


ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ
ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

      
Uyguladığı kooperatif  modeli  ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum 

olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin içinde yer 
almış; örnek olmuş, eğitim alanında birçok ilke imza atmıştır. 

Kooperatifimiz, ülkemizde ve dünyada eğitim, bilim ve teknolojik gelişmeleri, 
bünyesinde  bulundurduğu  Eğitim  ve  Bilim  Kurulu  ve  Eğitim  Koordinatörlüğü  ile 
yakından izlemekte olup bu konularda çok büyük bir birikime sahiptir.

Anaokulu ile başlayan okullaşma sürecimiz ilköğretim okulumuz ile yeni  bir 
aşamaya girmiştir. 
        

Yüksek  Öğrenim  ve  Ortaöğrenim  Yurtlarımız  ile  Anaokulumuz  eğitimde 
ulaştığımız noktayı somut bir biçimde göstermektedir. 

Çağdaş  Eğitim  Kooperatifi  3  Mart  İlköğretim  Okulu,  eğitim  ortamı,  öğretim 
programları,  okul  projeleri,  sosyal  etkinlikleri,  okul  aile  ilişkileri  ve  öğretmen 
yeterlilikleri açısından yeni öğretim yılına hazır olarak başlıyor.

Okulumuza ilişkin tanıtıcı bilgiler;
 
1. Okulun adı nedir? Niçin bu ad verildi?

Okulumuzun adı Çağdaş Eğitim Kooperatifi Özel 3 Mart İlköğretim Okulu ‘dur. 
3 Mart 1924 tarihi Cumhuriyetimizin 3 temel yasasından biri olan ‘’Öğretim Birliği 
Yasası’’nın kabul edildiği  tarihtir.  Ülkemiz için bu tarihin çok önemli bir dönüm 
noktası olduğuna inandığımız için bu tarih okulumuzun adı olarak seçilmiştir.

2. Uludağ Üniversitesi ile Çağdaş Eğitim Kooperatifinin ilişkisi nedir?          
Okulumuz, Çağdaş Eğitim Kooperatifi ile Uludağ Üniversitesinin yapmış oldukları 
protokol ile 49 yıllığına üst hakkı yoluyla tahsis edilen arsa üzerinde kurulmuştur.
Uludağ  Üniversitesi  Eğitim  Fakültesi’nin  uygulama  okulu  olduğumuzdan 
öğretmenlerimiz  eğitim alanındaki  gelişmeleri  sürekli  öğrenme olanağına sahip 
olacaklardır.

3. Eğitim –öğretime ne zaman başlanacak?
    Okulumuz 2010-2011 Eğitim –Öğretim yılında eğitim ve öğretime başlayacaktır.

4. Öğretime hangi sınıflarla başlanacak? Sınıflar kaç kişilik olacak?
Öğretime anasınıfı (hazırlık sınıfı) 2 şube, ilköğretim 1.sınıf 4 şube ve ilköğretim 
2.sınıf 4 şube olmak üzere toplam 10 derslik ile başlanacaktır.
Hazırlık sınıfları 20, 1.ve 2.sınıflar 24 kişi olacaktır.

5. Eğitim –öğretim hangi saatler arasında yapılacak?
Okulumuzda 08:30.-17:15 saatleri arasında tam gün eğitim yapılacaktır.
08:30-15:25  saatleri  arasında  zorunlu  ve  seçmeli  dersler,15:35-17:15  saatleri 
arasında  ders  dışı  etkinlikler  (spor,  drama,  kültürel  ve  sosyal  etkinlikler  vb.) 
yapılacaktır.



6. Okul ücreti ne kadardır?
Okul ücretimiz KDV dahil (eğitim 7.300 TL+yemek 1.200 TL) 8.500 TL’dır. Servis 
hizmeti bu ücretin dışındadır. Servis ücreti okula uzaklığa göre belirlenecektir.

7. Hazırlık sınıfı ne kadardır?
Hazırlık Sınıfı ücretimiz KDV dahil (eğitim 5.300 TL+yemek 1.200 TL) 6.500 TL’dır. 
Servis hizmeti bu ücretin dışındadır. Servis ücreti okula uzaklığa göre belirlenecektir 

8. Özel indirimleriniz var mıdır?
Uludağ Üniversitesi akademik, idari ve yardımcı personele eğitim ücretinden   
% 30 oranında indirim uygulanacaktır. Uludağ Üniversite personeli yıllık hazırlık 
sınıfı için 4.900 TL, 1. ve 2. Sınıflar için 6.300 TL ödeyecektir.
Ayrıca öğretmenlere %10,  kardeş çocuklardan her birine %10, peşin ödemelere 
%10  indirim  uygulanacaktır.  Birçok  koşulu  birden  taşıyanlara  bu  oranlardan 
sadece biri uygulanacaktır. 
Kurum ve kuruluşlara öğrenci  sayısı  üçten (3) az olmamak kaydıyla  yüzde 10 
grup indirimi uygulamaktadır.
Çağdaş Eğitim Kooperatifi üyelerine 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde geçerli 
olmak üzere yüzde 10 indirim yapılmaktadır.

9. Burslu öğrenci okutulacak mı?
Hazırlık sınıfı dâhil olmak üzere tüm sınıflarımızda burslu öğrenci okutulacaktır. 
Kayıtlı  öğrenci  kapasitemizin  oranında  burslu  öğrenci  okutulacaktır.  Burslu 
öğrencilerin %30 u üniversite personelinden durumu bursluluk koşullarına uyanlar 
arasından seçilecektir.

10. Bursluluk koşullarınız nelerdir?
Anne ya da babasından herhangi birinin ya da her ikisinin hayatta olmaması,
Maddi durumunun elverişsiz olması,
Okuyan kardeş sayısı,
Yetenekleri  Beşevler  Anaokulu  ya  da  Rehberlik  Araştırma  Merkezlerince 
saptanmış olması,
Çocuk ve aile ile görüşme sonucu kanaatin oluşması

11. Okulda hangi dersler okutulacak ve ne tür etkinlikler yapılacak?
   
   Dersin Adı                           1.sınıf                     2.sınıf                      3.sınıf
     Türkçe         10                    10                    10
     Matematik 5 5 4
     Hayat Bilgisi 5 5 5
     Yaratıcılık 1 1 1
     Görsel Sanatlar 2 2 2
     Müzik 2 2 2
     Beden Eğitimi 2 2 2
     Trafik Eğitimi 1 1 1
    

TOPLAM : 28 28 28 
      

Yabancı Dil                           7                    7                               7



     Seçmeli Dersler
     Spor Etkinlikleri 2 2 2
     Bilişim Teknolojileri 1 1 1
     Satranç 1 1 1
     Drama 1 1 1

     TOPLAM : 40 40 40 

Not:  1.  2.ve  3.  sınıflarda  her  ay  drama  dersinin  (1)  bir  saatinde  ilgili  rehber 
öğretmen tarafından Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık yapılacaktır.

12. Okulda yemek verilecek mi? Kantin bulunacak mı?
Okulumuzda tam gün eğitim yapılacağından sabah kahvaltısı,  öğle  yemeği  ve 
ikindi kahvaltısı verilecektir. Bu hizmet yıllık ücretin içindedir.
Çocuklarımızın sağlıksız beslenmelerini  önlemek için kantin olmayacak;  okulda 
verilen yemeklerle sağlıklı beslenmeleri sağlanacaktır.

13.  Her öğrencinin yeteneklerine uygun alanlarda kendilerini  geliştirmelerine 
olanak sağlanacak mı?

Okulumuzda ezber eğitim yerine sosyal, kültürel ve eğitsel alanlarda kendini ifade 
edebilen,  kendini  geliştirmelerine olanak sağlayan bir  eğitim uygulanacaktır.  Spor 
yapan,  tiyatro,  folklor  oynayan,  şiir  okuyan,  sorumluluklarını  bilen  öğrenciler 
yetiştirilecektir.  Bunun  için  temel  yetenek  ve  ilgi  alanlarını  kapsayan  kulüpler 
oluşturulacaktır.(Spor Kulübü, Kültür ve Sanat Kulübü, Bilim ve Teknoloji Kulübü vb.)

14. Öğretmen, öğrenci, veli görüşleri yönetim tarafından dikkate alınacak mı?
Okulumuzda  katılımcı  ve  demokratik  bir  yapı  oluşturulacaktır.  Öğretmenler 
(Öğretmenler Kurulu) , öğrenciler,( Öğrenci Meclisi)  ve veliler (Okul Aile Birliği) 
oluşturulan kurullara katılarak söz ve karar sahibi olacaklardır.

15. Kayıtlarınız kesin olarak ne zaman başlayacak? Kayıt işlemleri sırasında ne 
gibi belgeler istenecek?

Kayıtlarımız,  06.06.2010  Pazar  günü  yapılacak  tanıtım  toplantısından  sonra 
başlayacak. Kayıtlarda;

• Öğrenci Kayıt Formu
• Öğrenciye Ait Bilgiler (e-okul için)
• Nüfus kâğıdı, (Öğrencinin ve Öğrenci velisinin nüfus cüzdanı fotokopisi)
• Fotoğraf, (4 adet) , ayrıca anne ve babanın ayrı ayrı birer fotoğrafı
• Veli İletişim Bilgileri
• Sözleşme 
• U. Ü. Personeli olan velilerimizin "Üniversite Personel Kimlik" fotokopisi
• Görüşme (öğrenci ve veli ile ayrı) günleri ayrıca bildirilecekir.

16. Sanata ve spora gereken önem verilecek mi?
Sanatsal,  sportif,  eğitsel  ve  kültürel  etkinlikler  eğitim sistemimizin  vazgeçilmez 
koşulları arasındadır. 

17.  Sosyal  ve  Kültürel  Etkinlikler  için  uygun  alanlar  sağlanmış  mı?  Bu 
etkinlikler ücretsiz olarak sunulacak mı?



Sosyal  ve  kültürel  etkinlikler  için  Spor  salonu,  resim  ve  müzik  derslikleri,  
kütüphane, satranç odası ile çok amaçlı salonumuz bulunmaktadır.
Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler Uludağ Üniversitesi’nin desteğiyle 
bilimsel olarak yürütülecektir. Örneğin:
Drama etkinlikleri : Güzel Sanatlar Fakültesi
Sportif etkinlikler : Beden Eğitimi ve spor Bölümü
Çevre ve doğa etkinlikleri : Veteriner ve Ziraat Fakülteleri
Rehberlik ve Psikolojik Destekleri : Eğitim Fakültesi 

18. Okulun sağlık birimi, doktoru, hemşiresi olacak mı?
Okulun  sağlık  odası  ile  terapi  odası  (meditasyon)  ve  sağlık  birimi  vardır.  Bu 
birimde kadrolu bir hemşire ile yarı zamanlı çalışan bir doktoru vardır.
Öğretmenler  ve  çalışanlar  İlk  Yardım   bilgileri  ile  donanımlı   ve  İlk  Yardım 
Sertifikalı olacaklardır.
Ayrıca Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden sağlık hizmeti desteği alınacaktır.

19. Okula ulaşım, trafik açısından güvenli ve rahat mı?
Okula ulaşım servis araçları veya metro ile sağlanacağından oldukça güvenli ve 
rahattır. Yerleşke taşıt trafiğine kapalı olacaktır.

20. Yemekhane ve tuvaletlerinde sağlık koşulları göz önünde bulundurulacak 
mı?

Beşevler Anaokulumuz bu konuda en güzel örnektir. Temizlik ve sağlık koşulları 
tam olarak sağlandığından ‘’Beyaz Bayrak’’ ile ödüllendirilmiştir. Okulumuzda da 
temizlik  ve  sağlık  koşulları  en  az  verilecek  eğitim  kadar  önemlidir  ve  özen 
gösterilecektir.

21. Okul giriş çıkışlarında okul güvenliği yeterli olacak mı?
Okula  giriş  çıkışlar  eğitim  yerleşkesi  bahçesinden  olacağı  için  okul  güvenliği 
açısından hiçbir sorun olmayacaktır.

         Okul servislerinde;
• Mobil telefon,
• Deneyimli ve eğitimli sürücü ve hostes,
• Emniyet kemerli koltuklar,
• Güvenlikli camlar,
• Velilere dağıtılacak bilgi kartları,
• Güzergâh zaman cetveli bulundurulacaktır.

22. Okulda güvenlik birimi olacak mı?
Okul girişinde güvenlik birimi ve güvenlik elemanı olacaktır.  Öğrenciler giriş ve 
çıkışlarda  dijital  araçlarla  izlenecektir.  Okulumuz  24  saat  süreyle  güvenlik 
görevlileri ve kameralarla izlenecek, denetim altında bulundurulacaktır.

23. Öğrencilerin devam durumu nasıl izlenecek? Veli nasıl bilgilendirilecek?
Öğrenciler  okula  girişlerde bilgisayar  ortamında tanınacak,  Bilgi  İşlem Merkezi 
tarafından kayda alınacak; ilk dersin sonunda veliye bilgi verilecektir.

24. Veli –Öğretmen görüşme şekli nasıl olacak?
Veli  öğretmen görüşmesi  bir  program dâhilinde (randevu sistemi  ile)yapılacak; 
görüşme gün ve saatleri velilere bildirilecektir.  Veliler, fotoğraflı  kimlik belgesini 



güvenlik görevlilerine teslim edip ziyaretçi kartı alarak içeri girebileceklerdir. Veli  
önceden bilgi vermek suretiyle program dışında da görüşme yapabilecektir.

Tüm  bunlara ‘’  evet  ‘’  diyorsanız  Çağdaş  Eğitim  Kooperatifi  3  MART 
İLKÖĞRETİM OKULUNU ’ nu tercih etmişsiniz DEMEKTİR.
 


