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olmalı.
 

 1
 

 



Gürsel EKMEKCİ
İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü

Merhaba başımızdan eksik olmayan gökyüzüne, eski günlere, neler olacağını bilmesek de
geleceğe, tarihe, zamanın akışını aydınlatmaya çalışan güzel yüzlü çocuklara, yollara
yolculuklara, bilgiye, öğrenmeye hazır meraklı gözlere, üşürken ısınmalara, sevgililere,
düşleyebildiğimiz her güzelliğe, her şeyden sıcak annelere- babalara ve tadını bütün
bunlardan alan şarkılara, merhaba… Merhaba hayvanları incitmeyenlere, farklılıkları
zenginlik görenlere, ağacı, çiçeği, börtü böceği koruyanlara. Merhaba toprağı kazıp
işleyenlere, merhaba güne emeğini katıp güneşi selamlayanlara… Dünya genelinde
yaşanan küresel salgının gölgesinde yürüttüğümüz eğitim sürecinde birbirimize
söyleyeceğimiz çok fazla şey biriktiğini biliyorum. Bir insanın maddi gereksinimler dışında
sevgiye, ilgiye, psikolojik desteğe veya güzel bir anı yaşamaya ihtiyacı olduğu gibi, bunları
paylaşmaya da ihtiyacı vardır. Paylaştığınızda hem kendinizi mutlu eder hem de başka
insanları mutlu edersiniz. Hepimiz bir dalın farklı çiçekleri gibiyiz, benzer duygularla
yaşıyoruz. Birbirimize çok benziyoruz aslında. Bazen bir şarkıda, bazen yağmur sonrası o
güzel toprak kokusunda, bazen ağlarken, bazen gülerken bazen de düş kurarken…
Herkesin paylaşabileceği, fazla olan, ruhundan artan bir şeyleri vardır. Bu kimi zaman
eşyanız, kimi zaman ilginiz- sevginiz, kimi zaman da ürettikleriniz olabilir. Paylaştığınızda
başkalarının hayatlarına dokunurken kendi hayatınıza da anlam kattığınızı göreceksiniz.
Kırk Merdiven, bizim hepimizin yaşam basamaklarımız olsun. Bir kitapla, o an
hissettiklerimizle, bir şiirle, bir resimle bazen de bir oyunla çıkalım istedik bu basamaklardan.
Aklınızdan gönlünüzden geçenleri buradan paylaşalım istedik. Şimdi sıra sizde. Düşünün,
düşleyin, yazın, çizin, üretin ve bizlerle paylaşın. Yazdıklarınızla aydınlatıp farklılıklarınızla
renklere boyayacağınız, Bizi bize anlatan Bakanlığımızca İl Milli eğitim Müdürlüklerinin
koordinesinde 81 Çalıkuşu Tunceli dergimiz Kırkmerdiven dergimiz ile bütünleşti eğitim
ailemize, milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Birlikte yürüyeceğimiz daha güzel,
sağlıklı, umut dolu nice yollarımız var. Saygı ve sevgilerimle... 
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17. Sayımız 81 Çalıkuşu Tunceli olarak devam edecektir.
Sizlerden gelen içeriklerle yine dolu dolu bir sayıyı

hazırlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu sayımızda Ovacık
ilçemizden gelen etkinlik fotoğrafları ve yazılar oldukça

renkli ve ilgi çekici. 
Sağlıklı güzel günler ümidiyle keyifli okumalar diliyoruz.
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HABERLER

24 Kasım Öğretmenler Günü ilimizde
düzenlenen programla kutlanıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü programı, İl
Müdürümüz Sayın Gürsel Ekmekci'nin

Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.
İstiklal Marşı'mızın okunmasının ardından
kutlama programının devamı için Kültür

Merkezine geçildi.
Kutlama programına Kültür Merkezinde
düzenlenen törenle devam edildi. Saygı
duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Milli
Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in

öğretmenler günü mesajı okundu. 
 

Kutlama programı, günün anlam ve
önemini belirten konuşmalar, öğretmen

konulu şiirlerin okunması, ront ve zeybek
oyunu gösterileri ile devam etti. Aday

öğretmenlerimizin yemin töreninin
ardından müzik öğretmenlerimiz

tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Tören, 24 Kasım Öğretmenler Günü
etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen

yarışmalarda dereceye giren
öğrencilerimize ödüllerinin verilmesiyle

sona erdi.
 

24 Kasım 

Öğretmenler Günü Kutlama

Programı
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HABERLER

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde
Bakanlığımız tarafından başlatılan

‘’Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’’ projesi
kapsamında ilimizde bir kütüphane de

Merkez ilçemizde bulunan Güzel Sanatlar
Lisesine kazandırıldı. Kütüphanelerin

hayatı dönüştüren gücünden yararlanmak
isteyen öğrencilerimizin kullanımına

sunulan kütüphanede ansiklopediden
romana, bilimsel kitaplardan dergilere

birçok farklı yayın bulunuyor. 
 

Öğrencilerimizde okuma alışkanlığını
geliştirmek, onların kitaplardan daha çok

faydalanmalarını sağlamak amacıyla ilimizdeki
tüm kütüphanelerin kitap sayılarını artırmaya
ve kütüphanelerimizi zenginleştirmeye devam
ediyoruz. Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine

göre farklı türdeki kitapların kütüphane
raflarında yer almasını önemsiyoruz. İstiyoruz
ki, öğrencilerimiz bilgi çağında merak ettikleri
konularla ilgili okullarında gerekli kaynaklara

ulaşabilsin. Gerek kitap sayısının artması
gerek donanım malzemelerinin yenilenmesi ile

çağdaş bir görünüme kavuşan
kütüphanelerimiz, öğrencilerimiz için

vazgeçilmez bir yer halini alıyor. 
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 HABERLER

 İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesiyle
yürütülen Kardeşim Var mısın? Projesiyle 

 Tunceli Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu –
Nazımiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halide

Edip Anaokulu – Pertek İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü- Anafatma Anaokulu- Ovacık İlçe

Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk Anaokulu-
Hozat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Zübeyde
Hanım Anaokulu- Pülümür İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğü, Elti Hatun Anaokulu- Çemişgezek
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Mazgirt İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Anaokul ve

bünyesinde anasınıfı bulunan okullarla Kardeş
Okul seçilmiştir.

 
 

KARDEŞİM VAR MISIN ?
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HABERLER

Tunceli Özel Eğitim Meslek Okulunda
eğitim-öğretime devam eden özel

gereksinimli öğrencilerimiz, aldıkları
eğitimle bir yandan akademik beceriler

kazanırken diğer yandan da iş ve
mesleklerle ilgili bilgi ve becerilerle

donatılıyorlar.
Özel gereksinimli çocuklarımızın meslek
sahibi yapmak için hizmet veren Tunceli

Özel Eğitim Meslek Okulu Merkez
ilçemizde olup okulda inşaat

teknolojileri, el sanatları, yiyecek içecek,
giyim teknolojileri gibi bölümler

bulunmaktadır. Ayrıca burada görsel
sanatlar, müzik sınıfları, spor faaliyetleri
ve akademik ders programları ile özel
gereksinimli öğrencilerimizin çok yönlü

gelişimine katkı sunulmaktadır.
 

ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU
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HABERLER

Okul Müdürü Erdal Gül özel gereksinimli
öğrencilere meslek edindirme eğitimleri

konusunda şunları söyledi: ''Bildiğiniz gibi iş ve
meslek sahibi olmak bireylerin yaşadıkları

toplumun bir parçası olması ve iyi bir yaşam
sürdürebilmeleri açısından oldukça önemli bir

gerekliliktir. Özel gereksinimli çocuklarımız
düşünüldüğünde bu gereklilik daha da önemli
hale gelmektedir. Onların tek başlarına hem

yaşamsal becerileri yerine getirebilmeleri hem
de maddi kazanç sağlayacakları bir meslek

edinmeleri gelişmiş bir toplumun da bir
göstergesi. Bizler okulumuzda hafif düzey özel
gereksinimli çocuklarımıza verdiğimiz eğitimle
onlara akademik beceriler kazandırırken bir

yandan da onları iş ve mesleklerle ilgili bilgi ve
becerilerle donatıyoruz. 10. sınıfta seçmiş

oldukları bölümle ilgili atölyelerde çalışmak, bir
meslek ile ilgili bir şeyler öğrenmekten son

derece mutlular. Bir şeyi başarabilme hissini
yaşadıklarını görmek bizim için de çok

sevindirici. 'Ben de yapabilirim' duygusunu
hisseden çocuk, kişisel hayatına bunu çok
olumlu yansıtıyor. Küçüklüğünden itibaren

inşaat işlerine ilgi duyan bir çocuğumuz burada
ilgiyle, merakla duvar örme işini öğreniyor ve bu

onu çok mutlu ediyor.
 

   Bazen bizler de onlardan çok şey öğreniyoruz. Örneğin onların resim atölyesinde göstermiş oldukları
performans beni de resim yapmaya yöneltti. Zaman zaman birlikte resim yapıyoruz, şarkılar
söylüyoruz. Özel gereksinimli çocuklarımız onlara verilen çok yönlü bir eğitim ile çok şey başarabilirler.
Biz buna okulumuzda her gün tanıklık ediyoruz. Unutamadığım bir anı paylaşmak istiyorum: Yıl sonu
etkinliğinde çocuklarının yaptıkları ürünleri gören velilerimiz gözyaşlarını tutamamıştı. Çocuğunun
potansiyelini görmek anne ve babalara muazzam bir duygu yaşatmıştı.''
Tunceli Özel Eğitim Meslek Okulunda dersler hafta içi her gün saat 8.30'da başlayıp 14.30'da sona
eriyor. Okulun eğitimci kadrosunda ise 6 özel eğitim, 8 de branş öğretmeni bulunuyor.
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HABERLER

 REHBERLİK ARAŞTIRMA
MERKEZİ

 ÇALIŞMA ZİYARETLERİ
KAPSAMINDA TÜM

İLÇELERİMİZİ ZİYARET ETTİ
 

          Rehberlik ve Araştırma Merkezimiz
tarafından özel eğitim, rehberlik ve psikolojik

danışmanlık faaliyetleri kapsamında
ilçelerimizdeki okulların istek ve ihtiyaçlarına

yönelik bilgi edinmek ve gerekli destekleri
sunmak üzere Nazımiye, Pülümür, Mazgirt,

Ovacık, Hozat, Pertek, Çemişgezek ilçelerine
çalışma ziyaretleri düzenlendi. 29 Kasım - 13
Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen

ziyaretlere kurum müdürü Serhat Yıldız,
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
bölüm başkanı Gökhan Taze ve Özel Eğitim

Hizmetleri bölüm başkanı Aysel Ertoğrul katıldı. 
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KIRK 
MERDİVEN 

 Çarşambanın gelişi;

Çarşamba günlerinin sabahında evimizin dış kapısının yan girişine salı akşamından hazırlanmak
sureti ile içinde yoğurt kapları eski okunmuş gazeteler süt şişelerinde oluşmuş bu sepet hazırlığını
evin direği ,atası, neşesi çocuğu, kaprisli huysuz ihtiyarı bir o kadar erdemli ve deneyimlerini küçük
günlük olaylar ile örtüşebilecek kadar iyi bir öğretmen olan babaannem yapardı .Nefes darlığı en
büyük şikayetlerindendi. Eğer kendini iyi hissetmez ise kibar ses tonuna serpiştirdiği emir cümleleri
ile önce anneme, baktı ki gelin yorgunluktan el atmadı bu görevi sonra bana  verirdi. O sepeti oraya
geceden hazırlayıp koyan genelde ben olsam da gece su içmeye kalktığımda ayağımı her seferde
çarpıp’’ Tüh ya’’, yarın çarşamba diyip çok gece yatağıma geri dönmüşümdür.
Egenin bu küçük kasabasında memur bir ailenin dört yaş ara ile dünyaya gelmiş üç kız kardeşin en
büyüğü olan ben Çarşamba günlerinin öğlen saatlerinde ise şehir pazarında alınmış taze sebzelerin
meyvelerin mutfağa taşınmasında en büyük görevlerden birini üstlenirdim Babam muntazam dizdiği
patates soğan ve üzerine dizdiği domatesler ve salatalıklar en üste ise taze roka, maydanoz ve
dereotu demetleri ile süslediği bir tablo kadar renkli akşamda görevine hazırlanmış sepeti kendisi
taşır ben ve kardeşlerime kese kağıtları minik torbalar ya da mevsimin hassas biraz da pahalı ya da
turfanda olan bir meyve torbası filesini taşımak kalırdı. Ben genelde kiraza kardeşim eriğe diğer
kardeşim şeftaliye çok sevinirdi. Akşam yemek sonrası annemin yıkayıp büyük bir kasede bize
ikram edecek anı dört gözle beklerdik.

Hayata Da�r Eğ�t�m Notları
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KIRK 
MERDİVEN

Çarşamba pazarına çevre köylerden köylülerin üretip getirdikleri taze ve kurutulmuş
sebzeler, tarhana, yoğurt ,salça reçel pekmez gibi bir çok ürünü satın alırdık. Balkabağı da
kasım ayının sonunda pazardan alınır ve yeni yıla yakın bir süre içinde taze ceviz ile tatlı
olarak tüketilirdi. Pazardan seçilmesi eve getirilmesi kesilmesi pişirilmesi ve tüketilmesine
kadar sürekli konuşulan bir konu olarak ev gündemini işgal ederdi.
Babaannem babama sürekli her boş bulduğunda kabağının kesip dilimlemesini söyler ve
babam hep bir bahane bulurdu artık bahanesi kalmayınca o kabak baltayla kesilip parçalara
ayrılırdı.
Soyma kısmı anneme kalırdı. İçinden çıkan çekirdekler kuzine üzerinde bakır bir tavada
kavrulurdu. Ben ve kardeşlerim kabaklar soyulup tencereye konuluncaya kadar bu kabak
çekirdekleri ile oyalanırdık.
Nihayetinde eve sinen tatlı kokusu akşama ailenin toplanıp bir arada geçireceği saatlere
denk geleceğinin müjdesini bizlere verirdi.
Akşam yemeği sonrasında annemin servis ederek ailenin her bir ferdinin bu şölenin
hazırlanmasında var olması bu tatlıyı daha da tatlı kılmaktaydı 
 Günümüz çocukları hayatta kullanacakları toplumsal davranış öğretilerini aile ortamında
öğrenememiş olmaları yeni neslin psikolojik sosyal bir yığın sorunu beraberinde getirmesine
neden olmakta ve dijital ortamlarda, sosyal medyada yeni nesil hizmet amacı ile bu
davranışlar her ne kadar videolarla anlatılsa da yaşayarak öğrenmek ve hayatın içine bu
davranışları yerleştirmek kadar olumlu etki yapamamaktadır. Biz eğitimcilerin bu
davranışların pekiştirilmesinde ve değişen bu ortamın olumlu yönde geliştirilmesi konusunda  
görevler almamız gerektiğini düşünüyorum. Sıcak geniş aile ortamlarını yaratma şansımız
olmasa da sınıf gibi minik bir topluluk alanımızda paylaşmak ,saygı, sevgi, nezaket gibi bir
çok kavramı pekiştirebileceğimiz bir alanımız olduğunu hatırlatmak isterim.

                                                                                                                     Hilal YORGANCI
Coğrafya Öğretmeni
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BİZDEN
HABERLER

VİLAYETLER BİRLİĞİ ANAOKULU

 İlimizin   bitki çeşitliliği yönünden zengin olması kışın içilebilecek farklı tatları da beraberinde getirmektedir.
Özellikle ilimizde bolca bulunan kuşburnu, ıhlamur, ada çayı, dağ kekiği gibi sağlık yönünden faydalı bitkilerle

öğrencilerimizin tanıştırılarak bu bitkilerle kışa uygun sağlıklı içecekler hazırlanması. 
-Hazır paket içeceklerin dışında kurutulmuş meyvelerden hazırlanmış içecek ve bitki çaylarının

faydalarının anlatılması, farklı tatların denenmesi. 
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ERGENLİK DÖNEMİ VE ERGENLE İLETİŞİM

 Ergenlik dönemi, biyolojik, zihinsel, psikolojik ve sosyal açıdan değişmelerin ve gelişmelerin
görüldüğü çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Bu döneme geçiş yaşları bireysel farklılıklar
gösterebilmedir ve kızlarda ortalama olarak 10-12 erkeklerde 12-14 yaşları arasında başlamaktadır.
Bir geçiş dönemi olması sebebiyle görülen değişim ve gelişmelerin hem genç için hem de aile için
zaman zaman çalkantılı süreçler yaşatması ve aileleri bu durumla başa çıkmakta zorlayabilmesi
normaldir.
Gencin kendisi için bakıldığında aynı anda bu kadar hızlı değişim üzerine kimlik arayışı ve kendini
tanımlama çabası içine girerler. İlgi alanları yaptıkları aktiviteler değişir, dış dünyalarına verdikleri
imaja olan özenleri ve bu konuyla ilgili kaygıları artar. Bedensel olarak hızlı bir gelişim gösterirler ve
bu arada duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını da giderme mücadelesinde olurlar. Okul ve derslerle ilgili
sorumluklarını yerine getirmemeye, sosyal ilişkilerini ön plana koymaya başlama durumları oluşabilir.
Öfke patlamaları, ağlama krizleri, aşırı sosyalleşme çabası ya da daha çok kabuğuna çekilme gibi
davranışlar yaşanması muhtemeldir. Geçiş dönemindeki değişimleri ve duygusal sorunları yaşayan
genç ile çocuklarında gözlemlemiş oldukları bu durumlara alışkın olmadığı için panikleyen ebeveynin
çatışması sürpriz olmayacaktır. 
Ebeveynlerin bu dönemde emin olması gereken konu bu dönemin sonsuza kadar sürmeyeceğidir.
Ebeveynler; ergendeki alışık olmadığı bu pek çok değişimi panikle, baskıyla veya görmezden gelerek
değil bu süreci kabullenerek, olumlu gelişimlere odaklanarak, doğru iletişimle bu dönemi gencin en
az hasarla atlatmasına yardımcı olmaya çalışmalılardır.
Geçiş döneminde yeni durumlara adapte olmaya çalışan ergenlerin hata yapma durumları olacaktır.
Bunları paylaşabilmeleri ve ebeveynin rehberlik görevini yapabilmesi için gencin kendini ifade ettiği
zaman anlaşılacağını hissedebilmesinin yolu ebeveynin baskıcı ve tehditkar bir dil
kullanmamasından geçecektir. Bu dil gencin yaşayabileceği bazı zor durumlar neticesinde
ebeveynlerinden veya ona yakınlığı bulunan yetişkinlerden yardım isteme cesaretini de kırabilecektir.
Sağlıklı iletişimi sağlama noktasında önemli detaylarından biri bu dönemde gence kendisini değerli
hissettirmek olacaktır. Ergene karşı küçümseyici tavırlar, akranlarıyla kıyaslama yapmak ve sosyal
ortamlarda doğrudan kişiliğe yönelik yıkıcı eleştiriler gençte değersizlik hissi oluşturup kendisini
değerli hissedeceği başka ortamlar aramasına sebep olacaktır. İletişimin önemli bir detayı da
güvendir. Bu dönemde ergeni istemediği bir ilgi alanına yönlendirmekten ziyade sınırları zaman
zaman esneterek seçimleri kendisine bırakmak ve düzeyine uygun sorumluluklar vermek sağlıklı bir
güven ilişkisine fayda sağlayacaktır. Ayrıca güven ilişkisinin sarsılmaması adına birlikte yapılmış
planlara ve verilmiş sözlere de sadık kalınması gerekir. 
Bu geçiş sürecini yönetmek hem gencin kendisi hem de ebeveynler, öğretmenler veya yakın
çevresindeki yetişkinler için bazen kolay olmayabilir. Ancak geçici bir süreç olduğu unutulmadan
karşılıklı doğru iletişim ve güven ilişkileriyle olabildiğince olumlu atlatılabileceği konusunda pozitif
olmak sürece büyük fayda sağlayacaktır.

                                                                                                                Birkan TOKMAK
                                                                                            Rehber Öğretmen / Psikolojik Danışman              

REHBERLİK
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OVACIK’IN COĞRAFİ YAPISI

 Ovacık ilçesi Tunceli ilinin kuzeybatısında yer alan Munzur dağlarının güney eteklerinde bulunan
ovadan adını almıştır. 1538 km2 alanı ile ilin arazi yönünden en büyük ilçesidir. İl merkezine 65 km
uzaklıkta bulunan Ovacık, kuzeyinde Erzincan, doğusunda Pülümür ve merkez ilçe, güneyinde
Hozat, batısında Erzincan ili ve Çemişgezek ilçesiyle çevrilidir.
 Kuzeyi ve güneyi Munzur Sıra Dağlarıyla çevrili olan ova Munzur Suyu tarafından ikiye ayrılmıştır.
Denizden yüksekliği 1.300 m olup, en yüksek noktası 3.071 m yüksekliğindeki Ziyaret Tepesi'dir. En
önemli akarsuyu Munzur Çayı'dır. Munzur Dağları'nın zirvesinde birçok doğal göl bulunmaktadır.
İlçeye ulaşım Munzur Suyu ile birlikte devam ederek ilerleyen ve Munzur Vadisi Millî Parkı içerisinde
yer alan doğa manzaralarıyla dolu karayolu üzerinden sağlanmaktadır.
 Ovacık doğal yapısı ve yükseltinin fazla olması nedeni ile iklimi en sert geçen ilçedir. Kışları soğuk
ve kar yağışlıdır. İlçe merkezinde bile bazı yıllar iki metreyi bulan kar kalınlığı görülmektedir.
İlkbaharda kar erimeleri ve yağışlarla birlikte Munzur Nehri'nin su debisi oldukça fazla
yükselmektedir.

TARİH VE
COĞRAFYA

https://tr.wikipedia.org/wiki/Munzur
https://tr.wikipedia.org/wiki/Erzincan
https://tr.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCl%C3%BCm%C3%BCr
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tunceli_(merkez)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hozat
https://tr.wikipedia.org/wiki/Erzincan_(il)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Munzur_Da%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Munzur_Da%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Munzur_Vadisi_Mill%C3%AE_Park%C4%B1


TARİH VE
COĞRAFYA
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   Ovacık ilçesinin bitki örtüsü meşe ormanlarından oluşmaktadır. Ayrıca dünyada nadir görülen
birçok endemik bitkiye de ev sahipliği yapmaktadır. Bu bitkilerin başında Ters Lale ve Ovacık
Sarımsağı gelmektedir. Munzur Milli Parkı birçok canlının yaşamasına olanak sağlayan bir coğrafi
yapıya sahiptir. Dağ keçileri, Boz Ayı, Vaşak, Kızık tilki ve Munzur Nehri'nde yaşayan Su Samuru ile
Kırmızı Benekli Alabalık Ovacık habitatında yaşayan başlıca canlılar arasında yer almaktadır.
   İlçenin geçimi daha çok tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Ovacık-Zeranik Ovası ve çevresinde
yetiştirilen fasulyenin besin değeri yüksek olup, son yıllarda pazarlamasında büyük ilerlemeler
sağlanmıştır. Ayrıca Mercan Vadisi ve ilçenin bazı köylerinde ceviz yetiştiriciliği de yapılmaktadır.
Ovacık ilçesinde bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesinden dolayı üretilen balın kalite değeri oldukça
yüksektir bu da Ovacık balına olan talebi artırmıştır.
Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Gözeleri ile Munzur Nehrinde yapılan rafting sporu yaz turizminin
artmasını sağlarken, Ovacık Merkezde bulunan kayak merkezi kış turizminin artmasını sağlamıştır.
                                                                                                            
                                                                                                                    Lütfü UYGAR
                                                                                                               Coğrafya Öğretmeni

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ovac%C4%B1k-Zeranik_Ovas%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fasulye
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercan_Vadisi&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ceviz


OVACIK TARİHÇESİ

  Ovacık, Tunceli ilinin kuzeybatısında yer alan Munzur Dağları'nın güney eteklerinde kurulu olduğu
ovadan adını almıştır. Ovacık, kuzeyinde Erzincan, doğusunda merkez ilçe (Tunceli) ve Pülümür,
güneyinde Hozat, batısında Erzincan ve Çemişgezek ilçesiyle çevrilidir. 
   İlçede ilk insan yerleşiminin hangi tarihte gerçekleştiği kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Tunceli
yöresinde Paleolitik Çağ’a ait arkeolojik kalıntıların bulunmasıyla bölgenin en erken çağlardan
itibaren insanların dikkatini çektiği anlaşılmıştır. Bu coğrafyanın arkeolojik bulgular açısından zengin
olmasının sebepleri arasında doğal sığınakların çok olması, orman, bitki örtüsünün zenginliği av
hayvanlarının bolluğu, kısaca iklim ve coğrafi şartları sayılabilir.
Su altında kalmış fakat arkeolojik yönden araştırmaların tamamlanmamış olan Munzur Vadisi ve kıyı
şeridinde yapılan gezilerde Pınarlar-Pulur Höyüğü, Karhane Kaya Mevkii, Çataksu, Kilise Köy, Harlar
Mevkii, Bendi Keli Mevkii, Topraklık gibi yerleşme yerleri ve höyüklerin varlığı tespit edilmiştir.
    Bunlar içerisinde Pınarlar Pulur Höyük'te Orta Paleolitik, Neolitik ve Kalkolitik devirlere ait
bulgulara ulaşılmıştır. Diğerlerinin ise Erken Tunç Çağ ve Demir Çağ yerleşimleri olduklarının
belirtilmesi, yörenin yazı öncesi ve hemen sonrası
dönemlerin anlaşılmasında önem arz etmektedir.
    İlk Çağ'da Anadolu’da büyük bir devlet kuran Hititler İ.Ö. 1375-1335 yıllarında Tunceli’ye kadar
gelmişlerdir. MÖ. 7. yy'da sırasıyla Medler'in ve Persler'in egemenliği altına girmiş ve daha sonra
bölge Büyük İskender tarafından fethedilerek Makedonyalılar'ın egemenliği altına girmiştir.
Makedonya Devleti yıkıldıktan sonra ise 395 yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasından
sonra Bizans egemenliğine girmiştir. Yöre zaman zaman el değiştirerek Bizanslılar ve Sasaniler
tarafından yönetilmiştir.  
   Türkler'in bölgeye girişi, 1071 yılında yaşanan Malazgirt Muharebesi'nden sonra
olmuştur.1200’lerin başında Mengüç Beyleri'nden Ahmet Gazi, Erzincan yöresine hâkim olmuş ve
Ovacık bölgesinde de etkili olmuştur. 
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TARİH VE
COĞRAFYA

   1230'lu yıllarda, Anadolu Selçuklu Devleti'nin egemenliğine girmiştir. Moğollar’ın, Anadolu Selçuklu
Devleti’ni yenmesiyle yöre Moğol denetimi altına girmiştir. 1515 yılında yaşanan Ovacık
Muharebesi'nden sonra Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisine girdiği bilinmektedir. O dönemlere Ovacık
ilçe değil, Çemişgezek bölgesine bağlı Nihaye-i Ovacık adında bir nahiyedir. Uzun bir dönem Pir
Hüseyin Bey ve Çemişgezek beyleri tarafından yönetilmiştir. Tanzimat hareketleri ile yapılan idari
düzenleme sonucu olarak 1879 yılında Hozat merkez olmak üzere Dersim vilayeti kurulunca buraya
bağlanan Ovacık, 1886 yılında Mamuret'ül Aziz (Elazığ) vilayetine bağlanmıştır.

    1908 yılında ilçe teşkilatı Yeşilyazı (Zeranik) bucağı merkezinde teşkilatlanmıştır. 
25 Aralık 1935 tarih ve 2885 sayılı Kanunla geçici merkezi Elazığ ili olmak üzere, Erzincan’ın Pülümür,
Elazığ’ın Nazımiye, Hozat, Mazgirt, Pertek, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri bağlanarak Tunceli Vilayeti
teşkil edilmiştir.30 Aralık 1946 tarih ve 4993 sayılı Kanuna göre İl merkezi halen bugünkü merkezi
durumunda olan Kalan Kasabası’na nakledilmiştir. 
 Daha önce “Kalan” olan İlin ismi 1936 yılında Tunceli ili teşkil edilince bu ile bağlanmıştır.1937 yılında
ilçe teşkilatı, Yeşilyazı bucağından kaldırılarak bugünkü ilçe merkezi olan Pulur köyü üzerine Ovacık
ilçesi olarak teşkil edilmiştir. 

                                Şafak Doğu KORKMAZ                                       Tülay YILMAZ
                              Felsefe Grubu Öğretmeni                                    Tarih Öğretmeni
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BİZDEN
HABERLER

OVACIK 
ŞEHİT CUMHURİYET SAVCISI MURAT UZUN ORTAOKULU 

VE HOCA AHMET YESEVİ YATILI BÖLGE OKULU 
TÜBİTAK 4006 PROJESİNDEN 

GÖRÜNTÜLER
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A



OVACIK ANAOKULU ATÖLYE ÇALIŞMALARI
 

    “Bir varmış bir yokmuş” ile başlar masallar. Bu proje de bir masaldı aslında. Gerçekleşmesi zor olan bir
hayal ürünü gibiydi; en başında. Ama imkansız değildi bizim masalımız. Sihirli sözcükleri bulabilmekti tüm
mesele. Hayal et, inan ve vazgeçme. Üç anahtar sözcükle dokunduk çocuklarımızın hayatına.
 “Tüketim değil, üretim odaklı” anlayışıyla başladığımız projemizde çevremizde kullanılmayan araba
tekerlekleri, sebze kasaları, paletler vb. malzemeleri toplayarak atölyemizde kullanılmak üzere masa, raf,
oturak vs. dönüştürdük. Az bir maliyet ve çokça emekle öğrencilerimizin yaratıcıklarını geliştirebilecekleri,
araştıran sorgulayan bireyler olarak deneyler yapabilecekleri, keşif masalarında arkeolojik çalışmalar
yapabildikleri, bitkiler yetiştirebildikleri bir alan oluşturduk.
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REHBERLİK

   Öğrencilerimizin etkinlik süreçlerinde hazır malzemeler kullanmak yerine evden ve çevrelerinden
topladıkları geri dönüşüm malzemelerini okula getirmelerini sağladık. Çocuklar için artık;
dönüştürebilecek tüm atıklar onların hayal güçleriyle buluşarak bir sanat eserine dönüşmeye başladı.
Böylece eğlenerek öğrenebildikleri bu alanda yaratıcıklarını geliştirmenin yanı sıra doğaya da bir nebze
katkıda bulunabilmeye çalıştık.
 Ve bu masalın sonunda tüm yorgunluğumuza değecek en büyük eseri yarattık: Minik gözlerin içindeki
heyecan ve mutluluğu…

 
                                                                                               Hüzün Selin BÜYÜKÖZER
                                                                                              Ovacık Anaokulu Müdürü
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ÖĞRETMENİN
KALEMİNDEN

A

 SORULAR VE CEVAPLAR
 

   Herkesin bir hikâyesi vardır. Yaşadığımız her dönemi iyi kötü aklımızın, kalbimizin bir köşesinde
biriktirdiğimiz. Üç yıl önce başladı bu hikâye. Büyük bir heyecanla geldiğim, beni nelerin beklediğini
bilmediğim...Dört yıl burada nasıl geçer, sıkılır mıyım, kış şartlarına alışabilir miyim, insanlarıyla
anlaşabilir miyim, aynı dili konuşabilir miyiz...? Büyükşehirden gelen biri olarak uyum sağlayabilir
miyim? Bir sürü soruyla başladım. Ama bu soruları cevaplamak çok uzun sürmedi. Sınıfa girdiğim ilk
gün, çocukların gözünde o ışığı görmek kendime getirdi beni. Tüm sorularımın cevabı da hazırdı
aslında. Burada olmamın bir amacı vardı. Ve bunu en iyi şekilde değerlendirecektim. İlk ve en
önemlisi çocuklardı. Her şeyin en iyisini en güzelini hak eden çocuklar. Öğrenmeye hevesli,
yetenekli, zeki... çocuklardı beni karşılayanlar. Bir gülümsemeleriyle yaşadığım her zorluğu
unutturacak, hayatı yaşanabilir kılan, içimdeki umudu hiç söndürmeyecek mucizevi varlıklar.
  Büyükşehirde yaşayamadığım şeyleri yaşamaya başladım. Başta çok garip geliyordu her şey.
Çünkü burada herkes bir "Merhaba" ile selamlar birbirini. Bir mekâna gittiğinizde "Hocam hoş
geldin" diye karşılanırsınız. Hal hatır sorulur. İstanbul'a gittiğim ilk tatilde buna ne kadar alıştığımın
farkına vardım. O kadar alışmışım ki "Eee burada kimse hocam hoş geldin demiyor" diye
düşünmeden edemedim. Nasıl desinler kimse kimseyi tanımıyor ki :)
  Kış mevsimine hala alışamasam da baharın gelişiyle doğanın uyanışına şahit olmak, hiç
görmediğim bitki ve hayvanlarla tanışmak heyecan vericiydi. Her yerin kendine özgü bir kültürü
vardır ya ben ilk defa bağlama sesini burada sevdim. Her şey ait olduğu yerde güzeldir çünkü.
Doğayla bütünleşen bağlamayı hissederek dinlemek ayrı bir haz verdi bu coğrafyada.
 Büyükşehrin telaşından çıkıp soğuk ama sakin bir hayattı bana sunulan. Fırsatları da
değerlendirmek lazımdı tabi. Zaman bulamadığım her şeyi yapmaya başladım. Hep merak ettiğim
ama bir türlü fırsat bulamadığım çokça kitap okudum. Resim sanatında geliştirdim kendimi. Yetenek
olsa da bir esere dönüşmedikçe bunun pek bir anlamı yoktu çünkü. Sürekli üretmeye başladım.
Kendimi keşfetmeye, hayallerimi gerçekleştirmeye zaman buldum. Bakmayı değil görmeyi
öğrendim.
  Ve tüm bunları yapabilmemi sağlayan, zaman ve mekân değildi sadece. Şanslıydım! Çünkü
hayatımda hep iyi öğretmenlere rastladım. Bana ışık tutan, kılavuzum olan, her koşulda yanımda
olup desteğini esirgemeyen, hayatıma dokunan, her gün yeni tecrübeler kazandıran, öğretmeye
devam eden.. beni ben yapan öğretmenlerimdi.

Buradaki hikâyem henüz bitmedi. Ama iyisiyle kötüsüyle bana kattıkları için iyi ki tanımışım Ovacık’ı.
 

                                                                                                      Hüzün Selin BÜYÜKÖZER 
                                                                                                     Ovacık Anaokulu Müdürü
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ÖĞRETMENİN
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ÖĞRETMENDEN...

 Hüzün Selin BÜYÜKÖZER 
 Ovacık Anaokulu Müdürü



ÖĞRETMENİN
KALEMİNDEN 
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Ovalardan geçtim de geldim.

Vadileri aştım da geldim.
Arkamda önümde bir dünya dolusu çocuk,

Cananı aştım da geldim.
Irmakları nehirleri geçtim de geldim.

Karların kokusuna düştüm de geldim.
 

Ardı sıra dağları var.
Nergis çiçek bağı var.

Ana kokusu yar kokusu,
Oğlakların sesi var.

Kuşları öter türkü gibi,
Ulur kurtları köpekleri,

Leylakları otları ağaçları,
Uzun ince yolları geçtim de geldim…

                                                 
 
 
 
 

 Seda BOR 
Ovacık Anaokulu 

  Okul öncesi Öğretmeni
 
 
 



MUNZUR EFSANESİ

Zamanın birinde bir pir vardır, onun da bir tek kızı. Kızı bir gün ölür. Dede birkaç gün üst üste kızını
rüyasında görür. Kızı, “Baba” der “Benim mezarımı aç. Bende bir emanet var, onu al.” Dede gördüğü
rüyayı taliplerine anlatır. Bunun üzerine karar verilip mezar açılır. Kızın tabutunun içerisinde beşiğe
benzer bir şeyde bir çocuk şehadet parmağını emmektedir. Çocuğu oradan alırlar. Dede rüyasında
tekrar görür kızını. Kız, rüyasında babasına, “Çocuğun adını ‘Munzur’ bırakın.” der.
Gel zaman git zaman Munzur, yedi yaşına gelir ve Tunceli’nin Ovacık İlçesine bağlı Koyungölü
civarında yaşayan bir ağanın koyunlarını gütmek için yanında çobanlık yapmaya başlar.
Munzur’un ağası hac zamanı geldiği için hacca gitmiştir. Ağasının hacda olduğu bir gün Munzur
ağanın hanımının yanına gelir ve:
-Hanımım, ağamın canı sıcak helva ister. Helvayı yaparsan ben kendisine götürürüm, der.
Ağanın hanımı önce şaşırır, sonra herhalde zavallı çobanın canı helva yemek istiyor, doğrudan
söylemeye dili varmıyor, utanıyordur. Ağasını da bahane ediyor. Kendisine bir helva yapayım da
yesin, der. Helvayı pişirir, bir bohçanın içine bağlar ve Munzur’a:
-Al evladım götür, der.
O sırada ağa hacda namaz kılmaktadır. Namaz sırasında sağa selam verirken bir de bakar ki sağ
yanında elinde bir bohça ile Munzur dikilmiş duruyor. Namazını bitirip Munzur’a:
-Hoş geldin evladım, burada ne arıyorsun? Nedir o elindeki? der. Munzur da:
Ağam canın sıcak helva istemişti, onu sana getirdim, der.
Elindeki bohçayı ağasına uzatır. Ağası bohçayı açar ve bakar ki içinde sıcacık helva paketlenmiş
duruyor. Ağa hayretler içinde Munzur’a bir şeyler söylemek için başını çevirdiğinde bir de bakar ki
Munzur yanında yok.
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   Ağa hac görevini tamamlayıp köyüne döndüğünde herkes elinde bir hediye ile hacıyı karşılamaya
gider. Munzur da götürecek başka bir hediyesi olmadığından bir çanağın içerisine koyunlarından bir
miktar süt sağar ve bununla ağasını karşılamaya gider.
Ağa Munzur’u görünce yanındakilere:
-Asıl hacı Munzur’dur. Öpülecek el varsa Munzur’un elidir. Önce ben öpeceğim der ve Munzur’a doğru
koşar.
Munzur bu konuşmaları duyduğunda:
-Aman ağam Allah aşkına. Böyle bir şey olmaz. Ben yıllarca senin ekmeğinle, aşınla büyüdüm. Sen
nasıl benim elimi öpersin. Ben sana elimi öptürmem, der ve kaçmaya başlar.
Munzur önde ağa ve yanındakiler arkasında bir kovalamaca başlar.
Şimdiki Munzur ırmağının çıktığı ilk yere geldikleri zaman Munzur’un elindeki süt dolu çanak dökülür ve
sütün döküldüğü yerde, süt gibi bembeyaz bir su fışkırır. Munzur kırk adım daha atar. Fışkıran bu
sulardan bir ırmak meydana gelir. Munzur’un arkasından koşanlar bu ırmaktan öteye geçemezler.
Munzur da bu dağlarda kaybolur gider.
Yöre halkının efsaneleştirdiği Munzur ile varlıklı ve sözü geçen kişiler yanında bir çobanın da keramet
sahibi olabileceği, çoban olsa bile Tanrının sevgisine mahzar olabilecek temiz yürekli, imanlı bir insan
olabileceği belirtilmektedir.

ETNOGRAFYA
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HAYDİ 
DÜNYA'YI
GEZELİM

 Let's See the World, Explore a New City!
 
 Where to go: Barcelona, Spain

 The official language: Spanish 

 The best time to visit Barcelona
 The best time to visit Barcelona is from May to June! 

 Why you should visit Barcelona
 Barcelona has a rich and diverse culture. You can come across people from different cultures, and
you can witness their daily life routine. It is worth seeing Barcelona for its beaches and mountains.
You can see the works of great architect Gaudi: La Sagrada Familia,Casa Mila, Casa Battlo and the
other works of him. Barcelona also offers unforgettable experiences for sport lovers. When you visit
Barcelona, you should definitely watch a live match. 
 Where to stay in Barcelona 
 The best place to stay in Barcelona is Barrio Gotico, which is also known as the Old City Center. 
 What to eat in Barcelona
 Barcelona is famous for its delicious tapas. You should also try paella, which includes rice and
seafood. You can also taste gazpacho, croquettas and bombas.
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 Where to visit in Lisbon?

1)Visit Sagrada Familia
 Sagrada Familia is one of the most popular attractions in Spain. It is a catolic basilica designed by
Gaudi in modernist architectural style.

2)Casa Battlo
Casa Battlo is a townhouse constructed by Gaudi for Battlo family. 

3)You must see Casa Mila
 Casa Mila, known also as La Perdrera, is a work of modernism which looks like a melting lava or
stone lung.   

4)Spend time in Park Güell
 Park Güell is located in Gracia and composed of gardens and different architectural elements. 
 
5)Barcelona Cathedral 
 The history of the cathedral dates back to the 13th century, so it is worth seeing in Barcelona. 
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6)Visit Museu Picasso
 You can see precious artworks of Pablo Picasso in this museum. 

7) Camp Nou
It is one of the most visited places in Barcelona as the home stadium for FC
Barcelona. 

8) Mercat de la Boqueria
 It is a colourful market which presents different kinds of vegetables, sandwiches,
glistening candied fruits, savory and sweet pastries, chocolates, whimsical marzipan
figures, fresh-mixed smoothies, Spanish almonds, burritos, breads, bins of olives,
bright strings of peppers. 
 
9)La Rambla
 It is one of the most visited places in Barcelona as you can see different cafes,
restaurants and shops in this Street.

10) Museo Nacional d’Art de Catalunya
 It is one of the important museums for art lovers who wants to see the works of
Renaissance, Gothic, Baroque and Modernism
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