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Eğitimde fırsat eşitliğinin öncü kuru-
mu olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, 
22. olağan mali genel kurulunu ger-
çekleştirdi.

ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Buğra 
Küçükkayalar, lisenin tefrişi konusun-
da üyelere ve Bursa kamuoyuna destek 
çağrısında bulundu.

3 Mart Eğitim Kurumları Konferans 
Salonu’nda yapılan mali kurulun divan 
başkanlığını Ali Arabacı, Meral Ömür 
ve Filiz Özen Çiftçi yaptı.

Divan başkanı Ali Arabacı, yaptığı ko-
nuşmada, Türkiye’nin 16 Nisan ana-
yasa referandumu ile yeni bir döneme 
girdiğini, yasama, yürütme ve yargının 
bir kişinin emrine verildiğini ileri sür-
dü.

Laik Cumhuriyet’in baş dayanağı olan 
milli eğitimin, en büyük tahribata uğ-
rayan kurumların başında geldiğini 
vurgulayan Arabacı, üretici, laik, aklın 
ve bilimin temel alındığı kişilikli eğiti-
min hırpalanarak, dogmatik din kurallı 
eğitimin temel alındığını savundu.

Arabacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ge-
leceğinin, eğitimde birliğin, laikliğin ve 
bilimsel kuralların kapsamlı bir şekilde 
uygulanmasına ve sürdürülmesine bağ-
lı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“İşte, Çağdaş Eğitim Kooperatifi tam 
22 yıl önce bu ölümcül tehlikeyi gö-
rerek kurulmuş, gelişerek bugüne gel-
miştir. İleriyi görerek böyle bir yapılan-
mayı gerçekleştiren kurucu üyelerimize 
bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.”

ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Buğra 
Küçükkayalar,  böyle bir ülke orta-
mında kaç zamandır unutulan gülüş-
lerimizin, umutlarımızın, mutluluk-
larımızın, dostluklarımızın yeniden 
yeşermesine neden olacak güçlerden 
ve çıkış noktalarından birinin Çağdaş 
Eğitim Kooperatifi olduğunu bildirdi.  

Bu siyasal ve sosyal iklimde “aklın ve 
bilimin” rehberliğinde aydınlığa doğru 
22 yıldır yürüyüşünü sürdüren Çağdaş 
Eğitim Kooperatifi’nin üstendiği göre-
vin önemine dikkati çeken Küçükkaya-
lar, ÇEK’i, “bir çare, bir çoban ateşi, 
bir aydınlanma meşalesi ve kuruyan 
topraklara can suyu” alarak tanımladı.

Küçükkayalar, bilimsel, laik ve demok-
ratik bir eğitim için, Cumhuriyet’in 
kazanımları için, çağdaş ve aydınlık 
Türkiye için, çocuklarımızın geleceği 
için bizlere daha çok görevler düştüğü-
nün altını çizdi.

Atatürk’ün, “En iyi bireyler, kendinden 
önce mensup olduğu toplumu düşü-
nen, onun varlığının ve mutluluğunun 
korumasına yaşamına adayanlardır” 
deyişini anımsatan Küçükkayalar, 
“Yapmamız gereken, içi boş söylemler 
yerine, dayanışma, mücadele, özgür-
lük, demokrasi, hukuk, eğitim, sevgi 
ve umut gibi değerli kavramların altını 
doldurup yaşama geçirmektir” dedi.

Küçükkayalar, diğer kurumlarda ol-
duğu gibi yeni eğitim-öğretim yılında 
hizmete açılacak olan 3 Mart Anadolu 
Lisesi ile 3 Mart Halil Güleç Fen Lise-
si’nin tefrişi konusunda Bursa kamuo-

yundan ve üyelerden destek istedi.

Küçükkayalar, hiçbir siyasi ve ekono-
mik güce bağlı olmayan ÇEK’in mali 
tablosu üzerinde durdu.  Küçükkaya-
lar’ın verdiği bilgiye göre, liseler için 
5 milyon TL harcama yapıldı, 600 
bin TL ayni yardım alındı. Geçen yıl 
ÇEK’e yapılan burs ve bağış tutarı da 
1,2 milyon TL. ÇEK’in kuruluşundan 
31 Mart 2017 tarihine kadar yaptığı 
yatırımların toplam tutarı da 23,3 mil-
yon TL.

Konuşmasında ÇEK’in sosyal sorum-
luluk projeleri “Kır Çiçekleri Okusun 
Diye” ile “ÇEK(İ)MECE” projeleri 
hakkında da bilgiler veren Küçükkaya-
lar, eğitimin şekillenmesi ve kalitenin 
artmasının sadece devletin gücüyle de-
ğil, yardımseverlerin katkıları ile müm-
kün olduğunu ifade etti.

Küçükkayalar, topluma karşı olan so-
rumluluklarını hiç unutmadıklarını 
belirterek, “ÇEK, dünya var oldukça, 
varlığını ve yürüyüşünü bu yüksek ide-
ale, durmadan, yorulmadan hep sürdü-
recektir.  Atamızın dediği gibi, ‘Uygar-
lık yolunda yürümek ve başarılı olmak 
yaşam koşuludur’” diye konuştu.

Mali kurulda söz alan ÇEK’in ku-
rucularından ve eski başkanlarından 
Mümin Ceyhan da, “Anaokulundan 
Üniversite” hedefiyle çıkılan yolda sı-
ranın üniversiteye geldiğini söyledi.  
Ceyhan, bu konuda fizibilite çalışması 
yaptırdığını, vakıf kurarak yola çıkma, 
engelleri görme ve mücadeleye girişme 
önerisinde bulundu.

ÇEK  22. Olağan Mali Genel Kurulu  
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22. Olağan Genel Mali Kurulumuzu 27 
Mayıs 2017 günü gerçekleştirdik. Bu aynı 
zamanda Yönetim Kurulumuzun ilk yılının 
bir değerlendirmesi/bilançosu oldu.
İki yıllık çalışma dönemimizdeki öncelikli 
hedeflerimizi üç ana başlıkta toplamıştık:
Lisemizin açılışı öncesi yönetimsel yapımızı 
hazırlamak,
Lisemizi 2017-2018 eğitim öğretim döne-
minde açmak,
Mali gücümüzü iyileştirmek.
1995 yılında “Anaokulundan Üniversite-
ye…” hayaliyle çıktığımız yolda umutları-
mızın yeşermesine neden olacak yeni proje-
miz 3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi ile 3 Mart 
Anadolu Lisesi’ni 2017-2018 eğitim-öğre-
tim yılında -Eylül 2017- hizmete açıyoruz. 
Projemizi yaşama geçirmemizde önemli kat-
kılar sunan başta Sayın Halil Güleç olmak 
üzere, maddi ve manevi destek veren tüm 
kişi, kurum ve kuruluşlara şükranlarımızı 
sunuyoruz. Ayrıca, görevler üstlenerek yap-
tıkları etkin çalışmalarla kurumumuza değer 
katan ve bugünlere gelmesini sağlayan tüm 
başkanlarımıza, yönetim, denetim, yürütme 
ve çalışma kurullarında görev alan arkadaş-
larımıza, üyelerimize, çalışanlarımıza, deste-
ğini bizden esirgemeyen kişilere, kurumlara, 
kuruluşlara ve Bursalılara teşekkürlerimizi 
sunuyorum.
Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte ça-
lışan sayımız 193’e ulaşıyor. Hedef birliği 
içerisinde yönetimsel yapılanmamızı ta-
mamlarken, kurumlararası işbirliğini de en 
iyi şekilde sürdürüyoruz.
1.806 ortak ve 1.500 öğrenci, Çağdaş Eği-
tim Kooperatifi’nin bugünlere gelişinin ve 
büyüklüğünün önemli bir göstergesidir.
Lisemizi öngördüğümüzden daha önce 
açmak durumunda kaldığımız için mali 
gücümüzü hala iyileştirmek durumunda-
yız.

Önümüzdeki dönemde ele alacağımız ve 
sizlerden de destek beklediğimiz en önemli 
konumuz budur. Önceki kurumlarımızda 
olduğu gibi, yine aynı duyarlılık ve sorum-
luluk bilinciyle lisemizin tefrişi konusunda 
da Bursa kamuoyunun, siz değerli üyeleri-
mizin, maddi-manevi ve gönüllü desteğine 
gereksinim duyuyoruz.

Değerli ÇEK’liler,

Birlikte yaptığımız okullar, yurtlar ve bura-

lardan yetişen çocuklarımız,  yarınlarımızın 
umududur. 

Yaptıklarımız hiç şüphesiz çok önemlidir. 
Ama yapacaklarımız, çocuklarımıza ve ülke-
mize karşı sorumluluklarımız hiçbir zaman 
bitmez. Çünkü çağdaş olmak; hem düşünsel 
hem de yaşamsal anlamda bugün dünden 
daha ileri olmaktır.  
Bilimsel, laik ve demokratik bir eğitim için, 
Cumhuriyet’in kazanımları için, çağdaş ve 
aydınlık bir ülke için, çocuklarımızın ge-
leceği için bizlere çok daha fazla görevler 
düşmektedir. İçinde bulunduğumuz bu si-
yasal ve sosyal iklimde, “aklın ve bilimin” 
rehberliğinde aydınlığa doğru yürüyüşünü 
21 yıldır kararlı bir şekilde sürdüren Çağdaş 
Eğitim Kooperatifi’nin sorumluluğunun ve 
üstlendiği görevinin, çok ama çok önemli 
olduğunu düşünüyorum.
Çağdaş Eğitim Kooperatifi, bir çaredir, bir 
çoban ateşidir, bir aydınlanma meşalesidir, 
bir öncüdür, kuruyan toprakların can suyu-
dur. Yapmamız gereken; içi boş söylemler 
yerine “dayanışma, mücadele, özgürlük, 
demokrasi, hukuk, eğitim, sevgi ve umut” 
gibi değerli kavramların altını doldurup ya-
şama geçirmektir.
Kuruluşumuzdan 31 Mart 2017 tarihine 
kadar üyelerimizin, velilerimizin ve Bursa 
Kamuoyunun desteği ile yapmış olduğumuz 
yatırımların toplam tutarı, bugünkü değer-
lerle 23,3 milyon TL’dir. Açacağımız lisemiz 
için bugüne kadar 5 milyon TL nakit harca-
ma yaptık. Ayrıca 600 bin TL’ da ayni yar-
dım aldık. Geçtiğimiz bir yılda lisemize yap-
tığımız yatırım harcaması tutarı 2,9 milyon 
TL’dir. Aynı yıl içerisinde kurumumuza ge-
len burs ve bağış tutarı ise 506 bin TL nakit, 
520 bin TL ayni yardım olmak üzere toplam 
1,2 milyon TL’dir. Her yıl olduğu gibi bu 
yılda da imece kültürü ve dayanışma ruhu-
nun en güzel örneklerini birlikte vermişiz. 
Katkı sunan herkese bir kez daha gönülden 
teşekkür ediyorum.
Çok önemsediğimiz ilk sosyal sorumluluk 
projemiz “Kır Çiçeklerimiz Okusun Di-
ye”dir. Bu projemiz ile ilgili beraber başar-
dıklarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum:
2004-2016 yılları arasında 177 kızımızı me-
zun ettik.
Yüzde 64’ü üniversite veya yüksekokuldan 
mezun oldu.
Yüzde 27’si üniversite / yüksekokulda öğre-
nimini sürdürmekte.
Bir başka deyişle yüzde 90’ı üniversite/yük-
sekokul mezunu ya da halen okumaktadır.
Mezunlarımızın 3 tanesi bizim kurumları-
mızda olmak üzere yüzde 65’i çalışmaktadır.

Güler Osman Köseoğlu Ortaöğretim Kız 
Öğrenci Yurdumuzda barınmakta olan 70 
kızımızın şu anda 54 tanesi için burs bu-
lunmuş olup 16 kızımız için burs arayışımız 
sürmektedir.
Yeni dönemde 84 olan kapasitemizi doldu-
rup tümü için burs bulmak öncelikli hede-
fimizdir.
Ayrıca daha fazla kızımıza yurt yapmak, on-
lara burs ve iş olanağı yaratmak da bir diğer 
hedefimizdir.
Değerli ÇEK Paydaşlarımız, Yeni bir sosyal 
sorumluluk projemizi daha filizlendiriyo-
ruz. 

ÇEK(İ)MECE

Amacımız; personelimiz, velilerimiz ve öğ-
rencilerimizden oluşan “ÇEK(İ)MECE” 
gruplarımız ile Bursa köylerindeki okulların 
eksiklerini giderme, binalarını yenileme açı-
sından onlara yardımcı olmak.
Eğitim, bilinçlendirme, sosyalleşme konula-
rında bu köy okullarında okuyan öğrencile-
re kendi okullarında destek vermek.
Uygulamaların yapıldığı ilk iki köy Müşküle 
ve Güngören’dir.
Bu öyle bir projedir ki, lise öğrencisi iken 
bulduğumuz Kır Çiçeklerimize daha anao-
kulu seviyesinde ulaşmış olacağız! Projemi-
zin gelişmesi, söylemlerimizde kalan “ Köy 
Enstitülerinin” belki de modern bir uygula-
masını oluşturacak!
Hem “Kır Çiçeklerimiz Okusun Diye” hem 
de “ÇEK(İ)MECE” projelerimizde görev 
alan, katkı koyan tüm kurum, kuruluş ve 
kişilere, yöneticilerimize, öğretmenlerimize, 
velilerimize, öğrencilerimize en içten teşek-
kürlerimi sunuyorum. 
Ellerinize, yüreğinize, çabalarınıza, düşün-
celerinize sağlık…
Tabii ki bu sosyal sorumluluk projesinin 
de temelinde gönüllülüğün yanı sıra maddi 
destek gereksinimi bulunuyor. Eğitimin şe-
killenmesi ve kalitesinin artması sadece dev-
letin gücüyle değil, yurtseverler ve yardım-
severlerin katkıları ile mümkündür. ÇEK 
paydaşları olarak, haklarımızı ve topluma 
karşı sorumluluğumuzu hiç unutmadık, 
unutmayacağız. Çağdaş Eğitim Kooperatifi 
dünya var oldukça, varlığını ve yürüyüşünü 
bu yüksek idealle, durmadan, yorulmadan 
hep sürdürecektir.
Herkesin daha fazla demokratik hak ve öz-
gürlüklere sahip olduğu, hukukun üstünlü-
ğünü içselleştirmiş, gelişmiş ve çağdaş bir 
ülke özlemi ile hepinize saygı ve sevgilerimi 
sunuyorum.

Değerli ÇEK Gönüllüleri
Buğra Küçükkayalar | Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
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Her yıl Cambridge University Press ve 
Türkiye temsilcisi Dünya Education 
tarafından düzenlenen Better Lear-
ning Conference (Daha İyi Öğrenim 
Konferansı) bu yıl Antalya’da gerçek-
leşti. Türkiye’nin dört bir yanından 
İngilizce öğretmenlerinin katıldığı 
konferansa ÇEK 3 Mart Eğitim Ku-
rumları’nı temsilen İngilizce öğret-
menlerimizden Vildan Lokumcu ve 
Bircan Cin Boyraz katıldılar.

20 yılı aşkın süredir eğitim sektörü-
nün içerisinde birebir çalışan, farklı 
kültürlerle başarılı eğitim projeleri 
gerçekleştirmiş Lesley Koustaff, Nick 
Bilbrough ve Frances Amrani  gibi 
konuşmacıların  sunum gerçekleştir-

diği konferansta “Öğrencilerimi Nasıl 
Daha Fazla Motive Edebilirim?”, “Ya-
bancı dil Eğitiminde Canlandırma ve 
Skeçlerin Önemi”, “Yabancı dil Eği-
timinde Dijital Beceriler”, “Dil Edi-
nimi ve Günlük Hayata Uygulama”, 
“Materyal Hazırlama” ve “Yabancı Dil 
Eğitiminde Disiplinler Arası Çalışma-
ların Önemi” başlıkları yer aldı.

Öğretmenlerimiz konferansın gerek 
seminerlerin içeriği, gerek yeni çıkan 
ders kaynaklarını tanıma, gerekse 
farklı okullardaki öğretmen ve eğitim 
sistemleriyle etkileşim kurma açısın-
dan oldukça verimli bir etkinlik oldu-
ğunu dile getirdiler.

İngilizce öğretmenimiz Bilgen Çeşme-
cioğlu, Kıbrıs’ta gerçekleştirilen, ödüllü 
yazar aynı zamanda öğretim yöntemle-
rinin ve öğretmenlerin mesleki gelişimi 
ile yakından ilgili olan Dr. Joan Kang 
Shin’in “Are you a 21 st Century Tea-
cher?” (21. yy. Öğretmeni Misin?) ve 
“Transforming Teenagers into Global 
Citizens” (Genç Yetişkinleri Küresel 
Vatandaşlara Dönüştürme) seminerine 
katıldı. 

İngilizcenin 21. yy’da bir araç olması ve 
günümüz teknolojilerinin 21. yy’a ait 
becerileri de göz önünde bulundurarak 
derslerde nasıl daha fazla verimli kulla-
nılabileceği ile ilgili bilgi paylaşımında 
bulunuldu.

Veli seminerleri kapsamında Oyun 
Terapisti, Uzm. Psikolog ve Aile Da-
nışmanı Derya Karakoyunlu tarafın-
dan 3 Mart Beşevler Anaokulumuzda, 
“Çocukla Doğru İletişim Kurmanın 
Yolları ve Uygulamalı Oyun Örnekle-
ri” konulu seminer düzenledik.

Seminer Derya Karakoyunlu’nun ço-
cukların gelişim özellikleri doğrultu-
sunda, iletişim yöntemleri hakkında 
bilgi vermesiyle başlayıp, velilerimizin 
soruları doğrultusunda devam etti. 
Bir sonraki hafta gerçekleşen seminer-
de ise uygulamalı oyun örneklerinde 
bulunan Derya Karakoyunlu, çocukla 
oyun oynamanın önemini vurguladı. 

Gerçekleştirilen seminerde, birlikte 
geçirilen zamanın aktif hale gelmesi, 

alternatif oyun örnekleri ile velilerimi-
ze aktarılmış oldu.

Antalya, Better Learnıng Conference 2017

Kıbrıs’ta Yabancı
Dil Seminerindeydik

Çocukla İletişim ve Uygulamalı Oyun Örnekleri
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Çağdaş Eğitim Kooperatifi Beşevler 
Anaokulu ile Nilüfer Belediyesi ve Ni-
lüfer Kent Konseyi’nin 3-6 yaş grubu 
çocuklarına yönelik olarak tasarladığı 
“Çocuk Sokağı” projesi yaşama geçi-
rildi.

Çocukların kenti algılaması, yorum-
laması ve sorunlara çözüm üretmesi 
amacıyla tasarlanan Çocuk Sokağı’nın 
açılışı, Çamlıca Mahallesi Lale Sokak’ta 
yapıldı. 

Etkinliğe, Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, ÇEK Yönetim Ku-
rulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, 
Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi 
Enginalp, ÇEK Yönetim Kurulu üye-
leri, Çamlıca Mahalle Muhtarı Orhan 

Öztürk, öğrenciler, veliler ile mahalle 
sakinleri katıldı.

ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Buğ-
ra Küçükkayalar, yaptığı konuşmada, 
proje çerçevesinde çocuklara harita, 
ölçek, kuş bakışı ve maket gibi kav-
ramların öğretildiğini belirterek, ayrıca 
çocukların çevre bilincinin de geliştiği-
ni ifade etti. 

Başkan Mustafa Bozbey, geleceğimiz 
olan çocukların hem iyi eğitilmeleri 
hem de kendi yaşam alanlarını çocuk-
ları kutladı, iyi eğitilmelerinin önemi-
ne dikkati çekti. 

Bozbey,  çocukların daha özgür ortam-
larda sorgulayan, araştıran, özgürlük-

lerini savunan, demokratik bir ülkede 
büyümeleri ve dünya insanı olmaları 
dileğinde bulundu. 

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi 
Enginalp, çocukların düşüncelerini 
somutlaştırmalarının önemi üzerinde 
dururken, Çamlıca Mahalle Muhta-
rı Orhan Öztürk de, örnek projenin 
mahallesinde yaşama geçirilmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Konuşmaların ardından projede yer 
alan Beşevler Anaokulu öğrencilerine 
sertifikaları verildi ve sokağın açılışı 
geçekleştirildi.

Proje kapsamında çocukların yaptıkları 
atölye çalışmaları sergilendi.
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Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin sos-
yal sorumluluk projesi Kır Çiçekleri, 
Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi eşlerince oluş-
turulan “Eğitim ve Sevgi Komisyonu” 
üyelerine tanıtıldı.

Podyumpark Davet’te yapılan tanıtı-
ma, BUSİAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Günal Baylan, ÇEK Yönetim 
Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, 
ÇEK Yönetim Kurulu üyeleri Prof. 
Dr. Füsun Kuter, Canan Şener, Gü-
ler-Osman Köseoğlu Ortaöğretim Kız 
Öğrenci Yurdu Müdürü Sema Üçok 
ile komisyon üyeleri katıldı.

Baylan, açılışta yaptığı kısa konuşma-
da, eğitimi önemseyen ve katkı sunan 
bireyler olarak ülkenin geleceği açısın-
dan bu konuya daha da önem veril-
mesi gerektiğinin altını çizdi.  Baylan, 
ÇEK’in yol göstericiliğinde Kır Çi-
çekleri projesi için komite oluşturul-
masını önerdi.

Baylan’ın konuşmasının ardından 
ÇEK tanıtım filmi ile Kır Çiçekle-
ri’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
nedeniyle katıldıkları televizyon prog-

ramlarından kesitler 
izlendi.

Başkan Küçükkaya-
lar, ÇEK’in 16 yıldır 
yürütmekte olduğu 
sosyal sorumluluk 
projesi “Kır Çiçekleri 
Okusun Diye…” hakkında sunum-
da bulundu, Kooperatifi’nin kuruluş 
amacı ve felsefesi hakkında bilgi verdi.

Ülkemizde isteyip de okuyamayan 
ve sadece hayalleriyle  yetinen yarım 
milyonu aşkın kız çocuğunun eko-
nomik ve sosyal nedenlerle eğitim 
olanağından yoksun kaldığının altını 
çizen Küçükkayalar, Bursa kırsalında 
bunlardan binlercesinin bulunduğu-
nu vurguladı.

Küçükkayalar, ÇEK’in, dağ başların-
dan, dere kenarlarından toplanan, 
dram ve öyküleri farklı, kaderleri or-
tak olan Kır Çiçekleri’ne sıcak bir or-
tam sunduğunu ifade etti.

Yurtta tam burslu olarak kalan 70 Kır 
Çiçeği’nin her türlü ihtiyacının ÇEK 
tarafından karşılandığını anlatan Kü-

çükkayalar, bu sayının çok yetersiz ol-
duğunu, daha yüzlerce Kır Çiçeği’nin 
toplanmayı beklediğini vurguladı.

Küçükkayalar, “Eğitim ve Sevgi Ko-
misyonu” üyelerine, Bursa’da okuya-
mayan bir tek kızın kalmaması için 
Çağdaş Eğitim Kooperatifi imecesine 
katılma çağrısında bulundu.

ÇEK Yönetim Kurulu üyeleri Prof. 
Dr. Füsun Kuter ile Canan Şener ve 
Yurt Müdürü Sema Üçok da, öğrenci-
lere yönelik yapılan akademik, sosyal, 
sanatsal ve kültürel etkinlikler hakkın-
da bilgiler verdiler.

Toplantıda söz alan komisyon üyeleri 
de, herkesin bir yerde burs verdiğini, 
bundan sonra komite olarak daha 
organize bir şekilde bursların Çağdaş 
Eğitim Kooperatifi’ne yönlendirebile-
ceklerini  söylediler. 

BUSiAD “Eğitim ve 
Sevgi Komisyonu” 
ÇEK’i Ağırladı
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Eğitim Teknolojileri 
Konferansı’ndaydık

İstanbul Kavram Meslek Yüksek Oku-
lunda 4. Eğitim Teknolojileri Kon-
feransı’na ÇEK Özel 3 Mart Eğitim 
Kurumları adına Bilişim Teknolojileri 
öğretmenimiz Çağlar Tunçel katıldı. 
Öğretmenimiz, okulumuzda eğitim-
lerini sürdürdüğümüz kodlama(prog-
ramlama) eğitimi, robotik eğitimi, 
Sketch Up 3 boyutlu tasarım eğitimi 
ve STEM ARDUINO elektronik ya-
zılım eğitimleri açısından çok yararlı 
uygulama ve bilgi dolu bir konferans 
olduğunu vurguladı.

Konferans boyunca ülke çapında ve 
uluslararası okullardan gelen öğretmen 
ve yöneticiler sunumlarını paylaştılar. 
Konferans, Türkiye Özel Okullar Der-
neği başkanı Nurullah Dal ve MEB 
Müsteşarı Ferda Yıldırım’ın konuşma-
ları ile başladı. Gün boyunca 7 paralel 

oturum ve 200’e 
yakın etkinlik ya-
pıldı. 

Konferansta “Kod-
lamayı Bağımsız 
Etkinliklerle Öğ-
renme”, “Kodlama 
Öğreten Micro: 
Bit”, “Web 2.0 Araçları ve Kullanımı”, 
“Maker Kulübü ve İnovatif Çözüm-
ler”, ”Minik Bloggerlar”, “Sketchup 3 
Boyutlu Tasarımlar”,  “APP Inventor 
ile Mobil Uygulamalar” eğitimleri gibi 
bilişim teknolojilerinin birçok yönüyle 
ele alan panel, oturum ve atölye çalış-
maları yapıldı.

Konferansta, “Bilişim Teknolojileri ve 
Yazılım”, “Fen Bilimleri” ve “Matema-
tik” dersi içerisinde geçen konuların 

farklı etkinlik ve atölyeler ile farkında-
lık yaratmak amacıyla nasıl anlatılabi-
leceği gösterildi.

Gelecek eğitim teknolojilerini gör-
mek, öğrenmek ve paydaşları ile fikir 
alışverişi yapmak, okulumuzun vizyo-
nunu geliştirmek adına güzel gelişme-
lere aracı olacaktır. ÇEK’li öğrencilerin 
her zaman teknolojiyi doğru ve yararlı 
kullanan, sadece bu teknolojiyi kullan-
makla kalmayıp üreten ve geliştiren bi-
rer bireyler olması için çalışmalarımız 
devam ediyor.

ÇEK İmecesine 
Karsan’dan 
Destek

 “İmece kültürü” ve “Dayanışma ruhu” 
ile Bursa’ya eğitim kurumları kazandı-
ran Çağdaş Eğitim Kooperatifi’ne bir 
destek de Karsan Otomotiv’den geldi.  
Karsan Otomotiv  Sanayi ve Ticaret 
A.Ş., fabrikada üretilen minibüslerden 
üçünü,  düşük ücretle kiralama yönte-
miyle üç yıllığına Çağdaş Eğitim Koo-
peratifi’nin kullanımına tahsis etti.

Fabrikada düzenlenen devir teslim tö-
renine, Karsan Mali İşler Genel Müdür 
Yardımcısı Vefa Özşimşek, Muhase-
be Müdürü ve ÇEK Yönetim Kurulu 
Üyesi Nihan Alpay, Satış Bölge Mü-
dürü Celal Yalnız, ÇEK Başkanı Buğra 
Küçükkayalar, Başkan Yardımcısı Erdal 
Aktuğ, Sayman Doğan Yılmaz ile Yö-
netim Kurulu Üyesi Ali Kara katıldı. 

ÇEK Başkanı Küçükkayalar, törende 
yaptığı kısa konuşmada, yapılan bağış-
la ÇEK’in geleneğine katkı sunan Kı-

raça Holding’e ve Karsan ailesinin tüm 
fertlerine teşekkür etti.

ÇEK’in, geleceğin aydınlık Türkiye’si-
ne “Çağdaş, laik, demokrat, Atatürk 
ilke ve devrimlerine bağlı aydın birey-
ler yetiştirmek” amacıyla 25 Temmuz 
1995 yılında kurulduğunu anımsa-
tan Küçükkayalar, Çağdaş’ın bütün 
kurumlarını devletten hiçbir destek 
almaksızın imece geleneği ile yaşama 
geçirdiğini anlattı.

Küçükkayalar, temel hedefleri arasında 
ekonomik olanaktan yoksun çocuklara 
eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya ça-
lışmak olan ÇEK’in, kız çocuklarının 

okumasına yönelik olarak 16 yıldır 
“Kır Çiçekleri Okusun Diye…” sosyal 
sorumluluk projesini yürüttüklerini 
söyledi.

Genel Müdür Yardımcısı Vefa Özşim-
şek de, “Her şeyin başı eğitim” sözünü 
çok önemsediğini, kaliteli ve nitelikli 
eğitimle toplumların ve ülkelerin bir 
yere gelebildiğine işaret etti.

Bu yönde uğraş veren kurumlara çok 
saygı duyduğunu ifade eden Özşimşek, 
“Çağdaş Eğitim Kooperatifi de ger-
çekten çok önemli çalışmalar yapmış. 
Emeği geçen herkese çok teşekkür edi-
yorum” dedi.
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Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, 
ÇEK’in en önemli temel felsefelerin-
den birinin başarılı ve gereksinimi olan 
öğrencileri okutmak, barındırmak ve 
hayata atılmalarına yardımcı olmak ol-
duğunu söyledi.

Kır Çiçekleri veli toplantısı 3 Mart 
Eğitim Kurumları Konferans Salonu’n-
da yapıldı. Toplantıya, ÇEK Başkanı 
Buğra Küçükkayalar, Yönetim Kurulu 
üyeleri Canan Şener, Aral Alkan, De-
netleme Kurulu Üyesi Şehnaz İneroğ-
lu, Yurt Müdürü Sema Üçok, 3 Mart 
Azizoğlu İlkokulu - Ortaokulu Müdü-
rü Ayla Okumuş, Destek Birimleri ve 
Yurtlar Müdürü Ayşen İnci ile kurum 
çalışanları katıldı.

Toplantı, ÇEK tanıtım filmi ile 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde Olay ve AS 
TV’de Kır Çiçekleri’nin çıktığı prog-
ramlardan kesitlerin izlenmesiyle baş-
ladı.

Başkan Küçükkayalar,  ÇEK’in 16 yıl-
dır yürütmekte olduğu sosyal sorum-
luluk projesi “Kır Çiçekleri Okusun 
Diye…” hakkında sunumda bulundu, 

Kooperatifi’nin kuruluş amacı ve felse-
fesi hakkında bilgiler verdi.

Ülkemizde isteyip de okuyamayan ve 
sadece hayalleri ile yetinen yarım mil-
yonu aşkın kız çocuğunun ekonomik 
ve sosyal nedenlerle eğitim olanağın-
dan yoksun kaldığının altını çizen Kü-
çükkayalar, Bursa kırsalında bunlardan 
binlercesinin bulunduğunu vurguladı.

Küçükkayalar, çocukların bugünlere 
gelmesinde çaba gösteren velilere te-
şekkür ederek, konuşmasını şöyle sür-
dürdü:

“ÇEK’in en önemli temel felsefelerin-
den biri başarılı ve gereksinimi olan 

öğrencileri okutmak, barındırmak ve 
hayata atılmalarına yardımcı olmak. 
Onların yarınlara hazırlanmasında 
gereken her şey yapılıyor. Bununla da 
yetinmiyor daha da iyisini yapmak için 
uğraş veriyoruz. Çocuklarımız her şe-
yin en iyisine layık. ÇEK bu yavrular 
için var.” 

Yurt Müdürü Sema Üçok da, Kır Çi-
çeklerinin gelişimine yönelik yapılan 
program ve çalışmalar hakkında bilgi-
ler verdi.

Toplantıda söz alan bir veli, çocukları 
için yapılan çalışmalardan çok mem-
nun olduklarını belirterek, ÇEK Yöne-
tim Kurulu üyelerine, yurt yöneticileri-
ne ve kurum çalışanlarına teşekkür etti.

Nostalji Rüzgarı
Konuşmaların ardından yurtta kalan 
öğrencilerden Ecem Kuru, gitarıyla 
solo konser verirken, müzik öğretmeni 
Bahadır Sevik’in önderliğinde çalışma-
larını sürdüren Kır Çiçekleri’nden olu-
şan Türk Sanat Müziği Korosu da an-
ne-babalarına kelimenin tam anlamıyla 
nostalji rüzgarı estirdi.

Yeşilçam’ın unutulmaz film müzikle-
rinden oluşan şarkılarını projeksiyon 
desteğiyle solo ve koro olarak seslen-
diren Kır çiçekleri, konseri, yaşamını 
yitiren sanatçı Halit Akçetepe ile Yeşil-
çam emekçilerine adadı. 

Başkan Buğra Küçükkayalar,  koro şefi 
Bahadır Sevik’i ve Kır Çiçekleri Türk 
Sanat Müziği Korosu’nu tebrik ederek 
çiçek takdim etti.
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Bursa Türk-Fransız Alliance-Françai-
se tarafından bu yıl Bursa’da Uludağ 
Üniversitesi Mete Cengiz Kültür 
Merkezi’nde 4.sü düzenlenen “ Fran-
kofoni “ gecesinde ÇEK Özel 3 Mart 
Ortaokulu olarak yerimizi aldık.

Frankofoni gecesi, Bursa Fransa Fahri 
Konsolosu  Mehmet Erbak ve Uludağ 
Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Şeref Kara’nın ko-
nuşmaları ile başlayıp sırasıyla katı-
lımcı tüm okulların gerçekleştirdikle-
ri birbirinden güzel, piyes, müzik ve 
dans gösterileriyle devam etti.

Gecede, ortaokul öğrencilerimizden 
6. sınıfların sergiledikleri “Je vis en 
francophonie” piyesi ve 5.sınıfların 
“On écrit sur lesmurs” isimli şarkı ve 
dans gösterisiyle yer alan okulumuz 
öğrencileri ile öğretmenleri geceye 
damgalarını vurdular. Piyesimiz ve 
şarkımız, Fransızca öğretmenlerimiz 
Ayşe Terkin, Anna Maria Savaş ve Pı-
nar Akar’ın özverili çalışmaları, Dra-

ma Öğretmenimiz İbrahim Z. Kara-
bulut, Beden Eğitimi Öğretmenimiz 
Çiğdem Ardos ve Müzik Öğretme-
nimiz Bahadır Sevik’in katkılarıyla 
şekillendi.

Ayrıca Alliance - Française tarafın-
dan bu yıl ilki düzenlenen “Fran-
kofoni Metamorfoz Yarışması”na 
katılan ortaokul öğrencilerimizden 
Gamze Dede, Irmak Gürsoy ve De-
niz Tanrıverdi’nin Görsel Sanatlar 
öğretmenimiz Pınar Aytek Altınkaya 
önderliğinde tamamlamış oldukları 
çalışmaları gecede 1. lik ödülü almaya 
hak kazandı. Öğrencilerimize dernek 
tarafından verilen hediyeler, yönetim 
kurulu başkanımız Buğra Küçükka-
yalar eşliğinde kendilerine sunuldu.

Gecenin sonunda ÇEK Fransızca Öğ-
retmenleri  Ayşe Terkin, Pınar Akar, 
Anne - Marie Savaş’a dernek tarafın-
dan katılım sertifikası ve birer buket 
çiçek takdim edildi.

3 Mart’ta Frankofoni Coşkusu
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Bursa kamuoyunun yakından tanıdı-
ğı deneyimli hukukçular Ali Arabacı, 
Ertuğrul Yalçınbayır ve Yahya Şimşek, 
Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin düzen-
lediği “Anayasa Değişikliği ve Halk 
Oylaması (Referandum)” konulu söy-
leşinin konuğu oldular. 

Çağdaş Eğitim Kooperatifi Sanat Mer-
kezi’nde düzenlenen söyleşiye, Başkan 
Buğra Küçükkayalar, Yönetim Kurulu 
üyeleri Canan Şener, Cumhur Özcan, 
Ali Kara, Doğan Yılmaz, Mustafa Ak-
yüz, Turgut Yalkı, Hüseyin Bulun, ku-
rum yöneticileri ve çalışanları katıldı. 

Ali Arabacı, yaptığı konuşmada, 1876 
yılından beri parlamenter sistemleri 
geliştirmek için uğraş verilirken, bu-
gün kimin tarafından yapıldığı, müel-
lifi belli olmayan anayasa değişikliği ile 
tersi yapılmaya çalışıldığını vurguladı.    

Getirilmek istenen sistemin, kuvvetler 
ayrılığını ortadan kaldırarak kuvvetler 
birliğini getirdiğini, denge-denetimin 
ortadan kalktığını ifade eden Arabacı, 
halk oylamalarının doğru tercihleri or-
taya koymayacağını savundu.

Arabacı, Napolyon ve Hitler’in de halk 
tercihleri ile geldiğini anımsatarak, 
şöyle konuştu:

“İnsan hak ve hukuku referanduma 
sunulmaz. Bana ‘tek adam mı yoksa 
demokrasi mi?’ diye soruyorlar. Böyle 
uygulama olur mu? Adil olmayan bir 
referandumda devlet ile ülkenin gelece-
ğini dert eden yurttaşların mücadelesi 
söz konusu. 16 Nisan’da ‘ya cumhuri-
yetten yana ya da rejim değişikliğinden 
yana’ tercihimiz oylanacak. 

Ertuğrul Yalçınbayır, 16 Nisan’a giden 
süreçte, birikimler, “uzlaşma” ve “bir-
likte hareket etme” gibi değerler bir 
kenara itilerek, özgür olmayan olağa-
nüstü koşullarda anayasa yapıldığını 
kaydetti.

“Olağanüstü koşullarda anayasa yapıla-
mayacağını” AKP’nin parti programı-
na yazdıklarını anımsatan Yalçınbayır, 
anayasaların tüm kesimlerin katılımıy-
la yapılmadığı taktirde meşruiyetinin 
hep tartışılacağını bildirdi. Yalçınbayır, 
hukukun olmadığı yerde, kalite, irade, 
egemenliğin olmayacağına işaret ede-
rek, hukuksuz devlet, hukuksuz vatan 
olmayacağının altını çizdi. Yalçınbayır, 
şöyle devam etti:

“Bugün keyfi yönetim kendi hukuku-
nu ortaya koyuyor. Böyle bir anaya-
sanın kabul edilmesi mümkün değil. 

TBMM’de 26. dönem, demokratik 
parlamenter sistemin son bulacağı dö-
nem olacaktır. Gerçekten ulus olarak 
telafisi güç bir süreci yaşıyoruz. Bizler 
de hiçbir parti şemsiyesi altında olma-
dan özgürlük mücadelesi yapıyoruz.”

Yahya Şimşek de, 21. yılını kutlayan 
ortaklar olarak bugüne kadar ilk kez 
bir etkinlikte konuşmacı olarak bir ara-
ya geldiklerini, buna vesile olan Çağdaş 
Eğitim Kooperatifi’nin başkan ve yö-
neticilerine teşekkür etti. “Her alanda 
sorunların yaşandığı bir evrede neden 
ısrar ve inatla ‘başkanlık sistemi’ diye 
tutturuldu. Parlamenter sistem içinde 
çözüm üretilemez miydi?” diye soran 
Şimşek,  şunları söyledi:

“Türkiye’nin sorunlarını çözme gibi 
dertleri yok. Rejimi değiştirmek için 
geldikleri çok açık. Egemenlik yetkisi 
halktan alınıp saraya verilecek.  Bize 
düşen görev buna direnç göstermek. 
Cumhuriyetin nimetleriyle bugünlere 
geldik. Çocuklarımız ve torunlarımızın 
geleceği için rejime sahip çıkmalıyız.“

Konuşmaların ardından ÇEK Başkanı 
Buğra Küçükkayalar, konuklara teşek-
kür etti.

Anayasa Değişikliği ve Halk Oylaması



Çanakkale savaşlarının yaşan-
dığı kutsal toprakları ve emperyalist 
devletlerle onların tetikçiliğini yapan 
ulusların “Çanakkale Geçilmez” di-
yerek bırakmak zorunda kaldıkları 
mücadelenin anılarını yaşatan yapıtları 
görmek amacı ile gece saat 02:00 sula-
rında yurdumuzun önünden büyük bir 
merak ve heyecanla yola çıktık. 

Yönetici, personel ve öğrenci 
toplam 43 kişi, kısa sürede uykusuzlu-
ğa mağlup olup derin bir uykuya daldı. 
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arabalı 
vapurla Gelibolu’ya geçtik. Saat  altıda 
Eceabat’a indik, hava buz gibi….

Eceabat’ta verdiğimiz kahvaltı 
molasından sonra saat yedide gezinin 
esas kısmı başladı. Yenilenmesi devam 
eden kalenin, Kilit - Bahir, Seddül - 
Bahir  ve Namazgah tabyalarından 
sonra Şahindere Şehitliği ziyaret edile-
rek Alçıtepe’den Abide’ye, “Çanak-
kale Şehitleri Anıtı”na geçildi. 
Anadolu’nun ve Trakya’nın her 
kentinden, köyünden vatan mü-
dafaası için gelip canlarını bu top-
raklar uğruna feda eden aziz şe-
hitlerimizin manevi hatıralarının 
önünde saygıyla eğildik, dualar 
ettik. Topluca hatıra fotoğrafları 
çektirdik. Saat 12 gibi yeniden 
Alçıtepe köyüne dönerek öğle ye-
meği molası verdik. Yakınlarımız 
için özel anı eşyaları satın aldık.

Yemekten sonra yeniden yola ko-
yularak; Yahya Çavuş Şehitliği ve Anı-
tı,  57. Alay Şehitliği ve Türk Askerine 
Saygı Anıtı, Mehmetcik Anıtı ve Parkı 
ile Conkbayırı  ziyaretleri yapıldı. Bu 
arada “25 Nisan Anzak Günü” nedeni 
ile orada olan Anzak’ların tören prova-
larını izleme fırsatı da bulduk. Olduk-
ça kalabalık bir grup gelmişlerdi.

“Atatürk’ün Gözetleme Ye-
ri”ni de gördükten sonra saat 16’ da 
Eceabat’tan Çanakkale’ye geçtik. İki  
saatimizi Çanakkale’nin  Çanakka-
le savaşlarında bir halk türküsüne de 
konu olan ünlü “Aynalı Çarşı”, Saat 
Kulesi, muhteşem Çanakkale Boğazı 
manzarasıyla Truva filminde kullanılan 
tahta atın ve Truva şehrinin maketinin 
bulunduğu kordon boyu gibi yerleri-
ni gezmeye ayırdık. Bu arada akşam 
yemeğini de aradan çıkardık, eşe- 
dosta peynir tatlısı 

aldık.

Saat 18’de tarifsiz bir duygu yo-
ğunluğu içinde geri dönüş yolu baş-
ladı. Ortak düşüncemiz; bu vatanın 
evladı olan herkesin o havayı yerinde 
soluyarak,  detaylarıyla öğrenmesi ge-
reken bir destanın yazıldığı Gelibolu 
Yarımadası tarihi Milli Parkındaki anıt 
ve şehitlikleri, bu mukaddes toprak-
ları mutlaka ziyaret etmesinin gerekli 
olduğudur. Zaten  gezimiz sırasında, 
Türk halkının bu inançla  genç-yaşlı 
şehitlikleri hınca hınç doldurduğunu 
gözlemledik.. 

Saat 22’de yorgun ama mutlu bir 
şekilde sıcak yuvamızda, yurdumuz-
daydık.

Niyazi Göksoy / Görükle Yüksek Öğrenim Karma Öğrenci Yurdu Müdür Yardımcısı

Görükle Yükseköğrenim Karma Öğrenci 
Yurdu Çanakkale Gezisi
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Dilimize dolanmıştı ya, denirdi hep. Japonya’da 
kişi başına yılda 25 kitap, Türkiye’deyse altı ki-
şiye bir  kitap düşüyor. Bu ne kadar doğruydu, 
bilimsel miydi, dayanakları var mıydı, buna 
bakılmadan öylesine söylenirdi, belki hâlâ söy-
leyenler vardır.
Son istatistikler bunu doğrulamıyor ama. Türki-
ye Yayıncılar Birliği’ne göre, 2016’da 666 milyon 
866 bin kitap yayınlanmış. Tabii bunların büyük 
bir bölümü ders kitabı. Kişi başına düşen kitap 
sayısı 8, 4. Dünya ölçeğinde kitap çeşidi sayısın-
da Türkiye 11. sırada, yayıncılıkta da öyle, gene 
11. Sırada. 
Peki, bunca kitap basılıyor da alınıyor mu, alı-
nıyor da okunuyor mu, okunuyor da içselleşti-
riliyor mu, anlayıp eleştirel mi okunuyor, alım-
lanıyor mu? Enis Batur, “Öyle okurlar tanıdım 
ki ben” diyor, “yuttukları kitaplarla dünyalarının 
şeklini aldılar. Oysa iyi okumak, temelde bir mu-
halefet biçimidir” (Cumhuriyet, 05.08. 2001). 
İpşiroğlu (1989:14-15), üniversite öğrencilerinin 
anlama, kavrama, eleştirme güçlerini yoklamak 
için, Ferit Edgü’nün çok ince bir alaylamayla 
yazdığı “Türk Politikacılarının Kültürle ve 
Sanatla Olan İlişkileri” başlıklı denemesini, 
yazarın adını söylemeden öğrencilerine okur. 
Öğrencilerden, bu yazıdan ne anladıklarını açık-
lamalarını ister. Sonuç çarpıcı ve üzücüdür. Yazı-
yı, 92 öğrenciden yalnızca 4’ü anlamıştır.
İki istatistiğe daha bakalım. Japonların % 62’si, 
Almanların % 48’i, Türklerin %5’i gazete oku-
yor (Cumhuriyet, Özgen Acar, 18.04.2017). 
Ahmet Coşar’a (D&R Genel Müdürü) göre, Tür-
kiye’de kültür kümesinde (kategori) kişi başına 
düşen yıllık kitap okuma sayısı 1,5 Yüz kişiden 
yalnızca dördü kitap okuyor (Cumhuriyet, Şehri-
ban Kıraç, 06.04.2017)
İstatistikleri bir yana bırakalım, Ferit Edgü’ye 
kulak verelim (Akt. İpşiroğlu, 1989: 29-32) :
“Yavaş yavaş ölüyor kitap… Okuyanı düşün-
düren kitap… Düşünen, düşünmeye çalışan 
insanların ufkunu açan, onları daha fazla 
düşünmeye, daha doğru düşünmeye iteleyen 

kitap…

(…) Yerleşik ahlaka karşı çıkan, yeni insanla-
rın daha tutarlı, daha özgür, daha mutlu ola-
bileceği yeni bir ahlakı öneren kitap…

Dünyaya doğru bakmamızı sağlayan kitap…

(…) Milyonlarca gazete okurunun, milyonlar-
ca televizyon seyircisinin, yüzbinlerce tiyatro 
seyircisinin bulunduğu bu ülkede ölüyor ki-
tap… Ölen kitapla birlikte, hiç kimsenin kuş-
kusu olmasın, ülkemizin yarınları da ölüyor.

Ülkeyi cahillerle yönetebileceklerini sanan dar 
görüşlü politikacılar bu ölümü kolaylaştırmak 
için ellerinden geleni yaptılar, yapıyorlar.

Kitabın ölümünün ülkenin yarınlarını öldür-
mek olduğunun bilincinde değiller (gibi).

(…) Ve kendileri okumadıkları için başkaları-
nın okumasına katlanamıyor gibiler.

(…) Yabancı dil bilenler okumuyor.

Yabancı dil bilmeyenler okumuyor.

Gazete okurları okumuyor. Televizyon, video 
seyircileri hiç okumuyor. Yazarlar okumuyor. 
Çizerler okumuyor.

(…) Çok yakın bir gelecekte kitap mezarlığı-
nın kapısına bir ‘Hüvelbâki’ levhası asılacak 
(…).”

Birisi yazarlığa başlamış, demişler ki,
“Yazarlığa başladın, ama artık okumuyor-
sun…

 “Ne yani, yazar olduk, hâlâ mı okuyacağız!”

Okur-yazar değil, okumaz-yazar. Bir okul müdü-
rü de şöyle dermiş,
“Ben okumam, okuturum.” 

Belki de çocukların canlarına okuyordur.
Filiz Aygündüz, 500 lise öğrencisine soruyor: 
“Neden Okumuyorsunuz?” (Akt. Tüleylioğlu, 
2000:11-12) İşte birkaç yanıt:
*Zaman kaybı olduğunu düşünüyorum.

*Okurken uykum gelir.

*Zaman bulamıyorum.

*İhtiyaç duymuyorum.

*Kitaplardan dünü öğrenmek yerine günü ya-
şamayı tercih ederim.

*Arkadaşlarım, “okuyorum” dediğimde hep 
dalga geçtiler benimle. Bu da kitaplardan so-
ğumama neden oldu.

*Fazla okumam. Ama yazın sahilde okumayı 
severdim. Babam “artizlik yapma lan” deyince 
vazgeçtim.

Mark Twain’in sözü bu: “Okuyamayan (okuma 
bilmeyen) biriyle okumayan biri arasında hiç-
bir fark yoktur.”

Peki, okumak isteyenler nasıl kitap arıyor, kitabı 
nasıl arıyor, bir de ona bakalım. Başak Tan, aşa-
ğıdaki sözlere kulak misafiri olmuş (Karakarga 
dergisi, Kasım 2016 Sayı: 8).

*Kolay okunan kitap var mı? (50’li yaşlarda, 
kadın)

*Ne biçim kitap bunlar yahu, okunur mu bu 
şimdi, hep yazı! (Öğretim Görevlisi, 60’lı yaş-
larda, kadın)

*Shakespeare’in romanlarını bulamadım, sa-
dece oyunları var orada, yardımcı olur musu-
nuz lütfen… (Shakespeare roman yazmamış-
tır.)

*Sanat tarihi kitabı istiyorum, ama sanatın 
öyküsü çok ağır. Basit, ince bir şey olsun, ama 
ben binaya bakınca diyebileyim ki, bu barok 
bina… (Mimarlık öğrencisi)

*Tanımadığım yazarları okumuyorum.

*İyi günler! Bir kitap arıyorum da, sizde var 
mı acaba? Böyle yanı kırmızı, ama kapağı böy-
le bejli bir şey, üzerinde sanki kolajlı bir şey 
var. Vallahi adını bilmiyorum, ama önemli bir 
kitap, herkeste var.

*Mantosu Madonnalı Kürk var mı? (50’li yaş-
larda, kadın)

*İyi günler! Savaşla ilgili kitabınız var mı? 
Hangi savaaaaaş… İşte böyle insanların öldü-
ğü…

*İyi günler! Ben tam bir kitap âşığıyım, sevişi-
yoruz, evlenicez. Ne, 32 lira mı? Kalsın!

Aşağıdaki diyaloglar da benim televizyondan 
işittiklerim :

Kadın, telefonla bağlanan erkeğe soruyor,

-Şiir sever misiniz?

-Bayramlara gittiğim yok, 23 Nisan fa-
lan… Şiir bayramlarda okunur. (STAR TV, 
05.03.2006)

Kadın,
-En son okuduğunuz kitap?

Erkek (52 yaşında, ortaokul çıkışlı),
- Okul kitabı… (STAR TV, 20.05.2008)

Horace Mann’ın dediği gibi, alışkanlık bir hala-
ta benzer. Biz her gün onu oluşturacak iplerden 
birini dokuruz ve sonunda onu bir daha kopa-
ramayız. İnsanın okudukça okuyası gelir, oku-
madıkça da okumaz. A. Blanqui ne güzel demiş: 
Mide açlığa alışamaz, ama beyin çabucak alışır. 

KAYNAKÇA
İpşiroğlu, Zehra (1989) Düşünmeyi Öğrenme ve Öğret-
me(2. baskı) İstanbul: Afa Yay.

Tüleylioğlu, Orhan (2000) “Okumak mı, o da Ne?” Oku-
mak mı, o da Ne ? İstanbul: Cumhuriyet Kitap Kulübü

Recep Nas | ÇEK üyesi

Okumak Mı, O Da Ne?
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Türk Hava Yol-
ları’nın isim sponsorluğunda BEBKA’nın destekleriyle Bur-
sa Bilim Teknoloji Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 
Türk Hava Yolları 6. Bursa Bilim Şenliği, 4-7 Mayıs 2017 
tarihlerinde TÜYAP Fuar Alanı’nda gerçekleştirildi. 

Türkiye genelinden “Enerji Verimliliği” alanında bin 120 
projenin katıldığı, 102 bin lira para ödüllü yarışmalar da 
mucitlerin enerjiye bakış açısını gözler önüne serdi. Şenlik 
boyunca 78 farklı atölye alanında 150’den farklı atölyede 74 
bin 823 çalışma gerçekleştirildi.

Şenlik kapsamında, daha önce 2 bin 900 kişiyle Avustral-
ya’ya ait olan bilimsel deney rekoru 3 bin 417 kişinin 42 da-
kika süren deneyiyle Bursa’ya kazandırıldı. Bu rekorla Bursa 
ve Türkiye, Guinness Rekorlar Kitabına girmiş oldu.

ÇEK Özel 3 Mart Azizoğlu Ortaokulu’nu STEM kulübü 
öğretmenleri ‘’Havalı Araba’’ adlı atölye ile temsil ettiler. 

Halkın ve öğrencilerin ilgisini çeken atölye 4 gün boyunca 
320 öğrenciyi ağırladı. Atölyemizde yaratıcılıklarını göster-
me imkanı bulan öğrenciler, havanın itme kuvveti ile giden 
arabalarını Fen(Science), Teknoloji (Technology), Mühen-
dislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) kaza-
nımlarından yararlanarak tasarladılar. Tasarımlarının tüm 
aşamalarında emek veren öğrenciler ortaya çıkan ürünleriyle 
gurur duyarak ve sevinçle standımızdan ayrıldılar. 

Yoğun geçen dört günün ardından geleceğimizin aydınlık 
yüzleri olacak çocuklarımızla bu keyfi paylaşmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz.

Bursa Bilim Şenliğinde  ÇEK 
“HAVALI ARABA”  ile Temsil Edildi
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2016-2017 Eğitim öğretim yılı bo-
yunca okulumuz yabancı diller züm-
resi dil öğretimi ve mesleki gelişim 

adına bir çok seminer ve eğitime ka-
tılma imkanı buldu. Gerçekleşen bu 
eğitimimiz  ise  Express Publishing 

Akademik Direktörü, Eğitim Da-
nışmanı ve Öğretmen Eğitmeni  Sn. 
John Barth’ın 20 nisan 2017 tarihinde 
okulumuzda verdiği seminere Yabancı  
Diller bölümü öğretmenlerinin katılı-
mı ile gerçekleşti. 

‘Why Get Your Students Speaking In 
Class’ konulu seminerde öğrencileri-
mizin konuşma becerilerini geliştir-
mek adına uygulanabilecek yöntemler 
ele alındı. Oldukça aktif ve verimli 
geçen çalışmada öğretmenlerimiz in-
gilizce dil eğitimi konusunda en yeni 
yaklaşımlar üzerinde çalışıp bu yön-
temlerin sınıf içerisinde kullanımları-
na yönelik karşılıklı fikir alış verişinde 
bulundular.

Yabancı Diller İlkokul Bölüm Başkanımız Se-
vim Dönmez,The Marmara Otel Taksim’de dü-
zenlenen ‘ Let Your English Flow’ konulu kon-
feransa katıldı. Gelişen bilişim teknolojilerinin 
İngilizce öğretimine entegrasyonundan ölçme 
araçlarının yabancı dil öğretimindeki gücüne 
kadar İngilizce dili eğitimi konularının geniş 
yelpazede tartışıldığı konferansa, yazdığı önemli 
metodoloji  kitapları ile tüm yabancı dil öğre-
timi camiasının tanıdığı  ve Helbling Langua-
ges’ın dünyaca ünlü yazarlarından Jeremy Har-
mer ‘Back Betweenthe Covers’ ve Jane Revellise  
‘Tellingand Retelling : The Magic of Stories’ 
temaları ile konuşmacı olarak katıldılar.

İletişimsel Yaklaşım’ın dil edinimindeki önemi 
ve sınıf içi olası uygulama alanları, 21. yüzyıl 
becerileri ve internet tabanlı öğrenmenin de 
vurgulandığı konferansta ders kitaplarının eği-
timdeki yeri, işleyişleri ve içerikleri konusu da 
ele alındı.

CISV (Children’s International Summer Villages), dünya barışını 
sağlamak ve aktif dünya vatandaşları yetiştirmek amacıyla pek çok 
ülkede yaz kampları düzenleyen bir kuruluştur.

Özel 3 Mart Ortaokulu olarak biz de 2014 yılından beri bu or-
ganizasyonun içerisinde yer alıyoruz. Dört yıllık süreçte Türkiye, 
Avusturya, Finlandiya, Norveç ve Fransa’daki CISV kamplarına ve 
eğitimlerine İngilizce öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile katıldık. 

Bu yıl temmuz ayında da öğretmenimiz Armağan Şenel’in liderliği-
ni yapacağı, 8. Sınıf öğrencilerimizden Sıla Çetindere’nin de içinde 
bulunduğu bir grup Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinde yapılacak 
olan Youth Meeting (13-14 yaş grubu) kampına katılacaktır. 

Okulumuzun CISV Sorumlusu Armağan Şenel de Nisan ayı içe-
risinde Avusturya - Graz’da düzenlenen RTF (Bölgesel Eğitim Fo-
rumu)’na katılarak TTT (Train the Trainers) / Eğitmen Eğitmeni 
olmaya hak kazanmıştır.

Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

CISV Eğitmen Eğitmeni;
Armağan Şenel

Yabancı Diller 
Konferansı’ndaydık

Yabancı Diller Hizmet İçi 
Eğitim Semineri



“Anaokulundan Üniversiteye…” çağdaş, laik, insan 
haklarına saygılı, katılımcı ve özgür düşünen bireyler 
yetiştirmek, maddi olanaklardan yoksun çocukların 
eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla yola çıkan Çağ-
daş Eğitim Kooperatifi, önemli bir projesini daha ya-
şama geçiriyor: 

3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi – 3 Mart Anadolu Lisesi. 

Bu yıl kapılarını eğitim-öğretime açacak Halil Güleç 

Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, uzman 
eğitimci kadrosu, modern laboratuvarları, nitelikli ve 
dinamik eğitim ortamlarıyla hem akademik hem de 
sosyal yönden hayata hazırlanacak.

Eğitimin-öğretimin yanı sıra etütler, ders saatlerinin dı-
şında kulüp çalışmaları, spor ve sanat ile ilgili kurslarla 
zenginleştirilen programda öğrencilerin ilgi alanlarına 
göre belirlenen “seçmeli” kurslardan bazıları şunlardır:

• Yaratıcı yazarlık, 

• Drama (ayrıca 3 yabancı dil için), 

• Fotoğrafçılık, 

• Yabancı Dilde Bilimsel Makale Hazırlama, 

• Satranç, 

• STEM, 

• Bilişim, Arduino ve 3D Tasarım, 

• Model Uçak ve Uçuş Simülasyonu, 

• Destination&Imagination, 

• Kısa Film Atölyesi, 

• Seramik-Heykel, 

• Karikatür, 

• Sosyal Sorumluluk Çalışmaları (projeler), 

• Robotik, 

• FLL (First Lego League) (Bilim 
Kahramanları Buluşuyor), 

• Orkestra (Pop, Jazz, Rock)

ÇAĞDAŞ GÜNDEM20

Geleceğine ve Hayaline Bir Adım Önde Başla



ÇAĞDAŞ GÜNDEM

Her iki lisede de nitelikli öğrenme ortamlarının yanı 
sıra, öğrencilerin kendileri ile barışık, öz güven sahibi, 
motivasyonu yüksek, mutlu, hedefi olan, devamlılığı 
olan, yaratıcı ve farklı düşünen, çözüm odaklı, uyum-
lu, farklılıklara saygılı, doğaya ve yaşam haklarına du-
yarlı, temel insani ve kültürel değerleri edinmiş ve en 
önemlisi “sorgulayan bireylerler” olarak yetişmesi he-
deflenir.

Liselerimizde benimsenen eğitim modeli, 3 Mart Eği-
tim Kurumları’na özgü olarak yapılandırılmıştır. Bu 
model; öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve gelişimlerine yöne-
lik olarak bilimsel veriler ışığında süzgeçten geçirilmiş, 
bilimin doğasına ve çağın gereksinimlerine uygun ni-
telikte, belirlenmiş eğitim hedeflerine etkili ve doğru 
yöntemlerle ulaşılması amaçlanarak onlara nitelikli öğ-
renme ortamları sunulacak şekilde tasarlanmıştır.

HEDEFİNE ODAKLANAN 
ÖĞRENCİLER
3 Mart Anadolu ve Fen Lisesi, öğrencilerini seçkin 
üniversitelere yerleştirme konusunda iddialıdır. Sınav 
hazırlığı yalnızca 12.sınıfta yapılacak bir çalışmayla 
sınırlanamaz. Bu bilinçle 9.sınıftan itibaren etkili bir 
danışmanlıkla beslenen, sistemli bir “sınava hazırlık 
süreci’’ yürütülecektir.

Öğrencilerimiz, ister Anadolu, ister Fen lisesinde, sı-
nav kaygısı yaşamaksızın, sosyal hayattan uzaklaşma-
dan YGS–LYS hazırlıklarına adım adım başlayacaktır.

Düzenli yapılacak sınavlara göre belirli ölçütlerin al-
tında kalan öğrencilerin takviyesi, ders bazında hafta 
sonu etütlerle tamamlanacak, arzu edilen akademik 
başarı seviyesine ulaşması sağlanacaktır.

YGS maratonunun hızlanmasıyla beraber 11. sınıf se-
viyesine gelen öğrencilerimiz, hafta içi derslere ek ola-
rak, düzenli yapılacak sınavlardan alınan verilere göre 
seviye gruplarına ayrılarak, hafta sonu kurslarına ka-
tılmaları sağlanacaktır. Son sınıfta ise çalışmalarımızı 
biraz daha yoğunlaştırarak, hafta sonu kurslarına ek 
olarak öğrencilerimizin akşam etütleriyle de güçlendi-
rilmesi sağlanacaktır.

Müfredat çerçevesinde hazırlanan klasik sınavların 
yanı sıra, “Deneme, Durum Değerlendirme, Konu Ta-
rama Testleri ve Açık Uçlu Sınavlar” uygulanacaktır. 
Uygulayacağımız sınavlar ölçme değerlendirme birimi 
tarafından ayrıntılı olarak raporlandırılacak, ilgili ders-
lerin sınav değerlendirme toplantılarında ele alınacak 
ve bireysel geri dönüşlerle öğrenci başarısını arttırmaya 
yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Bütün bu süreçler velilerimiz tarafından anında takip 
edilecek, öğrenci hakkındaki gelişmeler, teknik değer-
lendirmeler, sınav sonuçları, devamsızlık bilgileri, ödev 
tutumları gibi önemli konular velilerimize bir yazılım 
aracılığıyla iletilecektir. Veliler, yazılım sayesinde öğ-
retmenlerle karşılıklı etkileşim ortamı hazırlanarak an-
lık iletişim kurulabilecektir.

YABANCI DİL ANLAYIŞIMIZ
Öğrencilerimiz, okulda temelde İngilizce olmak üzere 
iki yabancı dil eğitimi alacaklardır.

Cambridge ESOL sınavları dünyada uluslararası ge-
çerliliği olan, İngilizce öğreniminin dünya standart-
larında olduğunu belgeleyen sınavlardır. Cambridge 
Üniversitesi sınavları sayesinde öğrencilerin İngilizce 
seviyesi uluslararası ölçme değerlendirme sistemiyle 
objektif olarak değerlendirilir ve Common European 
Framework (Avrupa Ortak Dil Çerçevesi) doğrultu-
sunda belirlenen hedeflere ne kadar ulaşıldığı belgelen-
miş olur.

Öğrencilerimizin İngilizce giriş seviyeleri esas alınarak 
düzenli olarak çalışacak kur sistemi içerisinde üniver-
site sınavı aşamasına gelmeden, “Cambridge English: 
Advanced - TOFEL” sertifikası edinmeleri hedeflen-
mektedir.

Şubelerin kurlara ayrılması şeklinde sürdürülecek olan 
dil eğitiminde kurlararası geçiş olabileceği gibi, eksik 
kalan öğrenciler ayrıca etütlerle desteklenerek devam 
etmesi sağlanacak ve kurlardaki pekiştirilmeleri de ta-
kip edilecektir.

Aynı planlama ikinci yabancı dilde de geçerli olacak. 
Seviyeye göre yapılacak çalışma da şöyle: 

Hiç yabancı dil görmemiş öğrenciler için 11. sınıf 1. 
dönem sonunda gelecekleri düzey DELF A olarak be-
lirlenmiştir. Daha önce ortaokul seviyesinde görmüş 
öğrencilerin ise, 11. sınıf 1. dönem sonu gelecekleri 
düzey B1 olacak şekilde tasarlanmıştır. Öğrencilerin 
gelişim durumlarına göre planlamada değişiklik yapı-
labilecek.

Biz, kendimizi hedefleri yüksek nesiller yetiştirmeye 
adadık. Çağdaş, aydınlık yüzü gülen bir gelecek için 
onların hedeflerini gerçekleştirmesine ihtiyacımız var. 
Bu nedenle okullarımızda sıradan öğrenci değil, hede-
fine odaklanmış öğrenciler olacaktır!

21
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Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK) ça-
lışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nü’nü pasta keserek kutladı.

Kooperatif ve Güler-Osman Köseoğlu 
Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu çalı-
şanlarının katılımıyla düzenlenen et-

kinlikte, pasta kesildi. Yönetim Kurulu 
Başkanı Buğra Küçükkayalar, kadın ça-
lışanların anlamlı gününü kutladı.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Pastalı Kutlama

Sıradan ezberlerle, kısa mesajlarla ya 
da açıklamalarla…

Dağıtılan kırmızı karanfillerle…

Vitrin süsleriyle, indirimlerle, hediye-
lerle… 

Yetindiğimiz  bir günün adı olmuş 8 
Mart!.

Şüphesiz ki bunlar anlamlı, yerinde, 
arzulanan hareketlerdir. Fakat ulus-
lararası alanda yapılan bütün araş-
tırmalar, ülkemizde “kadın olmayı” 
ürkütücü, üzücü ve hayli düşündü-
rücü rakamlarla gözler önüne seriyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 
(WEF)  “Küresel Toplumsal Cinsiyet 
Uçurumu Raporu”na göre, 145 ülke 
arasında cinsiyet eşitliğinde 130. sı-
rada olan Türkiye, “Küresel Cinsiyet 
Eşitsizliği Raporu”nda ise,  sağlıkta, 
siyaset ve eğitim alanlarında İran, 
Suriye ve Etiyopya’nın da gerisinde 
yer alıyor! 10 kadından 4’ünün şid-
det gördüğü bir ülkenin yüz kızartıcı 

tablosu!

Mustafa Kemal Atatürk ve kurduğu 
Cumhuriyet, kadına değer, eşitlik, öz-
gürlük verdi, toplumun öncüsü yaptı; 
birçok ülke kadınlarından önce sosyal 
ve siyasal haklarla taçlandırdı. 

Ne yazık ki günümüzde, Cumhuri-
yet’in tüm değerleriyle yıkıma uğ-
ratılmak istendiği bir süreçte, kadın 
haklarına saygıdan söz etmek ola-
naklı değildir.  Cumhuriyet ile kadına 
eşit yurttaş olarak verilen haklar yok 
edilmek üzeredir.

Cumhuriyet’in değerlerini ilke, Ata-
türk’ün, “Şunu anlamak lazımdır ki 
dünya yüzünde gördüğümüz her şey 
kadının eseridir” deyişini rehber edi-
nen Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin 
kurum yöneticilerinin ve çalışanların 
%76’sını kadınlar oluşturmaktadır.

En önemlisi de Çağdaş Eğitim Koo-
peratifi’nin kız çocuklarının okutul-
masına yönelik 15 yıldır sürdürmekte 
olduğu “Kır Çiçekleri Okusun Diye…” 
sosyal sorumluluk projesidir. Erken 
yaşta evlendirilerek hayalleri ellerin-

den alınan, eğitim olanağı sunula-
mayan kızlarımız için umudun adı 
olmuştur Çağdaş Eğitim Kooperatifi.

İnsan hakları evrensel bildirgesi ve 
uluslararası sözleşmelerle güvence 
altına alınmış olan kadının insan 
haklarını tanımak, geliştirmek, ka-
dına yönelik şiddeti önlemek siyasi 
iktidarların, devletlerin, toplumun ve 
hepimizin sorumluluğundadır.

Kadınlarımızı anladığımız, onlara 
saygı duyduğumuz, yaşam ve özgür-
lük hakkı başta olmak üzere sağlık, 
eğitim ve seçme, seçilme özgürlükleri-
ni içselleştirip uygulamaya koyduğu-
muz ölçüde mutlu bir dünya kurmuş 
oluruz. 

Kadına karşı her türlü ayrımcılığın 
ortadan kalktığı, özgürlüklerin kı-
sıtlanmadığı, eşitliğin esas alındığı, 
Cumhuriyet’in kadınlarımıza verdiği 
haklarla taçlandığı, barış ve huzur 
içinde bir Türkiye umuduyla, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi 
Yönetim Kurulu

Türkiye’de kadın olmak
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1995 senesinde kurulan AKUT (Ara-
ma Kurtarma Derneği),  her yıl aynı ta-
rihlerde gerçekleştirdikleri  eğitimlerini 
bu yıl, Bursa Uludağ’da gerçekleştirdi-
ler. Eğitime AKUT Bursa, AKUT İs-
tanbul, AKUT Marmaris, AKUT Kaş 
ve AKUT Kuşadası ekiplerinden top-
lam 30 gönüllü ve 3 eğitmen katıldı.

Toplam 3 gün süren eğitimin ilk eta-
bında, 23 Şubat Perşembe günü dağcı-
lıkla ilgili temel bilgiler Çağdaş Eğitim 
Kooperatifi 3 Mart Azizoğlu Ortaoku-
lu Konferans Salonunda   aktarıldı. Te-
orik eğitimi tamamlayan gönüllüler, 24 
Şubat Cuma günü saat 07.00’da Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin ekibimize 
tahsis ettiği otobüs ile Uludağ’a hare-
ket ettiler. Sabahın erken saatlerinde 
eğitim sahasına ulaşan gönüllülerimiz 
Uludağ Küçük Zirvealtı Çanak Mevki-
inde kamp kurup yoğun rüzgârın etki-
sinden korunmak için kar duvarı ördü.

Tüm gönüllülere kar üzerinde yürüyüş 

teknikleri, kazma gibi gerekli ekipman-
ların nasıl kullanılacağı uygulamalı 
olarak gösterildikten sonra,  seviyeleri-
ne göre 2 gruba ayrıldı. Birinci seviye 
grubu, kar üzerinde düşme durumun-
da kazma ile durma eğitimleri alırken 
ikinci seviye grubu Uludağ Küçük Zir-
ve’ye doğru tırmanışa başladı. Çanağın 
sağ tarafından saat 15.00’de  tırmanışa 
başlayan ekip, saat 17.00’de Küçük 
Zirve’ye ulaştı. Dönüşü  yoğun sis al-
tında  tamamlayan ekip saat 18.00’de 
kamp yerine vardı. 25 Şubat Cumartesi 
günü kar üzerinde düşme eğitimlerine 
aralıksız olarak devam edildi.  İkinci 
seviye grubu eğimli bölgeye tırmanır-
ken kar emniyetleri ile sabit hat kurdu. 
Birinci seviye grubu kurulan bu sabit 
hat üzerinden tırmanarak ip inişi ile 
aşağıya geri döndü. İkinci seviye gru-
bu tırmanışa devam ederek eğimli bir 
bölgede yan geçiş yapabilmek için sa-
bit hat kurma çalışması yaptı. Akşamın 

ilerleyen saatlerinde tamamlanan eği-
timin ardından çadırlarını toparlayan 
gönüllülerimiz, bölgeden ayrıldı.

AKUT Spor Kulübü Dağcılık Branşı 
Sorumlusu ve Eğitmen Burak Galip 
Akkurt, eğitimle ilgili düşüncelerini 
aktardı: “Son derece keyifli geçen eği-
timde tüm gönüllülerimiz özveriyle 
çalıştılar. Hava şartları çok zorlayıcıy-
dı, özellikle cuma gecesi rüzgâr 60 km/
saat hızla esti ancak olumsuz şartların 
hiçbiri gönüllülerimizi yıldırmadı. Bu 
3 günlük eğitimde bizlere ev sahipliği 
yapan Çağdaş Eğitim Kooperatifi Özel 
3 Mart Eğitim Kurumları’na çok teşek-
kür ediyoruz.” dedi. 

Çağdaş Eğitim Kooperatifi 3 Mart Azi-
zoğlu Eğitim Kurumları olarak AKUT 
Arama Kurtarma Derneği’ne destek ol-
maktan gurur duyduk. Akut’a yapacağı 
tüm eğitim ve çalışmalarında başarılar 
dileriz. İyi ki varsınız.

AKUT Kış Dağcılığı eğitimini ÇEK Özel 3 Mart Eğitim Kurumları
Ev Sahipliğinde Başarıyla Tamamladı
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Müzede Drama Projesi  5. oturum itiba-
ri ile “Kent Müzesi’nde” uygulanmaya  
başlandı. Dilek Yıldız Karakaş liderli-
ğinde yürütülen projede ilk olarak 6 yaş 
hazırlık grubu öğrencileri ile kent mü-
zesi gezilerek Bursa tanıtıldı. Ardın-
dan çocuklar iki gruba ayrıldı. 

Müzenin Bursa’ya özgü kültürleri-
nin bulunduğu bölümlerini gezerek 
incelemeleri sağlandı. Sonrasında 
görsel hafıza ve işitsel algıya yöne-
lik keyifli oyunlar oynandı. Eğitim 
odasına geçildiği zaman inceledik-
leri eşyaları tanıttıkları bölümde ve 
define avı oyunu oyununda çok eğ-
lendiler. 

6. oturumda Bursa Kent Müzesi 
Esnaf Çarşısı’nı gezerek eskimeye 
yüz tutmuş mesleklerin bulunduğu 
bölümü dikkatle inceleme fırsatına 

sahip oldular. Çarşı hakkında yapılan 
sohbetin ardından alışveriş kavramı ço-
cuklarla dramatize edildi. Ardından oy-
nanan eşleştirme oyunları ile etkinliğin 
pekiştirilmesi sağlandı.

Bursa’yı Tanıyor, Eskimeye Yüz Tutmuş Meslekleri
Kent Müzesinde Öğreniyoruz

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Çekirge 
Vergi Dairesi Müdürü Halil Şener, Vergi 
Haftası nedeniyle, okulumuz konferans 
salonunda, Vergi Bilincini Oluşturma 
Projesi kapsamında 3.  4. ve 5. sınıf öğ-
rencilerimize bir konferansı verdi.

Öğrencilerin bilişsel seviyelerine göre 
hazırlanmış olan bilgilendirmenin yanı 
sıra, yine bilişsel seviyelerine uygun, vergi 
bilinci ile ilgili seyrettikleri Keloğlan’ın 
Kumbarası adlı çizgi filmle duyarlı bir va-
tandaş olma yolunda bir adım daha atmış 
oldular. 

Dikkatle dinledikleri seminer sonunda 
sorulan sorulara doğru yanıt veren öğren-
cilerimiz  ödüllerini aldılar.

Bu seminerin hazırlanmasında emeği ge-
çen Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Çekir-
ge Vergi Dairesi Müdürü Halil Şener’e 
ve Müdür Yardımcısı Naciye İncegül’e 
teşekkür ederiz.

Çağdaş uygarlık düzeyi hedefimiz ise, 
vergilerimizi ödemeliyiz.

Vergi Bilinci Semineri
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Matematik Haftası kapsamında düzenlenen ÇEK Özel 3 
Mart Azizoğlu Ortaokulu 2. Akıl Oyunları Şampiyonası, 
16 Mart 2017 tarihinde, okulumuzun ev sahipliğinde, Akıl 
Oyunları Dergisi ve Türk Beyin Takımı’nın işbirliği ile ger-
çekleşti.

Türk Beyin Takımı  (TBT), 1992 yılından bu yana her yıl 
düzenlenmekte olan Dünya Zeka Oyunları Şampiyona-
sı’nda ülkemizi başarıyla temsil eden ekiptir. Her yıl ülke 
çapında yapılan seçmelerle yeniden belirlenen Türk Beyin 
Takımı, bugüne kadar bireysel ikincilik, üçüncülük ve takım 
olarak da üçüncülük, beşincilik gibi dünya derecelerine imza 
atmıştır.

Dünya Zeka Oyunları Federasyonu ile Rubic Küp Birli-
ği’nin Türkiye Temsilcisi olan TBT, ülkemizde zeka oyun-
ları kültürünün gelişmesini amaçlar. Bu doğrultuda Seçmeli 
Zeka Oyunları dersi müfredatının oluşturulmasında  MEB 
Talim ve Terbiye Kurulu’na danışmanlık vermiştir.

Tüm gün süren etkinliğe 7 ve 8.sınıf öğrencilerimiz katıldı. 
Şampiyona, konferans salonunda yönergelerin açıklanması 
ile başladı ve altı bölümden oluşan yarışma ile devam etti.

Yarışma yapılırken öğrencilerin heyecanı ve azmi görülmeye 
değerdi. Geçen sene yapılan şampiyonada tecrübe kazanan 
öğrencilerimiz, edindikleri bu tecrübe sayesinde oyunları bu 
yıl  daha  bilinçle oynadılar.

Yarışma yirmişer dakikalık bölümler halinde gerçekleşti. 
Etkinliğe gruplar dörder veya beşer kişilik takımlar halinde 

katıldı. Yarışma takım çalışmasının önemini kavrattı ve 
takımdaki öğrencilerin birbiri ile uyumlu çalışmalarını 
sağladı. 

Yarışmanın bölümleri sırası ile aşağıdaki gibi gerçekleşti.

1. Bölüm: Sudoku Oyunları

Klasik Sudoku-Tek Çift Sudoku-Köşegen Sudoku

2. Kelime Oyunları

Dört Harfli-Kelime Yerleştirme-Dairesel Kelimeler

3. Akıl Oyunları

Farklı Komşular-Yıldız Savaşları-Hazine Avı-ABC Bağ-
lama

4. Matematik Oyunları

Yüz- Kapsül- İşlem Karesi- Dart 

5. Mantık Oyunları

6. Mekanik Oyunlar

Renkli Kareler-Pentomino Paketleme -Dijital işlemler

Yarışma sertifika ve hediyelerin verilmesi ile sonlandırıl-
dı. Takım puanları Türk Beyin Takımı Ekibi tarafından 

belirlendi.

7. Sınıflarda 7D 1  grubundan  Batın Furkan Şahin, Yiğit 
Yaşar, Doruk Alp Mutlu ve Güney Üzel 1436 puan ile birin-
ciliği kazanmıştır. Aynı zamanda okul birinciliğini de elde 
etmişlerdir.

8. Sınıflarda 8A 5  grubundan Tunca Cankurtaran, Onur 
Sünnetçioğlu, Burak Şengül, Hakan Kuku ve Deniz Efe Ko-
nukçu 1317 puan ile birinciliği kazanmıştır.

Öğrencilerimize gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyoruz.

3 Mart 2. Akıl Oyunları Şampiyonası 
Gerçekleşti
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Ben Ceren Efe.  Ali Osman Sönmez 
Sosyal Bilimler 11.sınıf öğrencisiyim. 
Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yurdu’nun 
engin denizindeki faydaları aslında 
daha yeni duymuş olduğumdan birkaç 
aydır buradayım, şimdi ise bu muhte-
şem kurumsal düzenin bana sağlamış 
olduğu bir anımdan bahsedeceğim. 

Öncelikle 11 Mart 2017 tarihinde TED 
Kolejinde Sosyal Medya ve RYLA adlı 
seminere katılmama olanak sağlayan 
ÇEK kurumuna ve Rotary Kulübüne 
teşekkürü kendime borç bilirim. Katıl-
mış olduğum bu seminerin öncesinde 
TED Koleji’ne vardığımızda bizi güler 
bir yüzle karşılayan Memiş Bey, bize 
giriş kaydını nasıl yapacağımızı göste-
rerek yardımcı oldu ve girişi kaydımızı 
yaptık. Bu kayıttan sonra Rotary Kulü-
bü’nün bize hazırlamış olduğu hediye-
leri alıp, koltuklarımıza geçtik. 

Program açılışı gereği Rotary ve İnte-
rakt Kulüp Başkanlarının ve Guver-
nörlerinin konuşmalarını dinledikten 
sonra Gürdal Karaoğlu  Tanışmak ve 
Tanış Olmak kelimelerinin anlamları-
nın farkını bizlere açıkladı.  Sonrasında 
beni ve orada bulunan birkaç misafiri 
sahneye davet etti ve birbirimizin kay-
naşmasını sağlayacak güzel bir oyunla 
tanışmış olduk. Programın sloganla-
rı ‘’Rotary insanlığa hizmet eder’’ ve 
‘’RYLA yarının liderlerini arıyor’’du. 
Bu iki slogan aslında başka hiçbir söz 
söylenmese bile zihnimizde tüm  top-
lanma amacını fark ettirecek güçteydi. 
Bu süre zarfı içinde verilen en güzel 
tavsiye ise ‘’ Kendi hayatınızın lideri 
olun’’du. Bu tavsiye tam da Serkan Du-
ru’nun anlatmış olduğu ‘’Kendi Haya-
tınızın Lideri Olun’’ sunumundan bir 

kesitti ve lider olmanın ilk yolunun 
‘’Vatan Sevgisi’’ olduğunun altını çizdi, 
haklıydı. Vatanını sevmeyen biri nasıl 
bir lider olabilirdi ki!  

Bu sunumun sonrasında Girişimcilik 
ve İş kalitesi konusunu işledik. Giri-
şimcilikte neler yapabileceğimizden, 
yaratıcılıktan bahsettik. Bunu ‘’ İnsan 
var dokunduğuna değer kazandırır, in-
san var dokunduğuna değer kaybetti-
rir’’ sözleriyle,  kişi beyninin sonsuz ge-
nişliğinde iyi veya kötü ne gibi sonuçlar 
doğurtabilir gördük.  Mimar Sinan’ın 
muhteşem Süleymaniye Camiinin eşsiz 
detaylarıyla ilgili hikâyesini dinleyerek 
pekiştirdik. Bu hikâye ile yaratıcılığın, 
sınırların dışına çıkmak olduğunu, bu 
ortam için hiyerarşi olmaması gerek-
tiğini, hiyerarşinin olmaması için de 
iletişim ve bilgi olması gerektiğini öğ-
rendik.

 Henry Ford’un da dediği gibi insan 
öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır. Bu 
bilginin önemini kanıtlarcasınaydı. 
Serkan Duru, İş kalitesinin düşüklü-
ğünün insanların birbirine güvenmedi-
ğinden kaynaklandığı anlattı. Yapılan 
bir araştırmaya göre her beş kişiden biri 
birbirine güvenmiyormuş, bu nedenle 
de insanların sorumluluk, tutarlıklık, 
inanılırlık ve hoşgörü gibi yapması 
gereken davranışlarının aksatıldığını 
gördük. 

Bu seminerin devamında Serkan Cey-
lan ‘’ Kariyer ve Gelecek Planlamasın-
da Sosyal Medya’nın rolü’’ sunumunu 
yaptı. Bu sunumda ilk olarak üç madde 
çok önemliydi. Bunlar; 1)İletişime açık 
olmak. 2)Fikirlere açık olmak 3)Gelişi-
me açık olmak. 

İletişimin nasıl başladığı sorusunun ce-
vabı ise  gülerken on yedi kasımınızın 
hareket ettiği, somurturken ise kırküç 
kasımızın hareket ettiği bilgisi ile ce-
vaplamak çok da zor değildi. Bazen bir 
tebessümün bile ne kadar etkili oldu-
ğunu hatırlattı bize. Çünkü mutluluk 
paylaştıkça çoğalırdı. Sonra bize ‘’Din-
leyin, hem de ‘can’ kulağıyla’’ diyerek 
başarılı olmak için yeni insanlara, yeni 
deneyimlere, yeni fikirlere, yeni geli-
şimlere açık olmamız gerektiğinin vur-
gusunu yaptı. İnsanların hayatında bir-
çok deneyim sahibi olması aslında pek 
bir şey kazandırmaz, insanın hayatında 
birçok deneyim sahibi olup, bunları 
gözden geçirip, hayatına, düşünceleri-
ne, davranışlarına yansıtabilmesi ona 
bir şeyler kazandırır ve güçlü kılar. 
Diğer en güzel tavsiye ise ‘’ İyilik yap, 
karşılık bekleme; bilgi paylaş, karşılık 
bekleme’’ydi. 

14-18 YAŞ INTERACT RYLA

“Sosyal Medya ve Liderlik”

Ceren Efe
Güler Osman Köseoğlu 

Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu 
Öğrencisi
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Sonrasında bize aslında herkesin bilip, 
kullandığı ama çoğu kişinin sorgula-
madığı internet ağının mucidi Sir Tim 
Berneer Lee’nin “Nesnelerin İnterne-
ti” dediği “http” den bahsetti. Bunun 
amacı aslında bugün hemen hemen 
herkesin kullandığı sosyal medyanın 
altyapısını anlatarak, Facebook’un ku-
rucusundan çoğu kişinin haberi var-
ken, sadece sanal boyutuyla kullandı-
ğımız verilerin aslında gerçek liderinin 
farkına vardırmaktı.

Bu çağında yaratıcılık yapmış olan Li-

der insanların bize örnek olması sağ-
landı. Ve önümüzdeki engellerden ka-
çınmamız gerektiği,  eğer önümüzdeki 
engelleri görmeye başlarsak hedefimiz-
den şaşacağımızın altını çizdik. Sonra-
sında oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın 
gelmesi ile onun sektöründe Liderlik 
ve Sosyal Medya adlı keyifli bir sohbet 
geçirerek, engin bilgilerinden faydalan-
ma fırsatı yakaladık. Katılımcı belgele-
rini alarak maalesef programın sonuna 
geldik. 

Akşamında Korupark’ta ülkemizin 

çeşitli illerinden gelip, bu programa 
katılan arkadaşlarımızla daha fazla kay-
naşmamızı sağlayan yemeğe ve bowling 
turnuvasına katıldık. Seminerin ikinci 
günü 12 Mart 2017 tarihinde ise bu 
arkadaşlarımız ve başkanlarımızla bir-
likte Uludağ’da keyifli bir gün geçirdik. 

Bu seminer ve aktiviteler ile yeni arka-
daşlar edinip, yepyeni bilgiler öğrenip 
unutamayacağım iki gün geçirmiş ol-
dum. Bana bu günleri yaşatan ÇEK ve 
ROTARY ailesine tekrardan teşekkür 
ederim.
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3 Mart’ın yenilikçi zihinleri, dünyanın 
en büyük yenilikçilik organizasyonu 
olarak kabul edilen Destination Imagi-
nation (DI) yarışmasının Türkiye ele-
melerine katıldılar.

DI Türk-Hayalgücüne Yolculuk Der-
neği tarafından düzenlenen Yenilikçi 
Problem Çözme Etkinliği, Türkiye’nin 
çeşitli illerinden 278 okul takımı ve 2 
bin 200 öğrencinin katılımıyla Kuşa-
dası Efes Kongre Merkezi’nde gerçek-
leştirildi.

ABD’nin 48 eyaletinde ve Kanada, 
Türkiye, Kore, Guatemala, Polonya, 
Çin, Hindistan, Büyük Britanya, Bre-
zilya ve Singapur gibi 30 farklı ülkede 
uygulanan, kar amacı gütmeyen, dün-
yanın en büyük yenicilik, takım çalış-
ması ve çözüm geliştirme organizas-
yonu olan Destination Imagination’ın 
(DI) Türkiye elemeleri Kuşadası’nda 
yapıldı. 

Her yıl temsilciliklerin düzenlediği bu 
DI etkinliklerinde kriterlere en uygun 
çözümleri üreten takımlar dünya fi-
nallerinde buluşma fırsatı elde ediyor. 
Dünya finalleri bu yıl 25 - 28 Mayıs 
tarihleri arasında ABD’nin Tennessee 
eyaletinin nüfus bakımından en büyük 
üçüncü şehri olan Knoxville’de yapıla-
cak. 1999 yılından bu yana Türkiye’de 
de uygulanan DI programı çerçevesin-
de de ülkemizden bu yıl gerçekleştirile-
cek dünya finallerine Kuşadası’nda ya-
pılan elemelerde başarılı olan 41 takım 
katılacak.

Destination Imagination 
Nedir?
DI, 1982 yılında kar amacı gütmeden 
kurulan ve o günden bugüne milyon-
larca katılımcının dâhil olduğu bir et-
kinliktir.

Amacı çocukların gerçek ya-

şamda karşılaşacakları problemleri 
çözmelerini sağlayacak ve hayatları bo-
yunca kullanabilecekleri becerileri ge-
liştirmek olan DI organizasyonu kap-
samında, katılımcı ülke temsilcilikleri 
tarafından her yıl etkinlikler düzenle-
niyor. Bu etkinliklerde en az iki, en faz-
la yedi kişiden oluşan takımlar her sene 
yayınlanan görevler için özel çözümler 
üretiyor. 

Görevler, teknik, bilimsel, güzel sanat-
lar, doğaçlama, yapısal ve sosyal sorum-
luluk olmak üzere altı farklı kategoride 
hazırlanıyor. Takımlar bu görevlerden 
istediklerini seçerek tüm takımlarla çö-
zümlerini paylaşacakları DI etkinliğine 
hazırlanıyorlar.

İlkokul, ortaokul ve lise seviyelerine 

Destination Imagination - (DAT) Kuşadası
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Türkiye Takımlar Turnuvası’ndaydık

göre ayrılan takımlar dışarıdan yar-
dım almadan kendi özgün ve yenilikçi 
çözümlerini üretip, bunu eğlenceli ve 
teatral bir sunuma dönüştürüyor. Ço-
cuklar bu süreç boyunca, yardımlaşma 
ve karşılıklı saygı ilkeleri çerçevesinde, 
hızlı düşünme, karar verme, zaman 
yönetimi, problem çözme, takım çalış-
ması gibi çok önemli becerileri güvenli 
ve eğlenceli bir ortamda keşfetme ve 
geliştirme imkânı buluyor.

Bu proje yarışmasının amacı, dünya 
çapında öğrencilerin, 21. yüzyıl beceri-
lerini uygulamada ve yaratıcılıkta kul-
lanabilecekleri çeşitli yaklaşımları de-
ğerlendirebilmeleri açısından olanaklar 
hazırlamaktır. Öğrencilerden oluşan 
takımları eğlenmeye, risk almaya, 

odaklanmaya ve problemleri şekillen-
dirmeye teşvik etmektedir. Katılımcılar 
sabırlı olmayı, esnek olmayı, dayanık-
lılığı, etik anlayışı, çevresindekilere ve 
onların düşüncelerine saygıyı ve bera-
ber problem çözme sürecini öğrenme-
lerine katkıda bulunur. 

ÇEK Destination 
Imagination Kulübü
Özel 3 Mart Azizoğlu Eğitim Kurum-
ları olarak bu yıl biz de ilk kez DI– 
(DAT) Kuşadası Türkiye Takımlar Tur-
nuvası’ndaydık.

Ortaokul DI kulübü öğrencilerimizle 
3 takım halinde turnuvada yer aldılar. 
Türkiye’nin çeşitli illerinden 278 okul 
takımı ve 2 bin 200 öğrencinin katıldı-
ğı bu turnuvada :

1. Color Monsters-Güzel sanatlarda 5. 
sırada

2. Pineapples-Güzel sanatlarda 9. sıra-
da

3. Froggies-Sosyal sorumluluk alanın-
da 18.olarak yer aldılar.

İlk kez katıldığımız bu turnuvada öğ-
rencilerimizin ve öğretmenlerimizin 
gösterdikleri bu başarı nedeniyle onları 
kutluyoruz. Böylesine büyük, kapsamlı 
ve kalabalık bir organizasyonda öğren-
cilerimizin gösterdikleri uyum ve güzel 
davranışları ile gururluyuz.

Takım liderlerimiz Emir, Armağan ve 
Bircan öğretmenlerimize, takımlara 
destek veren İbrahim ve Ebru, Sevcan 
ve Pınar öğretmenlerimize çok teşek-
kür ediyoruz.

Öğretmen ve öğrencilerimizin çok ke-
yif aldığı bu yarışmaya önümüzdeki yıl 
da katılmayı heyecanla bekliyoruz.



32 ÇAĞDAŞ EĞİTİM32

Çağdaş Eğitim Kooperatifi Özel 3 
Mart Eğitim Kurumları, anaokulu ha-
zırlık, bir ve ikinci sınıf öğrencilerinin 
“enerji verimliliği” konusunda bilinç-
lenmesi amacıyla “enerjik” bir etkinliğe 
imza attı.

Elektrik Mühendisleri Odası Genel 
Başkanı Hüseyin Yeşil, 3 Mart Eği-
tim Kurumları Konferans Salonu’nda 
yaptığı konuşmada, minik öğrencilere, 
güneş, su ve rüzgâr gibi kaynaklardan 
nasıl elektrik üretildiğini anlattı. 

Hareket etmeyi, koşmayı, oynamayı 
sağlayan gücü enerji olarak tanımla-
yan Yeşil, bu enerjinin de yemekle ve 
uyumakla sağlandığını vurguladı. Ye-

şil, araçların enerji kaynağının benzin, 
mazot; televizyon, çamaşır makinesi, 
bilgisayar gibi aletlerin de elektrik ol-
duğunu bildirdi.

Yeşil, su, güneş ve rüzgârın, insanların, 
bitkilerin, hayvanların, tüm dünyamı-
zın yaşam kaynağı olduğunu, bunlar 
olmadan yaşamın olamayacağını ifade 
etti. 

Elektriğin, doğada bulunan kaynak-
lardan üretilen bir enerji olduğunu 
kaydeden Yeşil, “Bu kaynaklar güneş, 
rüzgâr, su, yeraltında bulunan maden 
ve gazlar. Bunlardan elektrik üretebi-
liyoruz. Enerji kaynaklarımızı verimli 
kullanmalıyız” dedi.

Minik öğrencilere, Gülce Küçük’ün 
hazırladığı her biri farklı bir enerji tü-
rünü anlatan boyama kitapları ve boya-
ma kalemlerinden oluşan EMO setleri 
dağıtıldı.

EMO Bursa Şube Başkanı Remzi Çı-
nar, genel merkez yöneticilerinin de 
katıldığı etkinlik öncesi ÇEK eski Baş-
kanı Mümin Ceyhan, ÇEK’in kuruluş 
felsefesi, kurumları ve sosyal sorumlu-
luk projesi Kır Çiçekleri hakkında bilgi 
verdi. 

Etkinlikte, ÇEK Yönetim Kurulu Baş-
kanı Buğra Küçükkayalar, Yönetim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Kuter de 
hazır bulundu.

Enerji Dolu Bir Etkinlik

Okulumuz 3. ve 4. sınıf öğren-
cileri Yazar Şaban Akbaba ile 
buluştu. Yazarımız “Dinleme 
Kültürü” konulu söyleşisinde 
iyi bir dinleyici olmanın sosyal 
iletişim açısından çok önemli 
olduğundan ve duymak yerine 
dinlemeyi becerebilmenin yol-
larından bahsetti. 

Söyleşinin ardından öğrencile-

rimiz, yazarımızın okudukları 
kitaplarıyla ilgili merak ettik-
leri soruları sordular.

Çocuk edebiyatına onlarca 
eser vermiş olan değerli Şa-
ban Akbaba, söyleşi sonunda 
kitaplarımızı imzaladı. Kendi-
sine, bu ziyareti için teşekkür 
ediyoruz.

Yazar Şaban Akbaba ile “Dinleme Kültürü” üzerine keyifli bir sohbet
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3 Mart Beşevler Anaokulu öğrencilerimizi, Bursa Bilim 
ve Teknoloji Merkezi (BTM) gezimizde milyonlarca yıl 
önce dünya hayatına egemen olan dinozor replikalarını 
(Bir nesnenin görünüm açısından birebir kopyası) ile 
buluşturduk.

Dinozor sergisinde 3 farklı çağda yaşamış, 13 ayrı dino-
zorun bire bir replikaları yer almıştı. BTM’nin içinde iz-
lenime sunulan gezici sergide öğrencilerimizin heyecanı 
doruktaydı.

Planetaryum ( Güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve gök 
cisimlerinin gerçek zamanlı görüntüsünün özel bir pro-
jeksiyonun yardımıyla kubbe şeklindeki tavanın iç kıs-
mının her tarafına 360 derece yansıtıldığı gösteri salonu) 
gösteriminde öğrencilerimiz ile uzayın tüm gezegenlerini 
tek tek ziyaret ederek keyifli bir uzay yolculuğu yaptık.

Bilim ve Teknoloji Merkezi Gezimiz

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz 3 Mart Beşevler 
Anaokulundan mezun öğrencilerimizin okula daveti etkinli-
ğini bu yıl da keyifle tekrar ettik. 2015-2016 yılı okulumuz-
dan mezun olan öğrencilerimiz sabah 3. ve 4. ders saatlerini 
okulumuzda eski arkadaşlarıyla bir araya gelerek  geçirdiler. 

Okula girişte öğrencilerimizi karşılayıp sınıflara yönlendir-
dik. Sınıflarında arkadaşlarıyla beraber çember saati etkinli-
ğine dahil olup, 1. sınıfta yaşadıkları deneyimleri arkadaşla-
rıyla paylaşma fırsatına sahip oldular. Okumayı öğrendikleri 
için, bütün çocuklar sırasıyla arkadaşlarına hikaye okudular. 

Ardından okulumuzun arka bahçesinde serbest oyun et-
kinliğine katılım sağladılar. Son olarak toplantı salonunda 
bütün öğrencilerimiz ile pasta kesimine katılarak, afiyetle 
yediler.

Baharın gelmesi ile 3 Mart Beşevler Anaokulu öğrencile-
rimiz farklı bir heyecana büründü. Rengârenk cıvıl cıvıl 
kıyafetler giyerek mevsime uyum sağladılar.  

Çocuklarımız baharın pozitif enerjisi ile birlikte aileleriy-
le bahçelerden ve kırlardan topladıkları papatyaları okula 
getirdiler. Sınıfı saran baharın müjdeleyicisi papatyaların 
mis gibi kokusunu içimize çektik. Çocuklarımızla beraber 
papatyalardan taç yaparak beraber baharın gelişini karşı-
ladık.

Papatyaların gövdesi kadar narin ve minik elleriyle yap-
maya çabaladıkları taçları başlarına takarak etkinliği neşe 
içinde tamamladık.

Teknolojik araçlara bilinçli yaklaşım kapsamında oku-
lumuzun tüm öğrencileri ile ‘’Sokak Oyununun Fendi 
Bilgisayar Oyununu Yendi’’ adlı oyunu izlemek için 
Uğur Mumcu Sahnesi’ne gezi etkinliği düzenledik. 

Tiyatro oyunu aracılığı ile arkadaşlarımızla geçirdiği-
miz keyifli vakitlerin önemini, bilgisayar gibi teknolo-
jik araçlara bağlı kalmamamız gerektiğini tekrar ettik. 
Oyun içerisinde bazı öğrencilerimiz sahneye seçilerek 
sokak oyunlarına katılım sağlarken izleyici öğrenciler 
de  onlara keyifli bir şekilde eşlik ettiler. Etkinliğimiz 
oyuncuların sokak oyunları hakkında verdiği bilgilerle 
sona erdi.

Mezun Öğrencilerimizin Okulumuza Ziyareti

Sokak Oyununun
Fendi,

Bilgisayar Oyununu YendiPapatyadan Taç Yaptık
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Aydınlığa açılan pencerede oku-
lumuzda kendini eğitime ada-
mış, yenilikçi ve özgün düşünen 
kadınlarımıza, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’ne özel Çağdaş 
Eğitim Kooperatifi Yönetim Ku-
rulu tarafından gönderilen pasta, 
tüm personelin bir araya gelmesi 
sağlanarak çocuk mutfağında ke-
sildi.   

Okulumuzda çalışan ÇEK’li ka-
dınlar olarak yönetim kuruluna 
çok teşekkür ederiz.

ÇEK’li 
Kadınlar

Kütüphaneler haftası kapsamında okulumuzun tüm öğrenci-
leri ile misi köyü çocuk kütüphanesine gezi düzenledik. Önce-
sinde çocuklarımızla beraber kütüphanedeki davranışlarımız 
hakkında konuştuk. 

Kütüphane içine girdikten sonra öğrencilerimiz kendilerine 
ayrılan bölümlere oturarak kütüphane görevlisi tarafından kü-
tüphanenin kullanımı ile ilgili bilgiler öğrenip, merak ettikleri 
soruları sordular. Ardından bireysel olarak dağıtılan kitapları 
inceleme fırsatına sahip oldular. 

Son olarak kütüphane görevlisinin çocuklar için seçtiği “Çi-
kolata Çocuk” hikâyesi sınıf öğretmenleri tarafından okundu. 
Etkinlik hatıra fotoğraf çekimi ile sonlandırıldı.

Çocuk Kütüphanesi Gezimiz
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Öğrencilerimiz ve bizlerin heyecanla 
beklediği ve okulumuzda geleneksel 
hale gelen 100. Gün Kostüm Balosu 
etkinliğimizi Podyum Davet’te gerçek-
leştirdik. 

Öğrencilerimiz okulda geçirdikleri 
100 günü sayarak ve işaretleyerek her 
sınıf kendi belirlediği 100 farklı et-
kinliği sınıfında uyguladı. 2016-2017 
eğitim-öğretim yılının 100. gününde 
öğrencilerimiz, velilerimiz ve bizler 
birbirinden farklı kostümler giyerek bu 
gecenin tadını çıkardık.

Zengin program içeriği ile hem ço-
cuklarımız hem velilerimiz eğlenceli 
dakikalar geçirdi. Müzik öğretmeni-
miz Fatih Tatlıdil’in sunumu ile başla-
yan gecede ilk olarak Nüans Dans Evi 
dansçılarından olan Dünya Şampiyon-
ları Alp ve Dilay sahneyi renklendirdi. 
Devamında öğrencilerimizi ve velileri-

mizi danslarına katan Alp ve Dilay eğ-
lenceli dakikalar yaşattı.

100. Gün pasta kesiminin ardından 
illüzyonist Salih Gökay yaptığı sihir-
baz gösterisi ile bütün gözleri üzerine 
toplayarak, heyecanı doruğa çıkardı. 
Sonrasında Nilay Öğretmen eşliğin-
de çocuklarla beraber velilerinde aktif 
olarak dahil olduğu orff etkinliğinde 
keyifli anlar yaşandı. 

Birbirinden ilginç kostüm ve kombi-
nasyonlar ile Podyum Davet sahnesi 
renkli görüntülere tanık oldu. Gecenin 
sonunda velilerimizin samimi tebrik 
ve teşekkürleri bizlere haklı bir övünç 
kaynağı oldu.

Kostüm Balosu Coşkusu
Okulumuzun 100. Gününde
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Hazırlık grubu (6 yaş ) öğrencileri-
miz, çocuk sokağı projesi kapsamın-
da doğadan toplanan doğal ve artık 
malzemelerle, sokakta kullanılmak 
üzere oyun alanları tasarladılar.

Çalışma yapılırken oluşturulan 4 
grup (hava, su, toprak, doğa) kendi 
konuları dahilinde etkinlikler tasar-

layıp uygulama yaptılar.

Toprak grubunda bulunan çocuklar 
okul etrafına ağaç dikme çalışması 
yaptılar. Su grubu artık malzemeleri 
kullanarak su düzeneği oluşturdular. 
Su kanalları ile suyu bir yerden bir 
yere aktarmak için çalışmalar yaptı-
lar. Doğa grubu, doğadan toplanan 

ağaç dalları ve çeşitli malzemelerle 
ağaç evler, müzik aletleri ve oyun 
alanları tasarladılar. Hava grubu çe-
şitli kağıt parçaları ile uçurtmalar ve 
rüzgar gülleri yaptılar.

Etkinlikte çocuklar yaratıcı sonuçlar 
ortaya çıkararak keyifli zaman geçir-
diler.

Doğal Malzemelerle

Tasarlama
Oyun Alanları
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Sanat merkezi dersinde doğal mal-
zemeleri kullanarak çocuklarla be-
raber nişasta hamuru yaptık.

Elde yuvarlanabilen, sıkılabilen ha-
murun elimizi açınca ne kadar akış-

kan olduğunu görmek çocukları 
hayrete düşürdü. Deneysel olan bu 
çalışma çocukların dokunma duyu-
larını geliştirdiği gibi aynı zamanda 
katı ve sıvı kavramlarını somut bir 

şekilde öğrenmelerini sağladı. 

Etkinlik çocukların ilgisini çek-
mesinin yanında merak duygusu 
uyandırdı. Farklı malzemelerle ça-
lışmanın mutluluğunu yaşadılar.

Nişasta Hamuruyla Çok Eğlendik

Spor dallarından basketbol konusunu 
ele aldığımız hafta öğrencilerin ilgi 
ve istekleri doğrultusunda Tofaş Bas-
ketbol takımı oyuncularından  Berkan 
Durmaz ve Muhsin Yaşar okulumuz 
öğrencilerini ziyaret ettiler. Spor salo-
nunda beden eğitimi öğretmenleri eş-
liğinde basketbol ile ilgili soru-cevap 
şeklinde yapılan söyleşinin ardından, 
küçük bir dripling gösterisi yaparak 
çocukların dikkatini çektiler. 

Çocuklarımızın oyunculara yönelttiği 

sorular arasında basketbol oyuncu-
su olmak için neler yaptıkları, nasıl 
beslendikleri ve nerelerde çalıştıkları 
vardı. Oyuncularımız sorulan sorular 
karşısında sağlıklı beslenmenin öne-
mini vurgularken çocuklara bol bol 
süt içmeleri, kahvaltıda da mutlaka 
yumurta, bal vb. yiyecekleri yemeleri 
hakkında bilgiler verdiler. 

12 dev adam şarkısı eşliğinde dans ede-
rek çok eğlenen çocuklarımız keyifli 
vakit geçirdi.

Dev Adamlar Okulumuzda
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Okulumuz 6 yaş hazırlık grubu 
öğrencileri ile her sene yapılan 
Müzede Drama Projesi 2016-2017 
eğitim öğretim yılında Şubat ayı 
itibari ile başladı. Sanat tarihçisi 
Dilek Yıldız Karakaş  liderliğinde 
yürütülen projenin ilk aşamaları 
okulumuzda gerçekleştirildi.

İlk oturumda çocuklar ile tanışma 
oyunları oynanıp,  “müze nedir?” 
sorusu üzerine önceden planlan-
mış oyunlarla söyleşi gerçekleşti-
rildi. İkinci oturumda Bursa’nın 
sahip olduğu değerler üzerine 
sohbet edildi. Üçüncü oturumda 
çocukların evden getirdiği resimler 

sergilendi. Son olarak dördüncü 
oturumda çocuklar ile vitrin, eser, 
sergi terimleri hakkında konuşula-
rak çocuklar ile farklı drama plan-
ları uygulandı.

Dilek Karakaş liderliğinde yapılan 
dört haftalık oturum okulumuzda 
tamamlanarak 5. oturumdan itiba-
ren uygulanacak etkinliklerin mü-
zede yapılacağı çocuklara söylendi.

Çocuklar bu haberi büyük heye-
can ile karşıladılar. 

Çocukların yapılan projedeki dik-
kat ve ilgileri görülmeye değerdi.

Müzede Drama 
Projesi Okulumuzda Başladı

Gizemli Bavul tiyatro oyunumuz pan-
domim tekniği ile çocukların aktif ka-
tılımı sağlanarak okulumuz çok amaçlı 
salonunda gerçekleşti.

İstanbul’dan gelen oyuncularımız ço-
cuklarımızın seviyesine inerek, oyun 
esnasında katılımlarını sağlayarak eğ-
lenmelerini sağladılar. 

Oyun iki arkadaşın birbiriyle oyun oy-
narken arasında geçen paylaşma ve yar-
dımlaşma konularını ele alarak çocuk-
ların oldukça dikkatlerini çekti. Keyifli 
vakit geçirmelerini sağladı.

Gizemli Bavul
Tiyatro Oyunu
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Dedemin oyunları etkinlikleri kapsamında 
oynadığımız sokak oyunlarını okulumuzun 
arka ve yan bahçesinde gerçekleştiriyoruz. En 
son öğrendiğimiz oyunumuz ip atlamaydı. 

Öğretmenlerimiz bahçeye çıkmadan önce 
çocuklarımıza oyunun kuralları ve nasıl oy-
nanması gerektiği ile ilgili bilgiler verdiler. 
Çocuklarımız heyecanla ve sabırla sıralarının 
gelmesini beklediler. Her bir çocuğumuz sıra-
sı geldiğinde öğretmenleri ile birlikte oyuna 
eşlik etti. 

Bahçe oyunları çocuklarımızın fiziksel geli-
şimine katkı sağladığı gibi sosyal, duygusal, 
psiko-motor ve zihinsel gelişimine de katkı 
sağlar. Kendine güven, kendini denetleme, 
çabuk karar verme, işbirliği yapma, doğruluk 
ve disiplin gibi kişisel ve toplumsal alışkanlık-
lar kazanmasında etkili bir yöntemdir. 

Oynadığımız bahçe oyunları ile hem verimli 
hemde eğlence dolu zaman geçirme fırsatını 
yaşadık.

Dedemin Oyunlarını Öğreniyor, Eğleniyorum

Dünya Su günü etkinlikleri kapsamın-
da çocuklarımızla birlikte BUSKİ mü-

dürlüğüne gezi düzenledik. Gezi önce-
sinde çocuklarımıza gideceğimiz yer ile 

ilgili bilgilendirme yaptık.

BUSKİ binasına giriş yaptıktan 
sonra eğitim salonuna gide-
rek Nihal Hanım tarafından 
çocuklarımıza içtiğimiz sular 
nereden geliyor? kullandığımız 
sular nereye gidiyor? Su tasar-
rufu nasıl yapılır? konuları ile 
ilgili görsel sunum yapıldı. 

Sorusu olan çocuklarımız so-
rularını sordular, ardından 
BUSKİ’nin hazırlamış olduğu 
hediyeleri almanın mutluluğu-
nu yaşayarak okulumuza geri 
dönüş yaptık.

BUSKİ GEZİMİZ
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Çocuk Sokağı Projesi kapsamında Nilüfer Belediyesi eki-
bi ve okulumuz hazırlık grubu öğrencileri ile okulumuzun 
yan sokağında çocuk sokağı olacak olan boş araziye çıktık. 
Ağaçta asılı olan resimleri inceleyerek sırayla resimlerde 
gördüklerimizi anlattık. 

Ardından toprak, hava, su ve doğa olarak dört gruba ayrıl-
dık. Her grup kendi konusuyla ilgili farklı etkinlikler yapa-
rak eğlenceli vakit geçirdi. Toprak grubu cam önü saksıları-
nı oluşturarak, toprağın altından çıkan solucanları inceleme 
fırsatını yakaladı. Hava grubu artık malzemeleri kullanarak 
kendi uçurtmalarını oluşturdu ve özgürce oynadılar. Doğa 
grubu yaprak ve dalları kullanarak yelkenli oluşturdu ve su 
grubu ile birlikte yağmur oluklarında yelkenlilerini kulla-
narak çok eğlendiler. Su grubu ise kovalardan çıkardıkları 
suları elleriyle döndürerek değirmen oluşturdular. 

Son olarak bütün çocuklar su hortumunun altından geçme 
oyununu oynadılar ve etkinliğimiz sonlandı. Çocuklarımız 
farklı etkinlikler yapmanın keyfini yaşadılar.

Çocuk Sokağı Projesi etkinliği kapsamında çocukları-
mızla drama öğretmenimiz eşliğinde “Sokak nedir? An-
ket nedir?  Nasıl uygulanır?”  konulu etkinlik yapıldı. 
Çocuklar okul içinde sınıfları gezerek sokak hayvanlarıy-
la ilgili uygulamalı anket çalışmasını keyifle yaptılar. 

Bu etkinliğin devamında Nilüfer Belediyesi çalışanları 
ile gruplar halinde arazi tanıma gezisi yapıldı. Sokaktaki 
tabelalara, ağaçlara, evlere, ev numaralarına, boş alanlara, 
rögar kapaklarına v.b. taşınmaz eşyalara dikkat çekilerek, 
belediye çalışanları tarafından çocuklara bilgi verildi.

Etkinliğimizin ikinci aşamasında çocuklarla mahalle sa-
kinlerini tanıma adına bir anket çalışması oluşturacağı-
mızı konuştuk. Gördüğümüz evlerin, renkleri, kaç katlı 
olduğu ve bahçesi olup olmadığı hakkında sohbet ettik.

Daha sonra evleri ziyarete giderek anket çalışması yap-
tık. Anket soruları arasında “Evde kaç kişinin yaşadığı, 
çocuklar varsa kaç yaşında oldukları ve hangi okula git-
tikleri” vardı. Cevaplarımızı aldıktan sonra anketimizi 
bitirerek okulumuza geri döndük.

Çocuk Sokağı Projesi kapsamında Nilüfer Belediyesi 
ekibi tarafından farklı ülkelerin çocuklarının hazır-
ladığı, sokak maketlerinin sunumu çocuklarımıza 
anlatıldı. 

Biz de bu sunumdan yola çıkarak sokağımızın kroki-
sini inceledik  ve  ardından beş gruba ayrılarak kro-
kideki  yerlere yerleştirilmek  üzere  evden getirilen 
artık malzeme ve kutulardan sokağımızda bulunan 
evlerin, ağaçların, lambaların, otomobillerin  ve oku-
lumuzun maketini oluşturduk.

Etkinlik boyunca çocuklarımız heyecanla ve keyifle 
maketlerini tamamladılar.Etkinlik bitiminde sokağı-
mızın maketini  okulumuzun giriş bölümünde ser-
giledik.

Okulumun Sokağını
Keşfediyorum

Temiz Havada
Sokağımı Keşfedip, 

Eğleniyorum

Okulumuz ve Çevresinin Maketini Yaptık
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Mutfak Etkinliğimizde Poğaça Yapımı

Çocuk mutfağına bu kez poğaça 
yapmak için girdik. Çocuklarımız 
büyük hevesle önce poğaça malze-
melerini hazırladılar. Poğaça hamuru 
için gereken malzemelerimizin neler 
olduğunu önce incelediler. 

Yoğurma işlemi sırasında bütün ço-
cuklarımızın heyecan dolu bakışları 
ve soruları eşliğinde hamurumuzu 

yoğurduk. Ellerinin lezzeti ve kalp-
lerindeki sevgi ile yuvarladığımız 
poğaçalarımız artık fırınlanmaya ha-
zırdı. 

Yaptıkları işi tamamlayıp başarmanın 
hazzını yaşadılar. Artık sıra lezzetli 
poğaçalarımızın fırından çıkmasını 
sabırla beklemeye ve ikindi kahvaltı-
sında afiyetle yemeye gelmişti.

Açık havada oynanan oyunlar evde ka-
palı ortamda oynanan bilgisayar ve di-
ğer teknolojik oyunlarla kıyaslandığın-
da çocukların gelişimi açısından daha 
faydalıdır. 3 Mart Beşevler Anaokulu 
olarak, çocuklarımızla beraber oku-
lumuzun yan, orta ve arka bahçesini 
kullanarak eski oyunlarımızı gün içeri-
sindeki aktivitelerimize ekledik. Bunu 
yaparken çok eğleniyor, aynı zamanda 
vücut sistemimizin daha iyi çalışması-
nı sağlayacak olan güneş ışınlarından 
yararlanıyoruz.

Açık hava oyunları aktif oyun olduğu 
için çocukların fazla enerjilerini at-
malarını sağlayarak, motor gelişimini 
destekliyor. Dışarıda oynanan oyun-
ları, yetişkin yönlendirmediğinden, 
çocuklar kendi sorunlarını kendi çöz-
meyi öğreniyorlar. Böylece kendilerini 
daha yeterli hissederek, öz güvenleri 
artıyor. Bahçe oyunları kuralları ol-
duğu ve grup dinamiğinde oynandığı 
için çocukların sosyal becerilerini ve 
iletişim becerilerinin artmasında da 
katkı sağlıyor.

Bahçedeki 
Özgürlük
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Bir diğer çalışmamızda çocuklarımız 
ile birlikte her hafta olduğu gibi Kent 

Müzesine giderken “Yemenicilik” mes-
leğini öğreneceğimizi konuştuk. Ço-

cuklar yemeniciliğin ne 
anlama geldiğini öğre-
necekleri için heyecan-
lıydılar. 

Müze içerisindeki et-
kinliğimize topuk – bu-
run oyunu ile başladık. 
Ardından çalışma odası-
na geçerek çocuklarımız 
ile hayali çalı çırpı top-
layıp ateş yakarak etra-
fına oturduk. Projemizi 
yürüten Kent Müzesi 
Sanat Tarihçisi Dilek 

Yıldız Karakaş eskiden ayakkabıların 
nasıl yapılmış olabileceği hakkında ço-
cuklara sorular sorarak düşünmelerini 
sağladı. Her çocuk biraz düşündükten 
sonra kendi fikrini söyledi. 

Hep birlikte müzedeki çarşıya giderek 
Dilek Yıldız Karakaş çocuklarımıza 
eskiden ayakkabıların nasıl yapıldığını 
anlattı. Çocuklar “muşta” ve “yemeni-
cilik” ne demek orada öğrendiler. 

Tüm çocuklarımız ile birlikte çalışma 
odasına giderek kendi ayakkabılarını 
tasarlayıp, çeşitli boncuklarla özenle 
süsleyip etkinliği sonlandırdılar.

Bursa Kent 
Müzesinde 
“Yemenicilik” 
Mesleği

Çocuklarımız ile birlikte her hafta olduğu gibi Kent 
Müzesine giderken “At Arabacılığı” mesleğini öğre-
neceğimizi konuştuk. Müze içerisindeki etkinliği-
miz çocuklardan birinin at, birininde at arabacısı 
olmasıyla başladı. Oynadığımız at arabacısı oyunu 
çok ilgilerini çekti. Bu sırada atların nasıl yönlendi-
rildiğini, at arabasının nasıl kullanıldığını ve atlara 
nasıl komutlar verildiğini öğrenmiş oldular. 

Daha sonra modern araba kullanmak üzere eşli bir 
oyun oynandı. Çocuklarımız bu oyunda yönergeleri 
anlama ve uygulama becerilerini sergilediler. Ardın-
dan minik bir değerlendirme yapmak üzere hep bir-
likte çalışma odasına geçtik. Çocuklar gözlemlerini, 
fark ettikleri durumları ve bunlar hakkındaki fikir-
lerini paylaştılar. Atlarla ilgili bir tekerleme oyunu 
oynadıktan sonra, müzedeki çarşıya giderek at ara-
balarımız için alışveriş yaptık. Bazıları arabasının te-
kerini değiştirtti, bazıları arabasına süsleme yaptırdı 
ve bazıları da çarşıda yemek yedi. 

Çarşı atmosferi içerisinde alışveriş diyalogları kurul-
du. Hoş bir alışveriş ortamından sonra, maket olan 
at arabalarını kendi zevklerine göre süslediler. Ço-
cuklarımızın at arabalarını özenle süslerken göster-
dikleri itina görülmeye değerdi.

Bursa Kent Müzesinde “At Arabacılığı” Mesleği
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Değerler eğitimi kapsamında “Öfke 
Kontrolü” konusuna dikkat çekmek için 
Rehber Öğretmenlerimiz Yeşim Çoruh 
Güler, anasınıfı, 1 ve 2. sınıf öğrencile-
rimize; Zekiye Akman  ise 3 ve 4. sınıf 
öğrencilerimize yönelik bir eğitim ger-
çekleştirdi. 

Seminerde “Öfke Nedir? Ne zaman or-
taya çıkar? Neden, Nelere Öfkeleniriz? 
Öfkelenince vücudumuzda hangi fizyo-
lojik değişiklikler olur? Duygusal olarak 
hangi süreçleri yaşarız? Öfke ile başa çık-
ma yöntemleri” konularında bilgilendir-
me yapıldı.

Öfkenin sevinç, heyecan, korku gibi her 
insanda doğuştan var olan, normal ve 
yaşanması gereken bir duygu olduğunu 
belirtilip, çoğu zaman problem olarak 
görünenin öfkenin dışarıya nasıl yansı-
tıldığı vurgulandı.

Kontrolsüz öfkenin hem birey hem de 
toplum üzerindeki etkilerini anlatılarak; 
öfke durumunda 4D diye adlandırılan 
“Durum, Düşünce, Duygu ve Davranış” 
boyutları öğrencilerle paylaşıldı. Eğitimi 
örnek olaylar, çeşitli hikaye ve videolarla 
desteklendi.

İlkokulda “Öfke Kontrolü” Eğitimi
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Anasınıfı öğrencilerimizin, heyecanla bekle-
diği “100. gün partisi” okulda yapılan çeşitli 
etkinliklerle gerçekleştirildi.  Öğrencilerimiz 
okulda geçirdikleri günleri sayarak ve işaret-
leyerek 100 günde, 100 yaratıcı şekil oluş-
turdu. Öğrencilerimizin aileleri ile katıldık-
ları bu etkinlikte, 100. Gün ile ilgili okulda 
yaptıkları çalışmalar da sergilendi.

Öğrencilerimiz 100. Gün partisinde; nes-
nelerle gruplama, basit toplama çıkarma 
çalışmaları, ritmik sayma, beyin fırtınası, 
mandalla 100 çorap takmaca, şeker maşa-
sı ile ponpon taşıma,100’e kadar rakamları 
kullanarak sek sek oynama gibi oyunlar oy-
nayarak güzel bir gün geçirdiler. Etkinliğin 
son oyunu olarak öğrencilerimiz aileleriyle 
birlikte, üstüne oturarak 100 tane balon pat-
lattı. Öğrencilerimiz 100. gün için hazırla-
nan pastayı da hep birlikte kestiler.

Yıl içinde 100. gün etkinliği kapsamında 
birçok matematik ve sanat etkinliği yapıldı. 
Her 10 sayı farklı renkte yazılarak ve deste 
kavramı verilerek, sayılar ve katları öğrenil-
di. Öğrencilerimiz yaptıkları etkinliklerle 
sayılar arasında ilişki kurdular.

Anasınıfı öğrencilerimizin 100 günde yap-
tıkları çalışmalar ve etkinlikler izleyenleri 
büyüledi.

Miniklerimizin 100. GÜN Etkinliği
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Günümüzün önemli ve yaygın prob-
lemlerinden biri olan“Öfke Kontrolü” 
seminerleri okulumuz Rehber Öğret-
menleri tarafından değişik zaman di-
limlerinde 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencile-
rimiz için de düzenlendi. 

Seminerde “Öfke Nedir? Neden, Ne-
lere Öfkeleniriz? Öfke Kontrolü Nasıl 
Olur?” konularında bilgilendirme ya-
pıldı.

Öfkenin; sevinç, heyecan, ya da kor-
ku gibi her insanda doğuştan var olan, 
normal ve herkes tarafından yaşanma-
sı gereken bir duygu olduğunu, ancak 
önemli olanın öfkenin dışarıya davra-
nış olarak nasıl yansıtıldığı üzerinde 
durularak örneklerle anlatıldı.

Seminerde, bireysel ve çevresel faktör-
lerin öfkenin ortaya çıkmasına neden 
olabileceği ve öfkenin bazı fizyolojik 
etkenlere yol açabileceği üzerinde du-
ruldu. Fiziksel etkenler; gerginlik, kan 

şekerinin düşmesi, baş ağrısı, sık sık ve 
zor nefes alma gibi etkilerinden bahse-
dildi. 

Rehber öğretmenlerimiz öfke kontrolü 
konusunda, öfkemizin neden olduğu 
duygularımızı davranışla saldırganlığa 
dönüştürmeden önce, öfkelendiğimiz-

de ilk anda verebileceğimiz tepkinin 
fazla olabileceğini bu nedenle bir süre 
geçtikten sonra problemi çözmemizin 
daha sağlıklı olacağını, derin bir nefes 
alıp çatışma ortamından uzaklaşabile-
ceğimizi, karşılıklı konuşabileceğimizi 
ve affedici davranabileceğimizi belirt-
tiler.

Ortaokulda Öfke Kontrolü Eğitimi

3. sınıf öğrencilerimiz Fen Bilimleri 
dersi “Canlılar ve Hayat” ünitesi kap-
samında Uludağ Üniversitesi Veteri-
nerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi’ni 
gezerek öğrenmiş oldukları bilgileri 
pekiştirip hayvan dostlarımızın tedavi-
lerinin nasıl yapıldığını öğrendiler. 

Gezi süresince Uludağ Üniversitesi ve-
terinerleri hastanenin çeşitli birimleri-
ni gezdirerek bilgilendirmeler yaptılar 
ve öğrencilerin sorularını yanıtladılar.

Hem evcil hem de çiftlik hayvanlarını 
korumanın önemi üzerinde durdular, 
bakımlarından bahsettiler. Doğal çev-

renin geleceğimiz için önemine deği-
nerek öğrencilerimizin ekolojik ayak 
izine bir destek daha eklenmiş oldular.

Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fa-
kültesine ve bizlerle yakından ilgilenen 
veterinerlerine teşekkür ediyoruz.

3. Sınıf Öğrencilerimiz Hayvan Hastanesinde



48 ÇAĞDAŞ HABER48

Rehber Öğretmenimiz Yeşim Çoruh 
Güler, 2. sınıf öğrencilerimize “İnter-
net ve Sosyal Medya Kullanımı” ko-
nulu bir seminer gerçekleştirdi.

Çocuklarımızı, teknoloji kullanımı, 
internet ve sosyal medyanın oluştur-
duğu riskler ile teknolojiyi sağlıklı 
ve verimli kullanması konusunda 
bilinçlendirmeyi hedefleyen seminer-
de, öğrencilerin interneti nasıl faydalı 
kullanacakları anlatılarak  internetin 
ve sosyal medyanın tehlikeleri üzerin-
de duruldu.

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

2. Sınıflarla “İnternet ve Sosyal 
Medya Kullanımı” Semineri

Sivil Savunma etkinliklerimizin amacı 
“Temel Afet Bilincini” öğrencilerimize 
kazandırmaktır.

Sivil savunma bilinci afetlerde kayıp-
ların önlenmesi için çok önemlidir. 
Çünkü afetlerde kayıpların önemli bir 

bölümü sakin olamadığımız, panik 
olduğumuz için verilmektedir. Panik 
olmamak için tepkilerimizi planlama-
lıyız, bunu öğrenmeliyiz. 

Biz de bu bilinci vermek için 28 Şubat 
Sivil Savunma Gününde İkaz ve Alarm 
Tatbikatı yaptık. Tüm öğrenciler panik 
olmadan, düzenli bir şekilde sığınakta 
toplandılar. 

1 Mart çarşamba günü ise yangın, dep-
rem gibi afetlerde binayı düzenli, panik 
olmadan en kısa zamanda nasıl boşalt-
mamız gerektiğini yaptığımız Tahliye 
Tatbikatı ile gösterdik. 

Her iki tatbikat da başarılı bir şekilde 
gerçekleştirildi. Tüm öğrencilerimize, 
öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

Sivil Savunma Tatbikatları
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İstiklal Marşımızın kabulünün 96. yıl 
dönümünü kutlama ve Mehmet Akif 
Ersoy’u anma töreni okulumuzun 
konferans salonunda gerçekleştirildi. 

Törenlerde İstiklal Marşı’nın yazılma, 
kabul edilme ve bestelenme öyküleri 

anlatıldı. Yarışmaya katılan diğer şiir-
lerden örnekler okundu. Marşımızın 
ilk bestesi dinlendi. İstiklal Marşı’nın 
anlam ve önemine vurgu yapıldı.

Türk edebiyat dünyasının önemli 
yazarlarından biri olan Mehmet Akif 

Ersoy’un hayatı ve eserleri hakkında 
bilgi verildi. 

Törenler 5. ve 6. sınıfların İstiklal 
Marşı’nın tamamını okumasıyla sona 
erdi.

İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy

“Dünya Pi Günü” okulumuz mate-
matik zümresi tarafından birçok et-
kinlikle kutlandı.

Güne “Pi’ nin Müziği” bestesiyle baş-
layan etkinliklerimiz gün boyunca öğ-
rencilerimizin katılımıyla devam etti.

Teneffüs saatlerinde ve öğle teneffü-
sünde 7. sınıf öğrencilerimiz ortaokul 
bölümümüzdeki arkadaşlarına ‘Do-
ğum Gününüz Pi de Gizli’ etkinliğini 
gerçekleştirdiler ve arkadaşlarına yazılı 
sertifikalarını verdiler.

Öğle teneffüsünde “Pi Hafıza Yarış-
ması’’na katılacak olan öğrenciler ya-
rışmada kullanacakları “Pi Tişörtleri-
ni’’ kendileri boyayıp hazırladılar.

Öğleden sonra, konferans salonunda 
ortaokul öğrencilerimizin katıldığı 
“Pi Hafıza” yarışmasını ilgiyle izledi-
ler. Yarışma sonunda Pi sayısının 499 
basamağını söyleyerek 8-C sınıfından 
Kemal Çelik geleneği bozmayarak 
üçüncü kez birinci olurken, 8-C sını-
fından Emek Bilge Aydın 479 basa-
mağı söyleyerek ikinci, 7-A sınıfından 

Hüseyin Berat Savaş 191 basamak 
söyleyerek  üçüncü oldu.

Yarışmalara katılan tüm öğrencileri-
mize katılımlarından ve matematikse-
ver olmalarından dolayı katılım belge-
si verildi.

Gün boyunca gerçekleşen tüm etkin-
liklerimizin hazırlanmasından sunu-
muna kadar olan her görevi 7. sınıf 
öğrencilerimiz başarı ile yerine getir-
di. Tüm öğrencilerimize katkılarından 
dolayı teşekkür ederiz.

Dünya 
Pİ Günü 

Etkinlikleri
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Ekmek ! Soframızdan eksik etmediği-
miz medeniyetlerin tarihi kadar eski-
ye dayanır öyküsü.

İşte 4. sınıflar olarak ekmeğin hikaye-
sini araştırmak için, Uludağ Üniversi-
tesindeki Yerleşkede bulunan BESAŞ 
Ekmek Fabrikası’na düştü yolumuz. 
Çiftçilerin tarlaya ektikleri buğdayın 
tohumları yeşerip olgunlaşarak fabri-
kaya geliş öykülerini ve orada ekmek 
haline dönüşmesini heyecanla izledik.

Buğdayın un halinde iken su, maya, 
tuz karıştırılarak hamur haline gel-
diğini gördük. Sonra bekletilerek 
mayalandıktan sonra fırınlarda el 
değmeden pişmesine tanık olduk. 
Yıllarca özelliğini kaybetmeden sade-
ce Kastamonu bölgesinde yetişen si-
yes buğdayını ve ondan  yapılan özel 
siyes ekmeğini  tanıdık. Sofralarımı-
za, tüketilecek duruma gelmesi  için 
harcanan  emeği, yakıt  ve  enerjiyi de  

hesaba katarsak  tüketirken ne kadar 
dikkatli olmamız  gerektiğini  yerinde 
görerek öğrendik. 

Yaptığımız bu geziyle “Üretimden 
Tüketime” adlı ünitemizin ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha anla-
mış olduk.

Bu gezimiz sırasında bizlere yardımcı 
olan BESAŞ görevlilerine ve çalışan-
larına çok teşekkürler.

Ekmeğin
Öyküsü

6. sınıfların “Canlıla-
rın Çeşitliliği” ünite-
si kapsamında, Ulu-
dağ Üniversitesi Fen 
Fakültesi Biyoloji bö-
lümüne bağlı Zooloji 
Müzesi ve Herbar-

yum Laboratuvarına gezi düzenledik. 

Zooloji Müzesinde doğal yollarla öl-
müş hayvanların çeşitli yöntemlerle 
nasıl korunup saklandığını öğrendik ve 
gördük. Nesli tükenmiş, nesli tükenme 
tehlikesi altında olan veya biyolojik çe-
şitliliği oluşturan farklı hayvanların re-
simlerini, iskeletlerini  görüp inceledik. 

Herbaryum laboratuvarında ise hem 
çevremizde hem de ülkemizin farklı 

bölgelerinde yetişen farklı bitkilerin 
nasıl toplandığını, kurutulup saklanma 
ve sınıflandırma yöntemlerini ve şu ana 
kadar 35000 farklı bitkinin etiketlen-
diğini öğrendik.

Zooloji Müzesi 
ve Herbaryum 

Laboratuvarı Gezisi
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5. sınıf öğrencilerimizle “Canlılar ve 
Hayat” ünitesi kapsamında Bursa Hay-
vanat Bahçesi’ne gezi düzenlendi. Can-
lıları benzerlik ve farklılıklarına göre 
sınıflandırmayı öğrenen öğrencilerimiz 
ünitenin hayvanlar ile ilgili kısmını bu 

gezi ile gözlemleme fırsatı buldular. 

Doğa ve hayvan sevgisi ile çevre bi-
lincinin de gelişmesini hedeflediğimiz 
gezide güzel bir havanın eşliğinde ke-
yifli anlar yaşandı. Her ne kadar iyi 
şartlarda bakılıyor olsalar da ülkemiz 

ve dünyanın her bölgesindeki yaban 
hayvanlarının kendi coğrafyalarında, 
kendi doğal yaşam alanlarında nesil-
lerini sürdürme imkanı bulabilmeleri 
dilekleriyle okulumuza geri döndük.

Bursa Hayvanat Bahçesinde Bir Gün

22 Mart Dünya Su Günü kutlamaları dahi-
linde okulumuz öğrencileri çeşitli etkinlikle-
re katılarak renkli bir gün geçirdiler.  7. sınıf 
öğrencilerimizin boyadığı su konulu resim-
lerin   okulumuz koridorlarını süslediği gün-
de, öğrencilerimiz tarafından teneffüs saatle-
rinde ve öğle tatilinde su deneyleri yapıldı.

Bilim Atölyesi öğrencilerinin ve Fen Bilim-
leri zümresinin hazırladığı etkinlik saatinde 
‘Su ve Susuzluk’ konulu sunum yapılır-
ken,öğrencilerimizin yazıp oynadığı “Su Ta-
sarrufu” konulu piyes büyük beğeni topladı. 
Türkçe öğretmenlerimizin düzenlediği “Su” 

temalı kompozisyon yarışmasında dereceye 
giren Doğa Özer 3. lük, Zeynep Naz Tansal 
2. lik ve Zeynep Nisa Açıkgöz 1. lik serti-
fikalarını aldılar. Müzik öğretmenlerimiz 
tarafından hazırlanan ve 2. sınıf öğrencileri-
mizin oluşturduğu koro su ve çevre konulu 
şarkılarla etkinliğimize renk kattılar.

Programın 1. bölümünün ardından günü-
müzde yaşanan kuraklığa dikkat çekmek 
için Türkiye’deki iklim değişikliğinin izlerini 
yansıtan National Geographic İklim Mesele-
si Kuraklık bölümü izlendi.

Dünya Su Günü Kutlamaları
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Bir hilal uğruna sayısız güneşlerin battığı, yüz binlerce 
vatan evladının birer birer toprağa düştüğü Çanakkale. 
Yedi düvele “Çanakkale geçilmez!” dedirten bir büyük 
destan. Bu destanı yazan büyük komutan Mustafa Ke-
mal Atatürk, onun kahraman askerleri ve tüm şehitleri-
miz için gerçekleştirdiğimiz anma programımız sınıf öğ-
retmeni Sine Çelik’in günün anlam ve önemini belirten 
konuşması ile başladı.

Sunuculuğunu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Zehra Kara-
kuş’un yaptığı Anma Programı, Müzik Öğretmeni Ba-
hadır Sevik’in Öğrencilerle Hazırladığı Koronun birbi-
rinden etkileyici Çanakkale Şarkılarını seslendirmesiyle 
devam etti. Bu şarkılara okulumuz Sosyal Bilgiler öğret-
meni Caner Burak Taner sazıyla eşlik etti. 

Drama Öğretmeni İbrahim Karabulut’un hazırladığı 
“Karanlıklar Ordusu” adlı kısa oyun büyük bir ilgiyle 
ve merakla izlenirken, program Sosyal Bilgiler öğretme-
ni Caner Burak Taner, Türkçe öğretmeni Selin Altun, 
İngilizce öğretmeni Beyza Boz ve okul personeli Rıza 
Kartal’ın seslendirdikleri birbirinden duygusal türküler-
le sona erdi.

Bir Destandır 
ÇANAKKALE



Özel 3 Mart Azizoğlu 4. sınıf öğrenci-
leri Fen Bilimleri derslerinde bulunan 
“Kuvvetin Etkileri, Maddeyi Tanıya-
lım, Geçmişten Günümüze Aydınlat-
ma ve Ses Teknolojileri, Basit Elektrik 
Devreleri, Dünyamızın Hareketleri” 
üniteleri kapsamında, Bilim ve Tek-
noloji Merkezi’ne gezi düzenlediler. 

Gezide öğrencilerimiz öğrendikleri 
bilgileri, derslerde yaptıkları deney-
leri çok daha büyük kapsamda ve 
ortamda gözlem yaparak, yaşayarak 
öğrenme şansı buldular. Öğrenciler, 
ilgilerini çeken deneyler hakkında 
bilgiler aldıktan sonra her birini ayrı 

ayrı deneme fırsatına sahip oldular. 
Bilimsel verileri analiz ederek, deney-
lerin sonuçlarına ulaşan öğrencileri-
miz, bilimin veriye dayalı olduğunu 
keşfettiler. 

Planetaryum’da güneşin, yıldızların, 
gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin 
gerçek zamanlı görüntüsünün özel bir 
projeksiyon yardımıyla kubbe şeklin-
deki tavanın iç kısmının her tarafına 
360 derece yansıtıldığı gösteri salon-
larında öğrencilerimiz “Uzay Bilimle-
ri, Güneş Sistemi ve Güneş” ve oluşan 
kara delikler hakkında bilgi edindiler.

Atölye çalışmalarında çocukların bi-
lime dokunabildikleri, uygulamalı 
olarak düzenek ve içerik geliştirebil-
dikleri takım çalışmalarıyla öğrenciler 
eğlenceli saatler geçirdiler.

Öğrencilerimizin okul derslerine ilgi-
lerini arttırmak, interaktif etkinlikler 
aracılığı ile kendilerini ve takım bilin-
cini geliştirmelerini sağlamak, merak 
ve keşfetme duygularını uyandırmak 
amacıyla yapılan bu geziden ve gezi 
merkezinden 4. sınıf öğrencileri bü-
yük bir keyif alarak, mutlulukla ay-
rıldılar.

Bilimin Serüvene Dönüştüğü  “Bilim ve Teknoloji Merkezi”indeydik
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Anaokulu öğrencilerimiz, Enerji Tasar-
rufu Haftası kapsamında, Bursa Meri-
nos Enerji Müzesi’ne gittiler.

Gezimizde öğrencilerimiz müze atmos-
ferini ilgiyle incelediler. Elektrik da-
ğıtımı bölümü, türbin dairesi, pompa 
dairesi gibi bölümlerin işlevlerini ve su 
buharından nasıl enerji elde edildiğini 

dinlediler ve müze rehberimize sorular 
sordular.

Fabrika döneminde çalışan işçi heykel-
leri, işçi defterleri ve işçi futbol takımı-
nın aldığı kupalar epeyce ilgilerini çek-
ti. Enerji kaynaklarının neler olduğunu 
dinledikten sonra rüzgar gülü etkinliği 
ile geziyi tamamladılar.

Anaokulumuz Enerji Müzesinde
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3. sınıf öğrencilerimiz, çok severek 
okudukları “Mıstık Seni Anlamıyo-
ruz” kitabının yazarı Tülin Kozikoğ-
lu’nu, okulumuzda ağırlama sevinci-
ni ve onurunu yaşadılar. 

Mıstık der ki; “Hayatta, noktalama 
işaretleri olmasa ne olurdu? Niye bu 
kadar gerekliler ki? Sonu olmayan 

cümleler kurar hiç nefes almadan 
okurduk. Ne var ki yani? Hayatı 
zorlaştırıyorlar aslında.” 

Öğrencilerimiz, yazarımız ile bir-
likte önce Mıstık’ın bu sorularına 
birlikte yanıt aradılar. Sonra canlan-
dırmalar ile zenginleşen bir hikâye 
anlatımı dinleyerek yarım kalan 

hikâyeyi hep birlikte tamamladılar. 

Tülin Kozikoğlu’nun bu interaktif 
çalışması, minik yazarlarımız için 
yaratıcı yazarlık atölyesi niteliğin-
deydi. 

Konuğumuza bu eğlence ve bilgi 
dolu etkinliği için teşekkür ediyo-
ruz.

Tülin Kozikoğlu İle Yaratıcı Yazmanın İncelikleri

Yazar - Öğrenci Buluşmaları kapsamında 
okulumuzda kıymeti yazar Süleyman Bu-
lut’u ağırladık.

Çocuk edebiyatı ağırlıklı olmak üzere 
40 esere imza atan Süleyman Bulut ile 
en bilinen ve sevilen eseri “Büyük Ata-
türk’ten, Küçük Öyküler” üzerine bir 
söyleşi gerçekleştirdik. 5, 6, 7 ve 8. sınıf 
öğrencilerimiz Süleyman Bulut’un Ata-
türk’le ilgili aktardığı önemli ve ilginç 

bilgileri, dikkatle ve ilgiyle dinlediler.

Atatürk’ün başından geçen olayları anı 
- öykü olarak derlediği eseri daha önce 
okuyan öğrencilerimiz, yazara eserle ve 
Atatürk’le ilgili merak ettiklerini sordu-
lar. Atatürk’ün az bilinen yönlerini öğ-
rendiler.

Söyleşinin sonunda Süleyman Bulut’a çi-
çek takdim edilerek teşekkür edildi.

Atatürk’ü
Süleyman Bulut’tan Dinlemek
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Susurluk Irmağı’nın oluşturduğu Ko-
caçay Deltası, göl, bataklık, kumul 
ve longoz ormanından meydana gel-
mektedir. Marmara Denizi’nin güney 

kıyısında yer alan delta, göl, bataklık, 
kumul ve subasar orman ekosistemle-
rinden meydana gelir. Deltanın batı 
yarısında, toplam alanı 194 ha olan 
ve Maliç Deresi tarafından beslenen 
Dalyan ve Poyraz gölleri, 600 hektar 
alan kaplayan sazlıklar, 730 hektarlık 
bir alana yayılmış dişbudak, kızılağaç 
ve söğütlerden oluşan subasar orman-
lar ve çok çeşitli floraya sahip geniş bir 
kumul bandı bulunmaktadır.

Deltada üreyen türler arasında kara 
leylek, pasbaş patka, bataklık kırlan-
gıcı, akça cılıbıt, küçük balaban, gece 
balıkçılı, alaca balıkçıl, küçük ak ba-
lıkçıl, gri balıkçıl, kuğu, yeşilbaş, çık-
rıkçın, macar ördeği, elmabaş patka, 
ak kuyruklu kartal, sakarmeke, poyraz 
kuşu, sumru, küçük sumru ve pek çok 
ağaçkakan türü sayılabilir. Ayrıca göç 
esnasında küçük karabatak, ak pelikan, 
kışın ise sakarmeke başta olmak üzere 

büyük sayıda su kuşu bulunur.

7. sınıflarımız ‘İnsan ve Çevre İlişkileri 
Ünitesi’ kapsamında, ekosistem, tür, 
habitat ve popülasyon kavramlarını ye-
rinde inceleyerek pekiştirdi.

Keyifli bir yürüme parkuru ile ormanın 
iç kısımlarında dolaşan öğrencilerimiz, 
aynı zamanda biyo-çeşitlilik açısından 
bölgenin zenginliğini fark ederek, ül-
kemizde nesli tükenen ya da tükenme 
tehlikesi ile karşı karşıya olan bitki ve 
hayvanlar için bilinç geliştirdiler.

7. Sınıflar
Karacabey-Longoz
Ormanı Gezisi
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5. sınıf öğrencilerimizle Fen Bilimleri dersi 
“Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım” 
ünitesi kapsamında, öğrencilerimize yaşa-
yarak ve görerek öğretmek için Veteriner 
Fakültesi Hayvan Hastanesini ziyaret ettik. 

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Hayvan Hastanesi (Hayvan Sağlığı Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi) Türkiye’nin sayı-
lı hayvan hastanelerinden birisidir. Hastane 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de 
ilk kez hayvan türlerine göre planlanmış ve 
Avrupa standartlarında bir yapıya sahiptir. 
Bu nedenle hastanede Küçük Hayvan, At 

ve Çiftlik Hayvanları Kliniği olmak üzere 
üç klinik bulunmaktadır. 

Küçük dostlarımızın daha önce hiç duyma-
dığımız özelliklerini, onların hastalıklarını 
ve nasıl tedavi edildiklerini öğrendiğimiz 
gibi, hayvan sevgisinin ne kadar önemli 
olduğunu canlı örneklerle görmüş olduk. 
Bunun yanında operasyon salonu, aneste-
zi hazırlık, yoğun bakım ve rehabilitasyon 
üniteleri, göz muayene odası, pansuman 
odası, diş ünitesi, aşı odası, Eko-EKG üni-
tesi, Egzotik hayvan muayene odası, davra-
nış hastaları muayene odasını gezip görme 
imkanı yakaladık.

Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi 

veteriner hekimleri ve fakülte öğrencileri 
hastanesindeki bölümleri tek tek gezdirerek 
tüm sorularımızı yanıtladı.  Eğlenerek öğ-
renmenin gerçekleştiği gezimize yardımcı 
olan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi 
çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

Tarihi Merinos Tekstil Fabrikası’nın 
enerji ihtiyacını karşılamak için ku-
rulan ve zaman içerisinde kapasitesini 
arttırarak Bursa’nın elektrik ihtiyacının 
karşılanmasına da destek veren Me-
rinos Elektrik Santrali, 2012 yılında 
Enerji Müzesi olarak kentin tarihini 
geleceğe taşıyor. 

Kömürden sağladığı enerji ile fabrika-
nın çalışmasını sağlarken bir süre sonra 
Bursa’nın sokak aydınlatması ve Devlet 
Hastanesinin enerji ihtiyacını da kar-
şılamaya başlar. Çalışanlarına sağladığı 
kreş, sinema gibi sosyal hizmetleri ile 
de ön planda olur.

Doğalgaz termik santrali, rüzgar enerji 
santrali ve hidroelektrik santralinin de 
çalışmasını anlatan modeller ile tama-
men orijinali korunmuş olan tesiste 
öğrencilerimiz merakla gezdiler. Merak 
ettikleri soruların cevaplarını bulmuş 
oldular.

Okulumuz
6. Sınıf öğrencileri Merinos Enerji Müzesinde

U.Ü Veteriner Fakültesi  Hayvan Hastanesinde5. Sınıf

Öğrencilerimiz



U.Ü Veteriner Fakültesi  Hayvan Hastanesinde

Özel 3 Mart Azizoğlu İlkokulu dör-
düncü sınıf öğrencileri  Afet Merkezine 
kapsamlı bir gezi yaptılar. Aslında Afet 
Zararlarını Azaltma Eğitim Merkezi 
olarak geçiyor, çünkü tüm afet ve za-
rarları azaltma konusunda Türkiye ‘de 
bir ilk sayılır.

Sadece görmek değil, bizzat deneyerek 
öğrenme metodunu yaygınlaştırmak 
amacı ile kurulan merkez, öğrencileri-
mize harika deneyimler yaşattı. Öğren-
cilerimiz burada ünite kapsamındaki 
bilgelerini deneyerek uzmanlar eşliğin-
de hayata geçirdiler. Olası bir deprem 

esnasında yapılacaklar simülasyonla 
yaşatıldı; deprem öncesi, deprem esna-
sında, deprem sonrası tüm hazırlıklar 
gözden geçirildi. Deprem enkaz kori-
dorlarından geçildi ve sinemada dep-
rem konuları sunumu izlendi. Doğal 
afetlerden olan rüzgar, fırtına tanıtımı 
simüle edilerek öğrencilere fırtına de-
neyimi edinmeleri sağlandı. Heyelan 
ve sel deneyimleri yaşatıldı. Yangın 
esnasında oluşan dumandan kaçış de-
neyimini öğrencilerimiz bizzat yaşadı-
lar. Öğrencilerimiz ilk yardım eğitim 
odasında uzman eşliğinde ilk yardım, 
kalp masajı, kırık sarma, yaralı taşıma 
eğitimlerine tabii tutuldular.

Yangın, sel gibi acil durumlarda ihbar 
telefonlarının nasıl yapılması gerek-
tiğinin uygulamalı eğitimini yaptılar. 
Yarım günlük uygulamalı bir afet eği-
timi sonunda ülkemizin önemli konu-
larından birinde eğitim almış olmanın 
gururuyla okuluna döndüler.

4. Sınıflar Afet 
Merkezinde
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Teknolojinin günümüzdeki ilerleme-
sine katkıda bulunan teknoparklar 
arasında bulunan ULUTEK, Bursa’da 
“yazılım” adına büyük bir önem taşı-
maktadır. Öğrencilerimizle yaptığımız 
bu gezide bir yazılım programının ne 
gibi ortamlarda, hangi şartlar altında, 
kaç birim arasındaki iletişim sonucun-

da ortaya çıktığını gördük. Bu gezimiz-
de Uludağ Üniversitesi Teknoparkın 
Bursa için önemini, yazılım sektörün-
deki konumunu öğrenmiş olduk.

Bir yazılım firmasına misafir olarak 
yazılım programlarının aşamalarını 
görmüş olduk. Yazılımda en önemli 
bölümün yaratıcılıkla başladığını ve bu 

sebeple çalışma ortamlarının çalışan-
ların yaratıcılığını geliştirecek türden 
rahat ve renkli tasarımlara sahip oldu-
ğunu fark ettik. Yaratıcılıkla başlayan 
bu serüven, programları oluşturmak, 
videolar hazırlamak, reklamlarını dü-
zenlemek ve doğru karar verebilmek ile 
devam etmektedir. 

Öğrencilerimiz hem bilişim teknoloji-
leri hem de robotik kulüplerinde öğ-
rendikleri bilgilerin gerçek çalışma ha-
yatında nasıl ve nerede kullanılacağını 
görmüş oldular. Sordukları birçok soru 
ile bu alana karşı olan ilgi ve alakalarını 
göstermiş oldular. Yazılım ve tasarım 
ile dolu bir gün geçirmiş olduk.

Uludağ Üniversitesi Teknopark (ULUTEK) Gezisinde

Yazılım Dünyasını 
Keşfettik



58 ÇAĞDAŞ HABER

“Küçük hanımlar, küçük beyler; sizler 
hepiniz geleceğin bir gülü, bir yıldızı 
ve ikbal ışığısınız, memleketi asıl ışığa 
boğacak olan sizlersiniz. Kendinizin ne 
kadar önemli değerler olduğunuzu dü-
şünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok 
şeyler bekliyoruz.’’

Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk’ün sözlerinin ışığında 23 Ni-
san Ulusal Egemenlik çocuk bayra-
mını büyük bir coşkuyla kutlamanın 
mutluluğu içerisindeyiz. 

Törenimiz Ulu Önder Atatürk, silah 
arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adı-
na saygı duruşu ile başladı ve İstiklal 
Marşı’mız okundu.

1. sınıf öğretmenimiz Aslıhan Kalkan 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramının anlam ve önemine dair 
bir konuşma yaptı. 110 kişilik 3. sınıf-
lar koromuzun seslendirdiği, melodi-

ka ile sundukları “Atatürk Çocukları” 
şarkısı hem öğrencilerin hem de veli-
lerin coşkusunu artırdı. Bugüne özel 
olarak koronun yönetimini ve piyano 
eşliğini yine öğrencilerimiz yaptılar.

Öğrencilerimizin kendi yazdıkları 
anlamlı şiir, kompozisyon ve öyküler 
takdire değerdi. 

Bu günlere gelişimizi anlatan, 4. sınıf-
larımızın sundukları oratoryo velileri-
miz tarafından ilgiyle izlendi. Kültü-
rümüzün en önemli öğelerinden halk 
oyunları, 2. sınıflarımızın Adıyaman 
Yöresine ait ve 4. sınıflarımızın Bursa 
Yöresine ait sunumları ile bayramımı-
za renk kattı.

Halkın egemenliğinin elde edildiği 
bu önemli günün 97. yıldönümünü 
büyük bir gurur ile kutlarken bizimle 
beraber olan tüm velilerimize ve öğ-
rencilerimize teşekkür ederiz.

Gökten 3 yıldız düştü. Biri tüm dün-

ya çocuklarına, biri onları yetiştirenle-
re, diğeri ise bu bayramı bizlere arma-
ğan eden Mustafa Kemal Atatürk’e…

23 Nisan Çocuk 
Şenliğimiz
23 Nisan Haftasında düzenlediğimiz 
23 Nisan Çocuk Şenliğimiz’ de ise 
öğrencilerimiz doyasıya eğlenip, bay-
ramın tadını çıkardılar.

Okul orkestramızın ilk kez yer aldığı 
şenlikte öğrenciler orkestramızın çal-
dığı ve solistlerimizin seslendirdikleri 
şarkıları hep birlikte söyleyip coştular. 
Rodeo, zıp zıp, canlı langırt, engelli 
parkur, kaydırak, salto oyun park-
larında ve yüz boyama stantlarında 
doyasıya eğlendiler ve pamuk helva, 
macun ve elma şekeri ile çok mutlu 
oldular.

Nice 23 Nisan Bayramı ve Çocuk 
Şenliğinde buluşmak üzere…

23 Nisan’ı Coşkuyla Kutladık
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Taşıtlar konusunu işleyen anaokulu öğrencilerimiz TOFAŞ 
Anadolu Arabaları Müzesi’ni gezdi.  Geçmişten günümüze 
arabalardaki değişimi gözlemleyen öğrencilerimiz, ziyaret 
sırasında eğlenceli zaman geçirdiler.

TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, sadece eski araba 
müzesi değil, Anadolu’daki binlerce yıllık araba sanayiinin 
ve kültürünün canlı ve etkili köşe taşları, Anadolu tasarım 
tarihinin çok değerli ve anlamlı ürünleridir. Bu “yeni usta-
ların, eski ustalara” bir teşekkürüdür.

Eski ipek fabrikasının ana binası olan müzede 2600 yıl 
önceye ait bir tekerlekten yola çıkarak, TOFAŞ tarafından 
üretilen motorlu araçlara kadar bir zaman tüneline giril-
mektedir.

Siz izin vermediğiniz sürece hiç kimse kişisel alanınıza özgür-
ce giremez.
Rehber Öğretmenimiz Yeşim Çoruh Güler, kişisel sınırlarını 
bilen bireyler yetiştirmek bu konuya ilişkin farkındalık ka-
zandırabilmek için 1 ve 2. sınıf öğrencilerimize yönelik kişisel 
sınırların önemi ile ilgili bir eğitim gerçekleştirdi.
Her insanın kişilik özelliklerine, yetiştiği ortam ve kültüre 
göre değişen sınırları olabileceğini belirten Güler, bu sınırın 
yakın çevremiz için daha silik, başkaları için daha kalın ve 
keskin olabileceğini açıkladı. 
Bu eğitimle öğrencilerimiz çeşitli sorularla grup etkileşimi 
sağlayarak kişisel sınırların önemini kavradılar.“Kişisel Sınır-
larım” isimli yaratıcı drama çalışmalarıyla öğrendiklerini eğ-
lenerek içselleştirip kendi öğrenmelerini gerçekleştirme fırsatı 
buldular.
Karşınızdaki kişinin hayatınıza ne kadar dâhil olmasını isti-
yorsanız ona o kadar alan sağlayın

3. sınıf öğrencilerimiz geleneksel Türk 
gölge oyunu Karagöz ve Hacivat’ı  ye-
rinde izlemek ve tarihsel süreci hakkın-
da bilgi sahibi olmak için Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi’ni 
ziyaret ettiler.

Karagöz Hacivat gölge oyununun tüm 
özelliklerini yaşatabilmek adına kuru-
lan Karagöz Müzesi’nde; gölge oyunu-

nun tarihçesini anlatan panolar, Kara-
göz Hacivat karakterlerinin kuklaları, 
ünlü sanatçıların koleksiyonlarından 
derlenen Karagöz Hacivat tasvirle-
ri ve dünyanın çeşitli noktalarından 
getirilmiş kuklalar sergilenmektedir. 
Bünyesinde bir de kütüphane bulunan 
müzenin gösteri salonunda, Karagöz 
Hacivat oyununun ve kukla oyunla-
rının gösterimleri yapılmaktadır. Dış 

cephesi Karagöz Hacivat gölge oyunu-
nun figürleriyle süslü olan müzede ay-
rıca; yeni Karagöz ustaları yetiştirmek 
adına Karagöz yapım ve oynatım kurs-
ları verilmektedir.

Bol gülücüklü, bol eğlenceli bu kültür 
gezisinde kahramanlarımız Karagöz ve 
Hacivat’ı ‘Birlikten Kuvvet Doğar’ te-
malı gösteri ile tanıdılar.

3. Sınıflarımızın Karagöz ve Hacivat
Müzesi Gezisi

1 ve 2. Sınıflarla “Kişisel Sınırlarım” 
Konulu Eğitim

Anaokulu Öğrencilerimiz 
TOFAŞ Anadolu Arabaları 

Müzesindeydi
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Okulumuz Rehberlik Servisi, önleyici 
rehberlik hizmetlerin kapsamında yap-
tığı “Akran Arabuluculuğu” projesiyle 
çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Bu Proje çerçevesinde Özel 3 Mart Azi-
zoğlu Ortaokulu öğrencileri “barışçıl, 
kendi sorunları ve dünya sorunlarına 
duyarlı bireyler yetiştirme” hedefinden 
yola çıkarak yaptığı çalışmalarla, okulun 
eğitime verdiği önemi bir kez daha vur-
guladı. 

Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” 
sözünü gerçekleştirecek nesiller yetiştir-
me hedefimiz, öğrencilerimizi “Çatışma 
Çözen ve Uzlaşmacı” bireyler olarak 
yetiştirmemizde en önemli yol gösterici 
oldu.

Akran Arabuluculuk Projesi’nin temel 
amacı; okulda çeşitli çatışma problemleri 
yaşayan öğrencilerin çatışmalarını sözlü 
ve fiziksel şiddete başvurmadan; daha 
önceden eğitim almış akran arabulucular 

aracılığı ile çözmelerini sağlama amacı 
taşıdı.

2016-2017 öğretim yılında “Çatışma 
Çözme Eğitimleri”   6. sınıf öğrencile-
rinden 20 öğrenci ile tamamlandı. Ka-
tılım Belgesi ile desteklenen eğitimler, 
öğrencilerimizin yaşamlarında müzake-
re, diyalog ve sorun çözme becerilerini 
geliştirmeyi hedefleyen, aynı zamanda öz 
denetimi, öz yönetimi, öz saygıyı ve öz 
güveni geliştirecek bir projedir.

Arabulucu Öğrenciler İş Başında

Okulumuz Rehber öğretmenleri tarafın-
dan öğrencilerimize paylaşmanın öne-
mine yönelik farkındalıklarını artırmak 
amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu 
proje kapsamında paylaşmayı seven tüm 
İlkokul – Ortaokul öğrencilerimiz reh-

berlik servisine ulaştırdıkları oyuncak, 
giysi, ayakkabı, kitap, kırtasiye malzeme-
si gibi birçok eşyayı başta ÇEK(İ)MECE 
Projesi kapsamındaki Güngören İlkoku-
lu Öğrencileri ve Nilüfer Belediyesi ara-
cılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak 

üzere paylaştılar. Katılımda bulunan 
tüm öğrencilerimize sonsuz teşekkür-
ler. Paylaşmak güzeldir. Güzeldir hayatı 
daha da anlamlı kılmak. Paylaştıkça ço-
ğalır yaşam  Paylaştıkça yakın olur uzak-
lıklar. Paylaştıkça büyür sevgimiz

“DEĞERLERİMLE BÜYÜYORUM” Projesi kapsamında

“PAYLAŞMAK GÜZELDİR” Etkinliği gerçekleştirildi
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2016-2017 Eğitim - Öğretim yılı 7. 
sınıf velilerimize her yıl yaptığımız 
TEOG çalışmaları ile ilgili bilgilen-
dirme toplantısı gerçekleştirildi. Top-
lantımız Okul Müdürümüz Ayla Oku-
muş’un açılış konuşması ile başlayıp, 
Ortaokul Müdür Yardımcımız Kaan 
Selçuk’un yapılacak çalışmaları özetle-
yen konuşması ve Rehber Öğretmeni-
miz Bilgen Bezen’in  “Çocuğum Sınava 

Hazırlanıyor” bilgilendirme sunumu 
ile devam etti.

Seminere katılan velilerimizle; 2017-
2018 Yapılacak TEOG çalışmaları,  
TEOG sistemi hakkında teknik bilgi-
nin yanında, sınav sürecinde yanlış aile 
tutumları; koruyucu aile, sorgulayan 
ve yargılayan aile, müdahaleci aile ve 
kaygılı aile modelleriyle ilgili bilgiler 
de paylaşıldı.

Sergilenen bu aile modellerinin çocuk-
lara yaklaşımları ile sınav sürecindeki 
tutumları yaşamdan örneklerle zengin-
leştirildi.

Ayrıca, çocuklarının bakış açıları ve 
algıları, sınav sürecinde yaşanan zor-
luklar, zorlukları aşmak için öneriler 
paylaşıldı. Seminerin sonunda velileri-
mizin memnuniyetlerini dile getirdiler.

7. Sınıflarımız TEOG Yolunda
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Okulumuz Müzik Bö-
lümü tarafından ha-
zırlanan geleneksel 
Anneler Günü özel 
konseri Okulumuz 

Konferans salo-
nunda gerçekleş-
tirildi.

İki Bölümden 
oluşan konserin 
birinci bölü-
münde, Okulu-
muz Çoksesli 
Çocuk Korosu 
Onur Kah-

vecioğlu ve Suat 
Şahin yönetiminde 

birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. 
Uludağ Üniversitesi Çoksesli Müzik 
Toplululuğu’nun da konuk olarak ka-
tıldığı konserde koro söylediği şar-
kılarla seyircilerin büyük beğenisini 
kazandı. Birinci bölümün sonunda 
okulumuz Çoksesli Çocuk Korosu ve 
Uludağ Üniversitesi Çoksesli Müzik 
Topluluğu ortak şarkılarla büyük alkış 
aldı.

İkinci bölümde Müzik Öğretmenimiz 
Bahadır Sevik şefliğinde Veli-Çocuk 
Düet konseri gerçekleştirildi. Tamamı 
velilerimizden oluşturulan koronun 
çocukları ile yaptıkları düet şarkılar 
seyircilerden büyük ilgi gördü. Hatırla 
ey peri; Benim annem; Senden başka; 

Hayat bayram olsa gibi birçok şarkıyı 
düet olarak seslendiren veli ve çocuklar 
finalde ise beraber Mavi Boncuk şarkı-
sını seslendirdiler.

Konserin sonunda ÇEK Yönetim ku-
rulu üyesi ve Okulumuz Kurucu tem-
silcisi Prof. Dr. Ulviye Özer, konserde 
emeği geçen Onur Kahvecioğlu, Suat 
Şahin ve Bahadır Sevik’e teşekkür ede-
rek çiçek takdim ettiler.

Müzik öğretmenlerimize, öğrencileri-
mize ve velilerimize teşekkür ediyoruz.

Anneler Günü Özel Konseri
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Yurdumuz kütüphanesinde, Lions 
Kulübü Başkanı Müge Okşan’ın yön-
lendirmesiyle, Bir Adım Özel Eğitim 
Merkezinde halen görev yapmakta 
olan fizyoterapist Nurten Dardağan 
“meslek tanıtım semineri” verdi. Se-
minere yurt müdürü Sema Üçok, bel-
letmen öğretmen Hatun Soğucak ve 
33 öğrenci katıldı.

Nurten Dardağan, özgeçmişinden kı-
saca bahsettikten sonra fizyoterapist’in 
kim olduğu ve ne yaptığı konusunda;

“Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon   Bölümünden me-

zun olanlar   ‘Fizyoterapi   ve Rehabi-
litasyon  Lisans Diploması’ ile birlikte 
“FİZYOTERAPİST”  unvanını alırlar 
ve fizyoterapistler,  hastalık durumları 
dışında, kişilerin fiziksel aktivitelerini 
düzenlemek ve hareket kabiliyetleri-
ni arttırmak için mesleğiyle ilgili öl-
çüm ve testleri yaparak kanıta dayalı 
koruyucu ve geliştirici protokolleri 
belirler, planlar ve uygular. Hastalık 
durumlarında ise eğitimi almış uzman 
hekimlerin kendi uzmanlık alanları ile 
ilgili teşhisine bağlı olarak, hastaların 
hareket ve fiziksel fonksiyon bozuk-
luklarının ortadan kaldırılması veya 

iyileştirilmesi amacıyla gerekli tedavi 
programını oluşturur ve uygulamaları 
yapar.” dedi.  

Çalışma alanın günümüzde daha da 
genişlediğini belirterek, tüm hastane-
ler, üniversiteler, spor kulüpleri, reha-
bilitasyon merkezleri, okullar ve hatta 
kaplıcalar da bile fizyoterapist olarak 
çalışmanın mümkün olduğunu söy-
leyen Dardağan, bu mesleğin günü-
müzde revaçta olduğunu ve Türkiye’de 
artık birçok üniversitede bölümün 
bulunduğunu ifade etti. Mesleğin ya-
şattığı hazzın da çok büyük olduğunu 
belirterek hiç konuşamayan bir çocuğa 
konuşmasını, yatağa mahkum bir has-
tanın yürümesini sağlamak hastalarla 
aranızda kopmayacak bir bağın oluş-
masını sağlıyor dedi. Mesleğin, ağır 
şartları olduğunu bilerek seçim yapıl-
masının önemli olduğunu, sabır ve 
fazlasıyla özveri gerektirdiğini unut-
mamak gerekir, diye de ekledi.

Dardağan, öğrenci sorularını da ya-
nıtladıktan sonra, burada olduğu için 
mutlu olduğunu söyleyerek semineri 
sonlandırdı.

Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yur-
dumuzda “Kadın Hakları” konulu bir 
seminer gerçekleştirdik.   Konuğumuz 
Bursa Barosu Kadın Hakları Komis-
yon Üyesi avukat Nevin Cambaz idi. 
09.03.2017 tarihindeki seminere, Yü-
rütme kurulu üyemiz Canan Şener, 
yurt müdürü Sema Üçok, belletmen 
öğretmenler Gülsüm Gençkan, Hatun 
Soğucak ve öğrenciler katıldı.

Nevin Canbaz seminere, “Kadın ve 
erkek arasındaki farklar nelerdir?” 
diye sorarak başladı. Verilen cevaplar 
doğrultusunda kadın ve erkeğin cinsi-
yet dışında farkı olmadığı, kadının da 
erkeğin yaptığı her şeyi yapabildiği ve 
hatta çok yönlü olduğunu, bu durum-
da kadın ve erkeğin eşit hakları olma-
ması için bir neden olmadığını ifade 
etti.  “Kadının da yaşama, eğitim, mül-
kiyet, sosyal ve ekonomik haklarının 
olduğu ancak bu hakların kullanılması 
ve hayata geçirilmesi konusunda yeter-
siz kalındığını söyledi.  

“Hayat boyu eşit olma mücadelesi ver-
diğini ve bu yolda türlü engelle karşı-

laştığını, bazen ailesine, bazen eşine 
ve bazen de toplumun tümüne karşı 
verdiği bu mücadelede şiddetin her 
türlüsüne maruz kalan kadının en sık 
karşılaştığı baskı ise psikolojik şiddet-
tir” dedi.  

Bu konuların dışında cinsel şiddete 
ayrı bir başlık açan konuşmacımız, is-
tismar ve cinsel şiddetin ülkemizde sık 
yaşandığını ifade etti. Tanık olduğu 
davalar üzerinden bu konuyu örnek-
lendiren Canbaz, yaşanılan kötülükler 
konusunda sessiz kalınmaması ve kork-
mamanın önemli olduğunu ve gerekli 

kurumlara başvurarak mücadelenin 
sürmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca 
kadınların eğitilmesi kadar erkeklerin 
eğitilmesinin de çok önemli olduğunu 
vurguladı.

Soru ve cevaplarla devam eden semi-
ner öğrencilerimiz için oldukça faydalı 
oldu. Merak ettikleri tüm soruların ce-
vaplarını alan öğrencilerimiz, bu haklı 
mücadeleye her daim destek olacakla-
rını ifade ettiler. Canbaz,  öğrencileri 
ve bizi tanıdığı için memnun olduğunu 
söyleyerek semineri sonlandırdı. Biz de 
paylaştığı bilgiler için teşekkür ederek, 
konuğumuzu uğurladık.

Kadın Hakları Semineri

Meslek Tanıtım Seminerleri Devam Ediyor
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Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’na 
(YGS) girecek öğrencilerimiz için her 
yıl düzenlenen geleneksel moral kah-
valtısı yurt yemekhanesinde gerçekleş-
tirildi.

Kahvaltıya yönetim kurulu başkanı 
Buğra Küçükkayalar, yürütme kurulu 
üyelerimizden, Aral Alkan ve Canan 
Şener, Yurtlar Müdürü  Ayşen İnci, 
Yurt Müdürü Sema Üçok ve eşi ile tüm 

yurt personeli ve öğrenciler katıldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren ab-
laları için heyecan içinde kahvaltı ha-
zırlamak üzere yemekhanede toplanan 
öğrencilerimiz, mutfak yardımcıları-
mızın desteğiyle kısa sürede çok güzel 
bir kahvaltı hazırladılar. Sınava girecek 
olan öğrencilerimiz ise heyecan içinde 
beklemekteydiler.

Konuklarımızın gelişiyle birlikte coş-

kulu bir sohbet başladı. Yurt müdü-
rünün günün önemini belirten açılış 
konuşmasının ardından başkanımızın 
başarı dileklerini iletti. Yürütme kuru-
lu üyelerimiz de aynı dilekleri yinele-
diler. Sınava girecek öğrencilerimiz ise 
sırayla duygularını paylaştı. 

Neşe içinde gerçekleşen kahvaltı umu-
yoruz öğrencilerimize moral vermiş ve 
amacına ulaşmıştır.

Moral Kahvaltısı
YGS Öncesi



“Kadın Fizyolojisi ve Beslenme”  konulu seminer, kurum 
doktoru Nedim Tıkız tarafından işlendi. Seminere, yurt 
müdürü Sema Üçok, müdür yardımcısı Meliha Çoşkun, 
belletmen öğretmen Gülsüm Gençkan ve 24 öğrenci ka-
tıldı.

Kadın Fizyolojisi başlığı altında, ilk olarak slayt gösterisi 
ile kadın üreme organları, döllenme ve bebek oluşumu 
anlatıldı. Daha sonra regl dönemi ve bu dönemde hisse-
dilen psikolojik değişimlerinin nedenleri üzerinde duru-
larak yapılması gerekenler önerildi.

Seminerin devamında beslenme konusu işlendi. Hücre-

lerin düzenli ve dengeli beslenmesi için gerekli olan be-
sin grupları karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitamin-
ler ve minerallerin vücuda alınması gerekliliği üzerinde 
duruldu. Vücudun bu besin grupların hepsinden yarar-
lanması gerekliliğini vurgulayan Tıkız, bunun fizyolojik, 
psikolojik ve zihinsel gelişim için çok önemli olduğunu 
ifade etti. Daha sonra öğrencilerimizin merak ettiği so-
ruları yanıtladı.

Seminer sayesinde öğrencilerimiz hem kendi vücutlarını 
tanımış hem de sağlıklı bir birey olmak için gerekli şart-
ları öğrenmiş oldular.

ve Beslenme
Kadın Fizyolojisi

Bursa Akademik Odalar Birli-
ği (BAOB)’da düzenlenen Erol 
Evgin’in “Mustafa Kemal’i Gör-
düm Düşümde” temalı konseri-
ne istekli 19 öğrenci, yurt mü-
dürü Sema Üçok ve iki görevli 
belletmen öğretmen ile katıldık.

Türk pop müziği sanatçısı, beste-
ci ve söz yazarı Erol Evgin seyir-
cilere muhteşem saatler yaşattı. 
Adını Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın 
“Üç Şehitler Destanından” alan 
konserde, özel orkestra eşliğinde 
15 şarkı, türkü ve dört şiir ses-
lendirildi. 

Mustafa Kemal Atatürk’ü anma 
ile başlayan konser slayt gös-
terileri ile dikkat çekti. Sanat-
çının şarkı aralarında anlattığı 
hayatıyla ilgili anıları ve fıkralar 
konsere ayrıca renk kattı, izleyi-
cinin coşkulu alkışlarıyla karşılık 
buldu.

Konsere büyük bir heyecanla 
katılan öğrencilerimiz duygulu 
anlar yaşadı ve  konser sonunda 
çok  mutlu olduklarını ifade etti.

Mustafa Kemal’i Gördüm Düşümde
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Mis gibi toprak kokan eller, sımsıcak 
yürekler, yılların yorgunluğuna ve ya-
şanan olumsuzluklara rağmen yarınla-
ra umutla bakan gözler…  İnsanı insan 
yapan bütün değerleri üzerinde taşıyan 
sevgi tomurcuklarının ekili olduğu bu 
toprakların-Dağ yöresi/Anadolu - insa-
nından söz ediyorum. 

“Kır Çiçekleri Okusun Diye…” Çağ-

daş Eğitim Kooperatifi’nin sosyal so-
rumluluk projesi kapsamında yurtta 
kalan kızların köylerine her yıl geziler 
düzenlenir, bu da onlardan biri…

ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Buğra 
Küçükkayalar, Yönetim Kurulu üyeleri 
Prof. Dr. Füsun Kuter,  Canan Şener, 
Yurt Müdürü Sema Üçok, BUSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Günal Bay-
lan’ın eşi Beril Baylan, BUSİAD’lı yö-
neticilerin eşleri, Kooperatif çalışanları 
ve öğrenciler…

Yağmurlu bir cumartesi sabahı, harika 
yeşillikler arasında geçen yolculuğun 
ilk durağı, Orhaneli. 

Belediye çay bahçesinde Kır Çiçekle-
ri’nin anne-babaları tarafından karşı-
lanıyoruz.  Yöre insanın bütün sıcak-
lığını, sevecenliğini, konukseverliğini 
derinden hissediyoruz. Çay kahve ikra-
mına Orhaneli Belediye Başkanı İrfan 
Tatlıoğlu da eşlik ediyor.  Yöre insanı-
nın bütün değerlerini üzerinde taşıdı-
ğına tanıklık ettiğimiz Başkan Tatlıoğ-

lu, öğretmenlerden anlamlı bir ricada 
bulunuyor:

 “Sevgili hocalarım/öğretmenlerim! 
Mustafa Kemal Atatürkümüzü çocuk-
larımıza çok iyi anlatmanızı rica edi-
yorum. Osmanlı nasıl benim ve bizle-
rin ortak değer ise, Atatürk de öyle… 
O’nun dinsiz olmadığını, bu ülke için 
neler yaptığını anlatın lütfen.”

Başkan Tatlıoğlu, yöre kızlarının eğiti-
mine katkı sunan ve her türlü desteği 
onlardan esirgemeyen Çağdaş Eğitim 
Kooperatifi’nin başkan ve yöneticileri-
ne teşekkür ediyor.

ÇEK Başkanı Buğra Küçükkayalar’ın 
kurumun felsefesi ve Kır Çiçekleri için 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi ver-
mesinin ardından öğrencilerin evlerine 
kısa süreli ziyaretler yapılıyor.

Konukseverliğin en güzel örneklerini 
vererek konuklarını ağırlayan veliler-
den ayrılma zamanı… Buluşmadaki 
mutlu yüzler ayrılma zamanı hüzne 
dönüşüyor. Buruk vedalaşmanın ardın-
da yola düşüyoruz. Yemyeşil bir ortam 
ve Uludağ’ın hala karlı kaplı arka yüzü 
yol boyunca bize eşlik ediyor.

İkinci Durağımız Orhaneli’nin Göy-
nükbelen Köyü…

Tıpkı Orhaneli’de olduğu gibi burada 
da –köy okulunun bahçesinde- inanıl-
maz bir sıcaklıkla karşılanıyoruz. Güzel 
insanlar sadece evlerinin değil, yürekle-
rinin de kapılarını açıyor bizlere. 

Yaprak sarmalar… gözlemeler… doğal 
meyve suları… İmece ve dayanışma bu 
olsa gerek. İnanılmaz hazırlık yapmış-
lar. Kızlarımız ve anneleri arı gibi, hep-
si ikram yarışında.

Güzel bir sohbet ortamında acıyı bal 
eyleyen bir Anadolu kadını, sevgi to-
murcuklarını her yana saçan bir anne 
ve vefalı bir eş, Gülfidan Ceylan ile 
tanışıyoruz. Çağdaş’a teslim ettiği kızı 
okuyup matematik öğretmeni olmuş.  
Sırada diğer köy kızları var. Dağ baş-
larındaki, dere kenarlarındaki Kır Çi-
çekleri’nin solmaması, kuruyup yok ol-
maması için didinen nice Gülfidanları 
tanıdıkça ülkemin yarınları adına daha 
çok umutlanıyorum.  

İkramlar ve ziyaretlerin ardından yine 
vedalaşma zamanı… İki kelimeyi bir 

Teoman Alper / ÇEK Kurumsal İletişim Sorumlusu

Her Yer Sevgi Tomurcukları Ekili
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araya getirmede zorlanıyorum, kelime-
ler dudaklarımdan bir türlü dökülmek 
bilmiyor! Vedalar gerçekten zor ve hü-
zünlü… Sevgi ve hüznümüzü yanımıza 
alıyor, Bursa’nın yolunu tutuyoruz. Bir 
yıl sonraki gezi için şimdiden rezervas-
yonumu yaptırıyorum(!)

Kusursuz bir gezi organizasyonu ile 
bizlere bu güzellikleri yaşatan ve yüre-
ği sevgiyle dolup taşan harika insanları 
tanımamıza fırsatı yaratan Yurt Müdü-
rümüz Sema Üçok hocama ve ekibine 
sonsuz teşekkürler.
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MGI COUTIER Genel Müdürü  Aral 
Alkan’ın organize ettiği, MGI COU-
TIER çalışanlarından oluşan   ve koro 
şefi Rüştü Şentürk’ün yönettiği MGI 
COUTIER Türk Sanat Müziği Korosu 
Konseri ile Halk Oyunları ve Modern 
Dans Gösterisi,  Fethiye Kültür Merke-

zinde gerçekleşti.   Konsere,   yurt mü-
dür yardımcısı Meliha Coşkun ve eşi, 
belletmen öğretmen Gülsüm Gençkan 
ve 21 öğrenci katıldı.

Aral Bey’in Kır Çiçekleri için ayırttığı 
protokol bölümünde yerimizi aldığı-
mızda katılanlar olarak kendimizi çok 

özel hissettiğimiz gecede program saat 
20.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
ile başladı.   Koro ekibi, sahnede yeri-
ni alarak neşeli şarkılarıyla tüm salonu 
coşturdu. Daha sonra sunucunun An-
neler Günü için okuduğu yazı konuk-
lara duygulu anlar yaşattı.

Ufak bir aradan sonra gecenin ikin-
ci kısmı başladı. Bu kısımda da Halk 
Oyunları ve Modern Dans ekibinin 
gösterisini izledik. Ekip performans-
larıyla  tüm misafirleri büyüledi. Bu 
muhteşem gecede davetlilerin bir kısmı 
biz Kır Çiçekleri ve Altınmakas Huzu-
revi sakinleriydi. Bizim gibi onlar da 
çok keyifli vakit geçirdiler. Gecenin so-
nunda, Türk Bayrakları eşliğinde İzmir 
Marşını söylendi.

Bizlere ve öğrencilerimize unutama-
yacakları bir gece yaşatan Aral Alkan’a  
teşekkür ederiz.

Kır Çiçekleri MGI COUTIER Gecesinde

Kurum doktoru Nedim Tıkız tara-
fından “Madde Bağımlılığı ve Zararlı 
Alışkanlıklar” konulu sağlık semineri 
gerçekleştirildi. Seminere, Belletmen 
öğretmen Gülsüm Gençkan ve 36 öğ-
renci katıldı.

Öncellikle sigaranın zararları üzerinde 
duran Dr. Tıkız, “Sigaranın içinde bu-
lunan 4000 zehirli maddenin; başta ak-
ciğer kanseri olmak üzere, ağız, burun, 
dudak, boğaz, mesane ve mide kanseri 
gibi çeşitli kanser riskini arttırdığını, 
kemik erimesine yol açtığını, dişleri sa-

rartıp, cildi kırıştırdığını, tat ve koku 
alma duyusuna ciddi zarar verdiğini, 
bunun yanında kişilerin sürekli yor-
gun, halsiz ve stresli hissetmesine sebep 
olduğunu” ifade etti. Sigaraya başlama 
yaşının, 13 yaşlara kadar indiğini ve 
sigaraya başlama sebebinin genellikle 
arkadaşa hayır diyememekten kay-
naklandığını sözlerine ekledi. Bunun 
dışında özenme ve dikkat çekme gibi 
sebeplerinde yer aldığını söyledi.

Daha sonra madde bağımlılığı konusu 
ile devam eden Nedim Tıkız şöyle de-

vam etti: “Madde bağımlılığı, vücudun 
işlevlerini olumsuz yönde etkileyen 
maddelerin kullanılması, bundan zarar 
görüldüğü halde bu maddelerin kul-
lanımının bırakılamama durumudur.   
Kullanıldıklarında merkezi sinir siste-
minin farklı bölümlerini etkileyerek 
fiziksel ve psikolojik tahribata yol açar. 
Bu durumu yaşayan birey yalnızlaşır, 
ağır buhran geçirir.” Tıkız, sigara ve 
madde bağımlılığı konusunda aile üye-
lerinin bilinçlenmesi ve okul- aile birli-
ğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Madde Bağımlılığı ve Zararlı Alışkanlıklar
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BUSİAD Sevgi ve Eğitim Komisyonu 
Güler-Osman Köseoğlu Ortaöğretim 
Kız Öğrenci Yurdumuzu ziyaret etti. 

Gerçekleştirilen toplantıda öncelikle 
gündem maddelerinden olan yurdun 
işleyişi ve çalışanların tanıtımı Yurt 
Müdürü Sema Üçok tarafından yapıl-

dı. ÇEK Başkanı Buğra Küçükkayalar 
ile Yurt Yürütme Kurulu Üyelerinin 
de hazır bulunduğu toplantıda yurtta 
kalan öğrencilerimiz için sağlanabi-
lecek destekler ve yaratılabilecek fır-
satlar ile ilgili karşılıklı fikir alışverişi 
gerçekleştirildi. 

Ardından ÇEK’in diğer bir sosyal 
sorumluluk projesi olan projesi olan 
ÇEK(İ)MECE’nin tanıtımı drama 
öğretmenimiz İbrahim Zeki Karabu-
lut tarafından yapılarak, komisyon 
üyelerinin görüş ve önerileri kayda 
geçirildi.

BUSİAD Sevgi ve Eğitim Komisyonu Ziyareti

Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin “Kır Çi-
çekleri” projesi kapsamında  “Sanatla Rek-
lendiriyoruz” isimli sergisi gerçekleştirildi. 
Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonu’n-
da açılışı yapılan sergiye,  Nilüfer Belediye 
Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Nilüfer 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 
Güney Özkılınç, ÇEK Yönetim Kurulu 
Başkanı Buğra Küçükkayalar, ÇEK Özel 3 
Mart Azizoğlu Eğitim Kurumları Müdürü 
Ayla Okumuş ve öğretmenleri, ÇEK Gü-
ler Osman Köseoğlu Kız Öğrenci Yurdu 12 
öğrencisi ile ve belletmen öğretmen Hatun 
Soğucak katıldı.

Nilüfer Belediye   Başkan Yardımcısı Buk-
le Erman’ın açılış konuşmasıyla başlayan 
sergide Erman: “Tüm eserler çok kıymetli 
kentimize çok şey katıyor. Yeteneğinizin 
burada kalmamasını dilerim, kişisel sergile-
rinizi de açmanızı dilerim.” dedi. ÇEK Özel 
3 Mart Azizoğlu Eğitim Kurumları Müdü-
rü Ayla Okumuş da “Kır çiçekleri projemiz 
birçok güzel eserin çıkmasına neden oldu. 
Bu projede büyük emek harcayan eğitmen-
lerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sergide, 9 öğrencimizin resim, seramik ve 
özgün baskı olarak yaptığı 60 eser görücüye 
çıktı. Kızlarımız başta   ÇEK Yönetim Ku-

rulu Başkanı Buğra Küçükkayalar olmak 
üzere, tüm sanatseverleri heyecanla karşı-
ladılar. Yaptıkları çalışmaları, eser sahiple-
ri olarak, sergide bulunan tüm misafirlere 
anlattılar. Eserlerin ortaya çıkmasında 
emekleri çok büyük olan resim, seramik 
öğretmenlerinin de heyecanı gözlerinden 
okunuyordu.

Sergi salonun gezilmesinin ardından, ÇEK 
Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçük-
kayalar “Kır Çiçeklerini” tebrik ederek 
katılım belgelerini verdi. Başkanın başarı 
temennilerinin ardından sergi sonlandı. 
Kızlarımız mutlulukla yurda döndüler.

Sanatla Renklendiriyoruz
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Bursa Rotary Kulübü ile yapılan ortak-
laşa çalışma sonucunda ÇEK Kültür 

Merkezi SANATMAHAL alt salo-
nunda üniversite öğrencilerine yönelik 
“CV Hazırlama Teknikleri Semineri” 
gerçekleştirildi. Seminer, Karsan Oto-
motiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.  İnsan 
Kaynakları Uzmanı Pınar Kelemci Çat 
tarafından verildi. 

Seminer öncesi; ÇEK kurucu üyelerin-
den, 2010-2012 dönemi ÇEK Yönetim 
Kurulu Başkanı ve  Özel 3 Mart Eğitim 
Kurumları Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. 
Ulviye Özer yaptığı açılış konuşma-
sında; seminer konusunun, personel 
değerlendirmelerinde gözlemledikleri 
yetersizlik ve Görükle Yüksek Öğrenim 
Öğrenci Yurdu Öğrencilerinden kuru-
lan çalışma komitesinin önerisi ile be-
lirlendiğini, bu konuda bilinçlendirme 
ve fayda yaratma amacı güttüklerini 
belirtti. Komite ayrıca seminer ile ilgili 
görsellerin hazırlanması, duyuruların 

yapılması çalışmalarını yürüttü. 

Özer’in ardından kürsüde yerini alan 
Pınar Kelemci Çat 
sözlerine “Kariyer 
hedefinizi ve viz-
yonunuzu belirle-
diniz mi? Gençler” 
sorusuyla başladı 
ve kariyerin ne ol-
duğu ne olmadığı 
konusuna açıklık 
getirdi. Devamın-
da, öğrencilik dö-
neminde akademik 
derslerin yanı sıra 
yapılacak eğitsel ve 
sosyal  çalışmaların 
ileride iş yaşamın-
da ve hazırlanacak 
özgeçmişlerde yara-
tacağı katma değer 

üzerinde duruldu. İş başvurularında 
ön yazının gerekliliği, CV’nin önemi, 
içeriği, yazım formatı,  süreçsel bilgi-

lerde ters kronolojik sıralama, verilen 
bilgilerin doğruluğu, referans gösteri-
len kişilerin bilgilendirilmesi;  müla-
kat aşaması öncesi kişinin kendisine 
ait tespitlerini belirlemesini sağlayan  
SWOT analizini yapmış olarak görüş-
meye hazırlıklı katılması konularında 
örneklemeler ile son derece eğitici ve 
bilgilendirici konulara değinildi. Katı-
lımcılar arasından sahneye davet edilen 
bir öğrenciyle  yapılan örnek mülakatla 
seminer sona erdi. 

Seminere,  Demirtaş ve Bursa Rotary 
Kulüpleri üyeleri, Çağdaş Eğitim Koo-
peratifi üye ve yöneticileri,  Bursa Ro-
taract Kulübü üyeleri, ÇEK Görükle 
Yüksek Öğrenim Karma Öğrenci Yur-
du öğrencileri ve Uludağ üniversitesi 
öğrencileri katıldı. Seminer sonunda 
ÇEK Destek Birimler Müdürü Ayşen 
İnci, Kooperatif Yönetim Kurulu adına 
teşekkür konuşması yaptı ve Pınar Ke-
lemci Çat’a Teşekkür belgesi ve çiçek 
takdim edildi.

Bursa Rotary Kulübü ve Çağdaş Eğitim Kooperatifi İşbirliğiyle

CV Hazırlama Teknikleri Semineri



ÇEK Görükle Yükseköğrenim Yurdu Öğrenci 
Temsilciliği tarafından düzenlenen “Bilgi Ya-
rışması” yurt lobisinde gerçekleştirildi. Yurt 
Yürütme Kurulu Üyesi Orhan Okumuş, Yurt 
Müdürü Füsun Dönmez, Yurt Müdür Yar-
dımcısı Niyazi Göksoy’un jüri olarak iştirak 
ettiği yarışmaya yurt öğrencilerinden oluşan 
dört grup katıldı. Gruplar aşağıdaki isimlerden 
oluştu.

GRUP PONÇİK EJDERİYALAR: Selçuk Ak-
kuş, Batuhan Erdoğan, Cem Akbaba. 

GRUP KAYBEDENLER KULÜBÜ: Recep 
Çaylan, Yunus Emre Özsağır, Rahmi Oğuz. 

GRUP AY YILDIZ: Ahmet Karakaş, Yunus 
Emre Ok, Hilmi Can Kalkan. 

GRUP S.O.S.: Suat Ayhan, Selim Serkan Sey-
rek, Okan Oral. 

Yarışmanın moderatörlüğü; Yurt Öğrenci Tem-
silcisi Başkan Yardımcısı Gökhan Beşparmak, 
puanlama hesabı ve takibi, Yurt Öğrenci Tem-
silcisi Başkanı Yunus Can Göğebakan, müzik 
ve kronometre takibi; DJ. Balto Baltacı tara-
fından yapıldı.  

İçeriği genel kültür sorularından oluşan yarış-
mada, birinciliği  Grup Ponçik Ejderiyalar ka-
zandı. Kazanan grup ayrıca yarışmanın ödülü 
olan Görükle’de özel bir işletme tarafından he-
diye edilen  “Spesiyal Pazar  Kahvaltısı”nın da 
sahibi oldular.
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Yurt Bilgi Yarışması Yapıldı
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ÇEK Görükle Yüksek Öğrenim 
Karma Öğrenci Yurdu Gıda Ko-
misyonu ve Sofra Yemek tarafın-
dan yurt yemekhanesinde “Col-
lezione Italiana”  özel makarna 
akşamı düzenlendi. Şef Sertan 
Kabasoğan tarafından öğrencile-
re spesiyal soslar eşliğinde makar-
na sunumu gerçekleştirildi. Aynı 
zamanda şefin oldukça ilgi çeken 
Alevli Tava Show’u da  geceye 
ayrı bir renk kattı. 

Gerek gösteri gerekse lezzet 
memnuniyetinin yüksek olduğu 
sunumdan sonra öğrencilerimiz 
gecenin tekrarını talep ettiler. 
Firma yetkilileri ise öğrencileri-
mize dönem içinde başka sürp-
rizleri olacağının müjdesini ver-
diler.

Spesiyal Makarna Akşamı

8 Mart Dünya Kadınlar gününü; ÇEK 
Görükle Yüksek Öğrenim Karma Öğ-
renci Yurdu ve  aynı binada görev yap-
tığımız Sofra firmasının emekçi kadın-
ları ile birlikte kutladık. Çağdaş Eğitim 
Kooperatifi Yönetim Kurulu tarafından 
kurumumuza hediye olarak gönderilen 

kutlama pastasını hep birlikte keserek 
kahve- pasta kutlaması gerçekleştirdik. 

Var olduğu günden bu yana; kadın is-
tihdamına önem veren, kız çocukları-
nın okutulması, çağdaş bireyler olarak 
toplumda yer edinmesi yönünde emek 
ve çaba harcayan Çağdaş Eğitim Koo-

peratifi yönetimine saygı ve şükranları-
mızı sunar, böyle bir kurumda emekçi 
olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu-
muzu belirtmek isteriz. Bu çatı altında; 

“Nice mutlu, umutlu ve aydınlık 8 
Mart’lar yaşamak dileğiyle.”

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladık
Füsun DÖNMEZ  / ÇEK Görükle Yükseköğrenim Karma Öğrenci Yurdu Yurt Müdürü



5 Mayıs günü akşamüstü yurt öğrencilerinden oluşan 47 
kişilik bir grup kamp malzemelerimizi yanımıza alıp İznik 
Gölü kıyısında kamp alanına ulaştık. Günbatımının son da-
kikalarını izleme fırsatını yakaladık manzara muhteşemdi. 

Hava iyice kararmadan çadır yerleşimlerini belirledik eş-
yalarımızı yerleştirdik. Hafif hafif yağmakta olan yağmura 
rağmen göl kıyısına kamp ateşimizi yaktık. Bir yandan yağ-
murdan ıslanırken bir yandan ateşin sıcağıyla kurumak bir 
o denli keyifliydi. Bir süre sonra yağmur dindi ve yerini ılık, 
dingin ve huzurlu bir havaya bıraktı. 

Yanımızda götürdüğümüz sucuk ve marshmallowlar  şişlere 
dizilip ateşte pişirilip afiyetle yendi. Akşamın ilerleyen saat-
lerinde enstrümanlar çalınmaya şarkılar söylenmeye başlan-
dı. Eski bir gelenek olan hıdrellez ateşinden atlandı dilek-
ler dilendi. Saatler gece yarısını geçtiğinde kimi dinlenmek 
üzere çadırına çekildi, kimisi yanmakta olan ateşin başında 
sabahlamayı tercih etti. 

Sabahın erken saatlerinde güneşli bir güne uyandık. Konak-
ladığımız kamping tesisinin ortamı  tam bir doğa harikası, 
bizler için hazırlanmış organik köy kahvaltısı çok güzeldi.  
Kamp alanın sahibi Muhittin Koldaş hemen üst tarafında 
yer alan kayalık tepelerde dalgalanan Türk Bayrağı’nı ken-
disinin astığını ve yıprandıkça yenisiyle değiştirdiğini ayrıca 
iki tepe arasına asmak üzere çok büyük ölçekte bayrak ha-
zırlatmakta olduğunu anlattı. Bunun üzerine öğrencilerimiz 
bayraklı tepeye tırmanma kararı verdiler rehberimiz gelene 
kadar, hem çevreyi gezmek hem de tepeye tırmanmak üzere 

yola çıktılar. Kısa bir süre sonra tepeden bize el sallayan öğ-
rencilerimiz tepenin üstünde göründü. 

Onlardan cesaret alan kampta kalan diğer grup da tepeye 
tırmanmak üzere hareket etmişti ki kendileri daha yarı yol-
dayken gök gürültüleriyle fırtınayla birlikte dolu ve sağanak 
yağmur başladı. Hava muhalefetinin şiddetinin gittikçe art-
ması üzerine gezinin rehber eşliğinde İznik’in tarihi kültürel 
bölgeleriyle devam etmesini planladığımız kısmının gerçek-
leştiremeyeceğimizi anladık ve öğrencilerimizi sığındıkla-
rı noktalardan alarak yurda geri döndük. Yurt anılarımıza 
mutlulukla hatırlayacağımız maceralı bir kamp gezisi ekle-
miş olduk.
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İznik Gölü Kıyısında Keyifli
Bir Hıdrellez Kampı
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Sona ermekte olan 2016-2017 eğitim 
ve öğrenim yılına dair gelenekselleşmiş 
olan  “Mezuniyet ve Ödül Törenle-
ri”ni yurt bahçesinde gerçekleştirilen 
yıl sonu barbekü partisinde kutladık. 
Gecenin ses ve müzik düzeni yurt öğ-
rencilerimizden DJ Balto Baltacı tara-
fından yönetildi.

ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Buğra 

Küçükkayalar, Yönetim Kurulu üye-
leri Aral Alkan, Canan Şener, Doğan 
Yılmaz ve Atakan Ünsal; Yurt Yürüt-
me Kurulu Üyesi Orhan Okumuş ve 
eşi Nevriye Okumuş, Destek Birimler 
Müdürü Ayşen İnci, Mali İşler ve İn-
san Kaynakları Müdürü Naciye Se-
merci, ÇEK Özel 3 Mart Halil Güleç 
Fen Lisesi Müdürü Kaan Selçuk, Ku-

rumsal İletişim Sorumlusu Teoman 
Alper, kurum çalışanları ve aileleri ile 
yurt öğrencilerinin katıldığı kutlama 
akşamı, yemek firması tarafından ha-
zırlanan barbekü servisiyle başladı. 

Yurt Müdürü Füsun Dönmez’in açılış 
konuşmasında şunları ifade etti:

“Bizler tüm samimiyetimizle; yüksek 
tahsillerini yapmak üzere memleketle-
rinizden gelmiş olan sizlerin ailenizden 
uzakta ayrı bir şehirde her ne kadar 
onların yerini tutamasak da imkanla-
rın elverdiğince evi ve ailesi olmaya, 
sizlere, güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir 
ortam sunmak, düzenlediğimiz etkin-
liklerle sosyal ve kültürel gelişiminize 
katkı koymak için elimizden gelenin 
en iyisini yapmaya çalıştık. Acı-tat-
lı anılar paylaştık ve sizleri daima bir 
ÇEK Ailesi Ferdi olarak sevgiyle hatır-
layacağız. Ümit ederim ki, sizlerde bu 
değerli kurumu unutmaz, daima bu ai-
lenin ferdi ve destekçisi olmaya devam 
edersiniz.  

Üniversite mezuniyeti kişilerin ha-
yatında önemli bir kilometre taşıdır. 
Öğrenme hayat boyu devam eden bir 
süreç olmakla birlikte, tahsil dönemi 

Mezuniyet ve Ödül Törenlerini Yılsonu 
Barbekü Partimizde Gerçekleştirdik
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boyunca edindiğimiz bilgileri iş yaşa-
mında uygulama alanına yer aldığımız, 
eskilerin tabiriyle er meydanına çıktı-
ğımız ve yaşam sorumluluğumuzu üst-
lendiğimiz dönemin başlangıcıdır. İşte 
bugün sizler yaşamın tam da bu nokta-
sındasınız.

Kuruluş ve varlık hedefi; ülkemiz insa-
nın  aydın ve çağdaş bir toplum içinde 
yaşaması yönünde eğitim odaklı faa-
liyetlerde bulunmak olan ÇEK Ailesi 
olarak sizler için en büyük arzumuz: 
yaşamlarınız  boyunca; bir  ÇEK GEN-
Cİ’ne yakışır şekilde Atatürk ilkelerine 
ve Cumhuriyet kazanımlarına sahip çı-
kan; vatan ve insan  sevgisi dolu, sosyal 
sorumluluk bilincine sahip; aydın, çağ-

daş, onurlu ve başarılı bireyler olarak 
var olmanız. ÇEK eğitim meşalesinden 
aldığınız kıvılcımı ateşe dönüştürüp 
bulunduğunuz yere sevgi ve ışık götür-
menizdir. Yolunuz açık olsun.”

Ardından ÇEK Yönetim Kurulu Baş-
kan’ı Buğra Küçükkayalar ÇEK  genç-
lerine hitaben bir konuşma yaptı. 

Daha sonra sene boyunca gerek yurt 
yönetimince gerekse öğrenci temsilci-
liği tarafından organize edilmiş olan 
çeşitli kültürel ve sportif alanlardaki 
müsabakalarda başarı elde etmiş olan 
öğrencilerimizin  kurum yöneticile-
rimiz tarafından ödüllerinin takdim 
edildiği ödül törenlerimiz ve en son 

olarak da bu yıl yüksek öğrenim gör-
mekte oldukları eğitim birimlerinden  
mezun olup yurdumuzda kalmakta 
olan öğrencilerimizin mezuniyet belge-
lerinin ve hediyelerinin verildiği mezu-
niyet töreni yapıldı. 

Mezun olan öğrencilerimizin duygu ve 
düşüncelerini paylaşımları sırasında, 
hüzün ve neşe birbirine karıştı.   
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Okulumuz velilerinden oluşturulan Türk Sanat Müziği Ko-
romuz güzel bir konsere imza attı. Sunuculuğunu okulumuz 
Müzik Öğretmeni Onur Kahvecioğlu’nun yaptığı ve yine 
okulumuz Müzik Öğretmeni Bahadır Sevik yönetiminde 
çalışmalarını sürdüren Veli Türk Sanat Müziği Korosu iki 
bölümden oluşan bir konser verdi. 

Konserin birinci bölümünde koro Bursalı bestekarlar Zeki 

Veli Koromuzdan

Türk Sanat Müziği Ziyafeti
Müren, Yıldırım Gürses, Akın Özkan ve Erdinç Çelikkol’un 
en sevilen şarkılarını seslendirdi. İkinci bölümde velilerimiz-
den oluşan solistler farklı makamlarda solo şarkılar seslen-
dirdiler. Konserin onur konuğu Bursalı Bestekar - Şef - Hoca 
Erdinç Çelikkol konserin sonunda bestesi kendisine ait ‘Gel 
gönlümü yerden yere vurma güzel, ne olursun’ adlı şarkısını 
seslendirdi. Seyircilerin çok beğendiği ve ayakta alkışladığı 
Çelikkol istek üzerine ‘Geceler’ adlı şarkıyı da seslendirdi. 

Konsere ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, 
20. Dönem ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Arabacı, Yö-
netim Kurulu Üyesi Turgut Yalkı ve çok sayıda veli katıldı.

  Konserin sonunda ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Buğra 
Küçükkayalar, Veli Türk Sanat Müziği korosunu, Şef Baha-
dır Sevik’i ve konserin onur konuğu Erdinç Çelikkol’u teb-
rik ederek çiçek takdim etti.
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Safa Şahbaz ✦ U. Ü.  Mühendislik Fakültesi
 Otomotiv Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi

KEdiler
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Türkçe Zümresinin “Yazarlarla Söyleşi ve İmza Günü” et-
kinlikleri kapsamında Hürriyet gazetesi Çocuk Kulübü Ya-
yın Yönetmeni Ömür Kurt’u ve ünlü balet sanatçı Tan Sağ-
türk’ü konuk ettik. 4, 5 ve 6. sınıf öğrencileriyle bir araya 
gelen Kurt, “Küresel Çizgi Film ve Bilgisayar Oyunlarının 
Çocuk ve Gençler Üzerindeki Etkileri; İnternet Güvenliği” 
üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Ömür Kurt’u ilgi ile dinleyen öğrencilerimiz söyleşinin so-
nunda yazara sorular sordular ve ardından kitaplarını im-
zalattılar.

Ömür Kurt ve Tan Sağtürk Konuğumuz Oldu
“Tan Sağtürk Dans Akademisi” kurucusu ünlü balet Tan 
Sağtük ise dansa ilgi duyan öğrencilerimizle sohbet ederek 
imza verdi.

ÇEK Özel 3 Mart İlkokulu konfe-
rans salonunda, Bursa Ekim Sanat 
Tiyatrosu tarafından gösterimi yapı-
lan “Öküz ile Topuz” adlı oyun ana 
sınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencilerimiz ve 
3 Mart Beşevler Anaokulumuz öğ-
rencileri tarafından ilgiyle izlendi.

Tiyatro, “Öküz ve Topuz  birlikte 
yaşamayı başarabilecekler midir aca-
ba... Öküz bir at olsa ya da bir kuş 
olsa mümkün müdür birlikte yaşa-
mak? Bugünün çocukları evrendeki 
tüm canlıları saygı ve sevgi ile kucak-
lamayı başarabilirlerse dünya yaşana-

bilir hale gelecektir. İster öküz olsun, 
ister insan, ister ağaç, ister toprak, 
ister gökyüzü, ister deniz, var olan 
tüm canlıları ön yargısız sevmek ve 
olduğu gibi kabul etmektir yaşam.” 
mesajını vermekte.

Haydi Tiyatroya Gidelim…



ÇEK Özel 3 Mart Eğitim Kurumları 
Karikatür Kulübü öğrencilerinin Çağ-
daş Çizgileri Karikatür Sergisi 17- 20 
Mart 2017 tarihleri arasında Konak 
Kültür Evinde gerçekleştirildi.

Karikatür öğretmeni Ahmet Aykanat’ın 
açılış konuşmasının ardından öğren-
cilerle birlikte sergi açılışı yapıldı. Her 
yıl geleneksel hale getirip okulumuz 
tarafında basılan ve içinde Karikatür 
Kulübü öğrencilerinin eserlerinin yer 
aldığı Karikatür Albümü sergiye katılan 
öğrenci ve velilere hediye edildi.

Öğrencilerimize ve Ahmet Aykanat’a 
teşekkür ediyoruz.

3 Mart’ın Çağdaş Çizgileri Karikatür Sergisi
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Okulumuz Müzik Bölümünün düzenle-
miş olduğu Enstrümantal resitali büyük 
ilgi gördü. 110 öğrencimiz piyano, ke-
man, gitar, bağlama ve org resitalinde 
görev aldı. Yoğun katılım nedeniyle dört 
seansta gerçekleşen resitale çok sayıda 
izleyici katıldı. 

Sahne öncesi heyecanları gözlerinden 
okunan minik sanatçılar, başarılı perfor-
mansıyla izleyicilerden büyük beğeni 
topladı. Mozart’tan, Beethoven’a Ba-
ch’tan Aşık Veysel’e kadar birçok beste-
cinin eserini başarıyla enstrümanlarıyla 
çalan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başa-
rılarının devamını diliyoruz.

Enstrüman Resitalinde 110 Minik Sanatçı
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Okulumuz Müzik Bölümü-
nün hazırladığı ve bu yıl 4.sü 
gerçekleşen Geleneksel Mü-
zik Gecesi BAOB’da  (Birle-
şik Akademik Odalar Birliği) 
gerçekleştirildi. Her yıl farklı 
bir konseptle seyirci karşısı-
na çıkan okulumuz korosu 
bu yıl ‘Türkülerle Türkiye’ 
sloganı altında Türkiye’mi-
zin her bölgesinden en sevi-
len türküleri seslendirdi. Bu 
türkülere aynı zamanda oku-
lumuz halk oyunları ekibi de 
eşlik etti. 

120 öğrenciden oluşan Ko-
romuz, Müzik Öğretmenle-
rimiz Bahadır Sevik ve Onur 
Kahvecioğlu’nun şefliğinde 

sahne aldı. Koro ve solo performansla-
rıyla harikalar yaratan öğrencilerimiz salonu dolduran 
çok sayıda seyirciden büyük alkış aldı. Müzik gece-
mizin konuk sanatçısı O Ses Türkiye’den tanıdığımız 
harika sesi ve mükemmel yorumuyla Bahtiyar Özde-
mir oldu. Sanatçı söylemiş olduğu türkülerle seyircileri 
coşturdu.

Konserin sonunda Çağdaş Eğitim Kooperatifi yönetim 
kurulu başkanı Buğra Küçükkayalar ve Okul Müdürü 
Ayla Okumuş, Müzik Öğretmenleri Bahadır Sevik ve 
Onur Kahvecioğlu’nu ayrıca Konuk Sanatçı Bahtiyar 
Özdemir’i tebrik edip katılımlarından dolayı çiçek tak-
dim ettiler.

Öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.

“Türkülerle Türkiye” Müzik Gecesi
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Her sabah yeniden başlamak, güneş 
gibi yeniden doğmak, günebakan gibi 
yeniden açmak. Gece boyu hissettik-
ten sonra karanlığı, yıkanmak çiğleri 
dökerken seher yapraklarından...

Sıfırdan başlamak, elinde olmadığını 
düşünsen de, sorumluluk şartıyla en 
baştan ödüllendirilmiş olduğun haya-
ta! Silmek sayfadaki karalanmış yazı-
ları ya da yepyeni bembeyaz bir sayfa-
yı çevirmek daha iyisini yazmak için. 
Ümitle uyanmak gündüze, sokaklara 
evlere ve denizlere! Doğmak doğaya 
yeniden! Akordu tamamlanmış sazı-
nın yeniden teline vurmak...

En büyük hasretlerini   göğsünde taş 
ettiği gecenin şerrinden, kavuşmaya 
meyleden sabaha uzanmaktı güzel 
olan. Çünkü zifiri karanlığın günün 
ışığından utandığını hissederdin ha-

fiften esen seher yelinde. Vazgeçerdin 
karanlıkta meylettiğin kızgınlıkların-
dan, kinlerinden, günahlarından. En 
affedilmezi bile soğuturken yüreğin-
de, affederdin kızgınlıklarına neden 
olanları. Korkular korkardı sabahın 
aydınlığından. Kaçamaz yok olur, 
ölürlerdi aydınlığın zindanında. Dert-
lerini, sıkıntılarını bırakırdın yalnız 
başına karanlığın içinde.

Bütün gözler, zamandan koptuğu za-
man...

Fakat, diye düşündü, estiğinde o... 
Her başka demde rüzgarlar... Düşüp 
devrilenlerden olmak da var. Şaşkınlık 
ve dehşetle uyanmak da var. Özürlüler 
olarak, özürler üstüne özürler dileye-
bilmekten özürlü olmak da var.

Ay, Güneş, Dünya bir olup geçip gi-

derken... Yıldızlar silinip süpürülür-
ken... Bir katre ateşböceği kadar ışığın 
olmadan karanlıklarda kalmak... Gök 
yarıldığında aşağı... Yer yarıldığında 
yukarı... Dağlar yürütülürken sağa 
sola kaçamamak... Denizler kaynatı-
lırken öteye beriye kulaç atamamak 
da var.

Ben neydim, nedendim, ne haldey-
dim! Farklı bir hikayenin içine mi sıç-
ramış ya da aynı hikayenin bir başka 
köşesine mi saplanmıştım? Önce miy-
dim, sonra mıydım, an’da mıydım? 
Her şey silinmişti, bir ismim olup ol-
madığı bile!

Okan Ural  / Bursa Teknik Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü  2. Sınıf Öğrencisi

Yine, Yeni, Yeniden...
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Dünya Kadınlar Günü ile ilgili tarih-
sel süreç   8 Mart 1857 tarihine kadar 
uzanmaktadır.    ABD’nin New York 
kentinde 40.000 dokuma işçisinin 
daha iyi çalışma koşulları için bir teks-
til fabrikasında greve gitmesi, grev sı-
rasında polisin işçilere saldırması ve 
işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arka-
sından da çıkan yangında işçilerin fab-
rika önünde kurulan barikatlardan ka-
çamaması sonucunda, çoğu kadın 129 
işçinin hayatını kaybetmesi, Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili ulusla-
rarası platformda kararların alınmasına 
vesile olmuştur.

26 – 27 Ağustos 1910 tarihinde Dani-
marka’nın Kopenhag kentinde Ulusla-
rarası Sosyalist Kadınlar Konferansı’n-
da   Almanya Sosyal Demokrat Partisi 
önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 
1857 tarihindeki tekstil fabrikası yan-
gınında ölen kadın işçiler anısına 8 
Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak 
kutlanması önerisini getirmiş ve öneri 
oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Günün belirlenmesine ilişkin uluslara-
rası atılan bu adımlar sonucunda Dün-
ya Kadınlar Gününün adı, 1921‘de 
Moskova‘da gerçekleştirilen 3. Ulusla-

rarası Kadınlar Konferansı’nda “Dün-
ya Emekçi Kadınlar Günü” olarak be-
lirlendi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı 
yılları arasında bazı ülkelerde anılması 
yasaklanan Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü, 1960‘lı yılların sonunda Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nde çeşitli göste-
rilerle anılmaya başlanmasıyla birlikte 
Batı Bloğu ülkelerinde de daha güçlü 
bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu, 8 Mart Dün-
ya Emekçi Kadınlar Günü’nün adını, 
emperyalist ülkelerin dayatmasıyla 16 
Aralık 1977 tarihinde “Dünya Kadın-
lar Günü” olarak anılmasını kabul etti.

Türkiye‘de 8 Mart, ilk kez 1921 yılında 
“Emekçi Kadınlar Günü” olarak kut-
lanmaya başlandı. 1975 yılında ve onu 
izleyen yıllarda daha yaygın ve toplu 
olarak kutlandı, kapalı mekanlardan 
sokaklara taşındı.1984’ten itibaren her 
yıl ülkemizde çeşitli kadın örgütleri 
tarafından “Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü” kutlanmaya devam edilmekte-
dir.

Yaşamın tüm alanlarında, insanlık 
onuru ve değerleri bakımından hak, 
fırsat ve sorumluluklar açısından da iki 
cins arasındaki eşitliğin tanınması ve 

gerçekleştirilmesi için daha kaç yüzyıl 
gereklidir bilinmez...

Bugün tüm mücadelelere rağmen ka-
dınlarımıza   aile yaşamında, çalışma 
hayatında ve toplumda hak ettikleri 
eşit koşullar sağlanamamıştır. Yasal 
düzenlemeler,  kız çocukların okutul-
mamasının, töre cinayetlerinin devam 
etmesinin, iş yaşamında kadın istihda-
mının engellenmesine olanak sağlayan 
düşünce ve önyargıların önüne geçe-
memiştir. 

Yaşamın tüm alanlarında kadınlar hala 
yeterince temsil edilememektedir.

Bilinmelidir ki kadın ve erkek yaşamın 
her alanında birlikte olduğunda, yaşam 
anlam kazanır. Dünya bu birlikteliğin 
emeği ile çağdaş ve yaşanılır hale gelir.

Dünyada ve ülkemizde tüm çağdışı, 
köhne zihniyete direnen kadınların “8 
Mart Dünya  Emekçi Kadınlar Günü” 
kutlu olsun.

Sıla Göltaş / Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
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Hayatta küçücük bir kıvılcımsındır 
önce, koskoca alev olabilmek için kö-
rüklenmeye ihtiyacın vardır. Ben de 
kendimi bu gelişme içinde görüyorum. 
Her şey yaşadığım köydeki kızların 
okumak istememesi ile köydeki düşün-
ce, yaşam tarzı gibi nedenlerden dolayı 

ailemin beni okutmak 
istemeyişiyle başladı… 
Bendeki kıvılcımı, orta-
okuldaki öğretmenimin 
fark etmesiyle bana des-
tek çıkarak ailemi ikna 
etti ve zor zamanlarımda 

bana yardımcı oldu. 
Aileme yakın bir yer-
de de okuyabilirdim 
ama kendi ayakları-
mın üzerinde dura-
bilmek için yaşadı-
ğım yer  Samsun’da 
okumaktansa Lise 1. 
sınıfı Niğde Güzel 
Sanatlar Lisesinde 
okudum. Sonrasın-
da  Sinop Güzel Sanatlar Lisesi’ne 
geçtim. Yaz tatilinde Eskişehir’de 
resim kursuna gittim, yetenek sı-
navlarına hazırlandım.

Bursa Uludağ Üniversitesi  Re-
sim İş Öğretmenliği  Bölümünü 
kazandım.  Şu anda Üniversite 2. 
sınıf öğrencisiyim. Eskiden beni 
okutmak istemeyen ailem şimdi 
ise köyde ismim geçtiğinde “benim 
kızım Resim Öğretmeni olacak“ 
diyerek gurur duyuyorlar…

Bu yaşadığım zorlu süreçte verdi-
ğim uğraşlar sonucu hayatıma ışık 
tutan resimde ilerlemeye başladım.  
Tuvalimin başına her oturduğum-
da hangi aşamalardan geçip o se-
viyeye geldiğim gözümün önünde 
canlanır. Her yeni bir tuvalde ya-
rına bir adım daha yaklaştığımı 
hissederim.  Basit bir bez parçası-
na attığım fırça vuruşları yarınıma 

ışık oluyor. Her bir karesini hissederek 
işliyorum. Tüm benliğimi resme adı-
yorum. Resim yaparken yalnız kal-
mayı seviyorum. Bu yüzden geceleri 
tuvalimle baş başa kalıyorum. Gecenin 
sessizliğinde radyonun tınısı eşliğinde  
ilham alıyorum.                                                                                                   

Sanata olan ilgim bununla da sınırlı 
kalmıyor. İnsanların içindeki olay ör-
güsünü farklı bakış açılarıyla yakala-
yabiliyorum. Bakmak ile görmek ara-
sındaki ince çizgiyi ayırt edebiliyorum. 
Doğada olan muhteşem zenginliğin 
farkında olmak hayal gücümün sınır-
larının olmadığını gösteriyor. Hayal 
gücünüzün bir sınırı olmadığının far-
kında olun… 

“Sanatsal bakış açısı olmayan hayatlar 
kendi dünyasında hapsolmaya mah-
kumdur.  Mesele;  demir parmaklıkları 
görmek değil, demir parmaklıkların 
arasından sızan ışığın farkında olmak-
tır...”

Hatice Kurtuluş / Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi

FARKINDA OL
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Bursa Akademik Odalar Birliği Odi-
toryum’da (BAOB)    Nilüfer Bele-
diyesi Kadın Korosu’nun verdiği, 
“Yaşamda, Rotary’de, Ezgilerle 
Su”  konserine, Yurt müdürü Sema 
Üçok, belletmen öğretmen Hatun 

Soğucak ve 20 öğrenci katıldı. Rotar-

yan Ersin Karaaslan 22 Mart Dünya 

Su Günü kapsamında Rotary Kulüp-

lerinin her yıl bir tema seçerek, buna 

dikkat çektiklerini ifade etti.

Bu yılki tema da “atık su ve atık su-
ların geri dönüştürebilirliği”  idi. Su 
israfı üzerine slayt sunumlarıyla ko-
nuyu anlattı. 

Daha sonra sözü koroya bıraktı. Kon-
serlerini sosyal sorumluluk kapsamın-
da veren Nilüfer Belediyesi Kadın Ko-
rosu,  ‘Dünya Su Günü’  kapsamında 
doğanın korunması ve su israfı konu-
sunda farkındalık yaratmak amacıyla 
konser verdiklerini belirtti. Veteriner 
hekim Aysel Gürel yönetimindeki 
koro, şarkılarını arka plandaki doğa 
fotoğrafları eşliğinde seslendirdi.

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği 
çoşku içinde geçen konsere öğrencile-
rimiz de ara ara şarkılara eşlik ederek, 
katıldılar. Son derece keyifle geçen 
konser sonrası koro, dakikalarca ayak-
ta alkışlandı. Öğrencilerimiz mutlu 
bir şekilde yurda döndüler.

“Yaşamda, Rotary’de, Ezgilerle Su” Konseri

Okulumuzun karikatür eğitimi alan öğrencileri 
Nilüfer Nazım Hikmet Kültürevi yeraltı galeri-
sinde Anadolu Karikatürcüler Derneği’nin 10. 
kuruluş yılı nedeniyle açtıkları karikatür ser-
gisini gezdiler. Sergide 36 sanatçının 70 eseri 
vardı. Ayrıca ‘’Gez Gör Çiz’’ adlı köşede ken-
dilerine ayrılan çizim alanında yazısız karika-
tür çizdiler. Salı ve Perşembe grubu öğrencileri 
ikişer saatlik çalışma ile gezide başarılı bir çizim 
performansı gerçekleştirdiler.

Gez  Gör  Çiz
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Nilüfer Kadın 
Korosu

“Kır Çiçekleri” için sahnedeydi
Nilüfer Kadın Korosu, Çağdaş Eğitim 
Kooperatifi 3 Mart İlkokulu Sahne-
si’nde verdiği Dünya Kadınlar Günü 
Konserinde, dünya dillerinden şarkıla-
rı Türk müziği ile harmanlayarak ses-
lendirdi. 

Şef Dr. Aysel Gürel yönetiminde 3 
Mart Eğitim Kurumları Konferans 

Salonu’nda sahne alan Nilüfer 
Kadın Korosu,  “Tüm 

sesler bir olsun, Kır Çiçekleri oku-
sun” sloganıyla çıktığı konserde, sanat-
severlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Şef Dr. Gürel, kadın emekçilerin 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kut-
ladı. Bu anlamlı günde elim bir trafik 
kazası sonucu yaşamını yitiren Türk 
Metal Sendikası üyesi kadınlara Tan-
rı’dan rahmet, kederli ailelerine başsağ-
lığı dileğinde bulundu.

Şef Dr. Aysel Gürel, güftesi ve 
bestesi kendisine ait “Kadına 
Şiddet Olmasın” adlı parçayı 

seslendirmesiyle başlayan 
konserin ilk bölümünde 
koro, Yeşilçam filmle-

rinin unutulmaz film 
müzikleri ve nostaljik 
şarkıları seslendirdi. 
Bu bölümde Leyla 
Dündar solist olarak 
görev yaptı.

İkinci bölümde Türkçe’nin yanı sıra 
Fransızca, Rusça, Yunanca, İspanyolca, 
İngilizce ve Arapça şarkılar da seslen-
dirdi. Farklı ülkelerin kadınlarını can-
landıran koristler, rengarenk kostümle-
riyle büyük ilgi topladı. 

Konserlerini tümüyle sosyal projelere 
destek amacıyla veren koronun seslen-
dirdiği şarkılar arasında Rusça “Kat-
yusha”, Fransızca “Tombe la neige”, İn-
gilizce “We are the world”, İspanyolca 
“Besame Mucho”, Yunanca “Aman Ka-
terina mou”, Arapça “Bint El Chalabi-
ya” gibi güzel melodiler bulunuyordu. 

Konsere ilgi gösteren sanatseverler, 
hem şarkılara eşlik ettiler hem de gö-
nülden kalbe dökülen namelerle geç-
mişe duygusal bir yolculuk yaptılar. 
Konserin finalini “Memleketim” şar-
kısıyla yapan koroya bayraklarıyla eşlik 
eden izleyicilerin coşkusu, kelimenin 
tam anlamıyla  doruğa ulaştı.



Futbol Turnuvası Birincisi: 
DY Spor Takımı, Erkan Tüci, 
Ömer Faruk Uludağ, Servet 
Emeksiz, Ali Ümit Gündem, 

İsmail Sarıçalı, Arslan Altınbaş, 
Deniz Korkmaz

Voleybol Turnuvası Birincisi:
Başkan ve Ekibi Takımı, Yunus Göğebakan, Gökhan Beşparmak, Emre 

Göğebakan, Furkan Kerek, Ali İhsan Akçalı, İsa Altın, Kerem Ergünhan

Masa Tenisi Turnuvası 
Birincisi:

Ali Ümit Gündem

Langırt Turnuvası Birincisi: 
Bedrettin Ağbektaş

Satranç Turnuvası 
Birincisi:

Hatice Kurtuluş

Bilgi yarışması birincisi Ponçik Ejderhalar Grubu:
Selçuk Akkuş, Cem Akbaba, Batuhan Er
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ÇEK YÖKÖY 2017 Ödülleri 
Sahiplerini Buldu
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3 Mart Artistik Cimnastikte
3 Mart Azizoğlu Eğitim Kurumları, 
TEOG’un ardından sporda da büyük 
bir başarıya imza attı. Bolu’da yapılan 
“Okullararası Türkiye Artistik Cim-
nastik Şampiyonasın”nda, birincilik 
kürsüsüne 3 Martlı sporcular çıktı. 
Öğrencilerimiz Ayşe Naz Topoğraf, 
Alina Çavuş, Yağmur Gülfiliz Tür-
kiye Şampiyonu olarak a k a d e -
mik başarısını 
sporda aldığı 
bu başarıyla 
t a ç l and ı r -
mıştır. 

Ş u b a t 
a y ı n d a 

Bursa il yarışmasından 1. olarak çı-
kan, 24-27 Mart tarihlerinde Sam-
sun’ da yapılan Grup Müsabakalarına 
katılmaya hak kazanan ve buradan da 
2. olarak çıkmayı başaran ve Türkiye 
Şampiyona s ına katı lma-
ya hak kaza- n a n 
okul ta-
k ı m ı -
mız; 4-7 
M a y ı s 
tarihle-
r i n d e 
B o -

lu’da yapılan Şampiyona da büyük bir 
başarı göstererek Türkiye Şampiyonu 
olmuşlardır. 

Öncelikle öğrencilerimizi, antrenör-
lerini kutluyor, emeği geçen ve destek 
olan herkese teşekkür ediyoruz.

TÜRKiYE 1.si
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Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Gençlik ve Spor Hizmetleri’nin bir-
likte düzenlemiş olduğu, Bursa İli 
Okullar arası Yıldız Erkek Hentbol 
Ligine katılan okul takımımız; zorlu 

mücadelelerin ardından 3. oldu. 

Okulumuza 3.lük kupasını kazandı-
ran takım öğrencilerimizi tebrik edi-
yor, emeği geçen öğretmenlerimize 
teşekkür ediyoruz.

3 Mart Ortaokulundan Yine Bir 
Başarı Haberi

3-4 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan 
Nilüfer 16. Spor Şenlikleri “Satranç 
Turnuvası”nda okulumuz Küçükler ka-
tegorisinde takım olarak  yarışan  Akın 
Dora, Ege Yelbay, Erman Alper, Gör-
kem Yılmaz, Bengü Mutlu ve Öykü Efe 

sporcularımız  4. olarak kupa ve madal-
ya kazanmışlardır.

Ayrıca Küçükler kategorisinde yarışan 
Akın Dora bireyselde 3. olmuş ve ma-
dalya kazanmıştır.

Turnuvaya katılan bütün sporcularımı-
zı tek tek tebrik ediyor ve satranç öğ-
retmenimiz Tuba Ardahanlı’ya teşekkür 
ediyoruz.

Başarılarının gururla artacağına inanı-
yoruz.

Küçük Satranç Takımımız Ümit Vadediyor
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