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Her Şeyin Başı Sağlık

Ülkemiz ve
dünya bu
hastalığı
yenmek için
büyük bir
gayretle
çalışıyor.
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TEM İ ZL İ K

Kıymetli Kırk Merdiven okurları ve Tuncelili hemşehrilerim,
Vatan toprağımızın her bir zerresi, milletimizin huzur ve refahı bizim için
çok kıymetli. Sevgisi hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar değerli olan ülkemize
bağlılıkla hak ettiği değeri verip hizmet etmek temel amacımızdır. Şimdi insana,
doğaya, canlıya kalp gözüyle bakıp böylesine önem veren bu güzel şehirde
göreve başlamış olmanın mutluluğu ve gururuyla hepinizi selamlıyorum.
Dünyayı saran salgın sürecinin başından itibaren ülkemizde yapılan
çalışmalar, alınan tedbirler, gerçekleştirilen uygulamalar ve düzenlenen
programlar kapsamında bir eğitim-öğretim dönemini daha tamamladık. Bu
zorlu süreçte öğrenci ve velilerimiz ellerinden gelen sabır ve gayretle LGS, YKS
olarak iki büyük sınavı da geride bırakmış oldu. Sınav sonuçları beklendiği gibi
başarılı olsun ya da olmasın her bir öğrencimiz bizim için çok kıymetli. Hiçbir
şey onların moral, motivasyon, ruh ve beden sağlığından önemli değildir.
‘’Eğitim, ferdin yaşama sanatını idrak edebilmesi için rehber olmalıdır.’’
anlayışıyla, onların geleceğe sağlam ve mutlu adımlarla yürüyeceklerine
inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle bütün öğrencilerimize aileleri ve
sevdikleriyle birlikte, güzel tecrübeler edinecekleri sağlıklı bir yaz tatili
diliyorum.
Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla Tunceli eğitim
ailesinin oluşturduğu Kırk Merdiven isimli etkinlik ve paylaşım dergisinin
ikinci sayısı ilimize ve ülkemize hayırlı olsun.

Mehmet Ali ÖZKAN
Tunceli Valisi
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Dünyayı saran salgın nedeniyle maalesef bu eğitim-öğretim dönemini uzaktan
eğitim yöntemiyle tamamladık.
Sevgili Öğrenciler,
Her ne kadar bağımızı koparmasak da sizleri çok özledik. Sabırla evlerinizde
kalıp derslerinizi çalıştınız. Yeni dönemde sınıflarınızda, okul bahçelerinde
buluşacağımızı dileyerek sağlıklı güzel bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum.
LGS ve YKS olarak iki büyük sınavı geride bıraktınız. Sonuçlar beklediğiniz gibi
olsun ya da olmasın her birinizi gayretli çalışmalarınızdan ötürü tebrik ediyor
ve gözlerinizden öpüyorum.
Kıymetli Meslektaşlarım,
Yürüttüğümüz uzaktan eğitim sürecindeki sabrınız, katkınız ve emekleriniz için
teşekkür eder, ailenizle birlikte sağlıklı ve güzel bir tatil geçirmenizi dilerim.
Değerli Velilerimiz,
Korona virüs salgını nedeniyle yürüttüğümüz uzaktan eğitim sürecinde gösterdiğiniz
ilgi ve sabır için de sizlere teşekkür eder, çocuklarınızla sağlıklı güzel bir tatil
geçirmenizi dilerim.
İlk görev yeri olarak ilimize atanan 85 öğretmenimiz de görevlerine
başladılar. Her sabah işe değil okula gidiyorum, diyen bir mesleğin mensubu
olan yeni öğretmenlerimize Tunceli eğitim ailemiz adına ilimize hoş geldiniz
diyor, görevlerinin ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni
ediyorum.
Gürsel EKMEKCİ
Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü
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MUNZUR
NEHRİ

HUZURLA
AKIYOR
ONU KORUYUP
TEMİZ TUTALIM
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Başlarken...

Paylaşım ve etkinlik dergisi olarak başladığımız bu
yolculuk geniş katılım talepleriyle güzel bir şekilde
ilerliyor. 2.sayımızı da aynı heyecanla hazırladık.
Görülen o ki bundan sonraki sayılarda da aynı
heyecan ve ilgi devam edecek. Eğitim öğretimin
bütün paydaşlarının katkısı ve desteğiyle
hazırladığımız böyle kalıcı bir eserin ülkemizin ve
dünyanın her tarafına ulaşabildiğini bilmek
inanılmaz güzel bir duygu.
Bu güzelliği katlayarak artırmak için haydi,
bundan sonraki sayılarda yayınlanmak üzere
heybenizdeki birikimlerinizi bekliyoruz...
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MUNZUR'UN
MASALLARI

6

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ
Dağların arasında uzak mı uzak diyarlarda küçük bir kent
varmış. Buz gibi soğuk kaynak sularının yanı başında sıcak
kaynak suların yerden çıktığı, her türlü meyve sebzenin yetiştiği,
sütlerinin yağlı yünlerinin kaliteli olduğu, bölgenin en verimli bu
kentinde insanlar ekip biçer ürünlerini yetiştirirlermiş.
Ürünlerini satmak için kurulan pazarı çevre kentlere, gelene
gidene haber veren bir haberci kuş görevliymiş. Gel zaman git
zaman bu kuş yaşlandığı için yol yapmaz, sesi çıkmaz olmuş.

Yaşlı kuş, kentin ileri gelenlerine çok yorulduğunu artık bu işi iyi yapamadığını
söylemiş. Kendisi yerine daha genç kuşların bu görevi yapabileceklerini söyleyerek
bir yarışma düzenlemeyi kentlilere önermiş. Yaklaşan gağan şenliklerinde bu
yarışmayı yapmaya hep birlikte karar vermişler. Kentteki tüm kuşlar bu yarışmaya
hazırlanmış. Havaların ısınmasıyla çevreden gelen kuşlar bile bu duruma heves
etmişler. Ama bu iş onlara göre değilmiş. Çünkü sürekli bu kentte yaşamaları
gerekmekteymiş.
Baho Dayı’nın çiftliğindeki gölette yaşayan Pertek adlı kuş da bu yarışmaya
içten içe katılmak istemekteymiş. Bu yarışmada aranan tüm özellikleri
taşıdığından çok eminmiş. Sesi güçlü ve güzelmiş. Sabah çok erkenden kalkar
çok uzaklara uçar, yönünü çok iyi belirler ve tekrardan yuvasına geri
dönebilirmiş. Ama bir sorun varmış, bu durum onun cesaretini kırıyormuş.
Pertek’i endişelendiren bu sorun onun tüylerinin çok siyah olmasıymış.
Yarışmaya katılan tüm kuşlar beyaz tüylü olduğundan Pertek siyah tüylü
olmanın üzüntüsünü derinden hissetmiş. Yarışma günü gelmiş çatmış. Tüm
kentli kent meydanında toplanmış, kuşlar telaş içinde oradan oraya uçuyormuş.
Pertek; kent fırınının iç duvarının arkasından olan biteni izliyormuş. Tüm kuşlar
sırayla yeteneklerini gösteriyormuş. Pertek’in bir kanat çırpmasıyla bulunduğu
fırındaki un çuvalının içerisine düşmesi bir olmuş, heyecan içinde bir o yana bir
bu yana uçarken kendini sahnede buluvermiş. Kanatları un içinde kalmış. Bu
yüzden beyaz görünüyormuş. Bu durumu fırsat bilen Pertek sahnede tüm
hünerlerini bir öz güven içinde sunmayı başarmış.
Yarışmanın sonuçlanacağı anda gökyüzü bulutlanmış ve yağan sağanak yağmur
Pertek’in tüylerini eski haline geri getirmiş. Tam o sırada yarışmayı kazandığı
anonsu duyulmuş. Alkışlar içinde sahneye davet edilince Pertek etrafına bakarak
sahneye ilerlemiş. O an şunu fark etmiş kimse onun renginin siyah olmasını
yadırgamıyor heyecan içinde onu alkışlıyormuş. Artık Pertek kentin’ pazar haberci
kuşu’ olmuş, bu görevi gururla yapacağı günü beklemiş.
Sabah erkenden tüm çevreyi gezerek pazarın başladığı haberini yaymış ve
kentin kalesinde güneşin doğuşunu karşılamış. Siyah tüylerinin güneşin
ışınları altında nasıl parladığını görünce güveni bir kat daha artmış. Kentteki
herkes de bu kuşun görevini ne kadar iyi yerine getirdiğinin farkındaymış.
Hilal YORGANCI
Coğrafya Öğretmeni

ŞİİR TADINDA...

YAR
Toprağın yutkunmasıdır
Benden yere
Özümün yeryüzüne
Kaçmasıdır sevmem
Doğa sevmeni bekler
İster ki göveresin
Yari görünce çökesin
Kavi eğilsin boynun
Eğilirken diklenmeyi bilmelisin
Sen ine taşır yücelere
Ya gökyüzünde gördüğün çehre
Bulutların bir oyunu
Hilesi mi yıldızların
Hep severek
Ve yücelerek de
Ben'im bir yalnızlık haberiyle
İklimsizliğe doğru
Uçarak
Ufalmaktadır
Cahit Zarifoğlu
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Sayı 27 | 234

Okumak yücelt r.
MEVLANA
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YENİ BİR OKUL
YENİ HEYECAN

GÜZEL SANATLAR LİSESİ AÇILDI

Sanat gerçekliğin ruhumuzda açtığı onulmaz yaraları
sağaltır; bize yeni, cesur dünyalar sunar.
2020-2021 Eğitim- Öğretim yılı için resim ve müzik
alanlarında öğrenci kayıtları alınacaktır. Ön kayıt tarihleri 1519
Haziran
2020
olup
başvurular
e-okul
üzerinden
yapılmaktadır. Resim ve müzik bölümleri yetenek sınavı 1- 10
Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
Güzel sanatlar liseleri, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili
temel bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlamakta ve güzel
sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirmeye kaynaklık
etmektedir. Bu tür okullarda Resim ve müzik alanlarındaki sanat
programları; yaratıcılığı arttırmakta, öğrencileri hedeflerini gerçekleştirmeye
teşvik etmekte ve yeni beceriler geliştirmeleri için onlara yol göstermektedir.

İlimizde Güzel Sanatlar Lisesi’nin açılacağı haberini İl Milli Eğitim
Müdürümüz Gürsel Ekmekci şu sözlerle açıkladı: ‘’Kıymetli veliler, mesai
arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler, ilimize atandığım gün itibari ile her fırsatta
insanların akademik çalışmalar kadar sanata ve spora da ihtiyacı olduğunu
ifade etmeye çalıştım. İlimizde de sosyal ve kültürel olarak sanata yatkın pek
çok öğrencimizin olduğunu biliyorum. Gelen talepler doğrultusunda Güzel
Sanatlar Lisemizi açmak için çalışmalara başladık ve açılışını tamamladık. Biz
eğitimcilere burada okul tanıtımı konusunda tabi ki çok iş düşecek. Biz de il
müdürlüğü olarak Türkiye’nin gözde bir lisesi olması için her türlü maddi ve
manevi desteği vereceğiz.
Sanat, hayatımızı daha anlamlı ve yaşanır duruma getirir. Kendimizi iyi
tanımamıza, psikolojik ve zihinsel yönden gelişmemize yardımcı olur. Güzel
sanatlar, bireylerin kişiliklerinin gelişiminde önemli bir rol oynar; duyan,
düşünen, yaratan ve çevresiyle sağlıklı iletişim kuran insanların büyük bir
bölümünün güzel sanatlarla yakından ilgilendikleri bir gerçektir, çünkü sanat
insanın duyarlılığını arttırır.
Güzel Sanatlar Lisemizden ülkemize pek çok sanatçı yetiştireceğimize
inancım tamdır. Açılış sürecinde emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür
ederim. İlimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun inşallah.’’ .
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BABALAR GÜNÜ
BABALAR GÜNÜ
Kız çocukları için baba, gücün sembolüdür ki o güç hayatı boyunca çocuğa
güven verir. Öz güveni geliştirir. Özüne güvenmek, hayata güvenmek, aile
içinde önce babadan gelen sevgi ve kucaklanma ile olur. Babanın kibar,
anlayışlı ve nazik biri olması, kız çocuğunun çok narin yetişmesini ve ileride
insanlarla kuracağı ilişkilerde öncelikli olarak naiflik aramasını sağlayacaktır.
Baba baskısıyla büyüyen bir kız çocuğunun ileri yaşlarda ortaya çıkan öz güven
sorunu çok sık görülmektedir. Zayıf bir baba-kız ilişkisine sahip çocuk
depresyon, yeme bozukluğu, alkol ve madde kullanımı gibi riskli davranışlara
yönelmeye daha meyillidir. Güçlü bir bağ ile kurulmuş sağlıklı baba- kız
ilişkisinde kız çocuğu ileride öz güveni yüksek, kendini rahatça ifade edebilen,
liderlik vasfı olan kişiler halini almaktadır.
Erkek çocukları için baba, yeterliliğin sembolüdür. Başarının anahtarıdır. Rol
modeldir. Pes etmemeyi öğretendir. Erkek çocuk babanın aynasıdır. Erkek
çocuklar babalarını taklit ederek büyürler ve aslında çoğunlukla olmak
istedikleri kişi babalarıdır. Rol model aldıkları babaları ile erkek çocukları
arasında hep bir rekabet vardır. Erkek çocuk babasına her zaman kendini
ispatlamaya çalışmaktadır. Çocuğu ile empati kurabilen babalar, onun
duygularını
yönetmesine,
öfkesini
kontrol
edebilmesine
ve
doğru
yönlendirilmesine yardımcı olmaktadır.
En önemlisi çocuklarınıza sevginizi hissettirin.
Sevginizi çocuğunuza sözle ifade etmenin yanında, fiziksel olarak da yakınlık
göstermeniz çok önemlidir. Şefkatle dokunulmak, ebeveynleri tarafından sarıp
sarmalanmak çocukların hem fiziksel hem de psikolojik gelişimi için şarttır.
Çocuklarınızla sağlıklı, güzel günlere uyanmanız dileğiyle;

Babalar Gününüz Kutlu Olsun.
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ŞAİRLERE
DAİR...
ŞAİRLERİN LAKAPLARI
En Gür Sesli Şair, Vatan Şairi: Namık Kemal
Hace- Evvel, Yazı Mak nes : Ahmet M that Efend
Şair-i Azam: Abdülhak Hamit Tarhan
Üstat: Reca zade Mahmut Ekrem
Mistik Şair: Necip Fazıl Kısakürek
Kadın Şa r : Celal Sah r Erozan
Adalar Şairi: Tahsin Nahit
Ölüm Şa r : Cah t Sıtkı Tarancı
Koca Çınar: Rıfat Ilgaz
Bayrak Şa r : Ar f N hat Asya
Gurbet Şairi: Kemalettin Kamu
Anadolu Şa r : Ömer Bedrett n Uşaklı
Destan Şairi: Fazıl Hüsnü Dağlarca
Evler Şa r : Behçet Necat g l
Server Bedii: Peyami Safa
Halikarnas Balıkçısı: Cevat Şakir Kabaağaçlı
Del Ozan, Çamdev ren: Faruk Naf z Çamlıbel
İstanbul Hikayecisi: Sait Faik Abasıyanık
Istırap Şa r : Fuzul
Sultanü’ş Şuara: Baki
Hacı Kalfa: Kat p Çeleb
Lale Devri Şairi: Nedim
H c v Üstadı: Nef’
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REHBERLİK
Pandemi Sürecinde
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin Rolü
Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim
ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Özel Eğitim ve Rehberlik
hizmetlerini öğrenci, veli, okul üçgeninde birleştiren kurumlardır. Türkiye
geneli 246 noktada hizmet veren RAM’lar özel eğitim hizmetlerinde eğitsel
değerlendirme ve tanılama, yerleştirme ve izleme süreçlerinde etkin rol alarak
ve bu konuda araştırmalar yaparak özel gereksinimli bireylerin en doğru ve en
nitelikli eğitime ulaşmalarını sağlamak için çalışmaları yürütmekle görevlidir.
RAM ların çalışma alanlarından bir diğeri olan Rehberlik hizmetlerinin
sunulmasında ise Milli Eğitim Müdürlükleri, okullar ve diğer paydaşlar ile iş
birliği içerisinde çalışmalar yürütülerek velilerimize ve öğrencilerimize gereken
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin en verimli şekilde ulaşması
sağlanmaktadır.
Tunceli Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak Özel Eğitim ve Rehberlik
hizmetlerinin veli ve öğrencilerimize sunulması noktasında en etkin şekilde
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Pandemi sürecinde kurumumuz tarafından
hazırlanan Uzaktan Eğitim Rehberlik Hizmetleri İl Faaliyet Programı ile
Rehberlik Öğretmenleri tarafından Psikososyal Destek Hizmetleri kapsamında
16 Mart- 19 Haziran tarihleri arasında bu süreçte uzaktan eğitim faaliyetleri ile
eğitim sürecine devam eden her kademeden 2778 Öğrencimize ve 3635
velimize Psikolojik Sağlamlık ve Sorumluluk Bilinci; 1955 öğrencimize ve 2703
velimize Salgın Döneminde Normalleşme, Motivasyon, Kaygı, Stresle Baş Etme
gibi konularda Rehberlik ve Psikolojik Danışma ve Psikososyal Destek hizmeti
sunularak sürecin her açıdan en az hasarla atlatılması için çalışmalar yapıldı.
Bunun yanı sıra Psikoloğumuz ve Rehberlik öğretmenlerimizden oluşan uzman
kadromuz tarafından veli ve öğrencilerimiz ile bireysel görüşmeler yapılarak
Covid-19 hastalığının etkilerini azaltmak amacıyla Psikoterapi ve Psikolojik
Danışmanlık uygulamaları gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Gürsel Ekmekci’nin talimatlarıyla 8. ve 12.
Sınıflarda eğitimlerine devam eden ve sınav sürecinde olan öğrencilerimize yönelik
kurumumuz koordinasyonunda alan uzmanlarınca İl Müdürlüğümüz sosyal medya
hesaplarından canlı yayınlar yapılarak sınav süreci bilgilendirmeleri, kaygı ve stresle
baş etme konularında sunumlar gerçekleştirildi. Yine Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün Rehberlik ve Araştırma Merkezi personeline
yönelik düzenlediği eğitimlere katılımını sağlayarak öğretmenlerimizin süreci en iyi
şekilde değerlendirmeleri için gerekli önlemleri aldık.
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Pandemi sürecinin başından itibaren yapılan çalışmalar, alınan tedbirler,
gerçekleştirilen uygulamalar ve düzenlenen programlar; Türkiye genelinde
öğrenci ve velilerimize Rehberlik ve Psikolojik Danışma ve Özel Eğitim
hizmetlerinin ulaştırılmasında Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin önemini bir
kez daha ortaya koymuştur. Bundan sonraki süreçte de İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerimiz, okullarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz ile
en etkin iletişim ağları aracılığıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Uzaktan Eğitim
Rehberlik Hizmetlerinin yürütülmesinde başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın
Gürsel Ekmekci olmak üzere özveri ile katkı sağlayan alan uzmanlarına ve
kurum personelimize şükranlarımı sunuyorum.

Serhat YILDIZ
Tunceli Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü
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İLGİNÇ BİLGİLER

3.Yağmur B-12
vitamini içeriyor.

6. Belli bir kokudan
korkmak üzere
eğitilmiş fareler,
bu korkuyu
çocuklarına geçirebilir.

8.Yeni keşfedilen
mantar biçimli
bir derin deniz
canlısı hiçbir şekilde
sınıflandırılamıyor.

11. İnsan DNA'sıyla
bir muzun DNA'sı
yüzde 50 oranında aynı.
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2.Bir yıldırım,
Güneş’in
yüzeyinden
beş kat daha
sıcaktır.

1.Bilim insanları,
“yumurtanın
tavuktan çıktığı”
sonucuna vardılar.

4. Uykusuz kalmak
zihninizde aslında
hiç yaşanmamış
hatıralar yaratmanıza neden
oluyor.

5. İnsan
bedeninde
37,2 trilyon
hücre
bulunuyor.

9. Gerçek ve
kurmaca
hikâyelerin insan
duyguları üzerinde
yaptığı etki
arasında hiçbir
fark bulunmuyor.

7.Batı Antarktika
buz tabakası
erimeye başladı.

10. Beynimiz bir
ampulü aydınlatacak kadar
enerji üretir.

12. Elektrikli yılan
balıkları prizlerden
5 kat daha
güçlüdürler.

PANDEMİ
SÜRECİ

PANDEMİ SÜRECİNDE YAZ TATİLİ

Sevgili öğrenciler, değerli velilerimiz pandemi süreci ile birlikte iki dönem
eğitim öğretim uzaktan eğitim ile birlikte tamamlanmıştır ve yaz tatili sürecine
19 Haziran itibariyle girmiş bulunmaktayız. Pandemi süreci aynı zamanda
yaşamımızda ilklerimizin de başlangıcı olmuştur. Yaşam şekillerimiz, iletişim
şekli ve süreçlerini, akrabalık iletişim süreçlerini derinden etkilemiştir.
Pandemi süreci aynı zamanda hareket serbestliği, seyahat kısıtlamaları ile
birlikte zaman geçirmek istediğiniz akraba, arkadaş zamanlarını ertelemek
zorunda kalmamıza neden olmuştur. Bireysel hijyen kuralları oluşturduğumuz
korunma yöntemlerinin başında gelen maskeli bir yaşamı hep birlikte
deneyimledik. Kısacası pandemi ile birlikte yeni bir yaşam tarzı oluşturduk ve
devamlılığını sağlamak hayati önem taşımaktadır. Covid 19 tehlikesi devam
etmektedir, normalleşmenin nedeni salgın tehdidinin ortadan kalkması değildir.
Normalleşme sürecini başlatan bireysel ve toplumsal sorumluluk bilincinin
geliştiği düşüncesinden hareketle yaşam şekillerimiz üzerindeki kısıtlamalar
kısmen veya tamamen kaldırılmıştır. Ancak tehdidin devam ettiğini sizlere
hatırlatmak isterim.
Covid 19 süreci ile birlikte kişisel ve toplumsal kazanımlarımızın devam
etmesi ve virüs tehdidinden korunmak ve elde ettiğimiz kazanımların
devamlılığını sağlamak için yaz tatili sürecini yeni yaşam şekillerimizin (maske
kullanımı, temizlik vb) devamlılığını sağlamak hayati bir önem taşımaktadır.
Yaz tatili sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yaşamanın ise kendi elimizde
olduğunu belirtmek isterim. Yaz tatili sürecinde sağlıklı kalabilmek için alınan
tedbirlere bağlı bir yaşam oluşturmak, maske kullanmak, sosyal mesafeye
azami dikkat etmek ve temizliği hiçbir koşulda ihmal etmememiz
gerekmektedir. Bu temel kurallar sağlanıldığı takdirde tatilimizi eğlenceli bir
hale getirebiliriz. Ailemiz ile birlikte daha fazla zaman geçirme, haftada bir ya
da iki kez insan yoğunluğunun az olduğu saatlerde sosyal mesafe ve
maskelerinizi takarak arkadaşlarımız ile zaman geçirebiliriz. Aileniz ile birlikte
sosyal aktivite, sosyal mesafe kuralına göre arkadaşlarınız ile oyunlar oynama
parklara gitme ve yüzme ile zamanınızı değerli kılabilirsiniz. Tatil sürecinin
başlangıcından itibaren kendinize uygun bir planlama yapmanız ve planınıza
bağlı kalmanız durumunda keyifli bir tatil süreci yaşayacağınızdan emin
olabilirsiniz. 16 Mart itibariyle EBA üzerinden verilen eğitimlerinizi tekrar
gözden geçirebilirsiniz, eksik kalan kısımları tamamlayabilirsiniz.
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Bunu sağlayabilmek için günün belli zamanlarını ders tekrarı yaparak, derslerle
ilgili testler çözerek geçirmeniz gerekiyor. Çözdüğünüz testlerde eksik kalan
kısımları da net bir şekilde göreceksiniz.
Yukarıda belirttiğimiz olumlu süreçlerin oluşmasında velilerimize önemli
görevler düşmektedir. Covid 19 tedbirlerini uygulamada sizler vazgeçerseniz,
çocuklarınız da demek ki salgın bitmiş diye düşünerek eski yaşam şekline
dönme düşüncesi ile tedbirli davranmaktan vazgeçmeye başlayabilirler. Sizler
maske takmayı ve güvenli mesafe kuralını devam ettirirseniz çocuklarınız da
devam edeceklerdir. Tatil sürecinde çocuklarınızın uyku düzenini belirleyecek
sizlersiniz. Belli bir saatte uyuma, sabah belirtilen bir saatte kalkmayı kural
olarak benimsemelisiniz. Çocukların cep telefonu, internet, bilgisayar, TV
başında çok fazla zaman geçirmemesinin yolu; ailesiyle birlikte zaman geçirme
ve hafta içi ya da hafta sonu yapılacak etkinlik planlarının sizlerin elinde
olduğunu belirtmek isterim.
Sağlıcakla kalın.
Gürol ASAN
Tunceli Rehberlik ve Araştırma Merkezi / Psikolog
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VEFA DESTEK
GRUBU

VEFA SOSYAL DESTEK GRUBUNA
TEŞEKKÜR

Dünya genelinde yaşanan pandemi nedeniyle ilimizde de
oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubumuzdaki öğretmen ve
memur arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 11 Mart 2020 tarihinden bu yana
etkili olan korona virüs (Covid - 19) salgını ile mücadele hususunda ilimizde
yürütülen Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan ekipler, bu görevlerini
yerine getirirken zaman ve mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârlık ve
gayret göstererek çalışmalarını sürdürdüler. Pandemi süresince Vefa Sosyal
Destek Grubu ekiplerinin tek gayeleri "Evde kal, hayatta kal" sloganına
destek olmak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidererek sürece
katkıda bulunmak oldu. Bu bağlamda adı geçen öğretmen ve memur
arkadaşlarımıza gönül bahçemizden derilmiş bir deste çiçekle teşekkür
ediyoruz.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VEFA DESTEK GRUBU
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BİRKAÇ ÖZLÜ
SÖZ...

DERİSİNİ DEĞİŞTİRMEYEN YILAN, KAFASINI DEĞİŞTİRMEYEN
İNSAN ÖLMEYE MAHKUMDUR.
NİETZSCHE

BIRAKIN BÜYÜK CÜMLELERİ CAHİLLER KURSUN.
EPİTETOS

AZİM PAHA BİÇİLMEZDİR: ÇOK ZEKİ OLDUĞUMDAN DEĞİL,
SORUNLARLA UĞRAŞMAKTAN VAZGEÇMEDİĞİMDEN
BAŞARIYORUM.
ALBERT EİNSTEİN

YAPRAKSIZ KALDIN DİYE GÖVDENİ KESTİRME . ZİRA BU İŞİN
BAHARI VAR.
MEVLANA

BİL Kİ GÜNEŞE BAKMAYA CESARETİ OLMAYAN; GÖLGEDE
KALMAYA, GÖLGEYİ IŞIK SANMAYA MAHKUMDUR.
ŞEMS-İ TEBRİZ
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BİR YAZAR
BİR ŞAİR

ORHAN KEMAL
Türk edebiyatının büyük ustaları arasında
anılan yazar; roman, hikâye, oyun, şiir gibi
farklı tarzlarda birçok esere imza atmış
ancak daha çok romancılık yönü ile
tanınmıştır.
Yaşadıklarından hareketle eserlerini kaleme
almış, bu durum onu Anadolu insanından
bahseden
diğer
yazarlardan
ayıran
özelliklerden biri olmuştur.

Ölümü: 2 Haziran 1970

NAZIM HİKMET RAN

Ölümü: 3 Haziran 1963
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Güzel Yüzlü Şair, Mavi Gözlü Dev lakaplarıyla
anılan Nazım Hikmet Ran’ı, Usta piyanistimiz
Fazıl Say ‘’Dünyaya Türk şiirini anlatan şair ‘’
olarak tanımlamıştır. 1902’de Selanik’te dünyaya
gelmiş, ilk şiiri Feryad-ı Vatan’ı henüz 11
yaşındayken kaleme almıştır.
Unesco 2002 yılını ‘’Nazım Hikmet Yılı’’ olarak
ilan etmiştir. Türk şiirine fütürizmi getiren
şairdir. Şiirleri birçok sanatçı tarafından
bestelenmiştir.
Büyük şair, 3 Haziran 1963 tarihinde
Moskova’da yaşamını yitirdi.

ÇOCUK
GÖZÜNDEN

GELECEĞİN GENÇLERİ VE MESLEKLERİ
Merhaba ben Ali Miraz AYTAÇ, Sarı Saltuk İlkokulu 4/B Sınıfı öğrencisiyim.
Aynı zamanda Bilim Ve Sanat Merkezi BYF 1 grubu öğrencisiyim.
Bilim Sanat Merkezinde robotik kodlama dersinde arduino kodlama
öğreniyoruz. Robotik; elektronik devreler yardımıyla kodlama dilleri
kullanılarak ihtiyaç duyulan yönde komut verme işidir. Robotik kodlama
hayatımızın her alanında kullanılmaktadır. Bilgisayarlarda, mikrodalga
fırınlarda, araçlarda, telefonlarda, tv, banka kartlarında…
Robotik kodlama üzerine yaptığım çalışmaları editörü olduğum “Munzur‘da
Kod Akışı” adındaki sosyal paylaşım ve eğitim sitemizde düzenli olarak
paylaşmaktayım. Böylece hem deneyimlerimi arkadaşlarımla paylaşmaktayım
hem de dijital okuryazarlık eğitimimi sürdürmekteyim.
Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Robotik kodlama tüm alanlarda olduğu
gibi sağlık sektörü için de oldukça faydalı buluşlar gerçekleştirmeye devam
edecektir. Biz çocuklar da geleceğimiz için öğretmenlerimiz sayesinde iyi
eğitimler alarak ülkemize faydalı bireyler olarak yetişeceğiz.
Ali Miraz Aytaç
Sarı Saltuk İlkokulu / 4-B Sınıfı
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ÇOCUK
GÖZÜNDEN
HAYAT EVE SIĞAR MI?
Bugünlerde televizyonlarda, bilbordlarda, araçlarda, telefonlarda hayat
eve sığar yazısını görüyoruz. Hayatı neden eve sığdıralım? Hayat her yerde
okulda, bahçede, sokakta, çarşıda... Hayat hem evde hem dışarda. Önce
anlamamıştım neden evde kalmamız gerektiğini. Fakat daha sonra her yerde
tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüsün olduğunu ve insanları öldürebildiğini
öğrendim televizyondan. Bu virüs insandan insana bulaşıyor. Hayat eve sığar
uyarısı, insanların evde kalarak bu virüsten uzak kalmalarını sağlamak için
söylenmiştir. Evet, bence de hepimiz evde kalmalıyız. Çünkü hasta olmak
istemeyiz. Okulumuzu, arkadaşlarımızı, oyunlarımızı, sevdiklerimizi özlesek de
evde kalmalıyız. Şu an saklambaç oynuyoruz; coronavirüse yakalanıp hasta
olmamak için. Saklanmak için de en güvenilir yer evimiz. Orada bizi bulamaz.
Annem, babam ve ben hepimiz televizyonlarda uzmanların söylediği uyarılara
uyuyoruz. Ellerimizi sık sık sabunla yıkıyoruz, evimizi sürekli havalandırıyoruz,
marketten aldığımız hiçbir şeyi yıkamadan eve almıyoruz…Bu ve bunun gibi pek
çok şey…. İnanın daha önceden yaptığım her şeyi çok özledim. Şu an pek bir
şey yapamıyorum… Derslerimi çalışıyorum, kitap okuyorum, özlediklerimi
telefonla arıyorum. Biraz sabırlı olup kurallara uyarsak, bu günleri geride
bırakıp normal yaşantımıza geri döneceğiz…

Asmin POLAT
Sarı Saltuk İlkokulu 4/B Sınıfı No:20
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ÇOCUK
GÖZÜNDEN
DOĞAYLA ETKİLEŞİMİMİZ VE
CORONAVİRÜS
Bugünlerde yaşadığımız ve devam eden Corona
virüs salgını nedeniyle birçok insan hayatını
kaybetmiştir. Corona virüs Çin’in Wuhan şehrinde
ortaya çıkmış ve bütün dünyaya yayılmıştır. Corona
virüsün yabani hayvanlardan bulaştığı düşünülüyor.
Bildiğiniz üzere Çin’de yabani hayvan tüketimi
oldukça fazladır. İnsanların hayvanlarla fazla
temasta bulunmaları hayvanlarda olan hastalıkların
insanlara bulaşmasına neden olur. Peki bu
hastalıkların bulaşmasını önlemek için vejetaryen
olmak işe yarar mı? Ya da et tüketirken sağlığımızı
nasıl korumalıyız? Başka ne yapmalıyız? Örneğin
yabani hayvanlar yerine daha bilinen, hastalık riski
az olan hayvanlar hijyen kurallarına uygun
tüketilebilir.

Biz doğadaki neredeyse her şeyi tüketiyoruz. Mesela ağaçları kesip yakmak
için veya kağıt için kullanıyoruz. Akarsulara baraj yapıyor, denizleri kirletiyor,
canlıları mağdur ediyoruz.
Ormanları yok ediyor; yerine binalar, yollar inşa ediyoruz. Oysaki insanlık hep
doğadan yararlanmıştır. Doğadaki oksijen nefes almamızı sağlar, ağacın
meyvesi, ineğin sütü, keçinin yünü, tavuğun yumurtası sağlıklı yaşamamızı
destekler.
Doğa bize yararlarını sunarken biz tam tersi davranıyoruz.
Bulabildiğimiz her şeyi tüketiyoruz. Doğayla denge içinde olmalıyız. Hem doğa
bizden hem biz doğadan yararlanabiliriz. Böylece bütün dünya sağlığına
kavuşmuş olacak.
Nazlı Zerya KÜÇÜKKAYA
Sarı Saltuk İ.O.4/B Sınıfı Öğrencisi
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YÖRESEL

BİR

TAT
IŞKIN

Merhabalar Kırk Merdiven okuyucuları. Bu sayıda sizlere şimdilerde yetişme
zamanı olan ışkın bitkisinden bir tarif hazırladım. Tarife geçmeden önce Işkına
biraz değinmek istedim. Işkın Doğu Anadolu Bölgesi’nde mayıs ve haziran
aylarında 1000-4000 Metre yükseklikte yetişen ekşimsi bir bitkidir. Kabuğu
muz gibi kolayca soyularak yendiği için Yayla Muzu, Dağ Muzu, Doğu Muzu
olarak da bilinir. Rebez, Işgın, Uçkun, Uşgun, Işgun, Eşgin, Ohçur, Ribes, Rihi
gibi başka yöresel adları da vardır. Tadı oldukça ekşidir ve lifli bir yapısı vardır.
Genellikle çiğ olarak tüketilen Işkının kavurması, omleti ve değişik yöresel
yemekleri yapılır. Yurtdışında özellikle Almanya, İngiltere ve İsveç gibi
ülkelerde Işkın pastalara, keklere konulmakta; komposto ve reçel yapımında
kullanılmaktadır.
Yüksek oranda C vitamininin yanı sıra A, E ve B vitaminleri içerir. Oldukça
lifli (posalı ) bir gıda olduğu için bağırsakları çalıştırır, kabızlığa karşı etkilidir.
Özellikle yemeklerden sonra yenilen ışkın, hazmı kolaylaştırır ve mideyi
rahatlatır. Mide yanmalarını giderir, kusmayı engeller, kan şekerini düşürücü
ve dengeleyici özelliği vardır. Polifenol denilen bir kimyasal içeren Işkın,
kanserli hücrelerin gelişmesini önlemektedir. Yaprakları yenmemelidir çünkü
zehirleyici özelliği olan oksalit asit içerir. Sizler için faydalı olacağını
düşündüğüm bu bilgilerden sonra, kavurmalı ışkın tarifine. Yörede, geçmişte
mevsiminde sıklıkla pişirilen ancak günümüzde unutulmaya yüz tutmuş olan
kavurmalı ışkın umarız yeniden sofralarımızı süsleyen bir yemek olur.
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YÖRESEL
BİR
TAT

KAVURMALI IŞKIN
Malzemeler
1 kg. ışkın
200 gr. tereyağı
2 yemek kaşığı domates salçası

İstenilen miktarda kavurma
2 baş soğan
Yumurta (servis sayısına göre
birer adet)
Kişniş
Tuz
Yapılışı
Işkınların kabukları soyulur ufak-ufak doğranır. Bir tencereye ölçüye
göre yağ konulur, kıyılmış soğanlar bu yağda öldürülür, ışkınlar üzerine
dökülür, eriyinceye kadar pişirilir. Salçası, tuzu, kavurması ilave edilir,
bir iki karıştırılır. Suyu ilave edilir, birkaç taşım kaynatılır. Pişince
yumurtalar teker teker içine kırılır, ağzı kapatılır, yumurtalar piştikten
sonra ocaktan indirilir. Servis yapıldığı zaman tabaklarda üzerine ince
kıyılmış kişniş konulur, kişniş yemeğe lezzet ve koku verir. Tandır ya da
sac ekmeği ile yenildiğinde lezzeti başka olur. Afiyet olsun.
Fatma Uludağ
Atatürk MTAL
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni
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ZEKA
OYUNLARI

ANAGRAM NEDİR?
Anagram, bir kelimenin ya da kelime grubunun içinde yer
alan harflerin yerini değiştirerek yeni bir anlam kazanılmasına
denir. Aynı sözcüğün harflerini değiştirerek farklı bir sözcük
oluşturulması olayıdır.
Anagramın en büyük özelliklerinden biri, beyin jimnastiğine
uygun olmasıdır. Vücudun nasıl spor yapmaya ihtiyacı var ise
beynimizin de aynı şekilde spor ve egzersiz yapmaya ihtiyacı
vardır. Dinç olabilmek için belli pratikler yapmak gerekir. Fitness
nasıl bir vücut sporu ise, anagrama da bir zihin sporu diyebiliriz.

ÖRNEKLER
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ÇARIK
1
ÇIRAK..

VEZİR
2
.............

PATİK
3
.............

FAİDE
4
.............

TARAK
5
.............

YELVE
6
.............

SELİN
7
.............

NİYAZ
8
.............

SEDEN
9
.............

İHALE
10
.............

EBEDİ
11
.............

VEDAT
12
.............

SAKLI
13
.............

YILAN
14
.............

MOTEL
15
.............

KIRMA
16
.............

YALAK
17
.............

SELDA
18
.............

YAMUK
19
.............

NEHİR
20
.............

ÇÖZÜMLER
1- Dükkânda ayak işlerine bakan kimse
2- Doruk
3- Yazman, sekreter
4- Anlatım
5- Dükkânında baharat, ev gereçleri satan kimse
6- Bir mekanizmanın kumanda kolu
7- Soy, baba soyu
8- Zarar
9- Görsel bir etki yaratmak amacıyla yapılmış çizgi
resimlerin hepsi
10- Tanrıça
11- Edebiyatla ilgili

Sidar TEMEL
Elif Güntaş İlkokulu
Zeka Oyunları Öğretmeni

12- Çağrı
13- Yaş, nemli
14- Sade
15- Bir tür yumurta yemeği
16- Nehir
17- İşsiz, avare
18- Bir aldatmaca oyunu
19- Renk, biçim yönünden birbirini tutmak
20-Tutu, ipotek

QUILLING
QUILLING: KAĞIT KIVIRMA SANATI
Quilling, renkli kağıtları kıvırarak oluşturulan bir sanattır. Kağıt telkâri olarak
da adlandırılan bu sanat, ilk ortaya çıktığında cam, metal gibi malzemelerle
uygulanmıştır ancak günümüzde genellikle kağıt kullanılmaktadır. Quilling için
gereken malzemeler kağıt, kağıt kıvırma aleti, makas ve yapıştırıcıdır.
Kırtasiyelerde veya hobi malzemeleri satan yerlerde kolaylıkla bulunan quilling
kağıtları genellikle 50 cm uzunluğundadır. Genişlikleri çeşitlidir, yapmak
istediğiniz ürüne göre farklı genişlikte kağıtlardan seçebilirsiniz. Kağıt kıvırma
aletiniz yoksa kürdan, çöp şiş çubuğu gibi malzemeleri de kullanabilirsiniz.
Aşamaları aşağıdaki görsellerde belirtilmiştir:
1. Kağıt kıvırma

2. Yapıştırma
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3. Şek l verme

Örnekler

Seda ÖZ
İngilizce Öğretmeni
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SİZDEN GELENLER
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Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu
"Ellerimizle Sanat" adlı 2/C Sınıf Etkinliği

SİZDEN GELENLER
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SİZDEN GELENLER
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