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Değerli ÇEK Gönüllüleri,
3 Mart 1924, Eğitim Öğretim Birliği Yasası ile laik bilimsel eğitimin, uluslaşmanın, 

modernleşmenin/çağdaşlaşmanın, Atatürk devrimlerinin temelinin atıldığı anlamlı 
günün 96. yılında “ÇEK Eğitim, Hizmet ve Teşvik” ödüllerini vermenin mutluluğunu 
birlikte yaşadık.

14. ÇEK Ödüllerimizi alan eğitimcilerimizi, kadının toplumumuzdaki yerini ve 
önemini bizlere her an hatırlatan kadın derneğimizi, eğitim ve bilim gönüllüsü iş 
insanımızı tüm kalbimle kutluyorum.

Bu mutlu günümüzden kısa süre sonra ulusumuz ile birlikte tüm dünyayı etkisi 
altına alan Koronavirüs (COVID – 19) salgını ile karşı karşıya kaldık!

Çağdaş Eğitim Kooperatifi olarak, ulusumuzun geleceği ve yarınlarımız olan 
çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda yetişmeleri için her türlü önlem tarafımızdan 
alınmıştır. Okulların tatil edilmesiyle birlikte, eğitim kurumlarımızın tamamı dezenfekte 
edildi.  Öğrencilerimizin eğitimlerinin devamına yönelik olarak, öğrencilerimiz ve 
aileleri, aile bülteni (interaktif), Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ile 
bilgilendirildi.

23 Mart’tan itibaren önce liselerimizde sonra ilkokul, ortaokul ve en son 
anaokulumuzda hem EBA üzerinden videolarla hem de canlı yayın ile derslere 
başlanıldı.

Uygulama, sürenin uzatımı halinde 30 Nisan 2020 tarihinden sonra da devam 
edecektir. Ayrıca, çalışanlarımızın “evde kalmalarına”, “gerekiyorsa evden çalışmalarına 
devam etmelerine” yönelik aldığımız önlemleri de yaşama geçirdik. Zorunlu durumlar 
nedeniyle çalışmak zorunda kalan arkadaşlarımız için de gerekli tedbirleri aldık.  

Önümüzdeki günlerin getirisine göre de, önlemlerin uygulamasına devam 
edeceğiz.  

Önceliğimiz, tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgından bir an önce kurtulmak 
olmalıdır. Bunun için bilim insanlarının “Evde Kal” çağrısına titizlikle uyarak önce kendi 
sağlığımızı korumalı sonra sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmalıyız.

Bizler görevlerimizin başındayız. Sıkıntılı günler sona erinceye kadar da canla 
başla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Yaşamın normal düzene girmesinin ardından hiçbir çalışanımızın ve velimizin hak 
kaybına uğramayacağı bilgisini de ayrıca sizlerle paylaşmak istiyorum.

Koronavirüs salgınına karşı verilen amansız mücadelede, ayrışmadan, dayanışma 
içinde birlikte hareket etmeli, kurallara uymalı, gereken her çaba için özveride 
bulunulmalıyız.

Bugün yaşadıklarımız bizlere farklılıklarımızı bir kenara bırakarak birlikte hareket 
etmemiz gerektiğini göstermiştir. Kurallara uymamız halinde sağlıklı kalabileceğimiz bir 
gerçektir.  Dayanışma içinde, aklın ve bilimin ışığında bunun da üstesinden geleceğiz.   

Başta çok zorlu şartlar altında görev yapan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, 
görevi başında olan tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ediyor, kendilerine kolaylıklar 
diliyorum.

Evlerimizde kalalım, gerekli tedbirler altında çalışalım, yılmayalım.

Sağlıklı günlere en kısa sürede kavuşmak dileğiyle…

Buğra 
KÜÇÜKKAYALAR
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3 Mart Beşevler Anaokulu
- Okulların tatil edilmesi ile birlikte 16-20 Mart 2020 tarih aralığında temizlik personelimiz tarafından anaokulumuzun  

 her bölümü tek tek ayrıntılı olarak (oyuncaklar yıkanarak) dezenfekte edilmiştir.

- Öğrencilerimizin eğitime devam edebilmesi için 23-27 Mart 2020 tarih aralığında evde uygulayabilecekleri Aile   
 Bülteni (interaktif) gönderilmiştir. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile ilgili gerekli veli bilgilendirmeleri yapılmıştır.

- Öğretmenlerin bireysel görüşmeleri telefon veya whatsapp üzerinden görüntülü yapılmaktadır.

- Öğretmen öğrenci iletişimini koparmamak, günlük yaşam kurallarını hatırlatarak evdeki sürece destek olmak,   
 öğrencilerin arkadaşları ile olan bağlarını korumak için hem videolarla hem de canlı bağlantılarla sınıf olarak   
 çalışmalara devam edilmektedir.

- 23 Mart 2020 tarihinden itibaren e-okul ile ilgili bilgilendirmeler, muhasebesel işlemler evden internet ortamında  
 çalışılarak yönetilecektir. 

- Anaokulumuz Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek habere kadar kapalı olacak, okulda herhangi bir personel   
 bulunmayacaktır. 

3 Mart Azizoğlu İlkokul ve Ortaokulu
- Tüm velilerimize ocak ayında okulda Korona virüsü ile ilgili yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirme yazısı  

 gönderilmiştir. 

- Kurum doktorumuz tarafından İlkokul-Ortaokul öğrencilerimize ayrı ayrı konferans salonumuzda bilgilendirme   
 yapılmıştır.

- Ecza-Koop desteği ile koridorlara dezenfektan alınıp, konulmuştur.

- Tüm çalışan yardımcı personel ile 11 Mart’ta toplantı yapılmış, virüsle ilgili ve okulda yapılacak çalışmalar hakkında  
 bilgi verilmiştir.

- 16-30 Mart tarihleri arasında tüm katlar ve sınıf zeminleri çamaşır suyu ile masa üstleri alkol içerikli temizlik ürünleri  
 ile silinmiş, tüm okul dezenfekte edilmiştir.

- 16 Mart-30 Nisan tarihleri arasında okul açık tutulacağından idareci ve memur nöbet çizelgesi hazırlanmış ve   
 uygulamaya konulmuştur.

-  Korona virüsü ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen resmi yazıların gereği yapılmıştır.

- 23 Mart’tan itibaren her gün bir temizlik personeli nöbetçi olacak şekilde çalışma düzeni oluşturulmuştur.

- Tatil sürecinde yapılacak çalışmalar için veli bilgilendirme yazıları yazılarak,  whatsapp veli grupları,               
 www.3martobs.com Okul Bilgilendirme Sistemi (OBS) ve okulumuz internet sayfasından velileri bilgilendirme   
 paylaşımları yapılmıştır.

- Rehberlik birimi tarafından derlenen “Kriz zamanlarında çocukla nasıl konuşulmalı” başlıklı yazı, 3martobs.com ve  
 veli whatsapp grupları aracılığı ile paylaşılmıştır.

- Ortaokulda bölümlerin hazırladıkları ve tatil sürecinde yapılacak çalışmaları içeren detaylı yönergeler, 3martobs.com  
 ve veli whatsapp grupları aracılığı ile öğrencilerimiz ve velileri ile paylaşılmıştır.

- Öğretmenlerimiz tarafından verilen çalışmaları desteklemek adına yönergelerde; EBA, okulistik ve morpakampüs  
 gibi digital eğitim platformları ile ilgili bilgiler ve linklerde paylaşılmıştır.

- Öğretmenlerimiz gönüllü olarak kişisel iletişim bilgilerini öğrencileri ile paylaşmış ve hızlı iletişim için öğretmen-  
 öğrenci whatsapp grupları oluşturulmuştur.

- 8. sınıflarımıza ek çalışma olarak 12 denemeden oluşan bir deneme seti temin edilmiştir. Öğrencilerimiz denemenin  
 soru çözümleri için öğretmenlerimiz ile iletişim kurabilecekleri gibi yayınevinin sisteminden online soru çözümlerine  
 de ulaşabileceklerdir.

- Tatilin uzaması olasılığı düşünülerek online eğitim için ön hazırlık yapılmış olup şu an kullanmakta olduğumuz Okul  
 Bilgilendirme Sistemi (OBS) sistemine ek bir program ilave ettirilmiştir. Öğretmenlerin ders anlatımları videoya   
 çekilmiş OBS sistemimiz üzerinden paylaşılmaya başlanılmıştır.

- Liselerimizin 12. sınıfları için İnternet üzerinden on line olarak kullanılan “adobe connect” sistemi ile ilgili de çalışma  
 yapılmış olup, sınıf sınıf devreye girecek şekilde bu sistemin kullanılmasına başlanılmıştır.

Yerküreyi etkisi altına alan Covid-19 pandemisine (salgınına) karşı Çağdaş Eğitim 
Kooperatifi ve kurumlarında alınan önlemler ve yapılan çalışmalar:

COVID-19’A KARŞI 
ALINAN ÖNLEMLER 
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 3 Mart Anadolu ve 3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi

 Milli Eğitim Bakanlığının açıklama ve talimatları çerçevesinde alınacak önlemleri ve bu önlemler dolayısıyla   
 oluşturmamız gereken stratejiler planlanmıştır. 

 Milli Eğitim Bakanlığının Planlaması 2 şekilde biçimlenmiştir. Bunlar:

 1)  Tatilin 1. haftası: Nisanda yapılacak ara tatilin, 16-20 Mart tarihleri arasında öne alınma uygulanması.

 2)  Tatilin 2. haftası: 23-27 Mart tarihleri arasında tüm sınıf seviyesindeki öğrencilerin, TRT kanalları ve EBA  
  üzerinden konu anlatımlı video içeriklerine ulaşmasının sağlanması.

 Bizim planlamamız, MEB’in öngördüğü 2 haftalık süreç üzerinden ve 2 farklı grupla biçimlenmiştir. Bu gruplardan ilki  
 9., 10. ve 11. sınıflar, diğeri ise, sınav hazırlık grubumuz olan 12. sınıflardır.

 - 16-20 Mart tarihlerinde, ara tatil için hazırladığımız program öne çekilerek, 9. 10. ve 11. Sınıflara   
 ödevlendirmeler yapılmış, bu ödevlendirmelerin öğretmenler tarafından kontrollerinin sağlanması şeklinde   
 uygulamaya konulmuştur. 9. 10. ve 11. sınıfların tüm ödevleri kullandığımız sistem olan OBS üzerinden verilmiştir.  
 Bununla ilgili bütün veli ve öğrencilerimize bu konu hakkında OBS, sosyal medya, web duyurusu ile bilgilendirmeler  
 yapılmıştır. Tüm derslerin ödev kontrol zamanları belirtilerek, ödev disiplininin korunması sağlanmıştır.

 - 12. sınıflara ise, ara tatilde planladığımız şekliyle her gün yaptığımız TYT ve AYT sınavlarını uygulayıp,   
 devamında yine her gün oldukları sınavın soru çözümlerini öğretmenlerle online paylaşarak yapılması ve   
 öğrencilerin takibinin elden bırakılmaması sağlanmıştır. Toplam 6 sınav uygulanacak şekilde planla yapılmıştır.

 - Tatilin 2. Haftası:  23-27 Mart tarihlerinde; 
 9. 10. ve 11. sınıflarımız için EBA videolarına okulumuzun web sayfası üzerinden bağlanacak şekilde duyuru linki  

 oluşturulması planlanmış ve bu doğrultuda çalışmalar tamamlanmıştır. Aynı zamanda alternatif bir yol hazırlanarak,  
 öğrencilerimizin okulda gördükleri derslerin ve kullandıkları kitapların dijitaline ulaşarak web sayfasında paylaşılacak  
 ve kendi kitapları üzerinden kaldıkları yerleri konu anlatım yapabilmesi sağlanacaktır.

 12. sınıflar içinse günde 4 ders saati ve her bir ders saatinin 50 dakika olacağı bir ders programı hazırlanmıştır. Bu  
 ders programı senkron interaktif bir eğitim için planlanmıştır.  Bu eğitim için kullandığımız program, Adobe Connect  
 isimli bir program olup tamamen uzaktan ve interaktif olacak bir bağlantılı olup aktif katılımın sağlanması için  

 hazırlanmış yazılımdır. Bu yazılım ile öğrencilere sanal bir sınıf ortamı oluşturulmuştur. Bu sınıf ortamında   
 öğretmen yoklama alabilecek, öğrenciye sesli söz hakkı verecek, ders bitiminde öğretmen tüm öğrencilere soru  
 sorabilecek ve bu soruları kimin doğru kimin yanlış çözdüğünü kendi görebilecektir. Aslında böylece gerçek bir sınıf  
 ortamının sanal ortama taşınması şeklindeki bir programla öğrencilerin daha disiplinli olmasını öngörmekteyiz.  
 Programın kullanımı ile ilgili öğretmenlerimiz 2 oturumda, öğrencilerimiz ise tek oturumda eğitim almışlardır.   
 Devam eden cumartesi günü ise ilk demo ders anlatımı sağlanmış ve programın sağlaması yapılmıştır.

 - Uygulamalarımız, Sonuçlandıktan Sonra Yapmayı Planladıklarımız:

 9. 10 ve 11. sınıfların ödev kontrolleri öğretmenler tarafından 20 ve 27 Mart tarihlerinde iki kez yapılacak, kontroller  
 sonrası ilgili Müdür Yardımcılarına rapor verilecek. Ödevlerini yapmayan öğrenciler tespit edilerek aranacak, kontrol  
 mekanizması verimli bir şekilde yürütülecek. Bu düşünce öğrencilerin ödev disiplini ve konu tekrarlarını yapmasını  
 sağlamak adına zorunlu ve önemlidir.

 12. Sınıfların çalışmaları ile ilgili destek vermek adına rehberlik biriminin her öğrenciyle görüşmesini sağlayarak,  
 öğrencilerin stresli dönemlerinde onları yalnız bırakmamak hedeflenmiştir.

 - 1-30 Nisan tarihlerinde:

 12. sınıflar için yapılan eş zamanlı eğitim sistemi 9. 10. ve 11. sınıflara da uygulanacaktır.

 - Akademik Hazırlıkların Dışında Bu süreçte Yaptığımız Diğer Uygulamalar:

 - Sosyal Medya ve Bilgilendirme Çalışmaları

 Covid-19 hakkında bilgilendirmeler ve Sağlık Bakanlığının uyarıları tüm sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır.

 Sürecin sosyo-psikolojik etkisi düşünüldüğünde öğrencilerimizin evde kalması ve kalabalık yerlere girmemesi üzerine  
 bilgilendirmeler yapılmıştır.
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 Evde kalmanın üretkenliği etkilemediği ve okuyarak, yazarak, belgesel izleyerek süreci daha verimli hale getirmeleri  
 hakkında paylaşımlar yapılmıştır.

 Yine bilgilendirme ve paylaşımlara devam edilecek çalışmalar yapılacaktır.

-  Temizlik ve Dezenfekte Çalışmaları

 Binamızdaki tüm sınıfların, masaları, sandalyeleri, öğrenci dolapları, zeminleri, tahtaları tuvaletler, tüm kapı kolları,  
 koridorlar, öğretmenler odası, kütüphane ve laboratuvarlar her kat için ayrı ayrı olacak şekilde dezenfektasyonu  
 yapılmıştır. 

- Okulda Çalışmalar

 16 Mart tarihinden itibaren gerekli idari ve yardımcı personel nöbetleşe olarak çalışmaya devam etmektedir.

 Görükle ve Ertuğrul Yurtlarımız
- Her iki yurdumuzda da dezenfekte çalışmaları yapılmıştır.

-  Yurtlarımızdaki öğrencilerin tamamı yurtlarımızdan ayrılmıştır.

-  Güvenlik ve bir hizmetli dışındaki tüm çalışanlarımız evlerine gönderilmiştir.

 Merkezi Birimler
 

 Merkezi Birimler
- Çelenk hizmeti tamamen durduğu için çalışanlarımız evlerine gönderilmiş olup gerektiğinde evden çalışma   

 yapılacaktır.

- Görükle’ deki Kültür Merkezimizin kafeterya ve kafe inşaatları devam ettiğinden inşaat ve kültür merkezi   
 sorumlularımız çalışmaları yerinde denetlemeye devam etmektedir.

- Mali İşler ve Kurumsal İletişim Birimlerimiz ise, çalışmalarını gerek evlerinden gerekse gerekli tedbirleri alarak iş  
 yerlerinden sürdürmektedirler.

0
8

M
art2

0
2

0
w

w
w

.cagdas.org.tr



Çağdaş Eğitim Kooperatifi Başkanı 
Buğra Küçükkayalar, ÇEK’e katkılarından 
dolayı Mudanya Belediye Başkanı Hayri 
Türkyılmaz’a “Teşekkür” belgesi sundu.

Başkan Küçükkayalar, Başkan 
Yardımcısı Turgut Yalkı ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Atakan Ünsal ile birlikte Başkan 
Türkyılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Çağdaş Eğitim Kooperatifine verdiği 
desteklerden dolayı Mudanya Belediye 
Başkanı Türkyılmaz’a teşekkür eden 
Küçükkayalar, Mudanya Belediyesi ile ortak 
projelerde yer alabileceklerini ifade etti.

Başkan Türkyılmaz da, eski 
başkanlardan Mümin Ceyhan’ın gelirini “Kır 
Çiçekleri Okusun Diye” projesine bağışladığı 
“Setbaşı’nda Yasak Aşk” kitabına katkıları 
nedeniyle verilen “Teşekkür Belgesi”ni büyük 
bir mutlulukla aldığını belirterek, ÇEK’e 
destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.
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Başkan Türkyılmaz’a 
“Teşekkür” belgesi

Çağdaş Eğitim Kooperatifi, Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkârlar ve 
Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan’ı ağırladı.

Genel Müdür Erkan’ın ÇEK’i ziyaretine, Bursa 
Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz ile Bursa Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Arif Tak da 
eşlik etti.

Başkan Buğra Küçükkayalar, konuklara, Çağdaş 
Eğitim Kooperatifinin kuruluş amacı, mali yapısı, sosyal 
sorumluluk projeleri, yürütmekte olduğu çalışmalar ile 
hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Kooperatifçilik Genel Müdür Erkan’ı Çağdaş 
Eğitim Kooperatifinde ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Küçükkayalar, “sosyal” amaçlı 
kooperatifçiliğin yayılmasına ve hukuksal altyapısının 
oluşturulmasına desteklerinden dolayı bakanlık ve 
genel müdürlük çalışanlarına teşekkür etti.

Küçükkayalar, genel müdürlüğün açtığı 
yoldan ilerlemek amacıyla 24 Aralık’ta Bursa’da 
16 kooperatifin katılımıyla  “Sosyal Kooperatifçilik 
Çalıştayı” yaptıklarını, bu ve benzeri toplantıları daha 
sıklıkla yapacaklarını belirterek, “Yapısal, mali ve 
hukuki sorunlarımızın çözümü konusunda adımların 
atılmasını rica ediyoruz” dedi.

“ÇEK, ÖRNEK BİR KURUM”
Genel Müdür Erkan, Çağdaş Eğitim Kooperatifinin, “Eğitim Kooperatifçiliği” konusunda yaptığı başarılı çalışmalarla 

Türkiye’ye örnek olan bir kurum olduğuna işaret ederek, ÇEK’in bugünlere gelmesinde emeği geçenleri kutladı, yapının tanıtımı 
ve anlatımı konusunda her zaman destek vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

Kooperatifçiliğin yurt genelinde tanıtımının yapılması amacıyla “Kooperatifçilik Treni” ve “Kooperatifçilik Otobüsü”nde 
Çağdaş Eğitim Kooperatifinin de yer almasını isteyen Erkan, şöyle konuştu:

“Trenimiz ve otobüsümüz, Anadolu’nun bazı kentlerinde kooperatifçiliği anlatmak amacıyla yola çıkacak. Bu gezilerde 
ÇEK’in de yer almasını isteriz. Ayrıca, kooperatifçiliğin yapısal ve hukuksal sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaları başlattık, 
inşallah yakın bir zamanda sonuç alırız.” 

Genel Müdür Erkan’dan ÇEK’e övgü



Ankara’da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde düzenlenen çalıştayda, bilim insanları, sendikaların temsilcileri, 
yurdun dört bir yanından eğitimciler ve eğitim kurumlarının temsilcileri hazır bulundu.

Danışma Kurulu Üyesi Fehmi Enginalp “Laik Bilimsel Temel Eğitim”, 3 Mart İlkokul-Ortaokul Müdürü Ayla Okumuş 
“Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Öğretmen Sorunları”, 3 Mart Fen-Anadolu Lisesi Müdürü Kaan Selçuk “Eğitim Hakkı ve 
Eğitime Erişim Sorunları”, Kurumsal İletişim Sorumlusu Teoman Alper “Eğitimde Özelleştirme Politikaları” konularındaki çalışma 
gruplarında yer aldı.

Eğitimin sorunları masaya yatırıldı
Çağdaş Eğitim Kooperatifi, eğitimin sorunları ve çözüm önerilerinin masaya 

yatırıldığı “Cumhuriyet Halk Partisi Eğitim Çalıştayı”na katıldı.
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Çağdaş Eğitim Kooperatifi Başkanı Buğra Küçükkayalar, 
“Setbaşı’nda yasak aşk” isimli kitabının gelirini Kır Çiçeklerine bağışlayan 
ÇEK eski Başkanı Mümin Ceyhan’a “Teşekkür” belgesi sundu.

Başkan Küçükkayalar,  Çağdaş Eğitim Kooperatifinin kurucusu ve 
eski Başkanı Ceyhan’ı ziyaretinde, kooperatif projeleri, hedefleri, mali yapısı 
ve yurt genelinde yapılanması konusunda bilgi verdi.

Mümin Ceyhan’ın, kuruluşundan günümüze Çağdaş Eğitim 
Kooperatifinin her zaman yanında olduğunu kaydeden Küçükkayalar, 
“ÇEK’in bugünlere gelmesinde maddi manevi desteğini esirgemeyen, 
varlığı ile kuruma güç katan Sayın Ceyhan’a şahsım ve çalışma 
arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

ÇEK eski Başkanı Ceyhan da, kurucu ve eski başkan olarak her 
zaman ÇEK’e destek vermeyi sürdüreceğini ifade ederek, üniversitenin 
kurulması yönünde yapılacak çalışmalara hız verilmesini istedi.

Kitap geliri
Kır Çiçeklerine



Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar,  Almira Otelde yapılan toplantıda, ÇEK’in geliri, mal varlığı, çalışan, öğrenci 
ve ortak sayıları, burslar, destekler, yapısal varlıklar, çalışan memnuniyet anketi, 2020-2021 yılı bütçe öngörüleri, yazılı, görsel ve 
sosyal medya istatistiki verileri” hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda, “Geleceğe yönelik çalışmalar, yatırımlar, yönetim, gelişim ve süreklilik çalışmaları” ele alındı.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi “Uzgörevi” doğrultusunda; Kır Çiçeklerine, Görükle Yükseköğrenim Yurdundaki, eğitim 
kurumlarındaki öğrencilere, sosyal sorumluluk projelerine, kurumsal yapıya, finansal güce, ortaklara, velilere yönelik görüşler ve 
ilke kararları konularında fikirler paylaşıldı.

ÇEK “Strateji” toplantısı
Çağdaş Eğitim Kooperatifinin 2020 – 2024 yılı hedef ve stratejileri, 

Yönetim, Denetim Kurulu üyeleri, kurum ve birim müdürlerinin katıldığı 
toplantıda masaya yatırıldı.

Nice yaşlara ÇYDD
Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, 

Çağdaş Yaşamı destekleme Derneğinin 
(ÇYDD) 31. kuruluş yıldönümü 

etkinliklerine katıldı.
Başkan Küçükkayalar, Genel Başkan Prof. Dr. 

Ayşe Yüksel’e, ÇYDD’nin kuruluş yıldönümünü kutlayıp 
başarı dileğinde bulunurken, Prof. Dr. Yüksel de, böyle 
anlamlı bir günde ÇEK’i de aralarında görmekten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve 
Sanat Merkezinde düzenlenen gecede, ÇYDD bursu 
alan çocuklar sanatsal gösteriler sundu, tanıtım filmleri 
izlendi. 

Prof. Dr. Ayşe Yüksel, yaptığı konuşmada, 
derneğin, 21 Şubat 1989 tarihinde Prof. Dr. Aysel 
Ekşi öncülüğünde çağdaş eğitim yoluyla çağdaş ülke 
seviyesine ulaşmak amacıyla kurulduğunu anımsattı.

 Merhum Prof. Dr. Türkan Saylan’ın genel 
başkanlığı döneminde derneğin, toplumu aydınlatmak 
ve öncelikle gençleri geleceğe hazırlamak amacıyla 
çözüm önerileri geliştirmeye odaklandığını belirten 
Prof. Dr. Yüksel, bu amaçla “Bir Işık da Siz Yakın” burs 
projesinin başlatıldığını açıkladı.

11
M

ar
t2

0
2

0
w

w
w

.c
ag

da
s.

or
g.

tr



Çağdaş Eğitim Kooperatifi, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD)
Bursa Şubesi Başkanı Şinasi Doğaç ile yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Buğra Küçükkayalar, konuklara yaptığı sunumda, ÇEK’in 
kuruluş amacı, mali yapısı, sosyal sorumluluk projeleri, yürütmekte olduğu çalışmalar ile hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Değişen sınav sistemi ile yeni Kır Çiçekleri bulmakta zorluk çektiklerini belirten  Küçükkayalar,“Ulaşılabildiğimiz öğrenci 
sayısı yetersiz, TEMAD kırsalda yaptığı çalışmalarda oradaki ailelere, öğrencilere Bursa’da kalacakları bir yer olduğunu 
anlatırsa daha fazla kızımıza ulaşırız” dedi. 

Küçükkayalar, TEMAD’ın çalışmalarını yakından takip ettiğini, ÇEK’in sosyal sorumluluk projeleri “Kır Çiçekleri Okusun 
Diye” ve “ÇEK(İ)MECE”de ortak işlere imza atılması halinde verimli sonuçlar alabileceklerini ifade etti.

TEMAD Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Doğaç da, ÇEK’le paydaşlık, proje üretmek, kalıcı güzel işler yapmak amacıyla 
ziyareti gerçekleştirdiklerini, her türlü desteği vermeye de hazır olduklarını söyledi.

İnanılmazı başaran ÇEK’e her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Doğaç, “Verdiğimiz bursların bir 
bölümünü ÇEK’e kaydırabiliriz. Astsubay eşlerini bir projede bir araya getirebiliriz. Sizlere olan inancımız tam” diye konuştu.
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TEMAD’dan ÇEK’e övgü ve destek



Çağdaş Eğitim Kooperatifinin bu yıl kapsam değişikliğine gidilerek, 
“Eğitim”, “Hizmet” ve “Teşvik” dallarındaki ödülleri sahiplerine veridi. 

“Ç
EK
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dü

lü
” 
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er
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du
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Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Prof. Dr. Ebru Aktan Acar (Eğitim), Bursa İş 
Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) (Hizmet), Osman Canik de (Teşvik) 
dalında ödül aldı.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda düzenlen 
eğitim ödül töreni, Sunay Akın’ın “Görçek” isimli muhteşem oyunuyla taçlandı.

Geceye, eski Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan,  eski Nilüfer 
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ÇEK eski başkanları Fevzi Topçuoğlu, Korhan 
Durusoy, Nejat Vardar, Prof. Dr. Ulviye Özer, Ali Arabacı, Çanakkale ÇEK Başkanı   

  Bilge Şimşek, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sivil   
      toplum örgütlerinin temsilcileri ile izleyiciler katıldı.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu       
Başkanı Buğra Küçükkayalar, törende yaptığı  
konuşmada, ÇEK ödüllerinin verildiği bu anlamlı
gecede birlikte olunmasından duyduğu
mutluluğu dile getirdi.



3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan yasaların, devrimlerin 
gerçekleşmesinde altyapıyı oluşturduğunu anlatan Küçükkayalar, her 
şeyin temelinde eğitim olduğu düşüncesi ile kurulan ve çalışmalarını 
bu felsefe ile sürdüren Çağdaş Eğitim Kooperatifinin tüm eğitim 
kurumlarının başında 3 Mart ibaresi bulunduğunu, her yıl verilen ödül 
törenlerinin de bu tarihte yapıldığını anımsattı.

96 yıllık süreçte eğitim ve öğretim ile ilgili önemli bir yol 
alınmasına rağmen, hala atılması gereken çok adım, kat edilmesi 
gereken çok mesafe olduğunun altını çizen Küçükkayalar, bazı konularda 
ilerleyeceğimiz yerde geri gittiğimizin altını çizdi. 

Küçükkayalar, çağı yakalayamayan, ülkemizi ileri götüremeyen 
eğitim politikalarının yarattığı olumsuzlukların sonuçlarının uluslararası 
saygın kuruluşların açıkladığı raporlarla ortaya çıktığını söyledi.

Bilim insanlarına, sanatçılara, yazarlara, gazetecilere değer 
verilmesi, korunup kollanması gerektiğine dikkati çeken Küçükkayalar, 
karşıt düşüncede olanların fikirlerini, açıklamalarını özgürce söylemesi 
ve tartışması gerektiğini vurguladı.

Küçükkayalar, demokratik özgürlükler ve prensipler çerçevesinde 
konuşarak ortak paydalarda buluşulması gerektiğini belirterek, 
“Birbirimize körü körüne karşıt olmamalı, bunu keskinleştirip bir yaşam 
felsefesi haline getirmemeliyiz, hoşgörülü olmayı bırakmamalıyız” dedi.
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Konuşmasında, 25. 
yaşını kutlamaya hazırlanan 
Çağdaş Eğitim Kooperatifinin 
sosyal sorumluluk projeleri “Kır 
Çiçekleri Okusun Diye”,   
“ÇEK(İ)MECE”, ÇEK İnovasyon 
Reform Geliştirme Merkezi 
(ÇEKİRGEM) hakkında bilgiler 
veren Küçükkayalar, sözlerini 
şöyle tamamladı:

“’Anaokulundan 
Üniversiteye...’ hedefiyle yola 
çıkan ve bu yıl 25. kuruluş 
yıldönümünü kutlayacak olan 
Çağdaş Eğitim Kooperatifi, 
dün olduğu gibi yarınlarda da, 
geleceğin aydınlık Türkiye’sine 
çağdaş, laik, demokrat, Atatürk 
ilke ve devrimlerine bağlı aydın 
insanlar, özgür düşünen bireyler 
yetiştirerek katkıda bulunmayı 
sürdürecektir.”

Konuşmanın ardından 
Buğra Küçükkayalar, eski 
Milli Eğitim ve Milli Savunma 
Bakanı Turhan Tayan, eski ÇEK 
başkanları Korhan Durusoy ve Ali 
Arabacı ile birlikte Prof. Dr. Ebru 
Aktan Acar’a (Eğitim), Bursa İş 
Kadınları ve Yöneticileri Derneği 
(BUİKAD)  Yönetim Kurulu 
Başkanı Oya Eroğlu’na (Hizmet) 
ve Osman Canik’e (Teşvik) 
ödüllerini takdim etti.

Eski ÇEK Başkanı Prof. 
Dr. Ulviye Özer, rahatsızlığı 
nedeniyle geceye katılamayan 
Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin 
ödülünü İstanbul’da verdi.

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi,  
Prof. Dr. Ebru Aktan Acar, Oya 
Eroğlu ve Osman Canik, ödüle 
layık görülmelerinden dolayı 
duydukları memnuniyeti dile 
getirdiler.

Törenin ardından 
sanatçı Sunay Akın, “Görçek” 
isimli gösterisini sahneledi. 
Anadolu’nun ilk çağlarından 
Cumhuriyet’e izleyicileri harika 
bir tarihi yolculuğa çıkaran Sunay 
Akın, salonu hınca hınç dolduran 
izleyicileri zaman zaman 
hüzünlendirdi, zaman zaman da 
kahkahaya boğdu. 

Oyunun bitimiyle 
birlikte izleyiciler, Sunay Akın’ı 
dakikalarca ayakta alkışladı. 
Muhteşem gece, ÇEK Başkanı 
Buğra Küçükkayalar’ın Kır Çiçeği 
Elif Görel ile birlikte Sunay Akın’a 
çiçek takdimiyle sona erdi. 
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Başkan Küçükkayalar, yaptığı sunumda, Çağdaş 
Eğitim Kooperatifinin kuruluş amacı, mali yapısı, sosyal 
sorumluluk projeleri, yürütmekte olduğu çalışmalar ile 
hedefleri hakkında bilgiler verdi.

25. yılını kutlamaya hazırlanan Çağdaş Eğitim 
Kooperatifinde güzel çalışmalara imza atıldığını anlatan 
Küçükkayalar, “’Anaokulundan Üniversiteye’ hedefiyle 
çıktığımız yolda bir tek üniversite kaldı. Hedefimiz, kısa 
sürede kurumlarımızın arasına üniversiteyi de eklemek” diye 
konuştu. 

Sosyal sorumluluk projeleri “Kır Çiçekleri Okusun 
Diye”, “ÇEK(İ)MECE”, “ÇEKSANAT”,  Çağdaş Eğitim Kooperatifi 
İnovasyon Reform Geliştirme Merkezi (ÇEKİRGEM) hakkında 
da bilgi veren Küçükkayalar, Çağdaş Eğitim Kooperatifinin 
yurt geneline yaymak amacıyla çalışmalar yapıldığını ifade 
etti.

ÇEK Başkanı Buğra Küçükkayalar’ın anlattıkları 
karşısında büyülenen Sunay Akın, Çağdaş Eğitim 
kooperatifini bildiğini, ancak bu derece büyük, bu kadar 
insana ulaşıldığını tahmin etmediğini ifade etti.

ÇEK’in yaşama geçirdiği sosyal sorumluluk 
projelerinden çok etkilendiğine işaret eden Akın, şöyle 
konuştu:

“Siz anlatırken bir an kendimi harikalar diyarında 
hissettim. Gerçekten inanılmaz şeyler yapmışsınız. Emeği 
geçen herkesi kutluyorum. Bundan böyle Bursa deyince 
insanların aklına ÇEK gelmeli. İyi ki varsınız.

Amacımız, bir ağaç gibi tek ve hür olurken, orman gibi kardeşçesine bir arada yaşamak. Görüyorum ki bu çatı altında 
çocuklar Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik ve kendi ayakları üzerinde durabilen, sosyal sorumluluk bilinciyle de topluma 
faydalı bireyler olarak yetişiyorlar.”

Çağdaş Eğitim Kooperatifi 14. Ödül töreni 
etkinlikleri kapsamında “Görçek” isimli oyunu 
sahnelemek amacıyla geldiği Bursa’da kooperatif 
merkezini ziyaret eden sanatçı Sunay Akın, ÇEK’in 
yaptığı çalışmalar karşısında büyülendi.

Sunay Akın’ın Çağdaş Eğitim Kooperatifini 
ziyarette, Başkan Buğra Küçükkayalar, İkinci Başkan 
Turgut Yalkı, Yönetim Kurulu üyeleri Atakan Ünsal ve 
Aral Alkan hazır bulundu. 

Sunay Akın
harikalar
diyarında

Sanatçı Sunay Akın, bundan sonra Bursa 
deyince insanların aklına Çağdaş Eğitim 

Kooperatifinin geleceğini belirterek, 
“Kendimi bir an harikalar diyarında 

hissettim” dedi.
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ÖZEL 3 MART BEŞEVLER
ANAOKULU



Anaokulunda karne zamanı
2019 – 2020 eğitim öğretim yılı 1. dönemini veli – öğretmen işbirliği ile keyifle 

tamamlayan 3 Mart Beşevler Anaokulu öğrencileri, heyecanla bekledikleri 
karnelerini aldılar.

Karne gününde oluşturulan çember saatinde okulda öğrenilen davranışlar üzerine sohbet eden minikler, daha sonra 
sınıflarında hatıra fotoğrafı çektirdiler. Karnelerini alan öğrenciler tatile girecek olmanın mutluluğunu yaşadılar.
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Çevre bilincine sanatsal bakış

“Farkındalık” çalışmaları

3 Mart Beşevler anaokulunda, öğrencilere çevre bilinci oluşturmak adına “Gezegenimi Seviyorum” adlı tiyatro oyunu 
sahnelendi.

Tiyatroda yiyecek atıklarının ve geri dönüşebilen malzemelerin yere atılmaması, atılacağı zaman neler olabileceği konuları 
işlendi. Öğrenciler, oyunda farklı bir gezegenden gelen robot yardımıyla hangi malzemelerin çöp kutusuna hangi malzemelerin geri 
dönüşüme atılacağını öğrendiler.

3 Mart Beşevler Anaokulu 
öğrencileri, anında gerçekleşen 
duygu, düşünce ve olayları, bilinçli bir 
şekilde odaklanarak izleyebilmeleri 
amacıyla “Şimdiki zaman 
farkındalığı” çalışması yaptılar.

Öğrenciler, sınıf ortamında 
müzik eşliğinde çizgi üzerinde 
yürüme ve belirlenen bir sese 
odaklanma etkinliği, ardından da 
çember saatinde ‘’sessizlik’’ kitabını 
okudular.

Etkinlik sonrası Çamlıca 
Ormanına yürüyüşe çıkarak, 
doğadaki sesleri dinleyen ve 
bunların kime ait olduğu konusunda 
düşüncelerini paylaşan öğrenciler, 
sınıfa dönüşlerinde ise, sessizlik 
hakkında konuştular. 



Evvel zaman içinde müzelerin izinde
3 Mart Beşevler Anaokulu 6 yaş hazırlık öğrencileri, “Evvel zaman içinde 

müzelerin izinde” projesi kapsamında Bursa Teksti Müzesini gezdiler.

Giyilen kıyafetlerin oluşumunu 
öğrenmek amacıyla düzenlenen gezide, 
öğrenciler, müze girişinde kurt-kuzu ve 
çoban oyunu oynadılar, fabrikayı bölüm 
bölüm gezerek, koyun yünlerinin kesimini 
canlandırdılar, ipin oluşumunu, yıkanmasını, 
kurumasını, boyanmasını, rulolara sarılmasını 
ve kumaşa dönüşmesini öğrendiler.

Öğrenciler, fabrikada cam fanus 
içindeki paraları incelediler, dokuma 
tezgâhından çıkan ses eşliğinde dans ettiler, 
son olarak da gezi anısına fotoğraf çektirdiler.
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ÇEK’li ressamlardan sergi 
 3 Mart Beşevler Anaokulu 

öğrencilerinin yaş gruplarına uygun 
yaptıkları farklı resim çalışmaları, 
Carrefour AVM sergi alanında resim 
severlerin beğenisine sunuldu.

Anne-babaların katılımıyla 
açılan sergide, 6 yaşların boncuk boya 
tekniği, 4-5 yaşların akrilik boya ile 
hareketli resim ve 3 yaşların ise, cd 
üzerine ebru efekt boya kullanarak 
yüzey düzenleme çalışması yer aldı.

Anaokulu müzik öğretmeni 
Fatih Tatlıdil de, akordeonu ile 
seslendirdiği parçalarla sergiye renk 
kattı.
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“Sihirli Eller” 
sahnede      

Bir enerji santrali hikâyesi       

3 Mart Beşevler Anaokulu öğrencileri, “Sihirli Eller” adlı tiyatro oyununu izledi.

Çevreyi önemsemeyen ve kirleten bir çocuğun arkadaşlarına karşı sergilediği olumsuz davranışları anlatan oyunda, 
çevrenin önemini anlatmaya çalışan çocuklar arkadaşlarını çöpü çöp kutusuna atmaya ikna ettiler. 

3 Martlı miniklerin de sahneye çıkıp oyuncularla birlikte çöpleri toplayarak oyuna katıldığı gösteri, eğlenceli müzikler 
eşliğinde edilen danslarla son buldu.

3 Mart Beşevler Anaokulu hazırlık grubu öğrencileri, “Evvel Zaman İçinde Müzelerin İzinde Projesi” kapsamında Enerji 
Müzesini gezdiler. 

Elektrik öncesi ve elektrik sonrası drama etkinliği ile geziye başlayan minikler, dünyadaki hangi kaynaklardan nasıl enerji 
üretilir ve bu enerjilerden hangi elektrikli aletler çalışır konularında canlandırma yaptılar. 

Müzede, ışığa dönüşen enerjinin müzikle uyum içinde sanata dönüştüğünü deneyimleyen öğrenciler, cansız manken, özel 
ışıklandırma ve ses efektleri ile hareketlendirilen her bölümü drama ile bütünleştirerek keyifle gezdiler.
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 3 Mart Beşevler Anaokulu, geleneksel 100. gün etkinliğini 
bu yıl da, “Çılgın Günü” adı altında coşkuyla kutladı.

ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Başkan Yardımcısı Turgut Yalkı’nın da yer aldığı 
etkinlikte, öğretmenler ve öğrenciler güne, kendi hazırladıkları kostümlerle katıldı. 

Öğretmenleri tarafından neşeyle karşılanan çocuklar çılgın günü için hazırlanan “sinema konsepti” 
karşısında çok mutlu oldular. Gün içinde sihirbaz ve Denden çocuk konseri gösterilerinde yer alan minikler, 
renkli ve eğlenceli dakikalar yaşadılar. 

Sınıf içerisinde yapılan çılgın çemberde kendilerini tanıtma fırsatı bulan öğrenciler, hareketli müzikler 
eşliğinde dans ederek kutlamayı noktaladılar.
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ÖZEL 3 MART
AZİZOĞLU İLKOKULU

ÖZEL 3 MART
ORTAOKULU
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Robotik
Kulübü
turnuvaya
hazırlanıyor

Özgüven sahibi, sorgulayan ve takım halinde toplumsal sorunlara çözüm üretebilen bir gençlik yetişmesi amacıyla 
düzenlenen FLL’nin bu yılki teması, şehir planlaması…

Robotik Kulübü öğrencileri turnuvada, hem robot sahası üzerinde lego education setleri ile hazırladıkları robotlarla 
verilen görevleri yerine getirmeye çalışacaklar hem de şehir planlaması ile ilgili proje geliştirip kurula sunacaklar. 

Şehir planlamasını daha iyi anlamaları ve özümsemeleri için Yüksek Mimar Güler Şakir Tunçel’i konuk eden 3 Martlı 
öğrenciler, şehir planlaması, geliştirilmesi ve problemlere yönelik nasıl çözümler gerçekleştirilebilir konuları hakkında ayrıntılı 
bilgiler aldılar. 

 3 Mart Eğitim Kurumları öğrencileri, matematik bölümü tarafından geleneksel hale getirilen “Bulmaca - Çözmece” 
yarışmasında bu yıl da kıyasıya mücadele verdiler. 

Ortaokul öğrencileri, fuaye alanının çeşitli yerlerine asılan zeka ve matematik sorularını, farklı ders saatlerinde bularak 
çözmeye çalıştılar. Öğrenciler, matematik sorularını birbirleriyle yarışarak ve eğlenerek çözmekten büyük keyif aldılar. 

Soruları doğru cevaplayan öğrencilere küçük hediyeler verildi. 

“Bulmaca - Çözmece”de
kıran kırana mücadele      

 3 Mart Robotik Kulübü,  Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen 
First Lego League (FLL) turnuvasına hazırlanıyor.



Teknoloji bağımlılığına dikkat!

Birey olmanın önemli değerleri

Rehber öğretmenler Yeşim Çoruh Güler, Bilgen Bezen, Zekiye Akman ve İmran Gündoğan tarafından verilen 
eğitimlerde, bilinçli teknoloji kullanımı, internet ve sosyal medyanın oluşturduğu riskler, bağımlılık, çocukların teknolojiyi 
sağlıklı ve verimli kullanması konuları ele alındı.

Sanal ve gerçek dünya arasındaki farkı ayırt edebilme, yaşama sağlıklı yön verebilme konulu videonun izlendiği 
eğitimde, öğrencilere, yaşamlarında sanal dünyada ne kadar yer almaları gerektiği ve sanal dünya dışındaki aktivitelerin 
gelişmelerine olan katkıları somut örneklerle anlatıldı.

Eğitimde, öğrencilerle, bağımlı olmamak için dikkate alınması gereken konular, internet ortamında karşılarına 
çıkabilecek risk durumları ve güvenli internet kullanımın nasıl olması gerektiği konularında söyleşi gerçekleştirildi. 

3 Mart Eğitim Kurumları rehberlik 
zümresi, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine, 
doğru iletişim becerileri konulu bir çalışma 
gerçekleştirdi.

Rehber öğretmenler, Yeşim Çoruh 
Güler ve Zekiye Akman rehberlik dersinde 
öğrencilere, empati ile yaklaşma, doğru 
ve samimi olma, koşulsuz saygı gösterme, 
konuşurken göz teması kurma, iyi bir dinleyici 
olma, yargılamadan, eleştirmeden önce 
insan olmanın bilincine varma ve hoşgörüyle 
davranabilme yetilerinin gelişmesine katkı 
sağlamak amacıyla etkinlik uygulamaları yaptı.

Rehberlik Bölümünce, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine,  “Teknoloji 
Bağımlılığı ve İnternetin Doğru ve Güvenli Kullanımı” konusunda eğitimler verildi.
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Bilim avcıları Bilim Müzesinde      
 3 Mart Eğitim Kurumları hazırlık sınıfı öğrencilerine, bilimin temel prensipleri konusunda farkındalık kazandırmak için 

“Çocuk Bilim Müzesi”ne gezi düzenlendi.  

Fen, teknoloji ve matematik gibi alanlarda hayal güçlerini ve merak duygularını harekete geçirmek için zengin 
öğrenme ortamına sahip müzede öğrenciler, etkinliklere büyük ilgi gösterdiler.

Çocuklar, güneş ışığının renklerini, gölgelerin sihrini, hareket eden resimleri, dönen tüneli, kalp atışını ilgiyle izlerken 
müzik aletini telleri olmadan sadece el hareketleriyle çaldılar. 
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Engelli olan kilise zangocu ile Fransa’nın dini lideri Claude Frollo’nun Çingene Kızı Esmeralda’ya olan aşklarını, 
ruhlarında oluşan ikilemleri ve tepkileri romantik bir yaklaşımla ele alan oyunda öğrenciler, 1831 yılı Fransa’sı krallık 
döneminin karanlık günlerinden kesitler sunan eseri yakından tanıma fırsatı buldular.

 3 Mart Ortaokulu 7 ve 8. sınıf öğrencileri, Victor Hugo’nun ölümsüz eseri 
“Notre Dame’ın Kamburu” romanından uyarlanan müzikali izledi.

Notre Dame’ın Kamburu büyüledi      



“Dil ile köprüler kurma”  

Bu sergi 
rengarenk      

 3 Mart Eğitim Kurumları yabancı dil öğretmenleri, “ELI&Iber
Eğitim Bölümü” konferansına katıldı. 

Bu yıl İspanyolca ELE’nin de dahil olduğu İngilizce (ELT), Almanca (DAF) ve Fransızca (FLE) konferansının üçüncüsü 
İstanbul’da düzenlendi.

Etkinlikte, öğrencilerin yabancı dil öğreniminde dil ile kültürler arası köprü kurma yeteneklerini nasıl geliştirecekleri ve 
diğer kültürlerle etkileşim kurarak dili geliştirmeye yönelik yöntem ve teknikler ele alındı.

Fransızca öğretmeni Duygu Seyis ve Almanca öğretmeni Burcu Bayezit katıldıkları konferansta  “Dil ile köprüler 
kurma” adı altında alanında uzman eğitmenlerle etkileşimli bir ortamda, interaktif bir eğitime katılarak deneyimlerini 
paylaştılar.

3 Mart Eğitim Kurumları İlkokulu ve Anaokulu 
öğrencilerinin görsel sanatlar ve seramik derslerinde 
yaptıkları bir birinden farklı ve renkli çalışmalardan 
oluşan serginin açılışı yapıldı.

Okulun sergi salonunda düzenlenen 
organizasyona veliler ve öğrenciler yoğun ilgi 
gösterirken, çocuklar da yaptıkları çalışmaları aileleri ile 
paylaşmanın mutluluğunu yaşadılar.
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3 Mart Eğitim Kurumları 4. sınıf öğrencileri, Afet ve Acil Durum (AFAD) 
Bursa İl Müdürlüğünde doğal afetlerle ilgili uygulamalı eğitim aldılar.

Öğrenciler, ilk yardım odalarında, 
plastik mankenler ve dijital cihazlarla 
uygulamalı ilk yardım, kalp masajı, 
kırılma ve kanama ile ilgili eğitim aldılar, 
heyelan ve sel olaylarını 3 boyutlu 
filmlerle izlediler, bu durumlarda 
yapılması gerekenler hakkında bilgi 
aldılar.

Yangın durumunda, can 
ve mal kaybının en aza indirilmesi 
ile ilgili sunuyu izleyen öğrenciler, 
deprem simülatöründe, depremin 
nasıl oluştuğunu, deprem sırasında 
ve sonrasında nasıl davranılması 
gerektiğini, depremden korunmak 
için alınması gereken basit önlemleri, 
uygulamalı eğitimler ile öğrendiler.

Öğrenciler, deprem sarsma 
tablası ve simülatör  sistemi  ile 
deprem anını yaşadılar,  olabilecek bir 
deprem senaryosunu 3D animasyon 
film eşliğinde gerçek zamanlı 
senkronizasyonla tecrübe ettiler.

Hayat kurtaran eğitim 

3 Mart Eğitim Kurumu 6. sınıf öğrencileri, “Madde ve ısı” ünitesi “Soba ve doğalgaz zehirlenmeleri” konusunu, 
Bursa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Afet Eğitim Merkezinde işlediler.

Öğrenciler, eğitim merkezinde afet zararlarını azaltmaya yönelik, yangın söndürme, dumandan, otelden 
kaçış, fırtına, heyelan, sel simülasyonu, deprem eğitim filmi izlediler, deprem simülatöründe deprem anını yaşadılar, 
karbonmonoksit zehirlenmesi ve ilk yardım konularında bilgiler aldılar.

Öğrencilere “Afet” eğitimi
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3 Martlı öğrenciler uzay kampında    
3 Mart Eğitim Kurumları 6. - 7. sınıf öğrencileri, İzmir’deki Uzay Kampı Türkiye’ye katıldılar. 

NASA’nın küresel uzay elçisi Dr. Ravi N. Margasahayam’ın uzay görevleri ve teknoloji ile ilgili bilgi verdiği kampta 
öğrenciler, NASA’da çalışan bilim insanına merak ettikleri soruları sorma fırsatı yakaladılar.

Uzayla ilgili interaktif simülasyonları kullanarak, uzayda yaşama ve çalışma hissini yaşayan çocuklar, uzaya gitmek için 
gerçek bir uçuş görevinin hazırlıklarını ve alınan eğitimleri yaşayarak keşfettiler. 



 3 Mart Eğitim Kurumları hazırlık sınıfı öğrencileri, heyecanla beklediği 
100. gün partisini çeşitli etkinliklerle gerçekleştirdi.

Okulda geçirdikleri günleri sayarak ve işaretleyerek 100 günde, 100 yaratıcı şekil oluşturan öğrenciler, birçok 
matematik ve sanat etkinliği yaptılar.

Oluşturulan parkurda mandalla yüz çorap takma, şeker maşası ile 100 ponpon taşıma gibi oyunlar oynayan minikler, 
etkinlikte 100 balon pattılar. 

100. gün partisini pasta keserek noktalayan çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadılar.

100. gün partisi unutulmaz
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3 Mart Eğitim Kurumları öğrencileri, akademik başarının yanı sıra, sanat alanında da kendilerinden söz ettirmeyi 
başarıyor.

Nilüfer Belediyesinin düzenlediği “Bir Hayaldir Bursa” konulu resim yarışmasına katılan 3 Martlı öğrenciler, Konak Kültür 
Merkezinde düzenlenen törende ödüllerini aldı. Yarışmada, 7/B sınıfından Nehir Yılmaz Nilüfer 2.’liğine layık görülürken, 5/D 
sınıfı öğrencisi Pelin Emlek mansiyon ödülü aldı.

Geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat ve Karagöz’ü yerinde izlemek ve tarihsel süreci hakkında bilgi sahibi olmak isteyen 
3 Mart Eğitim Kurumları hazırlık sınıfı öğrencileri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi’ni ziyaret etti.

Hacivat - Karagöz gölge oyununun tüm özelliklerini yaşatabilmek adına kurulan müzede karakterlerin kuklaları, ünlü 
sanatçıların koleksiyonlarından derlenen Hacivat- Karagöz tasvirleri ve dünyanın çeşitli noktalarından getirilmiş kuklalar 
öğrencilerin ilgisini çekti.

Minikler düzenlenen kültür gezisinde Hacivat ve Karagöz’ü ‘Salıncak ‘ temalı gösteri ile tanıdılar.

Hacivat Karagöz’ü tanıyalım

“Bir Hayaldir Bursa” 

37
M

ar
t2

0
2

0
w

w
w

.c
ag

da
s.

or
g.

tr



3
8

M
art2

0
2

0
w

w
w

.cagdas.org.tr

İstiklal Marşının kabulünün 99. yılı, 3 Mart 
Eğitim Kurumlarında duygu yüklü bir törenle 
kutlandı. 

Okul konferans salonunda yapılan törende, 
12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
dakikalarca ayakta alkışlanarak kabul edilen İstiklal 
Marşını okuyan 6-C sınıfı öğrencisi Cihan Alp 
Coşkun, izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Program, İstiklal Marşının on kıtasının şiir 
olarak okunması ve ilk bestesinin dinlenmesinin 
ardından sona erdi.

Duygu yüklü kutlama

3 Martlı sporcuların, masa tenisi, yüzme, 
tenis ve jimnastik alanındaki başarılarına judo da 
eklendi. 

Dikkaldırım Spor Salonunda Bursa Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
Okullar arası Judo müsabakalarında Küçük 
Erkekler kategorisinde yarışan 3 Mart Eğitim 
Kurumları öğrencisi Ahmet Demir Seyhun,     
Bursa 2’ncisi oldu.

 Bursa Yüzme il Temsilciliğinin düzenlediği 
Okullararası Küçükler Yüzme İl Birinciliği 
müsabakaları Atıcılar Yüzme Havuzunda yapıldı.

Yarışmalarda kendi derecelerini geliştiren 
öğrenciler Kemal Yılmaz, Bilge Yoldaş, Emre 
Alpsoley, Ela Güneş, Bora Tanyel, İnci Ersözlü, 
Tuna Akkaya, Neva Tınmaz okullarını başarı ile 
temsil ettiler. 

Bir derece de 
“Judo”dan       

Madalyaya
atılan kulaçlar
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Snowboardda 
şampiyon 3 Mart   

Mücadele ve eğlence bir arada       

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 
düzenlediği okullararası snowboard müsabakalarına 
3 Mart damgasını vurdu.

Uludağ’da düzenlenen yarışmada yıldızlar 
kategorisinde 3 Mart Eğitim Kurumları 8. sınıf 
öğrencisi Ceylin Özaltaş, zorlu mücadelede birincilik 
ipini göğüsleyerek büyük gurur yaşattı.

 Çağdaş Eğitim Kooperatifi 3 Mart Azizoğlu Ortaokulu beden eğitimi zümresinin geleneksel hale getirdiği 4 ve 5. 
sınıflararası yakan top turnuvası kıran kırana geçti.

Sınıflarını temsil edecek 6 kız ve 6 erkek arkadaşlarını oylama yaparak seçen öğrenciler, turnuvada, takım halinde 
hareket etmeyi, paylaşmayı, koordinasyon kazanmayı, refleks hassasiyetini ve kazanma – kaybetme duygularını eğlenerek 
öğrendiler.

Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından 4. sınıflarda 4/D, 5. sınıflarda ise 5/D turnuvayı kazanarak, kupayı sınıflarına 
götürdüler.



Ceylin Özeltaş 
ikincilik 
kürsüsünde

Eskrimciler kürsüden inmedi

3 Mart Eğitim Kurumları öğrencisi Ceylin 
Özeltaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 
düzenlenen okullararası kayak/snowboard 
şampiyonasında Türkiye 2’ncisi olarak büyük bir 
başarıya imza attı.

Erzurum’da yapılan ve yurt genelinden 
illerinde dereceye giren öğrencilerin 
katılımıyla gerçekleştirilen kayak/snowboard 
şampiyonasında Ceylin Özeltaş, yıldız kız 
snowboard kategorisinde Türkiye 2’ncisi oldu.

3 Mart Eğitim Kurumları eskrimcileri, 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği 
okullararası eskrim küçükler-yıldızlar-gençler il 
birinciliğinde başarıya imza attılar.

(Küçük kategorisi erkek branşında) Efe 
Barış 3’ncü, Tuna Kerem Barış 5’nci, (Gençler 
kategorisi kızlar kılıç branşında) Bilge Su Gür 
1’nci, Duru Duş 2’nci, (Kızlar kılıç branşında) 
Ebrar Deren Akyaba 2’nci, (Erkekler kılıç 
branşında) Orkun Erke Simav 2’nci, Alkım 
Öztürk 5’nci, (Yıldızlar kategorisi erkek kılıç 
branşı) Toprak Altınçekiç 3’ncü, (Gençler 
kategorisi kızlar flöre branşında) Erem Ekin 
Gökçe 2’nci, (Erkekler flöre branşında) Alp 
Aslan 2’nci, (Kızlar epe branşında) Pelin Soyal 
1’nci oldu. 

Müsabakalardan dereceyle ayrılan 
öğrenciler, Ankara’da düzenlenecek 
Okullararası Eskrim Türkiye Şampiyonasında 
okullarını temsil edecekler.
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3 Mart Masa Tenisi Yıldız Erkek Takımı, 
Okullararası 1. Küme Masa Tenisi Yıldızlar İl 
Birinciliği müsabakalarından dereceyle döndü.

Bursa merkez ve ilçelerinden 20 okulun 
katılımıyla Acemler Masa Tenisi Salonunda 
düzenlenen turnuva, nefes kesen maçlara sahne 
oldu.  Burak Ege Aksoy, Murat Arda Kazıcı ve Ege 
Yelbay’dan oluşan 3 Mart masa Tenisi Yıldız Erkek 
Takımı, Bursa 3.’sü olarak Türkiye Şampiyonası 
grup elemelerine katılmaya hak kazandı.

3 Mart Ortaokul öğrencisi Selin Mutlu, Gençlik Spor 
İl Müdürlüğünün düzenlediği Bursa Okullararası Oryantring 
yarışmalarında kızlar bireysel kategorisinde Bursa 4’ncüsü oldu.

Selin Mutlu, ormanlık alanda ya da şehir içinde bir bölgede, 
önceden yerleştirilmiş hedefleri harita yardımıyla en kısa sürede 
bulmanın hedeflendiği oyunda,  Bursa 4’ncüsü olma başarısını gösterdi.

3 Mart Eğitim Kurumları öğrencileri gün geçmiyor ki sportif 
başarılarına bir yenisini eklemesinler.

3 Martlı öğrenciler, Bursa Okullararası Tenis İl Birinciliği Küçük 
Erkek ve Küçük Kız kategorilerinde Bursa 1’ncisi ve 3’ncüsü olma 
başarısını gösterdiler.

Naz Deniz Can, Duru Karakaş, Defne Şentürk ve Alize Bade 
Sılacı’dan oluşan Küçük Kızlar Bursa 1’ncisi, Uygar Tekin, Boran Barkoğlu, 
Egemen Vatansever ve Kaan Turhan’dan oluşan Küçük Erkekler Bursa 
3’ncüsü oldu.                                

Küçük kızlarda 1’nci olan tenisçiler, önümüzdeki aylarda yapılacak 
Türkiye Şampiyonasında Bursa’yı temsil edecekler.

Jimnastikte madalyalara ve birincilik kürsüsüne ambargo koyan 3 
Mart Eğitim Kurumları sporcuları zirvedeki yerini korudular.

Bursa Okullararası Jimnastik yarışmalarında Çınar Nalbantoğlu, 
Yekta Demir Dede ve Ayberkcan Turan’dan oluşan Minik Erkekler A Takımı 
ile Ayşenaz Topoğraf, Yağmur Gülfiliz ve Alina Çavuş’tan oluşan Yıldız 
Kızlar Takımı, Artistik Jimnastik Dalında Bursa 1’nci oldu.

Bireyselde, Ayşenaz Topoğraf 1’nci, Yağmur Gülfiliz 2’nci, Alina 
Çavuş 3’ncü, Minik B Kız Takımından Duru Veli de 3’ncü oldu.

3 Martlı jimnastikçiler, önümüzdeki ay yapılacak Okullararası 
Türkiye Şampiyonasında Bursa’yı temsil edecekler.

Masa tenisinde
Bursa 3’ncüsü

Kortları dar ettiler

Her dalda zirvedeyiz

Madalya bırakmadılar
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3 Mart Eğitim Kurumları 
öğrencisi Deniz Çetin, dünyanın 
en prestijli bale ve contemporary 
yarışmalarından biri olan 
“European Ballet Grand Prix Bale 
Yarışması”nda büyük bir başarıya 
imza attı.

Viyana’da yapılan yarışmaya, 
minikler, yıldızlar, gençler 
kategorisinde 5 ayrı dansla katılan 
ve iki ayrı grup dansı için iki kez 
3’ncülük madalyası kazanan Deniz 
Çetin, solo dansıyla da finale çıkma 
başarısını gösterdi.

Alkışlar
Deniz için

Özgüven sahibi, sorgulayan, takım halinde toplumsal sorunlara çözümler üretebilen bir gençlik yetişmesi amacıyla 
dünyada 80 ülkede, ülkemizde 68 ilde 554 takımın katılımıyla 16 turnuva gerçekleştirilen FLL etkinliğinin Türkiye ayağı, Uludağ 
Üniversitesinde gerçekleşti. 

16. sezon ‘’City Shaper’’ teması ile ilgili çalışmalarını jüri karşında sergileyen 3 Martlı öğrenciler, ‘Sismik İzolatörlü 
Binaların Deprem Anında Enerji Kaynaklarının Kesilmesi’ adını verdikleri projelerini sundular.

Yarışmaya 5. kez katılan öğrenciler, güzel bir başarı grafiği çizerek madalyalarını aldılar. 

“RobinCOD3” madalya ile döndü
3 Martlı öğrencilerden oluşan “RobinCOD3” takımı, Bilim Kahramanları Derneği 

tarafından düzenlenen Fırst Lego League (FLL) turnuvasından madalya ile döndü.
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Çocukların çocukları okuttuğu bir yöntem düşünün. Mümkün olabilir mi? Ben Bursa 
3 Mart Okulları’nda benim canım Evrim ve İbrahim öğretmenlerim ile buluşmuş, bir köy 
okulunda onlardan bu projeyi dinlemiştim. 

3 Mart Okulu’nda okuyan her öğrenci harçlıklarından sadece 2 lira ayırıp ÇEK(İ)MECE 
projesine katılıyor ve biriken parayla da başka bir öğrenciyi okutuyor.

2 lira kime dokunur ki? Ama o para birikince dağ olur ve hayat kurtarır. Köy okullarına 
kırtasiye malzemesi alıp, okulları tamir ediyorlar; çocukların temel ihtiyaçlarını gideriyorlar, 
burs veriyorlar. Şu güzelliğe bakın! 

Bu proje, aynı zamanda çocukların yardımlaşma duygusunu arttırıyor, bir Anadolu 
geleneği olan imeceyi çocuk ruhuna aşılıyor...Üstelik her şey şeffaf. Çocuklar biriken yardımı 
da görüyor, nereye nasıl harcandığını da! Yani demokrasi ve hesap verilebilirlik kültürü de 
gelişiyor. 

Benim hayatım boyunca en çok etkilendiğim projelerden biridir. Bu projeyi Bursa 3 
Mart Okulları hayata geçirmiş.

Gönül bağı kurduğum bu güzel okuldaydım yine. Ayla öğretmenime, canım Evrim 
öğretmenime, İbrahim Zeki öğretmenime, Meral öğretmenime, Melek öğretmenime, adını 
sayamadığım daha nice öğretmene, öğrenciye sonsuz sonsuz teşekkürler. Orada kendimi 
evimde gibi hissediyorum. Çocuklarla buluştum, onlara Köy Enstitülerini anlattım, onlar için 
kitaplarımı imzaladım, onlarla kucaklaştım. Mutluluğum tarifsiz. 

2 lira kime dokunur ki?

Ömür KURT
Yazar



ÖZEL 3 MART
HALİL GÜLEÇ FEN LİSESİ

ÖZEL 3 MART
ANADOLU LİSESİ
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“Sandalye” deyip geçmeyin!
3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi - Anadolu Lisesi öğrencileri, geribildirime dayalı sandalye etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinliğin amacı, gönüllü bir öğrencinin sınıfa sırtı dönük bir şekilde oturarak, arkadaşlarının kendi tutum ve davranışları 
hakkında olumlu, olumsuz düşüncelerini paylaşmasını, kişinin kendisiyle ilgili farkında olmadığı özelliklerini keşfetmesini 
kapsıyor.

Öğrencilerin kendi davranışlarını gözden geçirmesine olanak sağlayan etkinlik, kişilik gelişimine de büyük katkı sunuyor. 

3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi – Anadolu Lisesi 11-TM 
sınıfı öğrencileri, coğrafya dersi “Türkiye’nin Enerji Kaynakları” 
konusu kapsamında Orhaneli Termik Santraline gezi 
düzenledi.

Öğrenciler gezide, enerji kaynaklarının üretimini 
gözlemlediler, santraldeki işleyiş, hakkında bilgi aldılar. 
Yetkililerden elektriğin, termik santrallerde hangi aşamalardan 
geçerek üretildiğini de öğrenen öğrenciler, ziyareti kontrol 
odasında noktaladılar.

Elektriğin 
serüveni   



Seminere, ÇEK Yönetim Kurulu üyelerinden Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Doğan Yılmaz, 
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüçhan Uz, Mimar Serkan Sapan ve Diş 
Hekimi Özgür Çetinkaya katıldı. 

Mesleklerinin hayatlarını nasıl etkilediğini, avantaj ve dezavantajlarını anlatan konuklar, öğrencilere bu meslekleri 
edinme sürecinde nasıl bir çalışma planı takip etmeleri gerektiğini ve mesleklerin çalışma şartlarına dair önemli bilgiler 
verdiler.

Mesleği uzmanından öğren      
3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi – Anadolu Lisesi rehberlik zümresi, 

öğrencilerin meslek hayatlarına donanımlı bir şekilde başlamaları için 
“Mesleği Uzmanından Öğren” semineri düzenledi.
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3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi – Anadolu Lisesi 
öğrencileri, rehberlik saatinde doğru ve etkili iletişim 
tekniklerini öğrendiler.

Günlük hayatta yapılan iletişim kazalarını tespit 
eden öğrenciler, bu kazaların sebeplerini ve olmaması 
için ne tür önlemler alınması gerektiği konusunda fikir 
belirttiler. 

Gençler, dersin sonunda, doğru ve etkili 
iletişimde en önemli anahtarın aktif dinleme olduğu 
konusunda hemfikir oldular.

3 Mart Halil Güleç Fen – Anadolu Lisesi 
rehberlik zümresi, “teknoloji ve internetin bilinçli 
kullanımı” konusunda velilere seminer verdi.

Öğrencilerin, teknoloji kullanımına dair 
endişelerin paylaşıldığı seminerde, teknoloji 
bağımlılığı, oyun bağımlılığı, telefon bağımlılığı, 
sanal gerçeklik, sanal parmak izi, sanal zorbalık gibi 
kavramlar konuşuldu. 

Seminerde, çocukları sanal ve teknolojik 
tehlikelere karşı korumak adına ne gibi önlemler 
alınması gerektiği anlatıldı.

Islak mendilin mucidi eczacı Ataman Özbay, 
girişimcilik hikâyesini anlatmak üzere 3 Mart Halil 
Güleç Fen Lisesi – Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir 
araya geldi.

Okulun konferans salonunda yapılan söyleşide 
Özbay, “zaman altındır ve zamanı çalan hırsızdır” 
sözüyle, başarılı olma yolundaki en önemli unsurun 
zamanı doğru kullanmak olduğunu söyledi. 

Ataman Özbay, hayatta başta gelen değerlerin 
sevgi, saygı, mutluluk ve vefa olduğunu da sözlerine 
ekledi.

Dersimiz : 
“Etkili İletişim”  

Özbay’dan gençlere öğütler 

Bu öğütler 
veliler için
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“Geleceğini
Keşfet”      
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Ne kadar
dikkatliyiz?     

FLL’20
Turnuvası      

3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi – Anadolu Lisesi 
rehberlik zümresi, “Burdon dikkat testi” ile öğrencilerin 
dikkat aralıklarını ölçtü.

Dikkatin belirli çalışmalarla geliştirilebileceği gibi 
zamanla körelebileceğine dikkati çeken rehberlik servisi, 
akademik ve sosyal etkinlikler sırasında nelerin dikkat 
dağıtıcı olabileceğini, dikkat becerilerini geliştirirken nelere 
önem verilmesi gerektiğini de öğrencilerle paylaştı. 

3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi 
–Anadolu Lisesi öğrencileri, Bilim 
Kahramanları Derneği tarafından 
düzenlenen First Lego League 2020 (FLL) 
turnuvasına katıldı.

Bursa ayağının Uludağ Üniversitesi 
Mete Cengiz Kültür Merkezinde yapıldığı 
turnuvada, 3 Martlı öğrenciler teknolojiye 
dair deneyimlerini artırırken, çevre 
illerden gelen 14 – 16 yaş grubundaki 
gençlerle  robotik kodlama konusunda 
bilgi alışverişinde bulundular.

İstanbul Üniversitesinin Bursa’da, Servet 
Gülsün Şirin ile düzenlediği “Geleceğini Keşfet” 
seminerine 3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi – Anadolu 
Lisesi 12. sınıf öğrencileri de katıldı. 

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi Orhangazi Salonunda gerçekleştirilen 
organizasyonda, öğrencilere, zamanın, sadece 
eğitim hayatında değil, ömür boyu önemli olduğu, 
başarının, zamanı stres altındayken de doğru 
yönetmekten geçtiği konuları anlatıldı.

“Geleceğini
Keşfet”      



FLL’20
Turnuvası      

3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi – Anadolu 
Lisesi 12. sınıf öğrencileri, Bahçeşehir 
Üniversitesinin düzenlediği “Dijital Neslin 
Dönüşümü: Geleceğe Meydan Okumak” konulu 
Global Business Forum 2020’ye katıldılar. 

Organizasyonda, alanında uzman kişiler, 
iş dünyasının yetkinlikleri, dünyada oyun ve 
e-spor pazarı, spor medyası ve 21. yüzyılda 
kariyer yolculuğu konusunda öğrencileri 
bilgilendirdi.

  3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi – Anadolu 
Lisesi 12. sınıf öğrencileri, çıktıkları kariyer 
yolculuğunda İstanbul Bilgi ve İstanbul Teknik 
Üniversitesini ziyaret etti.

Ziyarette, üniversitelerin fakülteleri, 
sosyal olanakları, projeleri, öğrenci kulüpleri, 
yurtdışı imkânları, burs imkânları hakkında bilgi 
alan öğrenciler, yabancı dil, yan dal, çift ana dal 
programları ve mezun olduktan sonraki iş imkânları 
konularında da görüş alışverişinde bulundular.

“Global Business Forum 2020”

“Bilgi” turu
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Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Murat İnceoğlu, 3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi 
– Anadolu Lisesi öğrencilerini hukuk eğitimi ve okulu 
hakkında bilgilendirdi.

3 Mart Eğitim Kurumları Konferans Salonunda 
lise öğrencileriyle bir araya gelen Prof. Dr. İnceoğlu, Bilgi 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinin çalışmaları hakkında ve 
hukuk eğitimi konusunda bilgi verdi.

Prof. Dr. İnceoğlu, hukukun, bilinenin aksine ezber 
değil, yorumlama, analiz ve matematik bilgisi gerektiğinin 
altını çizerek, hukukun üstünlüğünün önemi üzerinde 
durdu.

Genç diplomatlar MUN TR’20’de      

Antalya’da düzenlenen MUN TR’20 
delegasyonu, Billur Zeynep Çimenler, Sude Petek 
Yavaş, Öykü Efendi, Mehmet Kuzey Korkut, Poyraz 
Özler, Emre Efe Kaşka, Ayça Azak, İpek Pektaş, 
Umay Fırtına, Asya Yılmaz ve Serasu Filizay’dan 
oluştu.

 MUN 3 Mart delegasyonu, Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kuzey 
Atlantik Antlaşması Örgütü, Birleşmiş Milletler HIV/
AIDS programı, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve 
Suç Ofisi komitelerinde çalışmalar yaptılar. 

Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve 
Karayipler Ekonomik Komisyonu Komitesinde 
Jamaica’yı temsil eden Mehmet Kuzey Korkut, 
“Onur mansiyonu” aldı.

Liseliler “Bilgi”lendi

Özel 3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi – Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan           
11 kişilik delegasyon, Türkiye’nin en prestijli ve kapsamlı Model United Nations 
(MUN) organizasyonu olarak kabul edilen MUN TR’20 organizasyonuna katıldı.
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3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi – Anadolu Lisesi kort tenisi kız ve erkek takımı, Türkiye şampiyonası yarı final maçlarında 
fırtına gibi esti.

Kocaeli’nde düzenlenen şampiyonada grubunda 1’nci olan erkek takımı ile grubunda 2’nci olan kız takımı, Türkiye 
şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
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Tenisçiler fırtına gibi  

Bir başarı da 
kayaktan

3 Mart Eğitim Kurumları öğrencileri, 
akademik başarılarını sportif alandaki 
başarılarıyla taçlandırmayı sürdürüyorlar.

Halil Güleç Fen Lisesi – Anadolu Lisesi 
10. sınıf öğrencilerinden Güney Uzel, Gençlik 
İl Spor Müdürlüğü tarafından Uludağ’da 
düzenlenen  kayak yarışmasında, alp 
disiplininde iki Bursa birinciliği kazandı.
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Kortlarda 3 Mart fırtınası

3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi – Anadolu Lisesi öğrencileri, 
Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullararası eskrim 
müsabakalarında kürsüye adını yazdırdılar. 

Genç kızlar kılıç dalında Bilge Su Gür 1., Duru Duş 2., epe dalında 
Pelin Soyal 1., flöre dalında ise, Erem Ekin Gökçe 2. oldu.  Genç erkekler 
flöre dalında Alp Aslan, kılıç dalında da Orkun Erke Simav 2., Alkım 
Öztürk de 5. oldu. 

Hayli zorlu geçen müsabakaların ardından dereceye giren 
öğrenciler, Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında ter 
dökecekler. 

 Gençlik Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği gençler yüzme il 
birinciliğinde başarının adı değişmedi.

Zorlu geçen müsabakaların ardından 3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi – 
Anadolu Lisesi öğrencileri Ece Nur Öztürk 200 m karışık stilde 3’ncü, 50 ve 
100 m serbest stilde 4’ncü, Ayşe Naz Acar 50 m kurbağalamada 2’nci, 100 m 
kurbağalamada 4’ncü oldu. 

Kız takımı 4x100 m karışıkta ve serbest stilde 2’nci, genel toplamda da 
Bursa 3’ncüsü oldu.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi 3 Mart Eğitim Kurumları öğrencileri, akademik, sosyal, sanatsal alandaki başarılarını sportif 
başarılarıyla taçlandırmayı sürdürüyorlar.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği liselerarası kort tenisi müsabakalarında fırtına gibi esen 3 Mart Halil 
Güleç Fen Lisesi – Anadolu Lisesi kız ve erkek takımı, zorlu rakiplerini geride bırakarak il birincisi oldular.

İdil Uludağ, Birsu Birsoy, Çağla Dişli, Zeliha Yılmaz’dan oluşan (Kız Takımı), Batıkan Çavuş, İbrahimcan Sezer, Ege Mert 
Cömert, Güney Uzel’den oluşan (Erkek Takımı), liselerarası kort tenisi Türkiye şampiyonasında Bursa’yı temsil edecek.

Eskrimde büyük gurur      

Kulaçlar başarı için atıldı 



GÜLER-OSMAN KÖSEOĞLU
ORTAÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
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Kır Çiçeklerine “duruş” eğitimi      

Lider olmanın sırları

Yurt kütüphanesinde yapılan eğitime oldukça ilgili olan Kır Çiçekleri, duruşun beden diline etkisinin önemini fark 
ederken, iletişimin etkinliğini sağlayan en önemli unsurun da beden dili olduğunu öğrendiler.

Kır Çiçekleri, Osmangazi Rotary Kulübünün desteğiyle 
düzenlenen “Rotary Yarının Liderlerini Arıyor (RYLA)” seminerine 
katıldı.

Holiday Inn otelde gerçekleştirilen, teması “Barış ve Liderlik” 
olan eğitimde, katılımcıların liderlik potansiyellerini keşfetmeleri ve 
yaratıcı problem çözme stratejilerini geliştirmeleri amaçlandı. 

Eğitime katılan 24 Kır Çiçeğine sertifika ve hediye kitap verildi. 

Eğitmen – Yazar Özlem Güner, Kır Çiçeklerine 
sahne önü doğru duruş (postür) eğitimi verdi.      



Yurdun 
kütüphanesinde 
düzenlenen yarışmada, 
Kır Çiçeklerine 
öğretmenleri Gözde 
Erkök eşlik etti. Kızlar 
geleneksel hale getirmeyi 
istedikleri yarışmada 
tarih bilgilerini sınarken 
oldukça eğlenceli vakit 
geçirdiler. 

İki aşamadan 
oluşan yarışmanın 
sonunda kazanan gruba 
ödül verildi.

Yurt kütüphanesinde gerçekleştirilen eğitimde, iklim değişikliği başlığı altında enerji, tasarruf ve besinlerin tüketimi 
konularında Kır Çiçeklerini bilgilendiren Prof. Dr. Özer, kızlara tüketim ve kullanım konularında dikkatli olmaları gerektiğinin 
altını çizdi. 
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Çağdaş Eğitim Kooperatifi Güler-Osman Köseoğlu 

Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri (Kır Çiçekleri) 

arasında ödüllü tarih yarışması düzenledi.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi önceki dönem başkanlarından 

Prof. Dr. Ulviye Özer, Kır Çiçeklerine eğitim verdi.

İklim değişikliğine dikkat!
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“Aile içi şiddet ve çocuk istismarı”  
Güler – 

Osman Köseoğlu 
Ortaöğretim Kız 
Öğrenci Yurdundaki 
Kır Çiçeklerine 
akademik, sosyal ve 
sanatsal desteklerin 
yanı sıra psikolojik 
eğitimler de veriliyor. 

Avukat 
Burcu Karataş, Kır 
Çiçeklerine yurt 
kütüphanesinde 
“Aile içi şiddet ve 
çocuk istismarı” 
konulu eğitim verdi, 
öğrencilerin bu 
konudaki sorularını 
yanıtladı.

Kır Çiçekleri, Demli Tiyatro tarafından hazırlanan 
“Kayıp Kelimelerin İzindeyiz” kampanyasına ve bu çerçevede 
düzenlenen “Konuşamıyoruz” seminerine katıldı.

Nilüfer Belediyesi Konak Dernekler Yerleşkesinde 
yapılan seminerde, iletişim ve dili doğru konuşma konuları 
ele alındı. 

 Bosch Sosyal Sorumluluk Grubu Üyesi Dilek Tilev, Kır Çiçekleriyle “Biz Böyleyiz” adlı sinema filmini izlediler.

Öğretmenleri Emel Toper’in de Kır Çiçeklerine eşlik ettiği gecede, kızlar komedi, dram türündeki filmi çok 
beğendiklerini söyleyerek Dilek Tilev’e teşekkür ettiler.Si
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“Kayıp Kelimelerin
İzindeyiz” 
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Çağdaş Eğitim Kooperatifi Güler – Osman 
Köseoğlu Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdunda kalan 
öğrencilere, acil durumlarda hayat kurtaran ilk yardım 
teknikleri hakkında sertifikalı eğitim verildi.

Bosch sosyal sorumluluk ekibinin desteği ve 
eşliğinde gerçekleşen eğitimde, eğitmenler, teorik ve 
pratik anlatımlarla Kır Çiçeklerini, kaza ve kriz anlarında 
neler yapmaları gerektiği konularında bilinçlendirdiler.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi 
Güler – Osman Köseoğlu 
Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu 
Müdürü Leyla Sevinç, veli 
toplantısı yaptı.

Sevinç, yurt 
kütüphanesinde yapılan, Yönetim 
Kurulu Üyesi Aral Alkan’ın da 
hazır bulunduğu toplantıda, 
Kır Çiçeklerinin yarıyılını ve 
durumlarını değerlendirdi, 
Çağdaş Eğitim Kooperatifinin 
kuruluş amacı, felsefesi ve 
hedefleri hakkında bilgi verdi.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi Güler – Osman 
Köseoğlu Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdunda 
kalan Kır Çiçekleri, kültür-sanat etkinlikleri 
kapsamında tiyatroya gittiler.

Öğretmenleri Gözde Erkök’ün eşlik ettiği 
Kır Çiçekleri, Bosch sosyal sorumluluk ekibinin 
desteğiyle Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Salonunda, 
Akide Şekeri adlı oyunu izlediler.

 Kır Çiçekleri, karar 
verme süreçlerini hızlandırmak, 
hayallerini hedefe dönüştürmek ve 
motivasyonlarını artırmak amacıyla 
koçluk eğitimlerinin ikinci dönem 
çalışmalarına başladılar.

Informa Akademiden 
koçluk eğitimi alan Kır Çiçekleri, 
yurt kütüphanesinde yapılan 
ikinci dönemin ilk toplantısında, 
dönem sonuna kadar kendilerine 
eşlik edecekleri koçlarla tanıştılar, 
bilgilerini tazelediler.

Yurt yönetimi yarı yılı değerlendirdi       

“Akide Şekeri” tadında bir eser

Bu eğitim
“Hayat” kurtarır 

Hayalini hedefe dönüştürHayalini hedefe dönüştür





GÖRÜKLE YÜKSEKÖĞRENİM 
ÖĞRENCİ YURDU



Çağdaş gençlikten destek     

Masa tenisinde şampiyon belli oldu      

Görükle’de
bilgi yarıştı      

Görükle 
Yükseköğrenim Kız 
Öğrenci Yurdunun gönüllü 
öğrencileri, Kır Çiçekleri için 
kolları sıvadı.

Güler-Osman 
Köseoğlu Ortaöğretim Kız 
Öğrenci Yurdu’nda kalan 
Kır Çiçekleri projesine 
gelir getirmesi amacıyla 
hazırlanan kadın figürlü 
saksılar, Görükle Kız Öğrenci 
Yurdu öğrencilerinin imecesi 
ile boyandı.

Kadınlar gününe özel 
hazırlanan saksılar, gençlerin 
her bir fırça darbesi ile yavaş 
yavaş şekillenerek anlamlı 
hale geldiler.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi 
Görükle Yükseköğrenim Öğrenci 
Yurdunun geleneksel hale getirdiği 
bilgi yarışması, bu yıl da eğlenceli 
anlara sahne oldu.

Sayısal, sözel, genel kültür 
gibi farklı alanlarda hazırlanan 
sorular gençleri bir hayli terletse 
de yarışmaya katılan bütün gruplar 
büyük bir başarı gösterdi. 

Bolca alkış arasında 
sonlanan yarışmanın galibi, 
Görkem Koç, Doğukan Köken, 
Yunus Emre Atiklik’ten oluşan 
“Ordu-Sivas Gücü” adlı grup oldu.

Görükle Yükseköğrenim 
Öğrenci Yurdunun vazgeçilmezi 
haline gelen spor turnuvaları, 
bahar döneminde yoğun katılımla 
gerçekleştirildi.

Turnuva kapsamında 
düzenlenen masa tenisi maçları kıran 
kırana geçen mücadelelerin ardından 
sonuçlandı.

Çekişmeli maçların 
gerçekleştiği organizasyonda tüm 
rakiplerini eleyen ve finalde de 3-0’lık 
başarı gösteren Batuhan Yazıcıoğlu, 
bahar dönemi şampiyonu oldu.
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Gönüllülerden yeni yıl sürprizi     

3 Mart Eğitim Kurumları 1/C sınıfı 
öğrencisi Can Karel Aydın babası Erol Aydın ile 
kendi atölyelerinde yaptığı ahşap oyuncakları 
Mudanya’nın Akköy İlkokulu öğrencilerine 
hediye ederek yeni yıl sürprizi yaptı. 

Akköylü öğrencilere bir başka sürpriz 
de bir fabrika kreşinin öğrencilerinden geldi. 
3 Mart Beşevler Anaokulu Psikoloğu Derya 
Karakoyunlu aracılığı ile öğrencilerin el 
izlerinin bulunduğu kitapları alan çocukların 
mutlulukları gözlerinden okundu.

Düzenlediği etkinlik ve atölyelerle Bursa’nın köy okullarındaki 
öğrencilere başka bir dünyanın kapısını aralayan proje ÇEK(İ)MECE, 

yeni yılda da öğrencilerini unutmadı. 
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Çağdaş Eğitim Kooperatifi sosyal sorumluluk projesi “ÇEK(İ)MECE”nin bünyesine kattığı son okul olan 
Mustafakemalpaşa’nın Eskikızılelma köyü öğrencileri, drama atölyesinde birbirinden eğlenceli anlar yaşadılar.

3 Mart Eğitim Kurumları drama öğretmeni İbrahim Zeki Karabulut’un sınıfta başlattığı atölye çalışmasını bahçede 
bitiren öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadılar.

Bu atölye çalışması sayesinde projeyle bağları daha da güçlenen çocuklar, bir sonraki çalışmayı heyecanla 
beklediklerini söylediler.

ÇEK(İ)MECE ekibi, yarıyıl tatilinin sona ermesi ve okulların açılmasıyla birlikte projenin yürütüldüğü köylere 
ziyaretlerine başladı. 

Müzik öğretmeni Bahadır Sevik, proje kapsamında yer alan Mudanya/Akköy ve Nilüfer/Güngören’deki çocukları 
müziksiz bırakmadı. Akköy’de gösteri hazırlıklarını heyecanla devam ettiren öğrenciler, çalışmalarda oldukça eğlenceli anlar 
yaşadı.

Melodika çalmayı öğrenen Güngörenli öğrencilerin ise yüzlerinden tebessüm ve gülümseme eksik olmadı.

Eskikızılelma’da drama günü

Bir nota bin mutluluk   






