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Buğra KÜÇÜKKAYALAR | Başkan

Değerli ÇEK Gönüllüleri,

B A Ş K A N D A N

www.cagdas.org.tr Eylül2019 6

2019-2020 eğitim - öğretim dönemi için eğitim kurumlarımızdaki kayıtlarımızı   
doldurduk. Mutluyuz, gururluyuz…

Yeni döneme 1770 ortağımız, 1622 öğrencimiz ve 222 çalışanımız ile başladık.

Çağdaş Eğitim Kooperatifine ve kurumlarına duyulan bu güven bizler için büyük bir 
onurdur.

Tüm ÇEK paydaşlarımıza gönülden teşekkürler…

Bu yıl da tatil dönemi yatırım harcamalarımıza devam ettik. Anaokulumuz, ilkokulumuz 
ve ortaokulumuzda yenileme çalışmalarımız yapıldı, liselerimizin tüm sınıfları hizmete 
açıldı. En eski yapımız olan Görükle Yükseköğrenim Öğrenci Yurdumuzun kız öğrenci 
bloğu yeni baştan tefriş edildi. Hedefimiz, aşama aşama erkek öğrenci bloklarını da 
yenilemek.

Bir yandan fiziki koşullarımızda iyileştirmekler yaparken, diğer yandan da yeni sosyal 
sorumluluk projeleri oluşturuyoruz.

“Kır Çiçekleri Okusun Diye…”, “ÇEK(İ)MECE” ve “Çağdaş Eğitim Kooperatifi İnovasyon 
Reform Geliştirme Merkezi (ÇEKİRGEM)” projelerimizden sonra kentimizin kültür-sanat 
yaşamına ve sanat eğitimine kalıcı katkılar sunmak amacıyla ÇEK Kültür Sanat   
Kurulumuzu oluşturduk.

Hedefimiz, ÇEK Sanat Tiyatrosu, ÇEK Çocuk Tiyatrosu, ÇEK Sanat Akademisi, vb… 
yapılanmalarla kültür ve sanat alanında da öncü olmak, eğitime sanatsal yaklaşımı 
getirmek.

Yeniden yapılandıracağımız Görükle Kültür Merkezimiz ve oluşturacağımız diğer   
mekânlarda hem Bursa hem de diğer şehirlerde benzer çalışmalar yapan kurum, kuruluş 
ve kişilerle ortak etkinlikler düzenlemeyi amaçlıyoruz.

Çağdaş bir insanı oluşturmanın yolu ve yöntemi, akademik eğitimin kültür sanatla 
yoğrulmasından geçmektedir.  ÇEK, diğer alanlarda olduğu gibi yaşama geçirdiği bu 
projeyle de eğitime ışık tutmayı sürdürecektir.

Siz değerli gönüllüler, varlığınız, desteğiniz, etkinliklerimize katılımınız, bu hedefimizi de 
gerçekleştirmekte bizlere büyük güç verecektir.

Katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.
En içten saygı ve sevgilerimle…
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Kule Otel’de yapılan 
toplantıya, Çanakkale 
Belediye Başkan Yardımcısı 
İrfan Mutluay, başkanlar 
Bilge Şimşek (Çanakkale), 
Buğra Küçükkayalar (Bursa), 
Hasan Yılmaz(Mersin), 
Mehmet Seyrek (İzmir) ile 
yönetim kurulu üyeleri 
katıldı.

Toplantının ev sahipliğini 
yapan Başkan Bilge Şimşek, 
Çanakkale ÇEK’in 
kuruluşundan günümüze 
yaptığı çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. 

Bugüne kadar yapılaşma 
konusunda başarılı 
olamadıklarından yakınan 
Şimşek, bugün ise belediye 
tarafından yaptırılan bir 
komplekste 220 öğrenci 
kapasiteli ortaöğretim 
yurdu açma konusunda 
girişimlerinin olduğunu 
açıkladı.

Şimşek, yapılacak devir için 
teminat mektubu  
istendiğini, Çanakkale 
ÇEK’in bunu temin  
edebilecek durumda 
olmadığını ifade ederek, “Bu 
sorunu aştığımız taktirde 
yerimize hemen   
kavuşacağız. Bu konuda 
destek bekliyoruz” dedi.

Ç A Ğ D A Ş  E Ğ İ T İ M  K O O P E R A T İ F İ

ÇEK ailesi Çanakkale’de toplandı
Çağdaş Eğitim Kooperatifini yurt geneline yaymak hedefiyle Bursa’da başlatılan toplantıların ikinci 

ayağı Çanakkale’de yapıldı.
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Başkan Buğra Küçükkayalar da, 2 
Mart’tan günümüze Bursa ÇEK’in 
yaptığı çalışmaları ve yürütülen 
projeleri sunu eşliğinde anlattı, ev 
sahipliğinden dolayı Bile Şimşek’e 
teşekkür etti.

Başkan Hasan Yılmaz, Mersin 
Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin 
yurt konusunda İçel Belediye 
Başkanı ile görüşme yaptığını, 
hayırsever bir yurttaşın ciddi bir 
oranda bağış yaptığını, devir 
aşamasında olan yurtla ilgili 
hukuki sürecin devam ettiğini 
söyledi.

Başkan Mehmet Seyrek de, 
Bayraklı Belediyesi ile yaptıkları 
görüşme sonucu bir anaokulunun 
devri konusunda son aşamaya 
geldiklerini müjdelerken, ortak 
sayısını artırmaya yönelik çalışma 
yapacakları ifade etti. 

Çanakkale Belediye Başkan 
Yardımcısı İrfan Mutluay da, böyle 
güzel çalışmaların yapılmasından, 
yapıların varlığından duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi, 
Bursa’daki çalışmaları yerinde 
görmek istediğini bildirdi.

Katılımcılar, Çanakkale Belediyesi 
Anaokulu’nu, Seramik Müzesini, 
Çimenlik Kalesi’ni Troya antik 
kenti ve müzesini gezdiler. 

Ç A Ğ D A Ş  E Ğ İ T İ M  K O O P E R A T İ F İ

Teşekkürler SİNTA
Çağdaş Eğitim Kooperatifi Başkanı Buğra Küçükkayalar, ÇEK imecesine bugüne kadar birçok kez 
katkılar sağlayan SİNTA Sanayi İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş’ye “teşekkür” ziyaretinde bulundu.

Başkan Küçükkayalar, 3 Mart Beşevler Anaokulu Müdürü Rengin Güngör, 3 Mart İlkokulu – Ortaokulu 
Müdürü Ayla Okumuş, 3 Mart Anadolu – Fen Lisesi Müdürü Kaan Selçuk’un da bulunduğu ziyarette, 
SİNTA Genel Müdürü İlker Oral’a 
katkılarından dolayı teşekkür 
belgesi ile plaket takdim etti. 

Çağdaş Eğitim Kooperatifinin 
bugünlere gelmesinde maddi 
manevi desteğini esirgemeyen 
Üstün Üründül ve İlker Oral beylerin 
katkılarının altını çizen   
Küçükkayalar, bu desteğin diğer 
kişi ve kurumlara örnek olması 
dileğinde bulundu.

İlker Oral da, çok önemsedikleri 
Çağdaş Eğitim Kooperatifinin 
göstermiş olduğu kadirşinaslığa 
teşekkür etti.

Başkan Küçükkayalar,  
konuşmaların ardından teşekkür 
belgesi ile plaketi takdim etti. 



“Gücümüz 
Eşitliğimiz” 
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Ç A Ğ D A Ş  E Ğ İ T İ M  K O O P E R A T İ F İ

Yeşim Tekstil, Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği 
(BUSİAD) ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri 
Derneği’nce (BUİKAD) oluşturulan platformun, 
“Gücümüz Eşitliğimiz” başlıklı çalıştayı, Kalder Evi’nde 
yapıldı.

Çalıştaya, ÇEK Başkanı ve BUSİAD Başkan Yardımcısı 
Buğra Küçükkayalar, ÇEK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Füsun Kuter, Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Müdürü ve 
Global Compact Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Eş 
Başkanı Dilek Cesur, BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu, Mor 
Salkım Derneği Başkanı Dilek Üzümcüler ile Kalder 
Genel Sekreteri Aykan Kurkur katıldı.

Platform üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya 
getirerek doğru işbirlikleri oluşturmayı hedefleyen 
çalıştayda, STK’lar yaptıkları çalışmaları ve projelerini 
paylaştılar.

BUSİAD Başkan Yardımcısı Buğra Küçükkayalar, Bursa 
Sanayici ve İşinsanları Derneği’nin kadınsız kalkınma ve 
medeniyetin olmayacağının bilincinde olduğuna dikkati 
çekerek, BUSİAD’ın 41. yılında ismini “İşadamları”ndan 
“İşinsanları”na dönüştürerek, zihinlerdeki ayrımı 
kelimelerden de kaldırdıklarını söyledi.

Prof. Dr. Füsun Kuter, kooperatifin yapısı, sosyal 
sorumluluk projeleri “Kır Çiçekleri Okusun Diye”, 
“ÇEK(İ)MECE”, “ÇEKİRGEM” ve Görükle Kültür Merkezi 
hakkında bilgi verdi. 

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Değişim Liderleri 
Derneği, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği, Uludağ 
Soroptimist Kulübü ve Yanındayız Derneği yöneticileri 
de, kadın ve çocukların sosyal hayatta yer bulmasına 
yönelik projelerini katılımcılarla paylaştı.

“Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu STK'ları Dinliyor" çalıştayında
Çağdaş Eğitim Kooperatifinin tanıtımı yapıldı. 



“ÇEK, gerçek bir Cumhuriyet projesi”
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Ç A Ğ D A Ş  E Ğ İ T İ M  K O O P E R A T İ F İ

ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Müfit Parlak’ın da hazır 
bulunduğu ziyarette Dilek Köseoğlu’na Kır Çiçekleri hakkında bilgiler verildi.

Köseoğlu, Çağdaş Eğitim Kooperatifinin çalışmalarını çok önemsediklerini belirterek, “Böyle bir yapının varlığı, 
bizler için gurur kaynağı. Çağdaş Eğitim Kooperatifi ve kız çocuklarının okutulması, onları sosyal yaşamın 
parçası yapılması gerçek bir Cumhuriyet projesi… Buna katkı koyan rahmetli babama ve herkese çok teşekkür 
ediyorum” dedi.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi, ortaöğretimi yaptıran merhum Osman Köseoğlu’nun kızı 
Dilek Köseoğlu’nu ağırladı.

Dil Derneği Bursa temsilciğinden ziyaret
Dil Derneği Bursa Temsilciliği, 
dernek genel merkezince “Onur 
Ödülü”ne layık görülen Çağdaş 
Eğitim Kooperatifine tebrik 
ziyaretinde bulundu.

Kooperatif merkezinde yapılan 
buluşmaya, Dil Derneği Bursa 
temsilcisi Pelin Yılmaz, yürütme 
kurulu üyeleri Nilüfer Ünver 
Özyanık, Mehmet Koçanalı, ÇEK 
Kurumsal İletişim Sorumlusu 
Teoman Alper katıldı. 

Hedeflerin anlatıldığı buluşmada, 
ortak projelerde birlikte yer alma 
konusunda da hem fikir olundu.



Sürdürülebilir Gelecek Eko Yaşam ve Eko Tur 
Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ekim 
Deniz Ayhan ve Kooperatif Danışmanı Ahmet 
Cemal Gürsoy, Çağdaş Eğitim Kooperatifini 
yakından tanımak ve projelerini örnek almak için 
ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar’a 
ziyarette bulundu. 

Kooperatif merkezinde ÇEK’in kuruluş amacını, 
sosyal sorumluluk projelerini, gelecek yatırım 
planlarını ve eğitim modelini konuklara sunumla 
anlatan Küçükkayalar, “Türkiye’de bu amacı 
taşıyan herkese öncü olmak istiyoruz. Eğitim 
alanında edindiğimiz bilgilerle ülke eğitim 

sistemine yön veren kurumlardan biri olmak hedeflerimiz arasında” dedi.

Sürdürülebilir Gelecek Eko Yaşam ve Eko Tur Geliştirme Kooperatifi Danışmanı Ahmet Cemal Gürsoy da,  
Çanakkale, Eceabat, Kumköy'de, yaklaşık 65 dönüm arazi üzerinde ekolojik değerlere uygun olarak tarım ve eko 
turizm faaliyetinde bulunacaklarını söyledi. 

Birlikte çok güzel projelerin içinde olmayı arzuladıklarını kaydeden Gürsoy, “Bu çerçevede, içinde eğitim,spor ve 
sanat aktivitelerinin de bulunduğu kamplar, atölye çalışmaları organize etmeyi planlıyoruz” dedi.

ÇEK ilham kaynağı
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Ç A Ğ D A Ş  E Ğ İ T İ M  K O O P E R A T İ F İ

“Anaokulundan üniversiteye…” hedefiyle çıktığı yolda birçok kişi kurum ve kuruluşa ilham veren 
Çağdaş Eğitim Kooperatifi, Çanakkale’den konuklar ağırladı.

“Çoban yıldızınız ÇEK olsun”

Başkan Küçükkayalar, Podyum Davette düzenlenen gecede, kulüp 
üyelerine, Çağdaş Eğitim Kooperatifinin kuruluş amacı,  felsefesi, 
sosyal sorumluluk projeleri, -Kır Çiçekleri Okusun Diye ve 
ÇEK(İ)MECE- bursluluk politikası, mali yapısı,  eğitim kurumlarının 
akademik, sosyal, sportif ve kültürel başarıları hakkında bilgiler 
verdi.

ÇEK’in sivil toplum örgütleri arasında en çok Rotarylerle dayanışma 
içinde olduğunun altını çizen Küçükkayalar, bugüne kadar maddi 
manevi birçok konuda Çağdaş Eğitim Kooperatifinin imecesine 
katkı sunan Rotarylere teşekkür etti, yeni projelerde ortak çalışma 
çağrısında bulundu.

Küçükkayalar, 24. kuruluş yıldönümünü kutlayan Çağdaş Eğitim 
Kooperatifinin,  eğitim kurumları, öğrencileri, çalışanları, ortakları 
ve gönüllüleriyle inanılmaz bir noktaya geldiğine dikkati çekerek, 
“ÇEK’te hedef ve hayaller bitmez… Çok daha iyi yerlere gelebilmek 
için elbirliğiyle çalışmalıyız, aydınlığa doğru yürüyüşümüzü  
sürdürmeliyiz” dedi. 

Rotary üyelerine Çağdaş Eğitim Kooperatifinin sosyal sorumluluk 
projelerini –Kır Çiçekleri Okusun Diye ve ÇEK(İ)MECE- çok  
önemsediklerini anlatan Küçükkayalar,  şunları söyledi:

“Kır Çiçekleri, bizim en önemli sosyal sorumluluk projemiz. Onların solmaması için elimizden geleni yapıyoruz. 
Dağ başlarından dere kenarlarında toplanmayı bekleyen Kır Çiçeklerinin yaşamına birlikte dokunalım.

ÇEK(İ)MECE projesi ile köy okullarının fiziki koşullarını iyileştiriyor, çocuklara da akademik, sosyal, sanatsal ve 
kültürel destekler veriyoruz. Üç köyde yürüttüğümüz projeyi daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Gerek bu projeler, gerekse diğerlerinde birlikte çalışmayı arzularız. Daha çağdaş ve daha aydınlık bir ülke için 
birlikte yol yürüyelim. Çağdaş Eğitim Kooperatifi, Kuzey Yıldızının Çoban Yıldızı olsun.”

Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Bursa Kuzey Yıldızı Rotary 
Kulübünün konuğu oldu.
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Ç A Ğ D A Ş  E Ğ İ T İ M  K O O P E R A T İ F İ

ÇEK 3 Mart Eğitim Kurumları Yerleşkesi’nde, öğrencilerin, velilerin ve ortakların katılımıyla düzenlenen  
festivalde, DJ Furkan Kozanlı, Denden, Evrencan Gündüz ve Pinhani sahne aldı.

Konser öncesi Evrencan Gündüz’ün de yer aldığı 3 Mart basketbol takımı, Pinhani grubuyla gösteri maçı yaptı. 

DJ Furkan Kozanlı’nın performansıyla başlayan festivalde, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı 
Buğra Küçükkayalar, sanatçılara ve katılımcılara teşekkür konuşması yaptı.

Festivalde sahne alan Denden, Evrencan Gündüz ve Pinhani seslendirdikleri parçalarla izleyenleri büyüledi. 
Coşkunun doruğa ulaştığı gecede, sanatçıların seslendirdiği hareketli parçalara çocukların yanı sıra veliler de 
eşlik etti. 

Konserin ardından ÇEK Başkanı Buğra Küçükkayalar, Başkan Yardımcısı Turgut Yalkı ve Yönetim Kurulu Saymanı 
Nihan Alpay sanatçılara plaket takdim etti.

Köklü bir geçmişle gelecek nesilleri yetiştiren, geleceğe yön veren Çağdaş Eğitim Kooperatifi, yeni 
eğitim-öğretim yılının açılışı öncesi muhteşem bir festivale –ÇEKFEST- imza attı.

ÇEKFEST ile
coşku dorukta

GRUP DEN DEN
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Ç A Ğ D A Ş  E Ğ İ T İ M  K O O P E R A T İ F İ

PİNHANİ
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Ç A Ğ D A Ş  E Ğ İ T İ M  K O O P E R A T İ F İ

EVRENCAN GÜNDÜZ

DJ FURKAN KOZANLI



Bu “Onur” hepimizin
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Ç A Ğ D A Ş  E Ğ İ T İ M  K O O P E R A T İ F İ

Çankaya Belediyesi Çağdaş 
Sanatlar Merkezinde  
düzenlenen geceye, CHP Genel 
Başkan Yardımcıları Faik 
Öztrak, Yıldırım Kaya, Çankaya 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Nafiz Kaya, Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği (ÇYDD) 
Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe 
Yüksel, Çağdaş Eğitim 
Kooperatifi (ÇEK) Yönetim 
Kurulu Başkanı Buğra  
Küçükkayalar, İnönü Vakfı 
adına Gülsün Bilgehan ile 
davetliler katıldı.

Dil Derneği Başkanı Sevgi 
Özel, törende yaptığı 
konuşmada,  Kültür Devrimine 
ivme kazandırılması amacıyla 
kurulan Türk Dil Kurumunun 
hedefinden tamamen 
saptırıldığını ileri sürerek, Dil 
Derneğinin, Atatürk’ün 
mirasına sahip çıkması için  
kurulduğunu vurguladı.

Türk Dil Derneği “Onur” ödülleri, 87. Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında sahiplerine verildi. Çağdaş 
Eğitim Kooperatifi ödülü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, İnönü Vakfı, İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yazar Aytül Akal, Eğitimci Ali Kınacı ile birlikte paylaştı.
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Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz 
Kaya, ödül alan sivil toplum örgüt   
başkanları ve yazarları kutladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, 
Atatürk’ün, dilimizin emperyal güçlerin 
boyunduruğu altına girmemesini vasiyet 
ettiğini anımsatarak, bu mirasa Dil   
Derneğinin sahip çıktığını bildirdi.

Konuşmaların ardından ödül törenine 
geçildi. İnönü Vakfı adına ödülü CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’tan alan 
Gülsün Bilgehan, teşekkür konuşmasında, 
Atatürk’ü hedef alamayanların doğrudan 
saldırdıkları İsmet İnönü’ye sahip çıkan Dil 
Derneği yöneticilerine çok teşekkür etti.

ÇYDD Genel Başkanı Prof.Dr. Ayşe Yüksel, 
ödülünü CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik 
Öztrak’tan aldıktan sonra yaptığı kısa 
konuşmada, Dil Derneğine teşekkür etti, 
merhum Genel Başkan Prof. Dr. Türkan 
Saylan’dan alınan bayrağı hep birlikte daha 
da iyi yerlere taşıyacaklarını kaydetti.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi Başkanı Buğra 
Küçükkayalar, ödülünü CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Yıldırım Kaya’dan aldı.

Küçükkayalar, yaptığı konuşmada, ÇEK’i bu 
ödüle layık gören Dil Derneği Başkanı 

Sevgi Özel ve Yönetim Kurulu 
üyelerine teşekkür etti, ödül 

alanları da kutladı.

Küçükkayalar, ÇEK’in 
kuruluş felsefesi, 
kurumları, sosyal 
sorumluluk projeleri, bu 
projenin yurt geneline yayılması konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan Türk dilini korumayı ilke edinen, onu yaşatmak ve 
geliştirmek için 32 yıldır uğraş veren Dil Derneği ödülünün, Çağdaş Eğitim Kooperatifine 
daha da güç katacağının altını çizen Küçükkayalar, konuşmasını, merhum Prof. Dr. Türkan 

Saylan’ın, “Eğer bir yerlerde bilime, demokrasiye, barışa, aydınlığa aç bir çocuk bizlerin 
ışığını bekliyorsa, sönmeye hakkımız yok. Işık saçmaya devam edeceğiz” sözleriyle 

sonlandırdı.

Yazar Aytül Akal, Eğitimci Ali Kınacı’nın da ödüllerini almasının 
ardından gece, Sunay Akın’ın gösterisiyle sonlandı.

www.cagdas.org.tr



ÇEK öncü olmaya devam ediyor
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Bursa’nın aydınlığa açılan kapısı Çağdaş Eğitim Kooperatifi, 
İzmir Karşıyaka Belediye Başkanını ve Çiğli Belediye Meclis üyelerini ağırladı.

ÇEK’in ilk konukları İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve İZÇEK Başkan Yardımcısı Ali Kemal 
Elitaş oldu. Kooperatif Merkezinde  yapılan görüşmede ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ve 
Kurumsal İletişim Sorumlusu Teoman Alper konuklara, ÇEK’in yapısını, sosyal sorumluluk projelerini ve   
hedeflerini anlattı. 

Buğra Küçükkayalar, Türkiye’de benzer yapılara örnek olmak istediklerini, bu amaçla Çanakkale, Mersin ve 
İzmir’in ardından başka kentlerde de yapılanma amacıyla çalışmaların sürdüğünü söyledi. Çağdaş Eğitim 
Kooperatifinde elde edilen artı gelirlerin eğitim yatırımlarına ve burslara gittiğine işaret eden Küçükkayalar, 
“’Anaokulundan Üniversiteye’ hedefiyle çıktığımız yolda sıra üniversiteye geldi. Bunun da ön çalışmalarına 
başladık” dedi.

ÇEK modelinden hayli etkilenen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise, “Çok önemli bir misyonu yerine 
getiriyorsunuz. ÇEK, İzmir’e çok yakışır. Bir an önce İZÇEK ile irtibata geçip kıvılcımı meşaleye dönüştüreceğiz, 
eğitimde fırsat eşitliği için çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.

Çiğli çalışmalara başlıyor

Çağdaş eğitim Kooperatifi’nin ikinci 
konukları İzmir Çiğli Belediye Meclis 
üyeleriydi. 3 Mart Eğitim Kurumları 
Konferans Salonunda yapılan toplantıya, 
Çiğli Belediye Meclis üyeleri, Ali Sağlam, 
Ali Üstün, Rifat Bıçak, İlyas Aydınalp, Ali 
Özbalık, İbrahim İncesu, ÇEK Yönetim 
Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, 
İlkokul-Ortaokul Müdürü Ayla Okumuş, 
Lise Müdürü Kaan Selçuk ve Kurumsal 
İletişim Sorumlusu Teoman Alper katıldı.

Buğra Küçükkayalar, ÇEK’in felsefesi, 
kurumları, projeleri, bursluluk politikası, 
Ayla Okumuş, ilkokul-ortaokulun, Kaan 
Selçuk da, lisenin akademik çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. 

Tanıtımdan oldukça etkilenen konuklar, 
Çiğli Belediyesi olarak benzer bir  
yapılanma gerçekleştirmek istediklerini, 
döner dönmez çalışmalara   başlayacaklarını söylediler.
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Şimdi okullu olduk

 3 Mart Beşevler Anaokulunun yeni öğrencileri, 2019 – 2020 eğitim - öğretim yılına “merhaba” dediler.

Uyum süresince okula davet edilen minikler, eski 
öğrencilerle tanıştılar, bahçe etkinlikleri 
çerçevesinde oyunlar oynadılar.

Minik bedenler, 3 Mart Anaokulunda alacakları 
eğitimlerle, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade 
edebilen, sorun çözebilen, araştırmacı, haklara 
saygılı, farkındalık yaratan bireyler olarak 
yetişecekler.
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Velilere yol
haritası
Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla 
birlikte 3 Mart Beşevler Anaokulunda yapılan 
toplantıda, velilere yol haritası verildi.

Sınıflarda çember uygulaması ile 
gerçekleştirilen toplantıda, velilere  
birbirlerini tanıma fırsatı verildi, öğretmenler 
tarafından uyulması gereken okulun genel 
kuralları, sınıf uygulamaları, ders içerikleri 
hakkında bilgiler verildi.

Klinik Psikolog Derya Karakoyunlu, 3 Mart 
Beşevler Anaokulu velilerine, “Okula uyum ve 
davranış bozuklukları” konularında seminer 
verdi.

Karakoyunlu, seminerde, okula yeni başlayan 
öğrencilerin ebeveyn tutumlarının çocukları 
okula hazırlama çok önemli olduğuna işaret 
ederek, dikkat edilmesi gereken konularda 
bilgiler verdi.

Okula uyum sürecinin pozitif olmanın, 
sorgulamak yerine yapıcı yaklaşım   
göstermenin, bir başka arkadaş ile kıyaslama 
yapmanın, ödül ya da cezaya girildiğinde olası 
yaşanabilecek olumsuzlukların çocuklardaki 
etkileri üzerinde duran Karakoyunlu, bu ve 
benzeri konulardaki okul, aile işbirliğinin 
önemine değindi.

Anne-babalara öğütler



Çağdaş Eğitim Kooperatifi 3 Mart Beşevler Anaokulunda her yıl geleneksel olarak  yapılan okula 
“Sanat”la merhaba etkinliği, öğrencilerin ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
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Okula “Sanat”la merhaba

Minik öğrencilerin okula olan bağlarının güçlenmesi ve hoşça vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen 
etkinlikte, çocuklar anne-babalarıyla birlikte başarılı sanatsal çalışmalara imza attılar.

Maske boyamadan büyük fırçalarla çeşitli baskılara, ebru boyasından mandalaya, duvar boyamadan gölge 
tekniklerine kadar çalışmalar yapan minikler, anne – babalarıyla danslar ettikten sonra uçan balonları havaya 
bıraktılar.



Okul Müdürü Rengin Güngör, renkli bir başlangıç yaparak girdikleri yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, 
öğretmenlere, velilere hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu.
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www.cagdas.org.tr Eylül2019 25

ÖZEL 3 MART
AZİZOĞLU İLKOKULU

ÖZEL 3 MART
ORTAOKULU
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Köyün sakinliği, doğanın, yeşilin verdiği huzur ve mutlulukla 
keyifli bir kahvaltı ile eğlence dolu saatler geçiren                  
öğretmenler, gün sonunda şelaleye atılan evsel atıkları 
toplayıp daha temiz bir dünyada yaşama dileğinde bulundular.

5 – 19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen kampta, ülkelerinde yaşanan sorunları dile getirip çözüm 
önerilerinde bulunan öğrenciler, kültürel etkinliklerin yanı sıra, CISV’nin bu yılki teması olan “Çatışma ve Çözüm 
(Conflict and Resolution)” konularında da aktivite yaptılar.

Öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gölyazı Ünallar İlkokulu’nun sıralarını boyadılar. 

3 Mart yaz kampına ev sahipliği yaptı 

Tatile merhaba
ÇEK 3 Mart Eğitim Kurumları İlkokul ve Ortaokul 
öğretmenleri, yıl sonu seminerlerinin ardından 
Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği’ne 

yaptıkları gezi ile tatile “merhaba” dediler.

3 Mart Eğitim Kurumları, Avusturya, Finlandiya, İngiltere, Lüksemburg ve Türkiye’den toplam 30 öğrenci 
ve 5 liderin katılımıyla gerçekleştirilen 12-13 yaş (Youth Meeting) CISV yaz kampına ev sahipliği yaptı.
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Eğitimpedia yazarı, yaratıcı drama 
eğitmeni Murat Moroğlu, “Bir Bavul Kitap 
Hikayesi” temalı atölye çalışmasıyla 3 
Martlı öğretmenlerle bir araya geldi.

Edebiyatın, oyunun, sorgulamanın ve 
keşfetmenin iç içe olduğu atölyede 
keyifli yolculuk yapan öğretmenler, 
nitelikli çocuk edebiyatı eserleriyle 
eğitim-öğretim sürecinde kullanacakları 
farklı yöntemler ve yaklaşımlarla 
tanıştılar, kitap seçiminde dikkat 
edilmesi gereken ölçütlere dair sorulara 
yanıt aradılar.

Bir bavul
kitap hikayesi

Renkler Sergisi büyüledi
3 Mart Eğitim Kurumları 6. ve 7. sınıf öğrencileri, 
“Yapı Kredi Koleksiyonundan Renkler Sergisi”ni 
gezdiler.
Öğrenciler, Nazım Hikmet Kültür Merkezinde 
açılan sergide, Osman Hamdi Bey, İbrahim Çallı, 
Cevat Dereli, Abidin Dino, Halil Paşa, Bedri Rahmi 
Eyüboğlu, Hikmet Onat ve Avni Lifij gibi önemli 
ressamların eserlerini gördüler.
Türk resim sanatı klasik ve empresyonist             
ressamların eserlerini inceleyen çocuklar, 
figüratif resim kurucusu Osman Hamdi Bey’in 
Bursa’ya ilk defa getirilen en değerli               
parçalarından biri olan “Feraceli Kadınlar” adlı 
yağlıboya tablosunu da yakından görme fırsatı 
buldular.

3 Martlı öğretmenlere felsefe eğitimi
3 Mart İlkokulu – Ortaokulu öğretmenleri, Uludağ 
Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (ULUSEM)  ve Felsefe Bölümü işbirliğince 
verilen Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Kolaylaştırıcı 
Eğitim Sertifika Programı”na katıldı.

Ana koordinatörlüğünü Fen-Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir 
Çüçen’in yürüttüğü programda,  öğretmenlere, 
felsefi soruları tanıma, oluşturma becerisi, 
soruşturan topluluk metoduyla tanışıklık, öğrenci 
merkezli eğitimin temeli olan diyalog kurma/  
yönetme becerisi, yansıtıcı düşünmeyi         
destekleyen bir öğretim metoduyla tanışarak 
mesleki gelişim konularında eğitimler verildi.

Eğitmenler Ramazan Akan ve Murat Doğan’ın 
yaptırdığı uygulama etkinlikleri ile öğretmenler ve 
öğrenciler, eleştirel, sorgulayıcı, işbirlikçi ve özenli 
düşünme becerilerini daha da geliştirebilecek.



3 Mart Azizoğlu Eğitim Kurumu öğrencileri, Cambridge ESOL sınavlarında başarılarına yeni bir halka daha 
eklediler.

130 farklı ülkede yapılan Cambridge ESOL sınavlarında büyük bir başarıya imza atan, bunu da aldıkları sertifikalar 
ile taçlandıran öğrenciler, sınavlara, Avrupa Birliği dil edinim seviyesi ve standartlarına (CEF) yönelik bir program 
ve seçilen materyaller ile hazırlandılar.

 ESOL kapsamında uygulanan Cambridge YLE, 7-14 yaş çocukları için özel olarak tasarlanmış dil öğrenimine 
teşvik eden, ileriki yıllarda İngilizce sınavlarında uyumlarını sağlayan -konuşma, yazma, dinleme ve                  
okuma performanslarını ölçmeye dayalı Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir sınav. İngiltere'de hazırlanıp   
değerlendirilen sınavların uluslararası alanda geçerlilikleri bulunuyor. 

3 Martlı öğrenciler, 8. sınıftan İngilizce dil eğitiminde CEFR/B1+ seviyesinde mezun oluyor.

Armutalan Kültür Merkezinde 
düzenlenen ve yurt genelinden 
gelen yaklaşık 300 öğretmenin 
katılımıyla düzenlenen zirvede, Doç. 
Dr. Sedef Canbazoğlu Bilici  “Dijital 
Çağda Fen Bilimleri Öğretmeni 
Olmak”, Uğur Sarıçam da “STEM 
Gelecektir” konulu konferans verdi.

Zirvede, pratik uygulamalar, atölye 
çalışmaları, gece gözlemi yapıldı, 
astronomi üzerine sohbetler edildi,  
deneyimler paylaşıldı.  
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ÇEK’li öğretmenler “Paylaşım” zirvesinde
3 Mart Eğitim Kurumları fen bilimleri öğretmenleri, Marmaris Üreten Çocuklar Akademisi 

Derneğince düzenlenen “Fen Bilimleri “Paylaşım Zirvesi”ne katıldılar.

Cambridge sınavlarında 3 Mart farkı
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Yeni ders yılının başlaması 
nedeniyle 3 Mart Eğitim 
Kurumları Yerleşkesinde 
düzenlenen törene,       
öğretmenler, öğrenciler ile 
veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından ilkokul 1. 
sınıfa başlayan öğrencilerin 
oluşturduğu koro, “okuluma 
başladım” adlı çocuk 
şarkısını seslendirdi. 

3 Mart İlkokul ve Ortaokul 
Müdürü Ayla Okumuş, 
öğrencilere, meslektaşlarına 
ve velilere yeni eğitim-  
öğretim yılında başarı 
dileğinde bulundu.

Şiirler ve şarkılarla keyifli bir 
başlangıca imza atan 
öğrenciler, andımızın 
okunmasından sonra 
sınıflarına gittiler.

Çağdaş Eğitim 
Kooperatifi 3 Mart 
Eğitim Kurumları 
anaokulu, ilkokul, 

ortaokul, lise   
öğrencileri, ders 

zilinin çalmasıyla 
birlikte 2019-2020 

eğitim-öğretim yılına 
“merhaba” dediler.

Ders zili çaldı 
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Okumayı eğlenceli hale 
getirmek, önemine 
dikkati çekmek 
amacıyla Türkçe 
Zümresi tarafından 
düzenlenen etkinliğe, 
Okul Müdürü Ayla 
Okumuş, öğretmenler, 
ilkokul ve ortaokul 
öğrencileri katıldı.

Öğrenciler, bir saat 
süresince kitap 
okumanın keyfini 
çıkartırken, “okuma 
bahçesi” etkinliği,  
lisenin de katılımıyla 
belirli aralıklarla 
tekrarlanacak. 

3 Mart’ta kitap okuma keyfi
3 Mart Azizoğlu İlkokul ve Ortaokul öğrencileri, yeni eğitim – öğretim yılına “okuma bahçesi” etkinliği ile başladı.

30
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İlkokul öğrencilerinin katıldığı etkinlikte çocuklar, balık ağı, yakan top, 
birdirbir, tünel topu, kuş kafesi, yağ satarım bal satarım, çember geçirmece 
ve uçak gibi oyunların hem zevkini tattılar hem de doyasıya oynadılar.

Oku Müdürü Ayla Okumuş, “Sokak oyunları” etkinliğinin her yıl okullar 
açıldıktan sonra düzenlendiğini anımsatarak, “Amacımız, çocuklarımızı 
sanal dünyadan, dijital ortamdan, derslerin yoğunluğundan   
uzaklaştırarak, unutulmaya yüz tutan oyunları anımsatmak” dedi.

Akıllı cep telefonları, sosyal medyalar ve dijital dünyanın her geçen gün çocukları sarıp sarmaladığı 
süreçte 3 Martlı öğrenciler, yok olmaya yüz tutan “yağ satarım bal satarım”, “yakan top”, “birdirbir” 

gibi sokak oyunlarıyla doyasıya çocukluklarını yaşadılar.

Dersimiz “Sokak oyunları” 
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3 Mart Eğitim Kurumları, velilerin okula 
uyum süreçlerini sancısız geçirmesine 
yardımcı olmak için seminer düzenledi.

Rehber öğretmen Yeşim Çoruh Güler 
tarafından verilen seminerde,   
anne - babaların farkındalığını 
artırmanın, çocuğun olumlu benlik 
algısına katkı sağlamanın ve okul - aile 
işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Okula başlamanın öğrenci ve aile için 
heyecan verici bir deneyim olduğunu 
söyleyen Güler, çocuğun okul kaygısına 
yönelik alınabilecek önlemler hakkında 
da önerilerde bulundu.

Veliler dikkat! Okula uyum süreci önemli

3 Mart Azizoğlu ilkokul 3. sınıf 
öğrencileri, fen bilgisi dersinde 
işledikleri “canlıların dünyasına 
yolculuk” konusu kapsamında 
Cacabey Planeteryum Bilim 
Merkezine gezi düzenlediler.

Dünyanın şekli, dünyanın 
katmanları ve canlıların 
yaşadığı katmanlar konularını 
pekiştirmek isteyen öğrenciler, 
dünyanın solunabilir bir 
atmosferinin, suyunun ve 
uygun sıcaklığının olduğunu 
öğrendiler, güneşin, yıldızların 
ve diğer gök cisimlerinin yapay 
görüntüsünü izlediler. 

Bilimin
dünyasına
yolculuk

Artık ben de 
ÇEK’liyim
3 Mart Eğitim Kurumları hazırlık ve 1. sınıf 
öğrencileri oluşturdukları sevgi zinciriyle 
yeni eğitim öğretim dönemine “merhaba” 
dediler.

Rehber öğretmen Yeşim Çoruh Güler 
tarafından düzenlenen “okulumuzun zilini 
mutluluğa çalalım” etkinliği ile eğlenen 
öğrenciler, bir birlerine sarılarak sevgi 
zinciri oluşturdular. 
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3 Mart Eğitim Kurumlarında Liselere Geçiş 
Sistemine/Sınavına (LGS) hazırlanan 8. sınıf 
öğrencilerine sistem ve çalışma stratejileri   
konularında seminer verildi. 

Rehber öğretmen Bilgen Bezen seminerde, öğrencilere, 
zaman planlama ve yönetme teknikleri, zamanı 
doğru kullanabilmek, verimli ders çalışma ve 
zamanı etkin kullanmayı engelleyen etkenlerin 
neler olduğu hakkında bilgiler verdi.

Öğrencilere, mutlaka bir hedefleri olması   
gerektiğinin altını çizen Bezen, “Hedefinizi 
gerçekleştirmek için motivasyonunuz üst düzeyde 
olmalı,  teknolojik araçlara gereğinden fazla zaman 
ayırmamalı, sürekli erteleme alışkanlığını terk 
etmelisiniz, evde uygun bir çalışma ortamı oluşturun, 
derse hazırlıklı gelin ve konuları tekrar edin” dedi.

LGS’ye hazırlanan öğrencilere öğütler

İsveçli çevre aktivisti Greta �unberg’in 
çağrısına, 3 Mart Eğitim Kurumları 
öğrencileri de destek verdi. 

Tüm dünyada eş zamanlı yapılan iklim 
grevlerinin üçüncüsü Nilüfer Kent 
Konseyi’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. Küresel çaptaki bu 
göreve 3 Mart Eğitim Kurumlarını 
temsilen 4/A ve 4/E sınıfı öğrencileri 
katıldı. 

Eylemde, liderlerden iklim değişikliği ile 
ilgili harekete geçilmesi ve enerji 
politikalarının değiştirilmesi yönünde 
çağrıda bulunuldu.

İklim değişikliğine karşı çocuklardan feryat

3 Mart Eğitim Kurumları 6. ve 7. sınıf öğrencileri, Botanik Parkta bisiklet turuna çıktı. 

Toplam 226 öğrencinin aynı anda pedal çevirdiği etkinlik keyifli anlara sahne oldu. Enerjilerini atan ve bisiklet 
sporunu daha da seven öğrenciler doyasıya eğlenirken gelecek yılın planını da yaptılar.

3 Martlılar pedal bastı 
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Toplantıda, Okul Müdürü Ayla Okumuş, Müdür 
Yardımcısı Caner Burak Taner, LGS çalışmaları 
hakkında bilgi,   Rehberlik Öğretmeni Bilgen Bezen 
de “sınav ve kaygı” konulu seminer verdi.

Toplantıda, sınava hazırlık sürecinde öğrencilerin ve 
velilerin yaşadıkları stresin kaynakları ve çözümleri 
üzerinde duruldu. 

Bilgen Bezen, sınav kaygısının velilerin sınava 
gereğinden fazla anlam yüklemesinden,  
mükemmeliyetçi yaklaşımlarından, beklentilerin 
yüksek olmasından ve gelecek kaygılarından ortaya 
çıktığını söyledi. 

Öğrencinin akademik başarısı için sosyal ve kültürel 
gelişiminin tamamen dışarıda tutulmasının da stres 

düzeyini artırdığını kaydeden Bezen, sürecin daha sağlıklı işleyebilmesi için velilerin yıkıcı değil, destekleyici 
tavır göstermeleri gerektiğinin ve koşulsuz sevginin önemli olduğunun altını çizdi.

Sınav maratonu başlıyor dikkat!
3 Mart Eğitim Kurumları 8. sınıf velilerine “LGS bilgilendirme ve sınav kaygısı” semineri düzenlendi.

Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUSEM)  ve Felsefe Bölümü işbirliğince 
verilen “Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Kolaylaştırıcı Eğitim Programı”na katılan 3 Mart İlkokulu-Ortaokul   
öğretmenlerine sertifikaları verildi.

Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezinde düzenlenen törene, U.Ü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan 
Kırıştıoğlu, ÇEK Başkanı Buğra Küçükkayalar, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Felsefe Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Işık Eren, Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Çüçen, 
Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Şükrü Dokur,  Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu, Okul 
Müdürü Ayla Okumuş ile öğretmenler katıldı.

Sertifika programı ana koordinatörlüğünü yürüten Prof. Dr. Abdülkadir Çüçen, yaptığı konuşmada, programda, 
öğretmenlere, felsefi soruları tanıma, oluşturma becerisi, soruşturan topluluk metoduyla tanışıklık, öğrenci 
merkezli eğitimin temeli olan diyalog kurma/yönetme becerisi, yansıtıcı düşünmeyi destekleyen bir öğretim 
metoduyla tanışarak mesleki gelişim konularında eğitimler verildiğini anlattı. 3 Mart Eğitim Kurumları rehber 
öğretmeni Zekiye Akman, çocuklar için felsefe eğitiminin önemi üzerinde durdu. 3 Mart Eğitim Kurumları fen 
bilgisi öğretmeni Esra Koçaklı, çocukların ezberci eğitim sistemi içerisinde kaybolmalarının önüne geçilmesi 
gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Cafer Çiftçi, P4C (Çocuklar için felsefe) programının dünyadaki ve ülkemizdeki 
uygulamaları hakkında bilgi verdi. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, düşünen, sorgulayan, özsaygısı gelişmiş bireylerin yetiştirilmesine 
yardımcı olacak uygulamalarından ve yenilikçi, çağdaş yaklaşımından dolayı 3 Mart Eğitim Kurumlarına teşekkür 
etti. Konuşmaların ardında öğretmenlere sertifikaları verildi.

Öğretmenler felsefe
sertifikalarını aldı
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3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi – Anadolu Lisesi 
ailesine katılan öğretmenler, Çağdaş Eğitim 
Kooperatifi kurumlarını ziyaret ederek  
çalışanlarla tanıştı. 

Özel 3 Mart Beşevler Anaokulu, Güler – Osman 
Köseoğlu Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu ve 
Görükle Yükseköğrenim Öğrenci Yurdunu 
ziyaret eden öğretmenler, ziyaret ettikleri 
kurumların yöneticileri tarafından kurumların 
işleyişi hakkında bilgilendirildiler.

Psikolojik danışman 
ve rehber öğretmeni 
İrem Gülenç, 3 Mart 
Halil Güleç Fen Lisesi 
– Anadolu Lisesi 
öğretmenlerine 
ergenlik dönemi 
hakkında seminer 
verdi.
Gülenç, seminerde, 
kişilik gelişiminde 
ergenlik döneminin 
önemi üzerinde 
durdu,  gençlerle 
empati kurmak 
gerektiğinin altını 
çizdi.

ÇEK’i gezelim
görelim

Ergenlik dönemi semineri

İzgören Akademi Kurucusu Ahmet Şerif 
İzgören, öğretmenlere, öğrenciler ve veliler 
konusunda öğütlerde bulundu.

Ahmet Şerif İzgören, aralarında 3 Mart Halil 
Güleç Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi   
öğretmenlerinin de bulunduğu Bursalı 
öğretmenlerle Merinos Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde bir araya geldi.

İzgören, öğretmenlerle gerçekleştirdiği 
söyleşide, öğretmenlik mesleğinin önemine 
değindi, öğrencilerin yeteneklerini keşfetme 
konusunda onlara kendilerini tanıma şansı 
vermenin önemi üzerinde durdu.

Söyleşinin ardından geldiği 3 Mart Eğitim 
Kurumlarında öğretmenlere yaşamın 
içinden hikâyeler anlatan İzgören, 
ebeveyn-çocuk ilişkisi konusunda da 
“Çocukların, anne babalarının dudaklarını 
değil, ayak izlerini takip ettiğine” işaret etti.

İzgören’den öğretmenlere öğütler
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Gençler oksijen 
depoladılar

3 Mart Anadolu ve Halil Güleç Fen Liseli öğrenciler, 
eğitim - öğretim yılı süresince aktif rol alacakları 
sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler konusunda 
seçim yaptılar. 

Öğretmenleri tarafından yapılan kulüp tanıtımını 
dikkatle izleyen öğrenciler, yetenekleri ve   
kendilerini geliştirecekleri alanlara yönelik sorular 
yönelttiler, ayrıntılı bilgiler aldılar.

Lisede kulüp seçimi

Edebiyat ve sanata dair söyleşi
Yazar hakan Akdoğan, 
“Yılın Yazarı Nezihe 
Meriç” etkinlikleri 
kapsamında 3 Mart 
Halil Güleç Fen Lisesi – 
Anadolu Lisesi 10. sınıf 
öğrencileri ile bir araya 
geldi.

Yazar Akdoğan, 
yaratıcı yazı  
atölyesinde yapılan 
etkinlikte,  sanatın ve 
yaratının temelindeki 
farklılıkları vurguladı, 
sanata,  felsefeye 
neden gereksinim 
duyulduğunun önemi 
üzerinde durdu, yazar 
Nezihe Meriç’in 
eserleri ve yazın 
dünyası hakkında 
bilgiler verdi.





3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi ve 
Anadolu Lisesi öğrencileri,  yoğun 
geçecek bir ders yılı öncesinde 
Keles Kocayayla’da kamp 
yaparak oksijen depoladılar.

Okulların açılışının ilk haftasında 
öğrenciler, öğretmenler ve 
rehber eşliğinde yapılan kampta, 
hayli eğlenceli geçen oyunlar 
oynandı, doğa yürüyüşleri ve 
mangal partileri yapıldı. Doğayla 
baş başa harika bir hafta sonu 
geçiren öğrenciler, şimdiden bir 
sene sonranın kamp planlarını 
yapmaya başladılar.
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Öğrenciler
oksijen
depoladı



3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi – Anadolu Lisesi 
öğrencilerine, mart ve temmuz aylarında yapılması 
planlanan yaz okulu ve gezi sunumları yapıldı.

7 Mart 2020’de yapılacak gezide öğrenciler, binlerce 
bilim insanının hayatının odak noktası olan ve 
modern fiziğin yeryüzündeki temsilcisi CERN 
Nükleer Araştırma Merkezini ziyaret edecekler. 

İngiltere Roehampton Üniversitesi’nde yapılması 
planlanan yaz okulu ise, 14 Temmuz - 27 Temmuz 
2020 tarihlerinde olacak. 2 hafta sürecek olan yaz 
okulunda toplamda 20 saat ders alacak öğrenciler, 
program bitiminde dil seviyelerini belgeleyecek 
sertifika alacaklar.

Gençlere yaz okulu
ve gezi tanıtımı
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3 Martlı dansçılara sertifika
İspanya’da düzenlenen Uluslararası Calella Dans Festivaline 
katılan 3 Mart Lisesi öğrencilerine sertifika verildi.

Haziran ayında gerçekleştirilen festivale Türk ezgilerinden 
oluşan dans koreografisiyle katılan 3 Martlı grup, büyük 
beğeni topladı. Farklı ülkelerden gelen dansçılarla tanışıp 
onların kültürünü de öğrenen öğrenciler aynı zamanda 
İspanya’yı gezme fırsatı da yakaladılar.

Yabancı dilde çıta yükseklerde

3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi – Anadolu Lisesi öğrencileri, yabancı dil eğitimdeki başarılarını, Cambridge 
Üniversitesinin Uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği ESOL sınav sertifikalarıyla taçlandırdılar.

PET (B1 seviyesi) ve FCE (C1 seviyesine kadar ) sınavları, 2018 – 2019 eğitim öğretim döneminde iki aşamalı 
biçimde uygulandı. İlk aşamada öğrencilerin, okuma, yazma, dinleme becerileri ölçülürken, ikinci aşamada ise 
Cambridge Üniversitesinin  yetkilendirdiği bağımsız öğretmenler tarafından öğrencilerin konuşma becerileri 
değerlendirildi.



 3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi – 
Anadolu Lisesi öğretmenleri, 9. sınıf 
öğrencilerinin velileriyle tanıştı.

Okul Müdürü Kaan Selçuk’un okulun 
genel işleyişi hakkında yaptığı 
bilgilendirme ile başlayan toplantı, 
öğretmenlerin, ortaokulu   
tamamlayarak liseye adım atan 
öğrencilerin velileriyle yaptığı bire bir 
görüşme ile devam etti.

www.cagdas.org.tr Eylül2019 42

ÖZEL 3 MART ANADOLU LİSESİ  -  ÖZEL 3 MART HALİL GÜLEÇ FEN LİSESİ

Velilerle tanışma
toplantısı

3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi – 
Anadolu Lisesi Öğrencileri 21 
Eylül Dünya Barış Günü 
kapsamında fidan dikim etkinliği 
düzenlediler.

Öğrencilerden Öykü Efendi ve 
Umut Arda Dinçoğlu günün 
anlam ve önemini belirten bir 
metin okudu. Metinde barışı 
tanımlayan öğrenciler, ardından 
barışın simgesi olan zeytin 
fidanlarını okul bahçesine ekerek 
etkinliği noktaladı. 

Coğrafyada “ayrıl birleş” tekniği

Barışa zeytin dalı 

3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi – 
Anadolu Lisesi 10. sınıf 
öğrencileri, coğrafya dersinde 
“ayrıl birleş” tekniği ile verimli 
bir çalışma gerçekleştirdi.

İlk olarak üç gruba ayrılan 
öğrenciler, sonrasında uzman 
gruplar oluşturarak sorumlu 
oldukları konu üzerine 
çalıştılar. Ardından her uzman 
grup eski grubuna dönerek 
öğrendiklerini arkadaşlarına 
öğretti. Çalışmanın sonunda 
bütün grup, öğrendiklerini 
kavram haritasına 
dönüştürdü.



3 Mart Halil Güleç Fen – Anadolu Lisesi öğrencilerine, “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında sürdürülebilir 
kentsel hareketlilik (SUMP) konusunda seminer verildi. 

Nilüfer Belediye Başkanvekili Dilber Dereli yaptığı sunumda, “GeneraAvrupa Hareketlilik Haftası” hakkında genel 
bilgiler verdi, Türkiye’de yapılan çalışmaları anlattı.  

Nilüfer Belediyesi’nin SUMP konusundaki hassasiyetine de değinen Dereli, öğrencilere, toplu taşıma kullanarak 
hareketli bir yaşam sürebileceklerini ve böylece doğayı ve sağlıklarını koruyabileceklerini öğütledi. 

Avrupa “Hareketlilik Haftası”
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Dil Bayramı kutlu olsun

3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi – Anadolu 
Lisesi öğrencileri, 87. Dil Bayramını konuk 
ettikleri Dil Derneği Üyesi Dil Bilimci Yazar 
Hakan Akdoğan ile kutladı.

Yazar Hakan Akdoğan, okul konferans 
salonunda “Dil ölür mü?” adlı söyleşisinde, 
dünya dillerinden örnekler verdi, 
Türkçenin bu diller arasındaki yeri ve 
öneminden söz etti, Türkçeyi incelikli 
kullanmanın ve korumanın önemi 
üzerinde durdu. 
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Çağdaş Eğitim Kooperatifinin onur ve gurur abidesi olan Kır Çiçekleri, 
ÖSYM 2019 YKS tercih sonuçlarına göre, hukuktan mimarlığa, 
moloküler biyoloji ve genetik bilimden uluslararası ilişkilere,  şehir 
planlamadan kimya mühendisliğine, halkla ilişkilerden konservatuara 
ve eğitim fakültelerine kadar üniversitelerin iyi bölümlerini kazanma 
başarısını gösterdiler.

ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, başarılarından dolayı 
Kır Çiçeklerini kutladı. Gerek eğitim, gerekse sosyal yaşamlarının her 
anında Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin her zaman yanlarında olacağının 
altını çizen Küçükkayalar,  şunları söyledi:

 "Yaşamınızda Çağdaş Eğitim Kooperatifi olarak çaktığımız kıvılcımı, 
üniversiteyi kazanarak aleve dönüştürmeyi başardınız. Başarılarınız 
için sizleri kutlarız. Alacağınız üniversite eğitimi ile birlikte bu alevin 
güçlü bir ışık olarak çevrenizi ve ülkenizi aydınlatacağına inanıyoruz.”

ÇEK'in gurur tablosu

"Dağ başlarında dere kıyılarında açan,  öyküleri farklı mücadeleleri 
benzer Kır Çiçeklerimiz, sıkıntı ve güçlüklerin üstesinden gelerek 
Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarıya imza attılar"

Kır Çiçekleri, Inner-Wheel Kulübü ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Nilüfer İş Okulunun kafesinde yapılan toplantıya, Kır Çiçekleri, Yurt 
Müdürü Leyla Sevinç ve Inner-Wheel Kulübü başkan ve üyeleri katıldı.

Etkinlikte, Inner-Wheel Kulübünün yaptığı çalışmalar ve oluşum 
amaçları hakkında bilgiler verildi, sosyal sorumluluk projelerinin 
önemi üzerinde duruldu, Kır Çiçeklerinin de bu projelerinin bir parçası 
olduğu anlatıldı. 

Öğrenciler de, “Kır Çiçekleri Okusun Diye” projesinin öneminden ve 
yurt hayatının kendilerine neler kattığından bahsetti.

Inner-Wheel Kulübü Kır Çiçeklerini ağırladı
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Çağdaş Eğitim Kooperatifi Güler – Osman Köseoğlu 
Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri (Kır Çiçekleri),  
“Opet-Anlat Troya” projesi kapsamında Çanakkale’nin 
tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Kır Çiçeklerinin Çanakkale’de ilk durağı Çimenlik Kalesi 
oldu. Askeri müzeyi gezen, Çanakkale Savaşının dramatize 
edildiği gösteriyi izleyen Kır Çiçeklerinin ikinci durağı da 
Troya Antik Kenti ve Troya Müzesi oldu.

Kır Çiçekleri Prof. Dr. Rüstem Aslan’ın rehberliğinde ören 
yerini müzeyi gezdiler, Troya medeniyeti ve yürütülen 
kazılar hakkında bilgiler aldılar.

Kır Çiçeklerinin son durağı ise, bir destanın yazıldığı 
topraklar oldu. Gelibolu Yarımadasında Şehitler Abidesi, 
Anzak Koyu, Seddülbahir, Anafartalar gibi alanları gezen, 
Çanakkale Savaşında verilen mücadeleler, yapılan 
fedakârlıklar hakkında bilgiler alan Kır Çiçekleri, hayli 
duygulu anlar yaşadılar. 

Kır Çiçeklerinin gezisine, Destek Birimler ve Yurtlar 
Müdürü Ayşen İnci, Kurumsal İletişim Yönetici Yardımcısı 
Aslı Elmase, belletmen öğretmen Meriç Kurgun, yurt 
personeli Resmiye Ateş, Ayşe Erkök de eşlik etti.

‘Rotaract’lardan
Kır Çiçekleri’ne jest

Kır Çiçekleri 
destanın 
yazıldığı 
topraklarda
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GÜLER-OSMAN KÖSEOĞLU ORTAÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Kır Çiçeklerinin sosyal ve kültürel etkinlikleri hız kazandı.

Okuma bilincinin geliştirilmesi amacıyla yurtta yapılan ilk “kitap ile sohbet” etkinliğinde, bir eğitim-öğretim 
döneminde okunup incelenecek kitapların tanıtımı yapıldı, Yılmaz Özdil’in “Kemal Atatürk” kitabından parçalar 
okundu, Yasemin Sungur’un “neden kitap okumalıyız, nasıl okumalıyız?”konulu videoları izlendi.

Kitap ile sohbet etkinlikleri





Tatlı Dil 

Y A Z A R L A R
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 Sözel iletişimin iki boyutu var: anlatma ve anlama… Anlatırız, bunu konuşarak, 
yazarak yaparız. Konuşulanları dinleyerek, yazılanları da okuyarak anlarız.  Sağlıklı, etkili bir 
iletişim için bu dört becerinin de kazanılması gerekir, değilse anlaşmazlıklar, yanlış   
anlamalar, kırgınlıklar, kısacası iletişim kazaları ortaya çıkar. Herkes için geçerli bu, mesleği, 
çalıştığı alan ne olursa olsun… Yeri gelir anlatan olur, yeri gelir anlayan olur.
 Biz konuşma üzerinde odaklanalım. İnsanın, can kulağıyla dinlenilmesi, bu da 
yetmez, tam ve doğru anlaşılması için doğru, düzgün konuşması gerekir, hele bir de etkili 
konuşursa tadından yenmez. Konuşma yalnızca anlatım aracı değil çünkü, dinlemeyle 
bütünleşince anlaşma aracıdır da… (Taşer, 1982) Konuşma yetkinliği, H.A. Overstreet’in dediği 
gibi, kişiliği de, düşünsel gelişimi de belirleyen ana etmendir (Özdemir, 1986:15) Doğru, 
düzgün konuşmak için birincil koşul, çok okumak… Okudukça insanın sözcük dağarcığı 
zenginleşir, düşünme gücü gelişir, derinleşir. Bilgili olmalı, bu da ikinci koşul… Söyleyeceği 
sözü, konuşacağı ‘bir şeyleri’ olmalı. İnsan konuşacağı konuda fazlaca bilmeli ki, bazılarını 
unutsa bile aklında kalanlarla akıcı, dinleyenin tat alacağı biçimde konuşabilsin. Dahası, iyi 
konuşma örneklerini dinlemeli, tabii ki- beceri yapıla yapıla kazanılacağına göre- konuşmalı…
 Ne ki bir yapıcı konuşma var, bir de yıkıcı… Yapıcı konuşma insanı yaklaştırır, çeker. 
Yıkıcı konuşmaysa insanı uzaklaştırır, kaçırtır. Yıkıcı konuşan en son bile söylenmeyecek 
olanı en başta söyler, öyle söyler ki, ineğe buzağısını attırır.
 Nasıl yeri geldiyse, bir derste, en son bile söylenmeyecek olanı başta söylemek çok 
daha   kötü, çok daha yanlış, dedim. Bu sözüm üzerine bir kız öğrencim sessizce, için için 
ağlamaya başladı, gözyaşları sicim gibi yanaklarından süzülüyordu. Dersten çıkınca göz göze 
geldik. Yanıma geldi, hocam konuşabilir miyiz, dedi. Yorgunum, hemen yemeğe gidip gelecek 
kadar vaktim var. Ateşim de var, üstelik yeniden yükseldi. Ama nasıl hayır derim. Zaman 
ayırdım, dinledim.
 Sonda söylenmeyecek olanı bile ilkin söyleyen öz annesiymiş. Özlemiş ailesini, hafta 
sonu gitmiş. Ama annesi açmış ağzını yummuş gözünü, söylenmiş durmuş, suçlamış hep.
Şu sözleri annemden çok duyardım:
    *Üç yutkun bir söyle
      *Söylediğini ilkin kulağın duysun
    *Küçük seninle konuş (Sakin konuş, bağırma)
 Leylâ Navaro (2003: 117), bir mimarı anlatıyor. Bilinir, mimarın işlerinin bir ucu 
belediyede. Bu mimar belediyedeki işleri çabucak olsun diye kızıp bağırdıkça, işiniz bu, 
göreviniz, yapacaksınız diye ikide bir çalışanlara çıkıştıkça, inadına işi yürümüyor, bir yerde 
takılıp kalıyor. Bugün git, yarın gel deniyor, git gel işi bitmiyor. Bu arada mimar ‘insan ilişkileri’ 
seminerine katılıyor. Seminerdeki eğitim ilerledikçe ayırdına varıyor ki, belediyede çalışanlar da 
saygı duyulması gereken insanlar… Sonrasında yaklaşımını değiştiriyor, güler yüz gösteriyor, hal 
hatır soruyor, teşekkür ediyor. Hayret, günlerdir aksayan, tıkanan işleri çabucak 
sonuçlandırılıyor. Yaa, atalarımız boşuna dememiş, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır diye.
 Dale Carnegie, postanede sıra beklerken görevlinin mektup tartmaktan, pul 
vermekten, para alıp üstünü vermektenyorulduğunu gözlemliyor. Bu insana güzel bir şey 
söylemeliyim diyor, ama sözüm inandırıcı olmalı. Dikkatlice baktığında saçlarının çok güzel 
olduğunu ayrımsıyor, bunu söylüyor. Söyler söylemez görevli canlanıyor, yorgunluğunu 
üzerinden atıveriyor, gülümseyerek “Eskiden daha da güzeldi” diyor(Akt. Işık, 2004: 78).

Recep NAS

ÇEK Ortağı
recepnas@uludag.edu.tr
http://recepnas16.blogspot.com.tr
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 Televizyonda bir belgesel  (Zihin Oyunları) izledim. Kafeteryanın kasiyeri olan kadın 
–deney gereği- tüm müşterilerine para üstünü fazla veriyor. Ama kimine güler yüz gösterip 
güzel sözler söylüyor, kimine soğuk, kaba davranıyor. Güler yüz gösterdikleri fazla parayı 
dönüp geri veriyorlar, öbürleriyse –fark etseler bile – parayı ceplerine atıp gidiyorlar.
 Dilbilimci, çevirmen Mîna Urgan (1915-2000), yaşamının son yıllarında yazdığı çok 
satılan ‘Bir Dinozorun Anıları’ adlı kitabında anlatmıştı. Arnavutköy Amerikan Kız Kolej’inde 
okurken bir öğretmenin yüzüne sertçe “sizden nefret ediyorum” diyor. Öğretmen sıcacık, 
yumuşacık bir sesle, “ama neden?” diye soruyor. Mîna Urgan’ın bu sakin, sevecen duruş 
karşısında söyleyeceği bir sözü yok, ağlayarak oradan kaçıyor. 
 Denir ya, hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa… Konuşa konuşa, ama 
ne söyleneceğinden daha önemli olan, nasıl söyleneceği… 
 Bir kral geleceğini merak etmiş, “Bana bir bilici (kahin) bulun” diyor. Arayıp, sorup 
soruşturup bir bilici buluyorlar. Bilicilerin önünde bir küre olur ya, ona bakıyor. Durum kötü, 
kralın ömrü azalmış, yakında ölecek. Bilici gördüğünü- sözünü sakınmadan- söylemiş. 
 “Kralım yakında öleceksiniz!”
 Kral bozuluyor, böyle bir sözü kimse duymak istemez, kral da… “Uçurun kellesini” 
diyor, “bana doğru dürüst bir bilici bulun.” Başka bir bilici bulup getiriyorlar, o da bakıyor 
küresine, sonuç aynı, kral yakında ölecek. Ama o şöyle diyor,  “Kralım, müjdemi isterim. Siz 
Tanrının sevgili kulusunuz. Tanrı size evlat acısı göstermeyecek.”
 Bu sözler kralın çok hoşuna gidiyor, kese kese altın veriyor ona.
 Bir öykücük daha… Bir kralın düşünde (rüya) otuz iki dişi birden dökülüyor. Hayırlı 
olsun deyip getirtilen ‘düş yorumcusu’na düşünü anlatıyor. Yorum şöyle,
 “Kralım yakınlarınızın hepsi ölecek, siz yalnız kalacaksınız” Bunun da kellesi gidiyor. 
Başka bir yorumcuysa, 
 “Kralım, siz yakınlarınızın hepsinden çok yaşayacaksınız” deyip altınları kapıyor.
 Yusuf Has Hacib’den iki dize:
 İnsan dilince değişir kader
 Ya yurda baş olur ya başı gider
      Atasözlerimiz de var:
      *Dilin kemiği yok
      *Dilin cirmi (oylum) küçük, cürmü (kabahat)büyük
      *Dil söyler saklanır, baş belaya katlanır
      *İstediğini söyleyen, istemediğini işitir
      Mevlânâ’nın da bir dörtlüğü var:
 İnsanda güzel olan yüzdür
     Yüzde güzel olan gözdür
 Ama insanı insan yapan
     Ağzından çıkan sözdür
 Ama en güzelini Bizim Yunus, Yunus Emre söylemiş (Eyuboğlu, 1981: 58):
 Sözünü bilen kişinin Kişi bile söz demini
 Yüzünü ağ [ak]ede bir söz  Demeye sözün kemini
     Sözü pişirip diyenin Bu cihan cehennemini
     İşini sağ ede bir söz      
 Sekiz uçmağ[cennet]ede bir söz

 Söz ola kese savaşı
 Söz ola kestire başı
     Söz ola ağulu aşı
 Balıla yağ ede bir söz
     Beslenme uzmanları tatlıdan uzak durun, diyorlar ya, tatlı dilden değil tabii. Tatlı dil 
kendine çeker zaten. Tatlı yemesek de tatlı konuşalım, hadi buyurun…
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Çağdaş Eğitim Kooperatifi sosyal sorumluluk projesi ÇEK(İ)MECE, beş yıl önce ekip yeşerttiği umut 
tohumlarına Bursa’nın ardından Ağrı daki köy anaokulunu da ekledi.

Ağrı’ya umut gönderdi

ÇEK(İ)MECE ile gülümseten başlangıç

Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Dedeli köyü Sebahattin Yıldız Anaokuluna yeni atanan genç bir öğretmen, okuldaki 
malzeme eksikleri için ÇEK(İ)MECE ekibine ulaştı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan liste, kısa zamanda 
toplandı ve yeni sahiplerinin ellerinde eğitime bir ışık daha yakmak için Ağrı’ya gönderildi.

ÇEK(İ)MECE ekibi geleneksel hale getirdiği “Gülümseten bir başlangıç için 1 kediyi besler misin?” 
etkinliğini bu yılda devam ettirdi.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi Sosyal sorumluluk projesi ÇEK(İ)MECE, 
birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilere kedi maması hediye etti. 
Çocuklara, “Sokak kedilerini besler misiniz?” diye soran ekibe 
yanıt, ailelerden gelen fotoğraflar oldu. Sokak kedilerini besleyen 
öğrenciler, okul ve aile işbirliği ile hayvan sevgisini pekiştirdiler.
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GÖRÜKLE
YÜKSEKÖĞRENİM
ÖĞRENCİ YURDU
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GÖRÜKLE YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURDU

Çağdaş Eğitim Kooperatifi Görükle Yükseköğrenim Yurdu öğrencileri, Rotary Kulübü tarafından gerçekleştirilen 
“Ryla Semineri”ne katıldı. 

“İçindeki lideri keşfet” konulu seminerde, alanında uzman pek çok isimle tanışma fırsatı bulan öğrenciler, 
liderlerle etki alanı oluşturma ve geliştirme, çalışma ve iş teklifi, liderlik ve iletişim, kişisel görüş testi, nasıl 
algılanıyorum gibi konularda eğitimler aldılar.  

Çağdaş Eğitim Kooperatifi Görükle Yüksek Öğrenim Öğrenci 
Yurdu 2019 yaz döneminde yenilendi. 

Kız öğrenci yurdu olarak kullanılacak olan D Blok yenileme ve 
revizyon çalışmaları ÇEK Emanet Komisyonu tarafından 
tamamlandı ve yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerine 
kapılarını açtı.

Çiçek gibi yurt

“İçindeki
lideri keşfet”






