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Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve 
Çağdaş Eğitim Kooperati� Özel 3 Mart Beşevler Anaokulu’nun ortak çalışmasıyla, 

6 yaş grubundaki çocukların hayal gücünü yansıtan 
“Çocuk Sokağı Projesi” hayata geçti.

Çamlıca Mahallesi / Begonya Sokak
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Değerli ÇEK Gönüllüleri,
Öncelikle, uzunca bir aradan sonra yeni bir eğitim-öğretim dönemine yüz yüze 

başlamaktan dolayı tüm ÇEK ailesi olarak duyduğumuz mutluluğu sizlerle yürekten 
paylaştığımı belirtmek istiyorum.

Bir yılı aşkın bir süredir yaşadığımız salgın sürecinde her alanda olduğu gibi 
yaşantımızın önemli bir parçası olan eğitimde de sıkıntılı anlar geçirdik.

Yönetimimizin, yöneticilerimizin, çalışanlarımızın, velilerimizin ve 
öğrencilerimizin önemli katkıları ve üstün çabaları ile bu zorlu dönemi de başarılı bir 
şekilde aştık.

Salgın nedeniyle dikkat edilmesi gereken kurallara tam uyulması amacıyla 
yatırımlar yaptık. Güçlü teknolojik altyapımız ve bunu etkin bir şekilde kullanabilen 
eğitim kadromuzla salgın sürecini başarıyla yönettik.

Bu süreçte katkısı olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Bir başka gurur kaynağımız da bu yıl liselerimizden mezun ettiğimiz 
öğrencilerimiz -58- oldu.

Bunların ÇEK 3 Mart Eğitim Kurumlarımızdan gelen öğrencilerimizden 
oluşması bizlere bir ilki yaşattı. Öğrencilerimiz,  yüzde 86’lık üniversiteye yerleşme 
başarısıyla bizleri onurlandırdı.

Toplam 4,1 milyon adayın girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS), 
mezunlarımızdan yüzde 21’inin ilk 15 binde, yüzde 34’ünün ilk 35 binde, yüzde 
59’unun da ilk 70 binde yer alarak ülkemizin en iyi 15 üniversitesini kazanması, eğitim 
kurumlarımızın akademik açıdan başarısını da gözler önüne serdi.

Başta öğrencilerimizin velileri olmak üzere, katkısı olan öğretmenlerimizi, 
yöneticilerimizi ve  tüm çalışanlarımızı yürekten kutluyorum.

Eğitim-öğretime başladığımız bugünlerimizi taçlandıran bir diğer olay ise, 
yaşamları boyunca çağdaş eğitime katkı koymuş değerli hocalarımız Sayın Prof. 
Dr. Ulviye Özer ve Sayın Prof. Dr. Ziya Gökalp Özer’in isimlerinin Anadolu Lisemize 
verilmesi oldu.

Çağdaş Eğitim Kooperatifinin 1995 yılındaki ilk kıvılcımını ateşleyen 
23 kurucusu arasında yer alan Prof. Dr. Ulviye Özer, aynı zamanda ilkokul ve 
ortaokulumuzun “Kurucu Temsilcisi”, Eğitim ve Bilim Kurulumuzun da üyesidir.

Hayatlarını eğitime adamış değerli hocalarımızın, gerek Çağdaş Eğitim 
Kooperatifimize gerekse Bursa Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfımıza çok büyük emekleri 
ve katkıları vardır.

Kendileri Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “En iyi bireyler, kendinden 
önce ait olduğu toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına 
yaşamını adayanlardır” deyişinden hareketle yaptıkları özverili çalışmalar ile bizlere her 
zaman örnek olmuşlardır.

ÇEK ailesi adına yaptıklarınız için çok teşekkür ediyorum.

Çok Değerli ÇEK Gönüllüleri,
Gerçekleştireceğimiz genel kurulumuz ile yeni projelerimizi yaşama geçirecek 

olan yeni yönetimimizi oluşturacağız.

Genel kurulumuza katılımınız, sonrasındaki çalışmalara katkılarınız ve 
destekleriniz kurumlarımızın başarısı, devamlılığı, tanınırlığı açısından çok önemlidir.

26 yılda imece kültürümüzle oluşturduğumuz bu biricik, örnek yapılanmayı 
daha nice yıllar geliştirerek devamlılığını sağlamak bizlerin temel görevidir.

Hepimize bu sonsuz yolculukta sağlıklı günler ve kolaylıklar diliyorum.
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Bilge Şimşek, salgın koşulları nedeniyle 
Çanakkale Seramik Müzesi bahçesinde 
gerçekleştirilen genel kurulda yaptığı 
konuşmada, salgın döneminde etkinliklere ve 
aktivitelere ara vermek zorunda kaldıklarını 
ifade etti.

ÇEKBİRLİK oluşumu ve yurt yapımı 
konusunda yaşanan mali sorunlar hakkında 
bilgi veren Şimşek, Çanakkale’ye çağdaş bir 
eğitim kurumu kazandırma konusunda kararlı 
olduklarını, sorunları aşma konusunda birlikte 
çalışacaklarını söyledi.

Şimşek, “Yarım asırlık birikimi, deneyimi 
ve yaşama geçirdiği başarılı projelerle hepimize 
örnek olan Bursa Çağdaş Eğitim Kooperatifi 
de her fırsatta bizlere destek oluyor. Kent 
dinamiklerini arkamıza alarak Çanakkale’ye 
güzel bir eğitim kurumu kazandıracağımıza 
inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ardın tek liste halinde 
gidilen seçimde Çanakkale Çağdaş Eğitim 
Kooperatifi Yönetim Kurulu, Bilge Şimşek, 
Emine Meserret Muhtaroğlu, Gülay Özkan, Prof. 
Dr. Ebru Aktan Acar’dan oluştu.

Yönetim kurulunda yapılan görev 
dağılımında başkanlığı Bilge Şimşek, başkan 
yardımcılığını Emine Meserret Muhtaroğlu, 
muhasip üyeliği de Gülay Özkan üstlendi.

Başkan Buğra Küçükkayalar, Başkan 
Yardımcısı Turgut Yalkı ile birlikte yaptığı 
ziyarette, Celal Beysel’e kooperatif projeleri, 
hedefleri, mali yapısı ve yurt genelinde 
yapılanması konusunda bilgi verdi, ÇEK’in 
bugünlere gelmesinde emeği olan ve katkı 
sunmaya devam eden Beysel’e, yönetim kurulu 
ve çalışma arkadaşları adına teşekkür etti.

Merhum Prof. Dr. Ayhan Kızıl döneminde 
yönetim kurulu üyesi olarak görev aldığını 
anımsatan Beysel de, “Yönetiminde yer aldığım, 
bugünlere gelişini hayranlıkla takip ettiğim 
Çağdaş Eğitim Kooperatifinin bir parçası 
olmaktan dolayı çok mutluyum. Kuruluşundan 
günümüze tüm hayalleri gerçekleşen ÇEK’in, 
üniversite hedefinin de en kısa zamanda hayata 
geçmesini diliyorum” dedi.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Gönüllü Sivil Toplum 
Kuruluşlarıyla 40 Yıl” isimli kitabı ile Kır Çiçeklerinin eğitimine katkı sunan ÇEK 
eski Yönetim Kurulu Üyesi ve iş adamı Celal Beysel’e “Teşekkür” belgesi sundu.

Çanakkale Çağdaş Eğitim Kooperatifi, olağan genel
kurulda Bilge Şimşek ile yola devam dedi.

Bilge Şimşek güven tazeledi

Celal Beysel’den Kır Çiçeklerine destek



ÇEK ailesi sandık başına gidiyor
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Gündem:

1-Açılış ve divan kurulunun seçimi,

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

3- Yönetim  kurulu başkanının konuşması,

4- Konukların konuşmaları,

5- 2019 - 2020 yılları yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir tablosunun genel kurula   
   sunulması,

6- Genel kurula sunulan 2019 - 2020 yılları raporları ile bilanço ve gelir tablolarının görüşülmesi, kabulü veya reddi hakkında  
   ayrı ayrı karar alınması,

7- Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı aklanması,

8- Kooperatif adına alınacak taşınmazların en üst fiyatı ile satılacak taşınmazın en alt fiyatının kararlaştırılması,

9- Bütçe önerisi ve çalışma programının sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

10- İnşaat işlerinin yapım yönteminin kararlaştırılması ve emanet komisyonunun seçilmesi, 

11- Yönetim ve denetim kuruluna seçileceklerin sayılarının ve görev sürelerinin belirlenmesi,

12- Yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,

13- Bursa Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti seçimi,

14- Dilek ve öneriler.

15- Kapanış.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK), iki yıl aradan sonra sandık başına gidiyor.

Salgın koşulları nedeniyle ertelenmek zorunda kalınan genel kurulun ilki 16, çoğunluk sağlanamaması 
halinde 23 Ekim 2021 tarihinde saat:14.00’te 3 Mart Eğitim Kurumları Konferans Salonunda yapılacak.

Genel kurul öncesi 2019 - 2020 yılları bilanço, gelir tablosu, yönetim kurulu çalışma ve denetim kurulu  
 raporları, ÇEK Güler – Osman Köseoğlu Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdunda 6 Eylül 2021 tarihinden  
  itibaren ortakların denetimine sunuldu.

   Çağdaş Eğitim Kooperatifi ortakları genel kurulda, Yönetim, Denetim Kurulu ile  
     Emanet Komisyonu üyelerini belirleyecek.
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İsim verme nedeniyle lisede 
düzenlenen törene, Prof. Dr. Ulviye 
& Prof. Dr. Ziya Gökalp Özer çifti, 
ÇEK Başkanı Buğra Küçükkayalar, 
Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. 
Füsun Kuter, Prof. Dr. Müfit Parlak, 
Prof. Dr. Rüçhan Uz, Turgut Yalkı, Aral 
Alkan, Zafer Tolunay, Erdal Aktuğ, 
Eralp Atabek, Denetleme Kurulu 
Üyesi Süheyla Toppamuk, Danışma 
Yüksek Kurulu üyeleri Ali Kara, 
Fehmi Enginalp, kurum müdürleri, 
öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Ulviye Özer, yaptığı 
konuşmada, eşinin ve kendisinin eğitimde fırsat eşitliğini sunan Türkiye Cumhuriyetinin okullarında okuduklarını, vatandaşların 
vergileri ile açılan eğitim kurumlarına ve ülkeye hizmet borcu bilinci ile yetiştirildiklerini ifade etti.

Gerek bu bilinç, gerekse Atatürk’ün, “En iyi bireyler, kendinden önce ait olduğu toplumu düşünen, onun varlığının ve 
mutluluğunun korunmasına yaşamını adayanlardır” deyişinden hareketle eğitim kurumlarına destek vermeye başladıklarını 
kaydeden Prof. Dr. Özer, 15 yaşında kaybettikleri kızları adına Nilüfer’de Dilek Özer İlköğretim Okulunu yaptırdıklarını anımsattı.

Prof. Dr. Özer, kuruluşundan günümüze 26 yılda Çağdaş Eğitim Kooperatifinin kurumlarında gönüllü olarak sorumluluk 
üstlenerek görevler aldığını belirterek, “Kooperatifimizin eğitim alanındaki başarıları bizleri çok mutlu etti. Bugün sizlerle birlikte 

3 Mart Anadolu Lisemize ismimizin verilmesinin mutluluğunu 
paylaşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Buğra Küçükkayalar da, lisenin sade ama çok anlam 
yüklü bir törene tanıklık ettiğini vurguladı. Prof. Dr. Ulviye & Prof. Dr. 
Ziya Gökalp Özer çiftinin hakkının ödenemeyeceğine işaret eden 
Küçükkayalar, “Kurumun bugünlere gelmesinde çok emek verdiniz, 
vermeye de devam ediyorsunuz. Ne zaman ihtiyacımız olsa hep 
yanımızda oldunuz. Sizlere minnet borçluyuz.  ÇEK ailesi adına 
yaptıklarınız için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yönetim kurulu üyeleri de, Özer çiftine Çağdaş Eğitim 
Kooperatifine ve eğitime yaptıkları katkılar nedeniyle   
teşekkür ettiler.

Özer çiftinin ismi ÇEK’in lisesinde yaşayacak
Çağdaş Eğitim Kooperatifine ve eğitime yaptıkları katkılar nedeniyle, yaşamlarını 

“Çağdaş Eğitim”e ve çocukların okumasına adayan Prof. Dr. Ulviye & Prof. Dr. 
Ziya Gökalp Özer’in ismi, ÇEK Özel 3 Mart Anadolu Lisesine verildi.



3 Mart Eğitim Yerleşkesinde düzenlenen törene, 
ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Prof. 
Dr. Ulviye & Prof. Dr. Ziya Gökalp Özer, Prof. Dr. Yusuf 
Oğuzoğlu, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, 
veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından 4. sınıf 
öğrencisi Barış Ekin andımızı okudu.

Lise Müdürü Kaan Selçuk, uzun, zorlu ve yorucu 
bir süreçten sonra şimdi yeniden bir arada olmanın, okula, 
öğretmen arkadaşlara, öğrencilere, velilere kavuşmanın 
mutluluğu ve heyecanı içinde olduklarını bildirdi.

Salgın sürecinin devam etmesi nedeniyle ÇEK 
3 Mart Eğitim Kurumlarında her türlü önlemin titizlikle 
alındığına dikkati çeken Selçuk, hijyen koşullarına ve 
kurallara özen gösterilmesini istedi.

Selçuk, hiçbir zaman sadece akademik çalışmalara 
odaklanmayan 3 Mart Eğitim kurumlarının,  sporu 
önemsediğini, teknolojik gelişmelerle bilimsel süreci 
desteklediğini, müziği, resmi, bilişimi, yabancı dili 
öğrencilerine sevdirdiğini kaydetti. 

Bir bölümü ilkokuldan beri birlikte oldukları dönem 
mezunlarının üniversite sınavında önemli başarılara imza 
attığının altını çizen Selçuk, “Bu tablonun eseri, başarılarla 
okulumuzun adını taçlandıran, anaokulundan liseye tüm 
zamanını eğitime ve çocuklara adayan öğretmenlerimize 
teşekkür ediyor, öğrencilerimizden de mücadele etmelerini 
ve kendilerini aşmalarını istiyorum” dedi. 

Başkan Buğra Küçükkayalar da, 3 Mart Eğitim 
Kurumlarında sadece mevcut müfredatla yetinilmediğini, 
çocukların, sosyal yaşantılarında başarılı birer birey olacak 
şekilde kültür-sanatla, sporla, sosyal sorumluluk projeleri 
ile çağdaş bir geleceğe hazırlandığını vurguladı.

Bu yıl her iki lisemizden mezun olan 
öğrencilerimizin yüzde 86’sının yükseköğretim 
kurumlarına yerleştirilmesinin onur ve gurur 
verici olduğunu anlatan Küçükkayalar, velilere, 
öğretmenlere, yöneticilere ve tüm çalışanlara 
teşekkür etti.

Küçükkayalar, bu anlamlı günün, 
yaşamlarını çağdaş eğitime adayan Prof. 
Dr. Ulviye – Prof. Dr. Ziya Gökalp Özer’in 
isimlerinin 3 Mart Anadolu Lisesine verilmesiyle 
taçlandığını belirterek, bugüne kadar 
katkılarından ötürü Özer çiftine teşekkür etti, 
şükranlarını sundu.

Konuşmaların ardından Buğra 
Küçükkayalar, Prof. Dr. Ulviye – Prof. Dr. Ziya 
Gökalp Özer, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, 3 Mart 
Ortaokulu Müdürü Ayla Okumuş, 3 Mart 
Azizoğlu İlkokulu Müdürü Ebru Yılmaz, 3 Mart 
Halil Güleç Fen Lisesi – 3 Mart Anadolu Lisesi 
Müdürü Kaan Selçuk, 3 Mart Ulviye – Ziya 
Gökalp Özer Anadolu Lisesinin kurdelesini kesti. 

Öğrenciler okul marşı eşliğinde sınıflara 
uğurlandı.

ÇEK ailesi çifte mutluluk yaşadı
Bir yıl aranın ardından yeni eğitim – öğretim yılının başlamasıyla 3 Mart 

Eğitim Kurumlarının koridorları çocukların cıvıltılarıyla doldu, Prof. Dr. Ulviye &                
Prof. Dr. Ziya Gökalp Özer’in ismi, törenle 3 Mart Anadolu Lisesine verildi.
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ÖZEL 3 MART
BEŞEVLER ANAOKULU
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Öğretmenlerin 
eğitim günlüğü

Psikolog Azade Altıntaş 
Durmuş,  3 Mart Beşevler Anaokulu 
hazırlık sınıfı öğretmenlerine “Çocukta 
bağlanma ve duygu regülâsyonu” 
konulu eğitim verdi. 

Durmuş, iki gün süren 
eğitimde, çocuklarda güvenli 
bağlanma, duygu geçişleri, duygularını 
özdenetim ile ifade edebilme 
becerileri ve çeşitli uygulama 
etkinlikleri hakkında bilgiler verdi. 

Özel 3 Mart Beşevler Anaokulu öğretmenlerine, “Okul öncesinde 
okula uyum ve davranış bozuklukları” konulu eğitim verildi. 

Öğretmenlere “okula uyum” eğitimi

Anaokulunda veli–öğrenci tanışma günü

Klinik Psikolog Derya Karakoyunlu 
verdiği eğitimde, okula yeni başlayan 
öğrencilerde farklı tutumları gözlemleme, 
çocuklarda bireysel farklılık, anne, baba, 
öğretmen iletişimi ve çocuğu okula hazırlama 
konuları üzerinde durdu.

Okul öncesi dönemdeki çocukları 
herhangi bir kalıba sokmadan, olumlu, olumsuz 
gelişmeleri takip ederek, zorlayıcı olmadan, 
yapıcı yaklaşımlarla sürecin daha az sancılı 
atlatılabileceğini vurgulayan Karakoyunlu, 
uyum sürecinin 3-4 hafta sürebileceğini ifade 
etti.

Karakoyunlu, temaslı oyunlar 
oynamanın, çocuğun, öğretmenine ve 
arkadaşlarına karşı oluşacak güven duygusu 
artışına katkı sağladığını belirterek, davranış 
bozuklukları ve nedenleri hakkında bilgiler 
verdi.

3 Mart Beşevler Anaokuluna yeni eğitim – öğretim döneminde 
katılan öğrenciler ile veliler için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Sınıf öğretmenleri,  velilere, okula 
uyum, giriş-çıkış, çanta kullanımı, nöbet saat 
aralıkları, beslenme, haftalık bülten, branş 
dersleri, okul aile otomasyon sistemi, tuvalet 
kullanımı, sınıf içi hijyen, bahçe kullanımı, 
doğum günü, uyku süreci, beslenme ve uyku 
süreci hakkında bilgiler verdiler.

Veliler de, okuldan beklentilerini dile 
getirdiler. 
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Anaokulunda 
uyum haftası 

3 Mart Beşevler Anaokulu, yeni eğitim-öğretim 
yılıyla birlikte okula ilk adımı atan öğrencilerine 1 Eylül’de 
kapılarını açtı.

Yeni başlayan öğrenciler, uyum sürecinde okula 
davet edilerek aileleri ile tanışıldı, devam eden öğrencilerle 
kaynaşmalarının sağlanması amacıyla grup etkinliklerine 
yönlendirildiler.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, 3 Mart Beşevler Anaokulu 
öğrencilerinin tasarladığı Çocuk Sokağı ve Parkını yaşama geçirdi.

Çocuklar tasarladı büyükler yaptı

Çamlıca Mahallesinde yapılan Çocuk Sokağı ve Parkının açılış törenine, CHP 
Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın, Prof. Dr. Yüksel Özkan, Nilüfer Belediye Başkanı 
Turgay Erdem, ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, CHP Nilüfer İlçe 
Başkanı Fırat Yılmaz, ÇEK Başkan Yardımcısı Turgut Yalkı, çocuklar ve mahalle 
sakinleri katıldı.

Projede yer alan Defne Pera Karakaş ile projenin logosunu tasarlayan 
Kaan Kılınç, törende yaptıkları konuşmalarda, hayallerinin gerçeğe dönüşmesini 
sağlayanlara teşekkür etti. 

ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, proje ile çocukların soyut 
birçok tanımı somut olarak öğrenme, yaratıcılıklarını destekleyecek ortamlarda 
bulunma, sokak mobilyaları ve elemanlarını öğrenme fırsatı bulduklarını ifade etti.

“Çocuk Sokağı Projesi”ni her yönüyle farklı ve farkındalık yaratan bir 
proje olarak tanımlayan Küçükkayalar, “Şehrin yönetimine katkının çocuk yaşta 
başlaması olgusunu, duygu ve düşüncesini çocuklarımıza vermek bile başlı başına 
demokratiklik, çağdaşlık, bilimsellik, insancıllık ve doğaseverlik” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, 6 yaşından itibaren projede 
yer alan çocuklara teşekkür etti, yaşadığı kent üzerine kafa yoran ve bu projeye 
hayallerini koyan tüm çocukları sevgiyle kucakladı.

Konuşmaların ardından Küçükkayalar ve Erdem, beraberindeki çocuklarla 
parkın açılışını gerçekleştirdi.  Çocuklar günün anısına panoya el izlerini bırakıp, 
isimlerini yazarak unutulmayacak bir hatıraya imza attı.

Projeyle, yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik alanda 3 sokakta ‘tek yön’ ve 
‘yavaşlatılmış sokak uygulaması’ hayata geçirildi. 
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ÖZEL 3 MART
AZİZOĞLU İLKOKULU

ÖZEL 3 MART
ORTAOKULU
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3 Mart’ta buruk mezuniyet 
3 Mart Ortaokulu 8. dönem mezunları için, salgın koşulları

nedeniyle bir yıl gecikmeli mezuniyet töreni düzenlendi.
3 Mart Eğitim Yerleşkesinde 

düzenlenen törene, Çağdaş Eğitim 
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı 
Buğra Küçükkayalar, okul yöneticileri, 
öğrenciler ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Ayla Okumuş, 
törende yaptığı konuşmada, salgın 
koşulları nedeniyle 90 öğrenciyi bir 
yıl gecikmeli de olsa sade bir törenle 
uğurlamak zorunda kalmalarının 
üzüntüsünü dile getirdi. 

Velilerden gelen talebi 
dikkate alarak töreni düzenlediklerini 
vurgulayan Okumuş, zorlu süreçte 
desteğini esirgemeyen velilere, 
fedakârca, çalışan öğretmenlere ve 
personele teşekkür etti. 

Okumuş, “İnsan, hayal ettiği 
süre yaşar. Büyük hayaller kurun, sıkı 
çalışın. Sizler bizim umudumuzsunuz. 
Atatürk ilke ve devrimleri her zaman 
ışığınız olsun. ÇEK 3 Mart ailesi, sizleri 
her zaman anımsayacak ve yanınızda 
olacak. Bizleri unutmayın.  Yolunuz açık 
olsun” dedi.

Buğra Küçükkayalar da, zorlu 
sürecin ÇEK Yönetim Kurulu üyelerinin, 
yöneticilerin, çalışanların, velilerin, 
öğrencilerin katkıları ve üstün çabaları 
sayesinde olabildiğince başarılı bir 
şekilde aşıldığını vurguladı.
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Zorlukların yanı sıra, eğitimin çağın gerisinde kaldığını, 
cumhuriyet kazanımlarının erozyona uğratıldığını, bilimsel düşünceden 
giderek uzaklaşıldığını, laiklik ilkesinden yoksun kuşaklar yetiştirmek 
için sürekli eğitim politikalarıyla oynandığını işaret eden Küçükkayalar, 
“Laik, bilimsel, demokratik eğitim, Cumhuriyet’in kazanımları, çağdaş, 
aydınlık bir ülke ve çocuklarımızın geleceği için sessiz kalmamalıyız, 
elimizden geleni yapmalıyız” diye konuştu.

Eğitim – öğretim yaşamını başarıyla tamamlayan öğrencilere 
de seslenen Küçükkayalar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Her zaman demokratik değerlerden yana olun, aklın ve bilimin 
öncülüğünde ilerleyin, insan haklarına ve çevreye saygılı olun, doğayı 
koruyun, evrensel değerlere bağlı kalın, düşünce özgürlüğünden ve 
barıştan yana olun, hoş görülü, iyi bir dinleyici, sorgulayıcı, araştırıcı ve 
yardımsever olun.”

Buğra Küçükkayalar, okul birincisi Arda Kumaru’ya plaket 
takdim etti.

8. dönem mezunları, okul marşı eşliğinde keplerini atarak 
mezuniyet coşkusu yaşadılar.



Ortaokul Müdürü Ayla Okumuş 
toplantıda, genel işleyiş hakkında 
hatırlatmalar yaptı, öğrencilerin sınava 
hazırlık sürecinden bahsetti. 

8. sınıflar rehber öğretmeni Bilgen 
Mete “Liselere Geçiş Sistemi” ile “Sınav ve 
Kaygı” üzerine bilgiler verdi. 

Mete, LGS’nin içeriği, nasıl 
uygulandığı ve tercih dönemiyle ilgili 
ayrıntıları anlattı, bu süreçte öğrencilerde 
oluşabilecek kaygının en aza indirgenmesi 
konusunda okul ve ailenin vereceği destek 
konusunda paylaşımlarda bulundu. 

Bilgen Mete, öğrencilerin hazırlık 
döneminde süreci sağlıklı geçirmesi ve iyi 
bir sonuç  elde edilmesi için velilere öğütler 
verdi. 

3 Mart Ortaokulu yöneticileri, yeni eğitim – öğretim yılının açılmasına sayılı günler 
kala 5. sınıf öğrencilerin velileri ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

İlkokuldan devam eden ve nakil gelen öğrenci velilerinin katıldığı toplantıda, 
ortaokulla ilgili işleyiş, genel kurallar, kitap, kırtasiye, kıyafet, servis işlemleri ve özellikle 
salgın önlemleri hakkında genel bilgiler verildi. 

4. sınıf öğretmenleri ve rehberlik servisinin oluşturdukları sınıf listeleri okunduktan 
sonra sınıf ve branş öğretmenleri velilerle tanıştı. 
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3 Mart yeni 
döneme hazır

3 Mart Azizoğlu İlkokulu – Ortaokulu 
öğretmenleri, bir yılın planlamasını yapmak üzere kurul 
toplantılarını gerçekleştirdi.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin hazır 
bulunduğu toplantıda, 2020-2021 eğitim - öğretim 
yılının değerlendirmesi yapıldı, etkinlikler, projeler, sosyal 
sportif çalışmalar ile uygulanacak kurallar ele alındı.  

Sınav temposu hakkında velilere öğüt
Yeni eğitim- öğretim döneminde Liselere Geçiş Sisteminde (LGS) ter dökecek 

olan 3 Mart Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri ile velilerine sınav hazırlık süreci 
hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Velilerle 
tanışma 
toplantısı
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3 Mart Eğitim Kurumlarında anaokulu hazırlık ve 1. 
sınıfların veli bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

3 Mart Azizoğlu İlkokul Müdürü Ebru Yılmaz, 
konferans salonda yapılan toplantıda, velilere okulun 
işleyişi, rehber öğretmen Yeşim Çoruh Güler, “Okula 
uyum sürecinde anne-baba tutumları” , anaokulu ve 1. 
sınıf öğretmenleri de kendilerini tanıttı, dersler hakkında 
bilgiler verdi.

Toplantı, 1. sınıfların her yıl heyecanla beklenen 
şube ve öğretmen belirlemek için yapılan kura çekimi ile 
sona erdi. 

3 Mart Ortaokul Müdür Yardımcısı Burcu Yeşerdir eşliğinde yapılan gezide, Özel 3 
Mart Beşevler Anaokulu, Güler – Osman Köseoğlu Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu ve Görükle 
Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu ziyaret edildi. Kurum yöneticileri, ÇEK ailesine yeni katılan 
öğretmenlere yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Göreve yeni başlayan öğretmenler için ÇEK’i yakından tanımak, 
yapılan çalışmaları yerinde görmek amacıyla gezi düzenlendi.

Öğretmenler yeni döneme hazır

Kura heyecanı

ÇEK ailesini 
tanıyalım

3 Mart Azizoğlu 
İlkokul – Ortaokulu 
öğretmenleri, 
2021 – 2022 eğitim 
öğretim yılını seminer 
çalışmalarıyla açtı.

Yeni dönemi 
planlayan öğretmenler, 
geleneksel etkinliklerin 
yanı sıra yeni etkinlikler 
ve projeler hazırladı.

ÇEK Yönetim 
Kurulu Başkanı Buğra 
Küçükkayalar, okul 
konferans salonunda 
bir araya geldiği 
öğretmenlerle, 
eğitimde yeniliklerin, 
farklılıkların tartışılması, 
değişik fikirlerin ortaya 
konulması konulu bir 
söyleşi gerçekleştirdi. 
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Beceren’in verdiği eğitimde, öğretmenler,  
dans, müzik, konuşma, dil, vücut ve hareket 
birlikteliği ile çocuklara temel müzik eğitimi 
vermek, onların alışık oldukları elemanları 
kullanarak tamamen doğal yolla öğrenmeyi 
teşvik eden metot hakkında bilgi sahibi oldular.

Öğrencilerin okula uyumlarını kolaylaştırmak, akademik, sosyal ve sportif etkinliklerle, öğrenme ortamlarını, öğretmenlerini ve 
arkadaşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla yapılan programda öğrenciler, yeni öğrenim kademesine hazır olduklarını gösterdiler.

Yaşasın yüz yüze eğitim  

Orff Eğitmeni Nilay Beceren,  3 
Mart Eğitim Kurumları ilkokul 

öğretmenlerine  “OrffSchulwerk” 
semineri verdi. 

Nilay Beceren 
ile Orff Eğitimi

Öğrencilerin
tiyatro keyfi

3 Mart Azizoğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, 
“ARİDU-Galaktik DJ” isimli interaktif müzikli çocuk 
tiyatrosunu izlediler.

Nazım Hikmet Kültür Evi Tiyatro Salonunda 
sahnelenen oyuntda, beden perküsyonu, müzik, 
illüzyon, dans, akrobasi, sözsüz iletişim, yaratıcılık ve 
arkadaşlık temaları işleniyor. 

3 Mart Eğitim Kurumları anaokulu hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri, 2021 – 
2022 eğitim öğretim yılına okula uyum programı ile başladılar.
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ÇEK 3 Mart Azizoğlu İlkokulu – 3 Mart 
Ortaokuluna ait üç ayrı salonda 7-8, 9-10 ve 11-12 yaş 
kategorilerinde, düzenlenen turnuvaya, Ankara, Bursa, 
Eskişehir, Konya,  Kütahya ve İnegöl’den 130 dolayında 
öğrenci kayıt yaptırdı. Salgın koşulları nedeniyle 
sporcu sayısı 87’ye indirildi.

3 Mart Ortaokulu Müdürü Ayla Okumuş, 
turnuvayı, “maske, mesafe ve hijyen” kurallarına özen 
göstererek düzenlediklerini, sporcu ailelerini bahçede 
misafir ederek ikramda bulunduklarını bildirdi.

Üç kategoride mücadele edilen turnuvada, 
ilk üçe giren sporculara kupa, ilk beşe girenlere 
de madalya verildi. Kategorilerinde başarılı olan 
sporcular şunlar:

7-8 Yaş Kategorisi: 1. Kerem Arhan Akyüz, 
2. Alper Uzağ, 3. Eymen Güler, 4. Rüzgâr Odabaşı, 5. 
Ertuğrul Demirbağ, Nisa Nur Yener (8 yaş altı en iyi 
kız)

9-10 Yaş Kategorisi: 1.Cem Altuntaş, 2.Nil 
Sevinç, 3. Aras Önkür, 4. Oktay Egehan, 5. Uygar Altan 
Toptal, Nil Sevinç (10 yaş en iyi kız)

11-12 Yaş Kategorisi: 1. Batın Okur, 2. Muhsin 
Berat Erdem, 3. Emin Güray Çay, 4. Bulut Birşen, 5. 
Tuğra Emir Toptal, Ece Keskin (12 yaş altı en iyi kız) 

Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilcisi 
Mehmet Durak, turnuvayı düzenleyen Çağdaş Eğitim 
Kooperatifine, başarılı bir organizasyona imza atan 
3 Mart Eğitim Kurumlarına teşekkür etti, satranç 
konusunda çocuklarını yüreklendiren anne babaları 
kutladı.

ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Buğra 
Küçükkayalar da, turnuvada başarılı olan sporcuları 
kutladı.

Sporculara kupaları, madalyaları ve ÇEK 
tarafından hazırlanan katılım belgeleri, İl Temsilcisi 
Mehmet Durak, ÇEK Başkanı Buğra Küçükkayalar, 
İlkokul Müdürü Ebru Yılmaz, Ortaokul Müdürü Ayla 
Okumuş tarafından verildi.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi ile Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliğinin 
ortaklaşa düzenlediği satranç turnuvası, 11 – 12 Eylül 2021 tarihleri 
arasında ÇEK 3 Mart Eğitim Kurumları Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

ÇEK’ten satranç turnuvası
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3 Mart Azizoğlu İlkokulu-Ortaokulu beden 
eğitimi öğretmenleri tarafından düzenlenen 
İlköğretim Haftası Sokak Oyunları etkinlikleri, ilkokul 
öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sokak oyunları etkinliğinde, balık ağı, yakan 
top, birdirbir, tünel topu, kuş kafesi, yağ satarım 
bal satarım, çember geçirmece, müzikli heykel, 
aç kapıyı bezirgân, mendil kapmaca ve uçak gibi 
oyunlar,  dönüşümlü olarak oynandı.

Öğrenciler, etkinlik sayesinde unutulmaya 
yüz tutan sokak oyunlarını öğrenme fırsatı buldular.

140 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.

Cambridge sınavlarında 3 Mart farkı

3 Mart’ta sokak 
oyunları şenliği 

3 Mart Azizoğlu İlkokulu – Ortaokulu öğrencileri, Cambridge 
ESOL sınavlarında başarılarına bir yenisini eklediler.

Bahadır Hocamız
ödül koleksiyoncusu

3 Mart Eğitim Kurumları müzik öğretmeni Bahadır Sevik, 
katıldığı beste yarışmasından iki ödülle döndü.

Bahadır Sevik, Kayseri Talas Belediyesinin düzenlediği 
Karadut Türk Sanat Müziği Beste Yarışmasında, “Talas’ı çok 
seveceksin”  adlı bestesiyle birinci, “Gurbette ışıklar bir bir yanarken” 
adlı bestesiyle de mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yarışmanın jüri üyeliğinde, Zekai Tunca, Amir Ateş, Ali 
Şenozan, Tevfik Soyata ve Alaaddin Pakyüz yer aldı.



6. sınıf öğrencileri Çağla Çalova ve İmge 
Hacıbaba’nın sunduğu ÇEKPODCAST’in konuğu, 
Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı 
Buğra Küçükkayalar oldu.  

Yayında öğrencilerin sorularını yanıtlayan 
Küçükkayalar, kooperatifçilik ve çağdaş eğitim 
hakkında görüşlerini anlattı, 3 Mart öğrencileri için 
iyi temennilerde bulundu, öğrencilere farklı, aykırı 
düşünceler üretmekten korkmamaları gerektiğini 
öğütledi.

ÇEKPODCAST‘le yayındayız
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3 Mart İlkokulu - Ortaokulu            
öğrencileri ve öğretmenlerinin 

çalışmalarıyla geçtiğimiz eğitim-öğretim 
yılında yayın yaşamına “merhaba” diyen

ÇEKPODCAST, gün geçtikçe               
program sayısını artırıyor.

3 Mart Ortaokul öğrencilerine akademik çalışmaların yanı 
sıra, sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif alanlarda açılan kulüplerin 
tanıtımı ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Konferans salonunda yapılan bilgilendirmede, 4, 5, 6 
ve 7. sınıf öğrencilerine podcast, akıl oyunları, drama, STEM, 
bilgisayar destekli tasarım, satranç, müzik, basketbol, voleybol, 
hentbol, resim teknikeri, seramik, fotoğrafçılık, kalimba, ÇEKşef, 
İngilizce, modern dans, halk oyunları ve robotik kulüplerden 
oluşan liste sunuldu. Öğrenciler, ilgi alanlarına göre seçimlerini 
yaparak yer alacakları kulüpleri belirledi. 

Sosyal etkinlik ve 
kulüp seçimleri yapıldı

Velilileri 
bilgilendirdik

3 Mart Eğitim Kurumları sınıf ve 
branş öğretmenlerinin katılımıyla 3 ve 
4. sınıf velilerine yönelik bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirildi.

Rehber öğretmen Zekiye Akman, 
okul konferans salonunda yapılan 
toplantıda, 8-10 yaş gelişim dönemi 
özellikleri hakkında sunum yaptı. 

Sunumda, çocukların bireysel 
farklılıklar gösterebileceğini, yaşanan 
değişimlerin getireceği davranış şekillerinin 
yaş dönemi özelliklerine bakılarak 
öngörülebilecek bir seyir izlediğini ifade 
eden Akman, yetişkinlerin, çocuklara 
yaklaşım ve tutumlarını bu doğrultuda 
belirleyerek onlara istenilen davranışlar 
kazandırılabileceğini vurguladı.
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Fotoğraf: Adnan DÖNMEZ
Görsel Sanatlar Öğretmeni
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ÖZEL 3 MART
ULVİYE-ZİYA GÖKALP ÖZER 

ANADOLU LİSESİ

ÖZEL 3 MART
HALİL GÜLEÇ FEN LİSESİ



Spontan 
Psikolojik 
Danışmanlık 
Merkezi Kurucusu 
Uzman Psikolog 
Yılmaz Gürkan, 
3 Mart Lisesi 
öğretmenlerine 
farkındalık 
eğitimi verdi.  2 
modül olarak 
gerçekleştirilen 
ve 4 gün süren 
eğitimde 

öğretmenlerin, kişisel farkındalık, takım çalışması, yaratıcı 
drama ile etkili iletişim ve çatışma yönetimi, motivasyon, 
kurum kültürü ve değerler eğitimi konularıyla ilgili farkındalık 
kazanmaları amaçlandı.
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Lise yaşamına ilk adım
3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi – 3 Mart Ulviye-

Ziya Gökalp Özer Anadolu Lisesine yeni eğitim öğretim 
döneminde adım atacak 9. sınıf öğrencileri için uyum 
programı düzenlendi. İdarecileri ve öğretmenleri tarafından 
karşılanan öğrencilere, okul kuralları hakkında bilgilendirme 
yapıldı. 

Yıl boyunca derslerine girecek öğretmenleri ile 
tanışan liseli gençler arkadaşlarıyla yüz yüze buluşmanın 
heyecanını yaşadılar.

Zorlu maraton öncesi Erdek Kapıdağ’da düzenlenen kampa, 41 öğrenci, 10 öğretmen katıldı. Heyecanlı voleybol maçlarına sahne 
olan kampta, denizin ve güneşin tadını çıkaran öğrenciler, sınav öncesi  bol bol moral depoladılar.

3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi – 3 Mart Ulviye-Ziya Gökalp Özer Anadolu Lisesi 
öğrencileri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Erdek’te moral depoladılar.

Sınav öncesi moral kampı

Öğretmenlere 
farkındalık eğitimi

Öğretmenler
kurul toplantısı 

3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi – 3 Mart Ulviye-Ziya 
Gökalp Özer Anadolu Lisesinde yeni dönem öncesi kurul 
toplantıları sürüyor. Öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen kurul 
toplantısında, yıl boyu yapılacak çalışmalar, okul disiplini, sosyal 
etkinlikler ve öğrencilerin yabancı dil çalışmaları ele alındı.  
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Elele’den art arda başarı

Marmaris dans yarışmasında grubuyla üçüncülük elde eden 
Elele, solo etabını da aynı dereceyle tamamladı.Yarışmanın İstanbul 
ayağında grubu iki kez birinci olan Fırat Elele, İzmir etabında grubuyla 
ikinci, Bursa’daki solo performansında da ikinci olma başarısını 
gösterdi. 

Mezun öğrenciler, Orta Doğu’dan Boğaziçi’ne, İTÜ’den Yıldız Teknik’e, 
Galatasaray’dan İstanbul’a, Ankara’dan Bursa Uludağ’a, Dokuz Eylül’den 
İzmir İleri Teknoloji’ye, Ege’den Çanakkale 18 Mart’a, Bilkent’ten MEF’e 
nitelikli üniversitelere girme başarısı gösterdiler.

Lise Müdürü Kaan Selçuk, üniversite sınavında yüzde 86’lIk 
bir başarı sağlandığını belirterek, yorucu maratondan başarıyla çıkan 
öğrencilerini kutladı, öğretmenlere de teşekkür etti.

3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi – Ulviye – 
Ziya Gökalp Özer Anadolu Lisesi 12. sınıf 

öğrencileri, Yükseköğretim Kurumları 
Sınavında (YKS) büyük başarıya imza attılar. 

3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi – 3 Mart Ulviye-
Ziya Gökalp Özer Anadolu Lisesi 9, 10 ve 11. 
sınıf velileri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi 
bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. 

3 Mart Lisesi 11. sınıf öğrencisi Fırat 
Elele, dans performansıyla başarılar 

elde etmeye devam ediyor.

3 Mart Lisesinin gurur tablosu

Sınav maratonu
hakkında bilgilendirme

Yeni dönem öncesi 
velilere bilgi verildi

3 Mart Halil Güleç Fen – 3 Mart Ulviye-Ziya Gökalp 
Özer Anadolu Lisesi Müdürü Kaan Selçuk, yeni eğitim öğretim 
yılı öncesi Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girmeye 
hazırlanan 12. sınıf öğrencilerinin velileriyle buluştu.

Okul Müdürü Selçuk, sınava hazırlık süreci, salgın 
sürecinde eğitimin sürdürülmesi için yapılan çalışmalar hakkında 
bilgiler verdi.

Öğrencilerin sosyal gelişimlerinin yanında akademik 
gelişimlerinin de önemli olduğunu anlatan Selçuk, ders 
takiplerine hız verileceğini, üniversite hedeflerine giden yolda 
azimle çalışmalarının sağlanacağın altını çizdi. 

Okul Müdürü Kaan Selçuk, toplantıda, okulun genel 
işleyişi ve kuralları hakkında bilgi verdi, yeni yılda öğrencilerin 
gerçekleştireceği etkinlikleri paylaştı. 

Veliler, toplantı sonrası tanıştıkları danışman 
öğretmenlerden sistem hakkında bilgiler aldılar.





GÜLER-OSMAN KÖSEOĞLU
ORTAÖĞRETİM

KIZ ÖĞRENCİ YURDU
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Mezunlar buluşması

Alta’dan mavi kapak desteği

Kır Çiçeklerinin 2019-2020 ile 2020-2021 mezunları, yurtta 
düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Güler Osman Köseoğlu 
Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdunda düzenlenen mezunlar 
buluşmasına, ÇEK Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Füsun Kuter, 
Aral Alkan, Destek Birimler ve Yurtlar Müdürü Ayşen İnci, Yurt 
Müdürü Filiz Özen Çiftçi ile Kır Çiçekleri katıldı. Mezunlar, yurtta 
yeni kalmaya başlayan kardeşleriyle güzel anılarını ve başarı 
hikâyelerini paylaştılar. Hayli duygu yüklü anıların paylaşıldığı 
mezunlar günü pasta kesimiyle son buldu.

Kır çiçeklerinin eğitimine destek olması amacıyla 
başlatılan mavi kapak kampanyası hız kesmeden devam ediyor.  
Alta Yedek Parça ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti. İnsan Kaynakları 
Sorumlusu Saadet Eren ve İclal Yıldız,  Güler-Osman Köseoğlu 
Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek, topladıkları 
önemli miktardaki mavi kapakları Yurt Müdürü Filiz Özen Çiftçi’ye 
teslim ettiler.  Filiz Özen Çiftçi, firmaya ve çalışan personellerine 
çevre duyarlılıkları için teşekkür etti, projenin önemini vurguladı. 
Kapak toplama kampanyasının kesintisiz olarak devam edeceğini 
ifade eden Çiftçi,  toplanan kapaklardan elde edilen geliri, Kır 
Çiçeklerinin eğitim ihtiyaçları için kullanacaklarını belirtti. Firma 
yetkilileri Saadet Eren ve İclal Yıldız da, Kır Çiçeklerine destek 
olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler, başka projelerde de 
işbirliği içinde olacaklarının sözünü verdiler. 

Güler – Osman Köseoğlu Ortaöğretim 
Kız Öğrenci Yurdunda yapılan imza törenine,  
ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Buğra 
Küçükkayalar, Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Akbaş, 
Yıldırım Beyazıd Rotary Kulübü Başkanı Ferahi 
Öztimur, Yurt Müdürü Filiz Özen Çiftçi katıldı. 

Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü 
tarafından bu eğitim –öğretim döneminde 
çevirim içi gerçekleştirilecek eğitim 
seminerleri, kız öğrencilerin eğitim süreçlerine 
katkı sağlamayı, sosyal gelişimlerine,  kariyer 
planlamalarına destek vermeyi amaçlıyor.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Yıldırım 
Bayezid Rotary Kulübü, kız öğrencilerin eğitimine yönelik protokol imzaladı.

Eğitim için yeni projeler yolda

Çağdaş Eğitim Kooperatifinin onur ve gurur abidesi Kır 
Çiçekleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) büyük bir 
başarıya imza attılar. Koronavirüs salgınının gölgesinde sınava 
hazırlanan Kır Çiçekleri, ÖSYM 2021 YKS  tercih sonuçlarına 
göre, tıp fakültesinden kimya mühendisliğine,  iktisattan, 
sağlık bilimlerine, eğitim fakültesinden, mühendislik ve doğa 
bilimlerine kadar iyi bölümleri kazanma başarısını gösterdiler.
Kır Çiçekleri, aldıkları başarılı sonuçlarla, bugünlere 
gelmelerinde emeği geçen ÇEK Yönetim Kurulu üyelerini, 
gönüllülerini ve öğretmenlerini gururlandırdılar.

Kır Çiçekleri
üniversiteli oldu





MERAK ET
Merak gündelik dilde çoklukla kaygıyı içeriyor. Nerde kaldın, merak ettim, 

meraktan öldüm gibi. Bir de düşkünlük, heves anlamında kullanılıyor, annesine pek 
düşkündür, atlara meraklıdır gibi. Bir de deyimleşen ‘Meraklı Melahat’ var, her işe, her 
şeye burnunu sokan, dedikoducu. M. Orhan Öztürk (1) bunlardan ayırmak için merak 
sözcüğünün önüne bir sözcük daha ekliyor, ‘bilme merakı’ diyor. Bu yazıda ‘bilme 
dürtüsü’ anlamında sadece ‘merak’ denilecektir.

Çocuk doğuştan meraklıdır. Sorar, inceler, dokunur, kurcalar… Öğrenme 
isteği çocuk için doğal bir yöneliş. Bir baba çok meraklı olmasın da başına kötü bir 
şey gelmesin diye aklı sıra çocuğunu korkutmak istiyor. Bir öykü uyduruyor. “Meraklı 
bir kedi varmış. Öyle meraklıymış ki bu kedi, bir gün bir delikte ne var diye bakarken 
deliğe düşmüş, kaybolmuş, ya!” Neden başka bir hayvan değil de kedi, merak kediyi 
öldürürmüş ya, ondandır. Çocuk korkmuş mu, sorusuna bakalım,

“Delikte ne varmış?”

Çocuk merakının gereği olarak çok soru sorar, cinselliğe ilişkin de, özellikle 
3-4 yaşlarında. Bu sorular suskunlukla, utandırmakla, azarla, yalan yanlış yanıtlarla 
geçiştirilemez, çocuğun anlayacağı bir dille doğru, açık, özlü olarak yanıtlanmalıdır. 
Kimi de sorusuna soruyla karşılık vererek onun yeni yeni düşüncelere yelken açmasını 
sağlayabilirsiniz. Axel Hecke de bunu yapıyor.           

Beş yaşındaki oğlu soruyor,

“Baba sen neden varsın?”

Bir çala düşündükten sonra soruya soruyla karşılık veriyor,

“Peki sen neden var olduğumu düşünüyorsun?”

Çocuk kaşlarını çatıyor, gözlerini bir an kapatıyor, bir sağa bir sola dönüyor, 
sonra yavaşça,

“Beni sabahları okula götürmek için… Banyo suyumu doldurmak için… 
Akşamları bana kitap okumak için… Benimle oynamak için…” (13)

Meraklı, ilgili, öğrenme isteği olan çocuk – öğretmeni de isteklendirirse, 
yüreklendirirse - okul ortamına kolayca uyum sağlar. (2)  Halilhan Yonka bilim sevdalısı 
bir genç, 16 yaşında. Çocukluğundan bu yana her şeyi merak ediyor: Bulutlar nasıl 
oluşuyor? Ağaçlar kışın neden yapraklarını döküyor?  Ama - öğrencilerini birey olarak 
gören, arkadaşı yerine koyan, onlarla vakit ayırıp söyleşen bir öğretmeni dışında -  
öğretmenlerinden yakınıyor. Bizi insan yerine koymuyorlar, dersi anlatıp çıkıp gidiyorlar, 
diye. (15)

Merak araştırmaya, öğrenmeye yönelten bir duygu, hayvanlarda da var. Zaten 
öğrenme, soru sorma tutkusunun evrimsel kökleri var. Soran, sorgulayan çocuğu 
isteklendirin, merakını kışkırtın, bunun için uygun ortamı hazırlayın. Yapma değil, yap 
deyin. Müzelere, bilim merkezlerine götürün. Buraları oyalanacak yerler değil, eğitim 
ortamları. Albert Einstein’e göre, merak narin bir bitkiye benzer, besini de uyaranlar ve 
özgürlüktür.

Astrofizikçi Neil deGrasse Tyson ana-babalara söylüyor: “Her çocuk bilim 
insanıdır. Çevreyi keşfe çıkar. Engel olmayın, yolundan çekilin.” (3) Meraklı Zihinler adlı 
kitap – aralarında Steven Pinker, Richard Dawkins ve Howard Gardner’ın da olduğu 
- 27 bilim insanının denemelerinden oluşuyor. Kitabın editörü John Brockman ‘giriş’ 
yazısında “Çocuk olarak hepsinde ortak olan şey merak, araştırıcılık ve - ister çok özel 
olsun ister genel anlamda - derin bir öğrenme tutkusuydu” diyor. (12)

Merak bilimin, uygarlığın itici gücüdür. Merakla bilim atbaşı gider. Buluşlar, 
keşifler merak duygusunun meyvesidir. Uygarlığın temelinde bilim, bilimin temelinde 
de merak var. Ne hoş, Mars’a fırlatılan robot laboratuvarın adı Curiosity, yani merak. 

Çocuğa, yürümeye başlayınca otur, konuşmaya başlayınca sus, sormaya 
başlayınca çok bilme, saçmalama demeyin.

Çocuk soruyor,

“Anne bugün ne?”

“Çarşamba”
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“Perşembe olsa ne olurdu?”

“Salak! Saçma sapan konuşma.”

Bu çocuk sıradanlıktan çıkmış, ama annesi onu sıraya sokmaya çalışıyor. Bu soru olağandışı değil, 
olağanüstü, ilgisiz değil, ilginç. Çocuk özgür bırakmış düş gücünü, aç önünü. Bu sorudan ne yeni sorular, ne 
masallar, ne öyküler çıkar: Ağaçlar yürürse ne olur? Kedimiz konuşursa ne olur? 

Öğretim Üyesi Bilgi Güvenç Tuna “Bilme merakım çocukluğumdan, ailemin sorduğum soruları 
sabırla yanıtlamalarından geliyor sanırım. Böylece ilkokulda soru sormaktan utanmamaya başladım” diyor. 
(4) Ama velilere “Meraklı bir çocuk nasıl olur?” diye soruyor öğretmen. Yanıt şu: “Etrafı dağıtan yaramaz bir 
çocuk.” (5)

Ali Akurgal, AR-GE’ye mühendis alınırken adaylara sorarmış,

“Oyuncaklarını kırar mıydın?”

Kırmazdım, diyenin işe alınma olasılığı düşük olurmuş. Ali Akurgal’a göre, çocuk oyuncağının nasıl 
yapıldığını, nasıl çalıştığını söküp, sökemiyorsa kırıp içine bakıp öğrenemiyorsa üst kulvara geçmek için treni 
kaçırıyor demektir. (6)

Soru meraktan doğar, merak eden sorar. Merak insanı o güne kadar öğrendikleriyle yetinmeyip 
– aklında acabalarla, sorularla – alışılmışın dışında ‘bir şeyler’ aramaya iter. Merak öğrenmeye itiyor, 
öğrenmeyi de en çok ilgi tetikliyor. İlgi, çocuğu meraklandırmak için güçlü bir araç. Merak öğrenmeye, 
öğrenme ilgiye, ilgi de yeni meraklara götürür. (14)

Acıkan nasıl karnını doyurmak isterse, ‘bilgi açlığı’ çeken de beynini beslemek ister. Ne ki Louis 
Auguste  Blanqui’ın (1805-1881) deyişiyle mide açlığa alışamaz ama beyin çabucak alışır. Okumaya okumaya 
okumaz, öğrenmeye öğrenmeye öğrenmez olur. Merak köreltilirse özgür ve özerk düşünme yeteneği de 
körelir. Albert Einstein’ın ünlü sözünü burda da analım: “Benim özel yeteneklerim yok. Ben sadece tutkulu bir 
bilme meraklısıyım.”

Sözlükleri taramışlar, merakı olumlayan, destekleyen bir tane olsun atasözümüzü bulamamışlar, 
bunun üzerine ‘merak edenler’, Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) öncülüğünde oturmuşlar meraka ilişkin 
kendilerinin ‘atasözlerini’ yazmışlar, yüzlerce, kitaplaştırmışlar bir de. Birkaç örnek seçtim: Merak kediyi 
geliştirir (Melis Hırimyan). Meraklı kuş kalkış izni istemez (Levent Akgüllü). Olmaz ise merak, zihin kalır kurak 
(Rıza Türker). Meraklı taş yosun tutmaz (Serap Alıcı). Merak uyanınca, cehalet uyur (Fevzi Sığın). (11)

Osmanlılar Mısır’da kaldıkları sürece piramitleri merak etmemişler. Batı, Rönesans’ı, Aydınlanma 
sürecini yaşarken orda neler oluyor diye de merak etmemişler. Oysa bilim de sanat da merakın hem 
ürünü hem üreticisidir.(1) Osmanlılarda basımevi (matbaa) Gutenberg’den 277 yıl sonra kurulmuş. Troya’yı 
(Heinrich Schliemann), Manyas Kuş Cenneti’ni (Curt Kosswick – Leonore Kosswick) yabancılar bulmuş.

M. Orhan Öztürk acı gerçeği haykırıyor: “Üniversitede kırk yılı aşan öğretim üyeliğim süresinde 
öğretim üyelerinin çoğunun tartışmadan öğretmek, öğrencilerin de soru sormadan, tartışmadan öğrenmek 
eğiliminde olduklarını gözledim. Öğretim üyesinin soru sorulmayan dersleriyle, öğrencinin kendine verileni 
olduğu gibi, yani sorgulamadan, düşünmeden, tartışmadan ezberleme eğilimi dişli çarklar gibi birbirine 
uyuyordu. Sanki ailede, okulda ve toplumda çocuk yetiştirme araçları, yöntemleri ve geleneklerimizin bir 
kesimi ‘biat’ toplumuna uyan kişiler oluşmasını amaç edinmiş!” (10)

Şu da var, bilimsel merak laikliği getirir yanı sıra. Nobel ödüllü Richard Feynman da bunu söylüyor: 
“Doğayı takdir edebilmek için gerekli olan kuşku, genellikle derin dinsel inançlarla ilintili olan kesinlik 
duygusuyla kolay kolay bağdaştırılamaz.” (7)

Türker Kılıç’ın deyişiyle, merak, bilmekten, anlamaktan doğan yaşama sevincinin temel isteğidir, 
bilim insanının zihninin cansuyudur. Merak edip de araştırmaya, incelemeye, okumaya başlandığında, bu, 
beyin için içödül oluyor. Merak, beynin öğrenme yeteneğini artırıyor, beyinde çok farklı kulvarları devinime 
geçiriyor. (8) Öğrenmek doyum olmaz bir zevk kaynağıdır, tadan bilir. Gönüllülük işi, zorunluluk yok. Kimse 
ondan o işi yapmasını istemez.

Gene Richard Feynman’a kulak verelim: “Ben bir bulucuyum (mucit). Her şeye merak duyabilir 
ve her şeyi araştırmak isterim.  Çocukken herhangi bir konuyla ilgileniyorsam bundan keyif aldığım içindi. 
Doğayı seviyordum ve sırf eğlencesine uğraşıyordum onunla. Yaptığım şey de doğayla oyunlar oynamaktı. 
Merakımı ve ilgimi ne çekiyorsa onunla oynamalıydım yalnızca. Şimdi de tıpkı olgular arasındaki ilişkileri 
bulmaya çalıştığım, canımın istediğini yaptığım çocukluğumdaki gibi her şey yine.” (7)

Alexander von Humbold’a (1769-1859) ‘merakına yenik düşün adam’ denirmiş. Doğduğu Prusya 
Krallığı’nın saraylarında gününü gün edebilecekken, o Orinoco Irmağı’nın tropik cangıllarında (orman), 
Chimborazo Dağı’nın doruğunda bilimsel incelemeler yapmayı yeğliyor. 1829’da 60 yaşındayken Neva’dan 
Yenisey’e binlerce km. yol alıyor. İnsan kaynaklı iklim değişikliğini ilk kez dile getiren de o. (9)   
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Dian Fossey, kendini gorillere adayan kadın, ne acı, goril avcılarınca öldürüldü. Primatolog  Jane 
Goodall, 1960’tan bu yana hayatı şempanzeleri incelemekle geçmiş. Bir de yaşamını balinaların seslerine, - 
daha doğrusu- ‘şarkılar’ına adayan öğretim üyesi Michel Andre var.

Nâzım Hikmet’in Yaşamaya Dair başlıklı şiirinden kısa bir alıntı: (…) Yaşamayı ciddiye alacaksın/
Yani o derecede, öylesine ki/ (…) Kocaman gözlüklerin/Beyaz gömleğinle bir laboratuvarda/İnsanlar için 
ölebileceksin/Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için/Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken/
Hem de en güzel, en gerçek şeyin/Yaşamak olduğunu bildiğin halde (…)

Orhan Bursalı ‘Örgütlenmiş merak’tan söz ediyor. Merakı toplumsal olarak kışkırtan uluslar üreterek 
gelişirken merak etmeyen ulusları kendilerine bağımlı kılıp köle yaparlar. Charles Darwin uyarmış: Bilim ve 
sanat bir kuşun iki kanadı gibidir. Bilim ve sanata önem veren toplumlar uçar, önem vermeyenlerse uçamaz, 
tavuk olur. O tavuğun önüne yem atarlar, arkasından yumurtalarını toplarlar.

Merak etme sen, denir ya çokluk, şarkısı bile var. Biz merak edelim, merak et,  diyelim, tabii bu 
bilimsel merak…
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Sokak kedilerine
sahip çıkıyoruz

Çağdaş Eğitim Kooperatifi sosyal sorumluluk projesi ÇEK(İ)MECE 
ekibi, birinci sınıfa başlayan öğrencilere kedi maması hediye etti. Çocuklara, 
“Sokak kedilerini besler misiniz?” diye soran ekibe yanıt, ailelerin göndermiş 
olduğu fotoğraflar oldu. 

Sokak kedilerini besleyen 1 – A, 1 – B sınıfı öğrencileri, okul ve aile 
işbirliği ile hayvan sevgisini pekiştirdiler.

ÇEK(İ)MECE ekibinin geleneksel hale getirdiği 
“Gülümseten bir başlangıç için 1 kediyi besler 
misin?” etkinliğine bu yıl da devam edildi. 

Proje koordinatörü İbrahim Zeki Karabulut, yeni dönemin 
ilk drama atölyesini Nilüfer’in Güngören köyündeki öğrencilerle 
yaptı. Atölye boyunca bir birinden eğlenceli anlar yaşayan 
öğrenciler, Karabulut’tan en kısa zamanda tekrar gelmesinin 
sözünü aldılar.

ÇEK(İ)MECE kaldığı yerden devam
Uzun süren salgın dönemi 
sürecinde köy okullarından

uzak kalan ÇEK(İ)MECE ekibi, 
ilk atölyesini gerçekleştirdi.

Güngören’de 
atölye günü

Yeni eğitim – öğretim dönemin başlamasıyla birlikte atölyelerine hız veren 
ÇEK(İ)MECE Proje ekibi,  Nilüfer’in Güngören köyündeki öğrencileriyle özlem giderdi.

Çocuklara müzik, eğlenceli deney, drama ve eğlenceli oyun atölyesi düzenleyen 
proje ekibi, salgın nedeniyle verilen uzun aranın ardından öğrencilerle dolu dolu bir gün 
geçirdi. 

Okul bahçesinde güzel havanın ve atölyelerin tadını çıkaran öğrenciler, harika 
bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.
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ÇEKSANAT Tiyatro ekibi tarafından minik öğrencilere gölge 
tiyatrosunu tanıtmak amacıyla tek perde yazılan ve sahnelenen 
oyun, kaybettiği oyuncağını arayan kurbağanın maceralarını 
anlatıyor.

Oyunun ardından 3 Mart Beşevler Anaokulu Müdürü Rengin 
Güngör, 3 Mart Azizoğlu İlkokulu Müdürü Ebru Yılmaz, tiyatro 
ekibine teşekkür etti.

ÇEKSANAT Tiyatro ekibi, “dev kurbağa” adlı gölge oyunu 3 Mart Beşevler 
Anaokulu ile 3 Mart Azizoğlu İlkokulu öğrencileri için sahneledi. 

ÇEKSANAT minikler için sahneledi

Resimseverleri
GKM’ye bekliyoruz

Sanat yelpazesinde birbirinden farklı 
branşlar bulunan ÇEKSANAT Görükle Kültür 
Merkezinde yağlı boya ve karakalem olmak 

üzere iki ayrı resim kursu açılıyor.

Ressam Dr. Şerife Karamüftüoğlu tarafından verilecek kurs, ekimde 
başlayacak. Salı günleri 13.00-16.00 saatleri arasında yağlıboya, 17.00 – 
20.00 saatleri arasında ise karakalem çalışmaları yapılacak.  

Aylık ücreti öğrenciler için 300, yetişkinler için 400 TL olan kurs, 
Görükle Kültür Merkezi atölye sınıfında yapılacak.

Yoga kursu başlıyor

Yıllık planlamasında sadece sanata değil, sağlıklı 
yaşama da yer veren ÇEKSANAT, ekim ayı itibariyle yoga 
atölyesine başlıyor. Yoga Eğitmeni Burcu Tuncel eşliğinde 
yapılacak atölye çalışması her hafta çarşamba günü saat 19.00 
– 20.30, cumartesi günü ise 11.00 – 12.30 saatleri arasında 2 
seans olarak yapılacak. 

Görükle Kültür Merkezi atölye sınıfında salgın koşulları 
dikkate alınarak gerçekleştirilecek atölyenin aylık ücreti 250 TL 
olacak.

Salgın nedeniyle sanat çalışmalarının 
aktif olarak yapılamadığı ÇEKSANAT 
Görükle Kültür Merkezi, yeni döneme 

yoğun bir programla giriyor.
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Mudanya İskele Meydanından Mütareke 
Meydanına yapılan kortej yürüyüşle başlayan 
etkinliğe, ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Buğra 
Küçükkayalar, Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. 
Rüçhan Uz, Zafer Tolunay, Kamp Koordinatörü 
İzzet Boğa, ÇEKSANAT Tiyatro, Pupa Sanat, 
Dank Labaratuvar Tiyatrosu, Kafa Sahne, 
Tiyatro M.O.T, Tiyatro Nükte, Adranos Tiyatro, 
Bursa Baro Tiyatrosu, Uludağ Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü 
katıldı.

Kampta, Aylin Hacıbekiroğlu yoga eğitimi, 
Ezgi Eneç çocuk dans, Gökçe Kurt Elitez masal, 
Ata Yıldırım kukla, Ceren Kayış yüz boyama, 
Merve Engin Commedia Dell’arte, Hakan 
Çetinkaya ritim, Mehmet Ali Dönmez gölge 
oyunu, Pelin Elcik Yorgancıoğlu dans, Cansu 
Fırıncı temel oyunculuk, Özlem Durmaz temel 
poi- üç top atölye çalışması, Kımız Bozkır köy 
seyirlik oyunları, Alican Yücesoy söyleşi, Mahşer-i 
Cümbüş ekibi, tiyatro sporu doğaçlama gösterisi 
yaptı, Senfoni Mızıkacıları çocuklar için eğitici ve 
eğlendirici konser verdi.

Kampı ziyaret eden ÇEK Başkanı Buğra 
Küçükkayalar, katılımcılara hitaben yaptığı 
konuşmada, Çağdaş Eğitim Kooperatifinin 
kuruluşundan bugüne kadar toplumu 
bilinçlendirmek amacıyla birçok sosyal 
sorumluluk projesini -Kır Çiçekleri Okusun Diye, 
ÇEK(İ)MECE, ÇEKİRGEM, ÇEKSANAT- yaşama 
geçirdiğini ifade etti.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEKSANAT) ve Mudanya Belediyesi tarafından 
3 - 5 Eylül tarihleri arasında Söğütpınar’da düzenlenen tiyatro kampı, çok 

sayıda tiyatroyu ve oyuncuyu sanatseverlerle buluşturdu.

Tiyatronun kalbi Söğütpınar’da attı
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“Kültür - sanat 
etkinliklerini yerelden ulusala 
taşımak, eğitime sanatsal bakış 
açısı kazandırmak amacıyla 
oluşturulan ÇEKSANAT’ın, 
salgın sürecinde başarılı tiyatro 
gösterilerine, söyleşilere ve 
atölyelere imza attığına işaret 
eden Küçükkayalar, şunları 
söyledi:

“Sanatsal 
etkinliklerimize, Mudanya 
Belediyesi ile Söğütpınar 
Gençlik Kampında ortaklaşa 
düzenlediğimiz tiyatro 
kampını ekliyoruz. Ücretsiz 
olarak düzenlediğimiz kamp 
ile çocuklara tiyatro sevgisini 
aşılamayı, gençleri tiyatro 
hakkında bilinçlendirmeyi, 
yetişkinleri de geliştirmeyi 
hedefliyoruz.”

Mudanya Belediye Başkanı Hayri 
Türkyılmaz da, ÇEKSANAT ile böylesine 
güzel bir etkinliğe imza atmaktan dolayı 
duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkyılmaz, “Göreve geldiğimiz 
günden bu yana Mudanya’da 
kültür sanatın bütün zenginliklerini 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tiyatro 
kampının düzenlenmesinde emeği 
geçen ÇEKSANAT’a çok teşekkür 
ediyorum” dedi.

Atölye ve etkinliklerin tamamen 
ücretsiz olduğu kampta, katılımcılar için 
8 karavan 170 çadır kuruldu. Önceden 
kayıt yaptıran günübirlik katılımcılar 
da kampa kabul edildi. Kampta, 350 
yatılı katılımcı konakladı. Sayı günübirlik 
katılımcılarla birlikte bine ulaştı.
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Görükle Kültür 
Merkezinde yapılan söyleşide 
Enginalp’in ilk hafta konuğu 
Eğitimci-Yazar Recep Nas oldu. 
Ülkedeki eğitim eksikliklerinin 
masaya yatırıldığı programda 
önemli noktalara dikkat çekildi.

Recep Nas, eğitimin 
niteliğini öğretmenin niteliğinin 
belirlediğin ifade ederek, Selim 
Sabit Efendi’nin “Öğretmen, 
merhametli, sevecen, sabırlı, 
geniş yürekli, eşitlikçi olacak 
ve kin tutmayacak” sözünü 
hatırlattı ve iyi bir eğitimin, 
iyi bir öğretmenden geçtiğini 
vurguladı.

25 milyonu bulan 
öğrenci sayısına rağmen 
uluslararası endekslerde 
Türkiye’nin en gerilerde 
olmasının nedenini okul öncesi 
eğitime yeteri kadar önem 
verilmemesine bağlayan Nas, 
şöyle konuştu:

“Okul öncesi eğitim 
öylesine önemli ki, 0 – 6 
yaş zekânın en hızlı geliştiği 
dönem. 2009 yılındaki 
bir yazımda ‘umarım okul 
öncesi eğitim zorunlu 
hale gelir’ demişim. 2021 
yılındayız, Finlandiya’yı örnek 
gösteriyoruz. Orada okul 
öncesi zorunlu, öğretmenler 
yüksek lisans eğitimli. Sosyal 
statüsü yüksek öğretmenler 
kendilerini değerli 
hissediyorlar. Ülkemizde 
öğretmenlerin yüzde 70’i 
değersiz, yüzde 56’sı ise 
güvensiz hissediyor.”

Fehmi Enginalp’in hazırlayıp sunduğu Edebiyat-Felsefe 
Söyleşileri, yeni konu ve konuklarla yeni döneme başladı.

Eğitimin sorunları masaya yatırıldı

“Zorlama ile şiir yazılmaz”
ÇEKSANAT Edebiyat - Felsefe Söyleşilerinde Fehmi 

Enginalp’in konuğu Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim 
Görevlisi/Şair Elif Burcu Özkan oldu.

Elif Burcu Özkan, Görükle Kültür Merkezinde yapılan 
söyleşide, şiir yazmaya çocuk yaşlarda başladığını anımsatarak, 
şiirin karakterine katkıda bulunduğunu ifade etti. Felsefe ve 
şiirle yoğrulmuş bir eğitim geçmişi olması nedeniyle iki olguyu 
rahatlıkla bağdaştırdığını kaydeden Özkan, şöyle konuştu:

“Bir şiiri salt duygu ile yazdığınız zaman ona artık şiir 
diyemiyoruz. Biraz akıl, imgeleme, analiz katmak gerekiyor. Bir 
şeyi zorlama ile bir şiir yazmamalıyız. Her zaman doğal bir ilham 
ile yazdım şiirlerimi. O açıdan da kendimi donattığım alanları 
birbirine harmanladığım için zorlanmadım.” 

“Geçip Giderken” yaşam, şiir, şair...
“İnsan bir şeyler söylemek istediği için 

yazar. Bir öyküde, bir romanda sayfalarca 
yazarak anlatılmak isteneni şiirde birkaç dize ile 
anlatabilirsiniz…”

Fehmi Enginalp, Görükler Kültür Merkezinde 
(GKM) yaptığı Edebiyat - Felsefe Söyleşilerinde, Şair 
Ferit Durmuş’u konuk etti. 

Kitapların, şiirlerin konuşulduğu sohbette 
Enginalp’in, “’Ay Bulutta’ şiirinizde insanlar sıkıntı 
çekiyor, mutsuz. Ancak sizin bir umudunuz var. 
Ay buluttan çıkacak diyorsunuz. Hala böyle mi 
düşünüyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Durmuş, 
şunları söyledi:

 “Evet. Umudum var. Ay buluttan çıkacak. 
Ancak ne zaman? Hala yalanı yenmeye çalışıyoruz. Yalan, tıpkı son günlerde konuştuğumuz 
müsilaj gibi kalpleri sarmış durumda. Akılları ve yürekleri bu müsilajdan temizlemeyi 
başardığımızda ay buluttan çıkacak.” Ferit Durmuş, büyük emek verilerek çıkartılan Çinikitap, Eliz 
Edebiyat, Sarmal Çevrim, Akatalpa gibi dergilerin Bursa’nın kültür dünyasına katkı sunduğunu 
sözlerine ekledi. 




