede karikatür sanatçısı öğretmenleri 
Ahmet Aykanat ‘ın hazırladığı eğlenceli çizim ya-
rışmasına katıldılar.

Karikatür Sergisi Gezisi
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İlkokulumuz 3. ve 4. sınıf öğrencileri, 
Hans Christian Andersen’in eserin-
den uyarlanan, “Kralın Yeni Elbisesi” 
oyununu izledi.

Oyun hep yeni kıyafetler giymek is-
teyen, gösteriş düşkünü bir kralın 
doğum günü için giyeceği kıyafete 
karar verememesiyle başlıyor. 

Aklın her şeyin üstünde ve asıl gü-

zelliğin insanın kıyafetlerinde değil, 
içinde olduğunu konu alan oyun, 
çocuklara eğlenceli bir dille sunulu-
yor. Oyunda, bazen güvendiğimiz 
kişilerin kendi çıkarları için bizi yanlış 
yönlendirebileceği ve bunu aklımız-
la aşabileceğimiz anlatılırken, doğru 
bildiğimizi söyleyebilecek kadar ce-
sur olmamız da vurgulanıyor.  

Eğitici olduğu kadar eğlenceli bir 
oyun olan “Kralın Yeni Elbisesi” ço-
cukların ilgisini her an dinamik tu-
tan temposu, kurgusu ve diğer tüm 
sürprizleriyle keyifle izlediğimiz bir 
oyundu. 

Mavi Balon ekibine teşekkür ediyo-
ruz.

Kralın Yeni Elbisesi

Kır Çiçeklerimizin tiyatro etkinlikleri 
AVP Devlet Tiyatrosu’nda izlediğimiz 
Sam Bobrick’in yazdığı Murat Sarı’nın 
yönettiği “Sara’yı Evlendirmek” oyu-

nu ile devam etti. Oyuna, Destek Bi-
rimler ve Yurtlar Müdürü Ayşen İnci, 
Yurt Müdürü Sema Üçok, 5 personel 
ve 12 öğrenci katıldı.

Komedi türündeki oyunda, haya-
tını kariyerine adamış ve bu yolda 
yalnızlığı tercih etmiş başarılı bir 
avukat olan Sara’nın, kuzeni Martha 
tarafından sıra dışı ve biraz da farklı 
yöntemlerle evlendirilme çabası an-
latılıyor. Sahnedeki her karakterde 
izleyicinin kendinden bir parça bula-
cağı bu oyunda, Martha’nın girişim-
leri ile birlikte aslında aşk ve evlilik 
kavramları irdeleniyor.   

Eğlenceli anların yaşandığı tiyatro 
oyunu, öğrencilerin sınavlarının bit-
mek üzere olduğu günlerde onların 
mutlu bir şekilde yurda dönmelerine 
olanak sağladı.

Sara’yı Evlendirmek



3 Mart Beşevler Anaokulu öğrencile-
rimiz ile  Nilüfer Belediyesi Halk Evi 
sergi salonunda gerçekleşen “Mutfa-
ğıma Kış Geldi” sergi açılışını gerçek-
leştirdik. Etkinlikleri hazırlarken ço-
cuklarımızla kışı eğlenceli bir dille ele 
aldık. Velilerimizin de evden gönde-

rerek katkı sağladıkları, eski kullanıl-
mayan mutfak malzemeleri üzerine 
yaptığımız kış resimleri ile oluşturdu-
ğumuz mutfağa kışı getirdik. 

5-6 yaş öğrencileriyle de tuval üze-
rine, eski oyuncak parçaları ve akri-
lik boya ile kış resimleri oluşturduk. 

Yapılan çalışmalarda çocuklarımızın 
hayal dünyalarını dışa yansıtmalarına 
fırsat verdik. Çalışmalar sonunda kar-
şılıklı olarak yaptıklarını inceleyerek 
birbirlerine duygularını ifade ettiler. 
Yaptıkları çalışmaları sergilemenin 
gurur ve mutluluğunu yaşadılar.

“Mutfağıma Kış Geldi” Sergisi

Çağdaş Eğitim Kooperatifi bünye-
sinde kurulan ve Güler-Osman Köse-
oğlu Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu 
öğrencilerinden oluşan Kır Çiçekleri 
Türk Sanat Müziği Korosu çalışmala-
rına devam ediyor. 

Özel 3 Mart Eğitim Kurumu Müzik 
Öğretmeni Bahadır Sevik ile çalış-

malarına devam eden koro pazar 
akşamları öğrenci yurdunda çalışma-
larını sürdürüyor.

İlk olarak yılbaşı öncesinde Divan Ho-
tel’de gerçekleştirilen yeni yıl balo-
sunda sahne alan öğrenciler izleyen-
lere seslendirdikleri şarkılarla büyük 
alkış topladı.

Kır Çiçekleri Türk Sanat Müziği Koro-
su nisan ayında yapılacak olan büyük 
konsere hazırlanıyor. Yeşilçam şarkı-
larından oluşan konser repertuarı ile   
izleyicilere güzel anlar yaşatacak olan 
koronun ayrıca Yeşilçam’dan ünlü ko-
nukları da olacak.

Kır Çiçekleri Türk Sanat Müziği Korosu 
Çalışmalarına Devam Ediyor
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Okulumuzda düzenlediğimiz eğitici ve eğlence dolu et-
kinliklerden biride  “Minik Ellerin Dansı” adlı pandomim 
gösterisi oldu. Gösterinin  sözsüz  ve  müzikli olması öğ-
rencilerimizin merak dolu bakışları altında dikkatlerini 
çekti.

Oyunun temasında yer alan paylaşma, yardımlaşma ve 
eşyalarımıza sahip çıkma konularının önemini bir kez 
daha tekrar ettik. Gösterinin final bölümünde hep bera-
ber yaptığımız pandomim egzersizleri çocuklarımıza çok 
keyifli ve eğlence dolu anlar yaşattı.

3 Mart Beşevler Anaokulumuzda  Pandomim Gösterisi

Eğitim Sen Bursa Şubesi’nin düzenlediği  “Kadına ve Çocuğa 
Yönelik Şiddet” konulu resim yarışmasında okulumuz öğren-
cilerinden Gizem Öztürk ve Yağmur Baydar’ ın resimleri sergi-
lemeye değer görüldü.

BAOB da düzenlenen ödül töreninde öğrencilerimize hediye-
leri ve katılım belgeleri takdim edildi. Öğrencilerimizi tebrik 
eder başarılarının devamını dileriz.

Eğitim Sen’den
Ödülümüz Var



Kır Çiçeklerimiz 
İle ‘’Sanatla 
Renklendiriyoruz’’ 
Projemiz
Kır Çiçeklerimiz ile yürüttüğümüz ‘’Sa-
natla Renklendiriyoruz’’ projesinin 2. 
yılında da çalışmalarımız devam et-
mektedir. Yaşadıkları mekânları sanat 
çalışmaları ile renklendirmek amacıyla 
başlayan projede bu yıl da üç farklı atöl-
yede ve farklı öğrencilerle çalışmalar yü-
rütülmektedir. 

Baskı Teknikleri Atölyesinde oluştur-
dukları eskizleri özgün baskı teknikle-
rinden linol baskı ile uygulamakta,Tual 
Çalışmaları Atölyesinde Akrilik tekniği 
ile tual üzerine seçtikleri eserin röpro-
düksiyonu resmetmekte ve Seramik 
Atölyesinde farklı çamur ve teknikler 
uygulanarak kendi tasarımlarını çamura 
aktarmaktadırlar.

Öğretmenlerimiz Sevcan Malkoçoğlu, 
Ebru Dağdelen Soysal ve Pınar Aytek 
Altınkaya ‘ya bu değerli katkılarından 
dolayı teşekkür ediyoruz.
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17 Şubat 2017 tarihinde yapılan 

Okullar arası Artistik Jimnastik Bur-

sa Şampiyonasına okulumuz minik 

erkeklerde Alperen Ekin, Ali Rüz-

gar Aslan, Murat Ulaş Koşal, Umut 

Yalçın; minik kızlarda Beril Aksoy, 

Duru Uzun, Alya Ecem Dirik; küçük 

kızlarda Ayşe Naz Topoğraf, Alina 

Çavuş, Yağmur Gürfiliz ile katıldı. 

Tüm öğrencilerimiz bu zorlu mü-

cadelede okulumuzu başarıyla 

temsil etti, küçük kızlarımız takım 

halinde Bursa Şampiyonu olmuş-

lar ve Türkiye Şampiyonasına katıl-

maya hak kazandı. Ayrıca bireysel 

sıralamada küçük kız takımımız-

dan Ayşe Naz Topoğraf Bursa 1. 

si, Alina Çavuş Bursa 2. si, Yağmur 

Gürfiliz Bursa 4. sü oldu.  Öğren-

cilerimizi başarılarından dolayı 

kutluyor, emeği geçen tüm antre-

nörlerimize, öğretmenlerimize ve 

velilerimize teşekkür ediyoruz.

3 MART
YİNE ŞAMPİYON
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2016-2017 Bursa Okullar arası hent-
bol müsabakalarında mücadele 
eden Küçük Erkek Takımı’mız 4. sınıf-
ta başladıkları hentbol çalışmalarının 
meyvesini Bursa 3. sü olarak aldılar. 

Kendilerinden bir yaş büyük rakiple-
rini yenerek gelecekte elde edecekle-
ri başarının sinyalini verdiler. 

Öğrencilerimizi çalıştıran ve bu başa-
rıda en büyük payı olan, başta beden 

eğitimi öğretmenimiz Nigar Topçu’ya 
ve diğer beden eğitimi öğretmenle-
rimize ve öğrencilerimize teşekkür 
ediyoruz.

3 Mart, Hentbolda Bursa 3.sü

14 Şubat Salı günü Atatürk Eskrim 
Salonu’nda düzenlenen 2016-2017 
Okullar arası Eskrim Yıldızlar müsa-
bakaları yine heyecanlı anlara sahne 
oldu. Farklı okullardan katılan spor-
cular arasında yapılan müsabakalar 
çekişmeli geçti.

Okulumuzu başarı ile temsil eden 

öğrencilerimizden; Epe Bayanlar 
Branşında Pelin Soyal Bursa 1. si, Zey-
nep Cansev Bursa 2. si, Epe Erkekler 
Branşında Berke Şahin Bursa 1. si  Ege 
Pınar Bursa 2. si, Flore Bayanlar Bran-
şında  Birsu Şenyurt  Bursa 2. si, Kılıç 
Erkekler  Branşında  Kuzey Kümük 
Bursa 5. si oldu.

Dereceye giren öğrencilerimizi teb-
rik ediyoruz. Başarılarının devamını 
diliyoruz. Antrenörlerine ve Beden 
Eğitimi öğretmenlerimize teşekkür 
ediyoruz. 

18-19 Mart tarihlerinde Kocaeli ilinde 
Eskrim Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 
düzenlenecektir. Bursa ili içerisinde 
düzenlenen yarışmalar sonucunda, 
Okul Sporları Federasyonunun açık-
layacağı kontenjanlar doğrultusunda 
öğrencilerimiz okulumuzu ve ilimizi 
temsil edeceklerdir. Şampiyonada 
öğrencilerimize başarılar diliyoruz.
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Eskrim’de 3 
Mart Rüzgarı 

Esmeye Devam 
Ediyor
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Beden Eğitimi Bölümü tarafından bu yıl birin-
cisini düzenlediğimiz 7. Sınıflarla Bowling Tur-
nuvası çok keyifli, heyecanlı ve çekişmeli anlara 
sahne oldu. 92 öğrencimizin katıldığı etkinlikte 
öğrencilerimiz oluşturulan guruplarda kıyasıya 
yarışma heyecanı yaşarken birlikte zaman geçir-
menin tadını çıkarttılar. 

Turnuva sonrası fotoğraf çektirerek güzel bir 
günü gelecek eğitim öğretim yılında tekrarla-
mak dileğiyle sona erdirdik. Turnuva boyunca 
öğrencilerimizin heyecanı görülmeye değerdi.
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Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı 
okulumuzu ziyaret etti. Konferans 
salonunda ortaokul öğrencilerimizin 
katılımı ile düzenlenen panel son de-
rece keyifli ve eğlenceli geçti. Sporcu-
lar kendilerini tanıttılar ve yaptıkları 
günlük programlar hakkında öğren-
cilerimize bilgi verdiler. 

Yabancı sporculara öğrencilerimizin 
sordukları İngilizce ve Rusça sorularla 
panel daha renkli bir hale geldi. 

Okulumuzun hentbol takımı ile misa-
firlerimiz yakından ilgilenip yol gös-
terici olmaya çalıştılar. Kendi hayat-
larından örnekler vererek nasıl daha 
iyi bir sporcu olmaları gerektiğini an-
lattılar. Panelimiz gelen misafirlerle 
toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. 
Öğrencilerimiz adına çok faydalı ve 
keyifli bir panel gerçekleşti. 

Katılan sporcu misafirlerimiz;

Fırat Emiroğlu - Kulüp Başkanı

Mesut Öztürk - Kulüp Müdürü

Gökay Azak - Antrenör ve Sporcu 
İşleri Sorumlusu

Mehmet Fatih Işık - Hentbol Teknik 
Sorumlusu

İbrahim Üçdağ - Sporcu / Takım 
Kaptanı

Kayhan Akat - Sporcu

Şuayip Işıldak - Sporcu

Viktor Ladyko - Sporcu

Miljan Vukovljak - Sporcu

Mykyta Dolenko - Sporcu
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Bu yıl 3. kez düzenlediğimiz Gele-
neksel Öğretmenler Arası Bowling 
Turnuvası’nı 35 öğretmenimizin ka-
tılımı ile gerçekleştirdik. Öğretmenle-
rimizin yoğun çalışma programından 
az da olsa uzaklaşmaları adına çok 
verimli bir etkinlik oldu. Okulumuza 
yeni katılan öğretmenlerimiz de ÇEK 

ailesine katılmış olmanın farkını ve 
mutluluğunu yaşadıklarını dile getir-
diler. Her yıl düzenlediğimiz bu tur-
nuvanın devamını farklı branşlarda 
da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 

Bu yıl düzenlediğimiz turnuva son 
derece keyifli ve heyecanlı anlara 

sahne oldu. Son ana kadar yaşanan 
çekişme görülmeye değerdi. Turnu-
va sonunda dereceye giren arkadaş-
larımız ödüllerini alırken yaşadıkları 
mutluluk yüzlerinden okunuyordu. 
Tüm öğretmen arkadaşlarımıza katı-
lımlarından dolayı teşekkür eder ve 
başarılarının devamını dileriz.

DERECEYE GİREN ÖĞRETMENLERİMİZ;

Bireysel Dereceler:

1. Özen Özkan (Sosyal Bilgiler Öğretmeni) Puanı: 132

2. Çağlar Tuncel (Bilişim Teknolojileri Öğretmeni) Puanı: 129

3. Armağan Şenel (İngilizce Öğretmeni Puanı: 128

Takım Birinciliği:

Mihriban Vergili (Beden Eğitimi Öğretmeni)

Uğur Kartum (Psikolog)

Esra Koçaklı (Fen Bilimleri Öğretmeni)

Feyza Mandıralı (İngilizce Öğretmeni)

Sevcan Malkoçoğlu  (Seramik Öğretmeni)

Özel 3 Mart Azizoğlu İlkokulu ve Ortaokulu

3. Geleneksel Öğretmenler Arası Bowling Turnuvası
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