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Her Şeyin Başı Sağlık

Kontrollü sosyal
hayat ile hem
kendimizi hem de
çevremizdekileri
koruyalım.
Maske, artık
yaşamımızın
vazgeçilmez
bir parçası olmalı.
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Sosyal

MESAFE

MASKE

TEMİZLİK

Kıymetli Mesai Arkadaşlarım,
Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Mart ayında yüz yüze eğitime ara verilmesi ile sizlerle telekonferans yönetimi
ile toplantılarımızı yaptık, işlerimizi yürüttük. Bu süreçte göstermiş olduğunuz
çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi uzaktan eğitim
sürecimiz devam ediyor ve 21 Eylül'de de yüz yüze eğitime geçilmesi
planlanmakta. Bu sürecin uzamaması ve okulları güvenle açmak için biz
eğitimcilere de büyük sorumluluk düşüyor. Lütfen okullarınızda, mahallenizde,
çevrenizde toplumun pandemi kurallarına uyması konusunda örnek davranışlar
sergileyin.
Okulların
açılma
şartlarının
oluşmasında
bizlere
düşen
sorumlulukları yerine getirelim. Ayrıca Bakanlığımızın yayımlamış olduğu
Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme
Kılavuzunda belirtilen hususlar doğrultusunda tüm okullarımızın ''Okulum
Temiz'' sertifikasını almasını sağlayalım. İl Müdürlüğü olarak il merkez ve
ilçelerdeki okullarımıza 14 kurallı temassız el dezenfektan standı, temassız ateş
ölçer, hijyenik havuzlu paspas ve el dezenfektanları dağıtmış bulunmaktayız.
Yine okullar açıldığında her öğrencimize 2 adet bez maske dağıtmak için
çalışmalarımızı başlattık. Bildiğiniz gibi 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için yüz
yüze Destekleme Yetiştirme Kurslarını başlatacağız. Uygun koşullarda
öğrencilerimizin bu kurslara katılımını sağlayalım. Yine okullarımızda evinde
interneti, bilgisayarı olmayan çocuklarımız için EBA Destek Merkezleri
oluşturacağız. Bu çocuklarımıza gerekirse koltuğumuzdan kalkıp benim
bilgisayarım da dahil olmak üzere, bilgisayarlarımızı vereceğiz. Bizlerin en
büyük sorumluluğu ilimizin her köşesinde eğitim-öğretim hayatına devam eden
çocuğa aynı kalitede eğitim hizmeti sunmaktır. İlçelerde yaylalara çıkmak
zorunda olan çocuklarımızdan il merkezindeki çocuklarımıza kadar adil bir
eğitim ortamı hazırlama konusunda taviz vermeyecek, bu işi kişilerin vicdanına
bırakmayacağız. Pandemi sürecinde Rehberlik ve Araştırma Merkezimizin
çalışmış olduğu programı okullarımızda yürüteceğiz.
Kıymetli mesai arkadaşlarım, sözlerime son verirken bir kez daha yenilemek
istiyorum. Eksik kaldığınız her konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak
yanınızdayız. Biz Munzur kadar güçlü bir eğitim ailesiyiz. Bu süreçte de en iyiyi
yapmayı hedefliyoruz ve yine tüm gayretinizle bunun için çalışacağınıza
yürekten inanıyorum.
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Gürsel EKMEKCİ
Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü

Başlarken...

4.sayımızla karşınızdayız. Pandemi sürecini
yaşadığımız bu süreçte dergimizin sizlere ulaşmış
olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Herkese keyifli
okumalar...
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MUNZUR'UN
ATASÖZLERİ

*Tunceli yöresindeki atasözleri; bir yanıyla doğa-insan
ilişkilerini, diğer yanıyla insanlara verilen değeri, inanışları,
kısaca insan yaşantısını yansıtır.
Tunceli’de sıkça tekrarlanan ve gündelik konuşmalara
yansıyan başlıca atasözlerinin ilk bölümünü geçen ayki
sayımızda yayınlamıştık. En çok kullanılan diğer atasözleri
ise şunlardır:

• İnsan dünya alemi görür de, kendi gözünün önünü görmez.
• Misafir on kısmetle gelir, birini yer dokuzunu bırakır.
• Taş taşı, laf taşıma.
• Tanrı köpeği dahi sahipsiz etmesin.
• Allah, dağına göre kar yağdırır.
• Atın gem tutmuyorsa çıkıp meydanda oynatma.
• Her olur olmaza açma sofra, hem emek zay olur hem nana(ekmek) hayıf olur.
• Kötü söz yabani ota benzer, sulanmadan biter.
• Bir kamil mürşidin izini izle, pek tut nasihatini kalbinde gizle.
• Her tarlada bir çakıl, her kafada bir akıl.
• Çarık ayağı, ip boğazı, günah yüreği sıkar.
• Tilki inine girememiş, çalıyı kuyruğuna bağlamış.
• Kart ağacın bükülmesi çetin olur.
• Sürüye değnek zoruyla giden itten hayır gelmez.

*Tunceli Folklorü, Tunceli Valiliği- 2012 kitabından derlenmiştir.
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ŞİİR TADINDA...
Anladım
Bunca zaman
Bana anlatmaya çalıştığını,
Kendimi bulduğumda anladım.
Herkesin mutlu olmak için
Başka bir yolu varmış,
Kendi yolumu çizdiğimde anladım..
Bir tek yaşanarak öğrenilirmiş hayat,
Okuyarak, dinleyerek değil..
Bildiklerini bana neden anlatmadığında, anladım.
Yüreğinde aşk olmadan
Geçen her gün kayıpmış,
Aşk peşinden neden yalınayak koştuğunda anladım..
Acı doruğa ulaştığında
Gözyaşı gelmezmiş gözlerden,
Neden hiç ağlamadığını gördüğümde anladım..
Ağlayanı güldürebilmek,
Ağlayanla ağlamaktan daha değerliymiş,
Gözyaşımı kahkahaya çevirdiğinde anladım..
Bir insanı herhangi biri kırabilir,
Ama bir tek, en çok sevdiği acıtabilirmiş,
Çok acıttığında anladım..
Fakat,hakedermiş sevilen,
Onun için dökülen her damla gözyaşını,
Gözyaşlarıyla birlikte sevinçler terk ettiğinde anladım..
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ŞİİR TADINDA...

Yalan söylememek değil,
Gerçeği gizlememekmiş marifet,
Yüreğini avucuma koyduğunda anladım..
''Sana ihtiyacım var, gel ! ''
Diyebilmekmiş güçlü olmak,
Sana ''git'' dediğimde anladım..
Biri sana ''git'' dediğinde,
''Kalmak istiyorum'' diyebilmekmiş sevmek,
Git dediklerinde, gittiğimde anladım..
Sana sevgim şımarık bir çocukmuş,
Her düştüğünde zırıl zırıl ağlayan,
Büyüyüp bana sımsıkı sarıldığında anladım..
Özür dilemek değil,
''Affet beni'' diye haykırmak istemekmiş pişman olmak,
Gerçekten pişman olduğumda anladım..
Ve gurur, kaybedenlerin, acizlerin maskesiymiş,
Sevgi dolu yüreklerin gururu olmazmış,
Yüreğimde sevgiyi bulduğumda anladım..
Ölürcesine isteyen, beklemez,
Sadece umut edermiş bir gün affedilmeyi,
Beni affetmeni ölürcesine istediğimde anladım..
Sevgi emekmiş,
Emek ise vazgeçmeyecek kadar,
Ama özgür bırakacak kadar sevmekmiş,
Bunu,seni sana emanet,ettiğimde anladım..
Can YÜCEL
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ŞAİRLERDEN...
ANLAR
Eğer,yeniden başlayabilseydim yaşamaya,
İkincisinde daha çok hata yapardım.
Kusursuz olmaya çalışmaz,sırtüstü yatardım.
Neşeli olurdum, ilkinde olmadığım kadar,
Çok az şeyi
Ciddiyetle yapardım.
Temizlik sorun bile olmazdı asla.
Daha çok riske girerdim.
Seyahat ederdim daha fazla.
Daha çok güneş doğuşu izler,
Daha çok dağa tırmanır,daha çok nehirde yüzerdim.
Görmediğim bir çok yere giderdim.
Dondurma yerdim doyasıya ve daha az bezelye.
Gerçek sorunlarım olurdu hayali olanların yerine.
Yaşamın her anını gerçek ve verimli kılan insanlardandım.
Yeniden başlayabilseydim eğer, yalnız mutlu anlarım olurdu.
Farkında mısınız bilmem. Yaşam budur zaten.
Anlar,sadece anlar.Siz de anı yaşayın.
Hiçbir yere yanında su,şemsiye ve paraşüt almadan,
Gitmeyen insanlardandım ben.
Yeniden başlayabilseydim eğer, hiçbir şey taşımazdım.
Eğer yeniden başlayabilseydim,
İlkbaharda pabuçlarımı fırlatır atardım.
Ve sonbahar bitene kadar yürürdüm çıplak ayaklarla.
Bilinmeyen yollar keşfeder,güneşin tadına varır,
Çocuklarla oynardım,bir şansım olsaydı eğer.
Ama işte 85'indeyim ve biliyorum...
ÖLÜYORUM....

Jorge Luis BORGES
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REHBERLİK

YKS Tunceli Birincilerimiz

Müslüm Akyol YKS Sayısal İl Birincisi, Türk Telekom Fen Lisesi
Ezgi Tamam Pakel YKS Eşit Ağırlık İl Birincisi, Pülümür Gazi Anadolu Lisesi

Berke Doğan Yamaç YKS Sözel İl Birincisi, Dersim Anadolu Lisesi

Ardacan Kırmızıtaş YKS Yabancı Dil İl Birincisi, Tunceli Anadolu Lisesi

Sayısal alanda Tunceli birincisi olan Türk Telekom Fen Lisesi öğrencisi
Müslüm Akyol, sınava hazırlık sürecine dair ve bir sonraki yıl sınava girecek
olan öğrencilere önerileriyle ilgili olarak yönelttiğimiz sorulara şu şekilde yanıt
verdi: “ Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinden dolayı daha zor bir
hazırlık süresi geçirdim. Elbette bu sürede öğretmenlerimizin desteğini
görmeye devam ettik, ancak yüz yüze eğitim kadar etkili olmadı. Bu zorlu
koşullara rağmen özellikle konu odaklı çalıştım ve çok uzun saatler çalışmak
yerine az ama verimli çalışma süreleri gerçekleştirdim. Sınava hazırlık
süresince belirli günlerde spor yapmak sınav stresimi azalttı. Hedeflediğim gibi
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yerleştim, çok mutluyum. “ .
Sözel alanda Tunceli birincisi olan Dersim Anadolu Lisesi öğrencisi Berke
Doğan Yamaç: “ Uzun sürelerde ama elbette verimli olarak ders çalışmanın
faydasını gördüm. Sosyal aktivitelerimi çok kısıtlamadım, ancak sınava hazırlık
sürecinde dikkatinizi dağıtacak aktivitelere çok zaman ayırmamamız gerektiğini
düşünüyorum. Bir sonraki yıl sınava girecek olan arkadaşlarıma önerim, acele
edip konuları yarım yamalak Mart ayına kadar yetiştirmek yerine, konuları tam
öğrenerek gerekirse Haziran ayına kadar çalışmaktır. Deneme sınavlarına
girmek çok önemli, ben hazırlık süresince çok fazla deneme sınavı çözdüm ve
faydasını gördüm. Hedefim Boğaziçi Üniversitesi, bu nedenle bir sonraki yıl
yeniden sınava hazırlanacağım. “ dedi.
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İLGİNÇ BİLGİLER

1.Kirpiler suda
batmazlar.

2.Kelebekler
ayaklarıyla tat
alırlar.
3.Hiçbir kağıt parçası
7 defadan fazla ikiye
katlanamaz.

5. Bir insan hayatı
boyunca ortalama 22
gram deri
kaybediyor.

8.Çikolatanın köpekleri
öldürdüğü doğrudur.
Onların kalbine ve sinir
sistemine zarar verir.
Yarım kilo kadar çikolata
küçük
bir köpeği öldürebilir.

9. Gülmek için 17 adaleye
ihtiyaç vardır.
Surat asmak için ise 43
adaleye ihtiyaç duyarız.
(Bol bol gülün:) )
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4. Ağzımıza attığımız bir
şeye eğer tükürüğümüz
değmezse onun tadını
alamayız.

6. Timsahlar renk
körüdür.

10. Karıncalar
uyumaz.

7. Denizatları erkekleri
hamile olan tek canlı
grubudur.

11. Arılar yarım kilo bal
yapabilmek için iki
milyondan fazla çiçekten
bitki özü toplamak
zorundadırlar.

12. Bal porsuğunun
Dünya'nın en gözü
kara hayvanı olduğunu
biliyor muydunuz.

ÖĞRETMEN
KALEMİNDEN

PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM
ALAN ÖĞRENCİLERDE ÖĞRETMEN VE
AİLENİN İZLEMESİ GEREKEN YOL

COVID-19 virüsü dünyada ilk olarak Aralık 2019’da Çin’ in Wuhan kentinde
ortaya çıkmıştır. Hastalık Çin’ de bulunan hayvan pazarında ortaya çıkmış ve
kısa bir süre içerisinde birçok ülkeye yayılmıştır. Bilim insanları bu hastalığın
bulaşıcı olan diğer hastalıklardan; SARS, MERS-CoV, influenza kuş gribi adı
verilen binlerce insanı öldüren solunum yolları hastalıklarına etken olan
virüsleri, gelişen bu yeni tablodan dışlayarak, farklı bir hastalığın ortaya
çıktığını, bunun da yeni Coronavirüs, COVID-19 şeklinde tanımlandığını
duyurdular (Üstün ve Özçiftçi, 2020, 143).
COVID-19 hastalığının en önemli özelliği çok hızlı bulaşmasıdır. Ülkemizde ilk
resmi vakanın teşhisi 11 Mart 2020 tarihinde konulmuştur. Virüsün yayılma
hızını azaltmak amacıyla ülke genelinde eğitime 3 hafta ara verildi. Bu sürenin
sonunda yetkili kurumlar eğitimin aksamaması için ülke genelinde uzaktan
eğitim yöntemine geçti.
Uzaktan eğitim; bireylerin yaşantıları sebebiyle veya eğitim engellerinin bulunması
nedeniyle tercih ettikleri genellikle bilgisayar ortamında derslerin gerçekleştiği bir
eğitim programıdır. Bir başka tanımda ise; uzaktan eğitim öğrencilerin öğrenmelerinde
farklılık gösteren bireysel özelliklerinin göz önüne alınması gerektiğini vurgulayan bir
uygulamadır (Holmberg,1989). Uzaktan eğitim yöntemi ülke olarak yabancı olduğumuz
bir yöntem gibi gözükmektedir. Fakat uluslararası bağlamda eğitim veren kurumların
online eğitim yöntemini aktif olarak kullandığını görmekteyiz. Uzaktan eğitim çok geniş
bağlamda kullanılmaktadır. Ülkemizdeki eğitim kurumları pandemi sürecinde uzaktan
eğitime hızlıca bir geçiş yapmışlardır.
COVID-19 pandemi süreci tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de çeşitli
açılardan
etkilemiştir.
COVID-19
sonrası
bireylerde
sosyal-duygusal,
psikosomatik, bilişsel ve davranışsal tepkiler görülmeye başlanmıştır. COVID-19
her gelişim döneminden bireyleri etkilese de çocukların ihtiyaçlarını kendi
başına karşılayamıyor olmaları, gelişimlerini tamamlamamış olmaları ve diğer
ruh sağlığı sorunlarına daha açık halde olmaları nedeniyle çocuklara yönelik
verilen öneriler ve bu yönde hazırlanan kaynaklara daha fazla ihtiyaç
duyulmuştur. Çocuklar, pandemi sürecinde eğitim öğretim faaliyetlerinin
uzaktan
eğitime
geçmesiyle,
sokağa
çıkma
kısıtlamaları
sebebiyle
akranlarından ayrılmalarıyla şüphesiz süreçten en çok etkilenen yaş grubu
olmuşlardır.
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ÖĞRETMEN
KALEMİNDEN

Bu nedenle bu çalışmada pandemi sürecinde ve sonrasında
çocukların
psikolojik
dayanalıklılığını
güçlendirmenin
önemine, çocukların sahip olduğu koruyucu ve risk
faktörlerine ve COVID-19 pandemi sürecinde gösterdikleri
tepkilere yer verilmiştir.

Yer verilen bu konular doğrultusunda çocukların yakın çevresinde yer alan
öğretmenlere, ailelere ve ruh sağlığı uzmanlarına tavsiyeler verilmiştir.
COVID-19 pandemi sürecinde okullar eğitim-öğretim faaliyetlerini online
platformlarda yürüttüğü ve bu nedenle çocuklar okul içi faaliyetlerini evde
yaptıkları, sokağa çıkma yasağı olduğu ve akranlarıyla dışarıda buluşamadıkları
için çocuklar zamanının tamamını evde geçirmektedirler.
Bu nedenle aile üyelerinin çocukların COVID-19 ile birlikte kaybettikleri
güvenlik duygularını oluşturmalarına, çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman
geçirmelerine,
çocuklarının
sahip
olmadığı
bilgilere
ulaştırmalarına,
çocuklarının yanlış ve kaygı duymalarına neden olan bilgileri düzeltmelerine,
çocukların duygularını ortaya çıkarabileceği ve baş etme becerileri
kazanmalarına olanak tanıyacak ev içi ortamların oluşturulmasına, çocuklarını
COVID-19 ile ilgili gereğinden fazla işitsel ve görsel uyaranlardan
uzaklaştırmalarına, COVID-19 öncesi günlük rutine tekrar ulaşılmasına,
çocuklarının davranışlarının kabul edilmesine ihtiyaç vardır.
Bu noktada öğretmenler çocuğun tüm zamanını beraber geçirdiği aile
üyeleriyle ve varsa çocuğun psikolojik destek aldığı ruh sağlığı çalışanlarıyla
işbirliği halinde çalışmalıdır. COVID-19 pandemi sürecinde psikolojik destek
alan veya alacak olan çocuklarla çalışırken ruh sağlığı çalışanları çocuğu
tanımaya, kaynaklarını ve ihtiyaçlarını belirlemeye, çocukla güven ilişkisi
kurmaya, bireysel, çevresel, manevi faktörleri dikkate alarak çocuğu
bilgilendirmeyi, çocuğu etkin dinleyerek paylaşım yapmalarını teşvik etmeye,
sosyal destek kaynaklarını güçlendirmeye, işlevsel başa çıkma ve problem
çözme becerilerini kazandırmaya dikkat edebilirler.
Handan ŞEN
Diyap Ağa İlkokulu Sınıf Öğretmeni

KAYNAKÇA
Holmberg, B. (1989). Theory and practice of distance education. Routhedge, London.
Karataş, Z. (2020). "COVID-19 Pandemisinin Toplumsal Etkileri, Değişim ve Güçlenme"
Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4, 3-15.
Üstün Ç. ve Özçiftçi S. (2020). " COVID-19 Pandemisinin Sosyal Yaşam ve Etik Düzlem Üzerine
Etkileri: Bir Değerlendirme Çalışması " Cilt:25, 1,s.143.

12

GENÇLERİN
KALEMİNDEN
DEĞİŞTİREBİLİRİZ
Hepimiz bu aralar zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmaz olduk. Evde
kalmamızın sonucunda hayatımızda bazı değişiklikler yaşamaya başladık.
Bunların içinde bir tane var ki toplum olarak bizi esir aldı: İnternet bağımlılığı!
Günümüzde teknolojinin yaygınlaşması ile yeni bağımlılıklar görülmektedir.
İnternet bağımlılığı da bunlardan biridir. Her yaşta görünen bir bağımlılık
olmasına rağmen internet bağımlılığı diğer bağımlılıklara göre daha erken
yaşlarda başlamaktadır. Özellikle 5-18 yaşları riskin en yüksek olduğu dönemler
olarak görülmektedir. Küçük yaş gruplarına inildikçe anne babaların yemek
yedirmeyi çocuğuna video izleterek internet oyunları oynatarak yaptıkları hatta
çocuklarla daha az zaman geçirmek adına denetimsiz bir şekilde telefon, tablet
bilgisayar vb. elektronik aletleri çocuklara bıraktıkları görülmektedir. Bu
durumlar internet bağımlılığı yaşının aşağılara kadar inmesinde bire bir etkili
olmaktadır. Telefonlar hatta belli bir yaş grubundan sonra "parasız bakıcı
"olarak adlandırılmaktadır. Çocukların telefonda sessizce oynamaları birçok
anne babanın işine gelmektedir. Özellikle ev gezmelerinde saatlerce telefonu
ellerinden bırakmayan çocuklar orada anne babalarını mutlu etmiş olsalar da
çocuğun orada oynadığı oyun hırçınlık, kişilik bozukluğu hatta ölüm gibi acı
veren sonuçlar doğurmaktadır. Oysaki kendileri için doğru olmayan bir zaman
diliminde ilerlemektedirler, bu zaman dilimini kendimiz için verimli bir hale
getirmek bizlerin ellerindedir. Maalesef ki anne babalar bunu çok geç anlamış
ve sadece orada rahat bir şekilde zaman geçirmek isteyip çocuksuz geçirdiği
her zamanı kendilerine kar olarak görmüşlerdir.
Yapılan araştırmalara göre cinsiyetler arası farka bakıldığında ise internet
bağımlılığının erkeklerde kızlara göre 2-3 kat fazla olduğu görülmektedir.
Kızların daha çok sosyal medya ya da chat programlarında sohbet ederek
zaman geçirirken, erkeklerin spor ve şiddet oyunlarını tercih ettiği
görülmektedir.
İnternet bağımlılığını artık psikologlar bir hastalık olarak görüyorlar. Sizce de
biz hasta mıyız! Mesala ne gibi yeteneklerimiz var, bunları biliyor muyuz? Size
bu durumu yakından yaşayan biri olarak anlatayım: Benim koronadan önce
gitarım evde duruyordu fakat çalma düşüncesi aklımın ucundan dahi
geçmiyordu, resim çizmek de aynı şekilde idi. Covid-19 sürecinde gitar çalmak
ilgimi çekti ve gitar çalmaya başladım. Kendi kendime notaları öğrendim,
parçalar öğrendim. Şu an yaklaşık 20 parça çalabiliyorum. Resim çizmek ise
sadece çöp adamdan ibaretti fakat şimdi ise porte, manzara, natürmort,
karikatür çizebiliyorum.
GELİN HEP BİRLİKTE KENDİMİZİ KEŞFEDELİM!
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Sena İdil TURĞUT
Tunceli Anadolu Lisesi-9.Sınıf

BİRKAÇ ÖZLÜ
SÖZ...

YOLUMUZ BİRBİRİMİZİ ANLAMAKTAN GEÇMİYORSA,
HİÇBİR YERE VARAMAYACAĞIZ DEMEKTİR.
İSMET ÖZEL

NE DOYMAZ BİR VARLIKTIR İNSAN. ULAŞTIĞI HER
TATMİN, YENİ BİR ARZUNUN TOHUMUDUR.
SCHOPENHAUER

ASLINDA HERKES DAHİDİR. AMA SİZ KALKIP BİR BALIĞI AĞACA
TIRMANMA YETENEĞİNE GÖRE YARGILARSANIZ, TÜM HAYATINI
APTAL OLDUĞUNA İNANARAK GEÇİRİR.
ALBERT EİNSTEİN

DÜŞÜNMEDEN ÖĞRENMEK FAYDASIZ, ÖĞRENMEDEN
DÜŞÜNMEK TEHLİKELİDİR.
İBN-İ SİNA
İYİ VE KÖTÜ İNSANA AYNI DEĞERİ VERMEK, DOĞRU
DEĞİLDİR. BU SURETLE BİRİNCİSİNİ İYİLİKTEN SOĞUTUR,
İKİNCİSİNİ KÖTÜLÜK YOLUNDA
CESARETLENDİRİRSİN.
HZ. ALİ
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BİR YAZAR
BİR ŞAİR

TEVFİK FİKRET
Ölümü: 19 Ağustos 1915
Servet-i Fünun edebi topluluğundandır. Türk Edebiyatının Batılılaşmasında
öne çıkan isimlerden biridir. Şair ve öğretmendir. Türk Edebiyatında ilk defa
İstanbul’u eleştiren şair olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk onunla ilgili olarak:
“ Tevfik Fikret’in Tarih-i Kadim eseri yok mu, işte o, dünyada yapılması
gereken bütün devrimlerin kaynağıdır. “ demiştir. 19 Ağustos 1915’te, 47
yaşında vefat etmiştir.

NABİZADE NAZIM
Ölümü: 6 Ağustos 1893
Tanzimat Dönemi yazarlarımızdandır.
Gözlem ve araştırma gücü dikkat çekicidir. İlk
Türkçe gerçekçi köy romanı olarak kabul
edilen Karabibik’in ve Türk Edebiyatındaki ilk
psikolojik roman denemesi olan Zehra’nın
yazarıdır. 6 Ağustos 1893’ te, 31 yaşında vefat
etmiştir.

Rahmet ve minnetle anıyoruz...
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ÇOCUK
GÖZÜNDEN

SALGIN
Dünyayı saran
İnsanlara kıyan
Ölümlere yol açan
Dünyadaki virüs
Küçük, büyük
Genç, yaşlı
Tüm dünya yaşar
Bu hastalığı
Maskeyle dolaşalım
Ellerimizi yıkayalım
Sosyal mesafeye
Hep beraber uyalım
Ada Su SARITAŞ
Diyap Ağa İlkokulu 4/C
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ÇOCUK
GÖZÜNDEN

ANNE
Annem beni çok sever
Sevgisi dünyaya yeter
Her gün bizi öper
Onun sevgisi her şeye bedel
Gül gibi kokar
Melek gibi uyur
Anne sevgisi dünyaya bedel
Annem beni çok sever.
Dolunay AŞKIN
Diyap Ağa İlkokulu / 4-C
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ÇOCUK
GÖZÜNDEN

KARDEŞİM
Canım kardeşim,
Sen saçları kısa
Ayakta zor duran
Küçük bir meleksin.
Sen adın gibi şekersin,
Gülünce hepimizi güldüren
Ağlayınca hepimizi ağlatan
Küçük bir prensessin.
Güzel kalpli
Garip sesler çıkaran
Tombik yanaklı
Minik bir bebeksin.

Devrim ERKILINÇ
Diyap Ağa İlkokulu / 4-A
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ÇOCUK
GÖZÜNDEN

CANIM ANNEM
Canım annem
Bıkmadan usanmadan büyüttün
Uyumadan başımda bekledin
Canım annem
Şefkatle bakan gözlerinin
İçinde mutluluk sonsuz olsun
Saf ve temiz yüreğin
İyilik ile dolu
Canım annem
Ne yapsam
Ne etsem
Hakkını ödeyemem

Royem DENİZ
Diyap Ağa İlkokulu / 4-C
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ZEKA
OYUNLARI

SİHİRLİ PİRAMİT

Piramidin tepesinden aşağıya doğru hareket ederken yalnızca hücrenin sağ ve
sol alt kısmında bulunan komşularına doğru yol çizebilirsiniz. Bir hücreden
bitişik olmadığı başka bir hücreye yol çizemezsiniz. Yol boyunca her bir rakam
(veya her bir harf) birer kez kullanılmalıdır.

Sidar TEMEL
Elif Güntaş İlkokulu
Zeka Oyunları Öğretmeni
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SİZDEN
GELENLER
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Özel Umudum Rehabilitasyon Merkezi Öğrenci
Etkinlikleri

SİZDEN
GELENLER
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SİZDEN
GELENLER
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Pülümür Dede Korkut İlkokulu 1/A Sınıfı
Öğrenci Etkinlikleri

SİZDEN
GELENLER
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T.C.
TUNCELİ VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Gelecek sayımızda yepyeni
güzelliklere yelken açmak
dileğiyle...
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