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Değerli Kırk Merdiven Okurları;
Dünya’da birçok ülkede hızla yayılan (Covid 19)Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde
alınan tedbirler doğrultusunda bizler de Tunceli Milli Eğitim ailesi olarak eğitim – öğretim
sürecini uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirmekteyiz.Aslına bakarsanız genel olarak
salgın uzakları yakın, yakınları uzak etti. Zamanı durdurdu. Başka hastalıkları olan
hastalarımızı evlerde olmaları nedeniyle iyileştirdi ama sağlıklı insanları hasta etti.
Uzaktan eğitim; zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve
öğretmenin okula ya da eğitim verilecek sınıfa gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var
olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli
olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve
görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında
geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.Uzaktan eğitim , yıllardır ileri düzey
gelişmiş ülkelerde uygulanan ve en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılan,
modern donanıma sahip bir eğitim sistemidir.Elbette hiçbir zaman yüz yüze eğitimin yerini
doldurmayacaktır ama alternatif olarak kullandığımız bu sistemin bizlere, öğrencilere,
velilerimize birçok katkısı olmuştur.
Ülkemizde eğitimin aksadığını hissettiren bir yapı varmış algısının aksine bilinmesi
gereken önemli bir nokta şu ki uzaktan eğitimin doğru kullanılması durumunda birçok
avantajı vardır. Uzaktan eğitim;
- Öğrenci merkezlidir. Fırsat eşitliği sunar. Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı
sağlar.
-Geniş öğrenci kitlesine eğitim hizmeti sunabilen bir eğitim sistemidir.
-Zaman ve mekandan bağımsızdır.
-Coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır.
-Gelişmiş araçlarla ders işleme imkanı sağlar.
-Geleneksel eğitimden yararlanamayan kişiler için vazgeçilmezdir.
-Eğitim ve Öğretim ortamına 7/24 erişim olanağı sağlar.
- Her bir öğrencinin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesine imkan sağlar.
-Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlar.
-Yüz yüze eğitimde gereken ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları
ortadan kaldırır.
-Uzaktan eğitim mekandan bağımsız olması yönüyle öğrencilerin internet erişimi olan
herhangi bir yerden istedikleri kalitede eğitim almalarına olanak sağlar.
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-En iyi akademisyen ve öğretmenlerle en ücra yerdeki öğrenciyi, öğretmeni ve veliyi
buluşturmaktadır. Okullar arası başarı farkını azaltmakta ve eğitimde fırsat eşitliğini
sağlamaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığımız’ın bünyesinde bizler ortaokul ve lise bazında ilimizdeki
öğrencilerimizin %20’sine tablet dağıttık. Televizyonu olmayan öğrencilerimize ulaştık ve
gerekli temini sağladık. Kırsalda yaşayan her bir öğrencimizin dahi internet ve TV
bağlantılarını takip ediyoruz.
Salgın sürecinde; Tablet, bilgisayar, TV uzaktan eğitim öncesinde öğrencilerimiz için
birer oyun aracıydı ancak bu süreçte öğrencilerimiz bu araçları eğitim amaçlı kullanmayı
başardı. Kuralların önemini anladık. Çekirdek aile bağları güçlendi. Velilerimiz çocuklarını
daha iyi anlamaya başladı. Bilinçli veli olma gerçekleşti. Çocuklarımızın kaliteli zaman
geçirmeleri kaygısıyla etkinlik ve faaliyetler gelişti. Sanat ,spor ve müzik aletlerini tanıma
fırsatları oldu. Öğrencilerimizi evlerinde sanatla ilgilenmeye yönlendirdik. Zaten iyi olan
kitap okuma alışkanlıkları ‘Kitap Okuma Saati’ etkinlikleriyle daha iyi bir seviyeye ulaştı.
Bayramlarımızı meydanlarda öğrencilerimizle bir arada kutlayamasak da yönlendirdiğimiz
etkinlik ve çalışmalarla evde aileleriyle kutlama imkanları oldu. Öğretmenlerimizi hizmet
içi eğitim faaliyetleriyle alanında uzman kişilerle buluşturma şansı edindik.
Öğretmenlerimiz alanında en iyi olan en ünlü hocalarımızdan eğitimler alma fırsatı buldu.
Mesleki gelişim anlamında teknoloji kullanımı ve teknoloji okur yazarlıkları gelişti. Maske,
mesafe, temizlik kuralları aslında bizleri başka hastalık ve tehlikelerden de korudu.
Sağlığımızın, yaşamın kıymetini daha iyi anlamış olduk. Hayata dair gönlümüzde iyiden,
sağlıktan, güzellikten yana bir bakış açısı oluşturmamıza ve farklı değerler edinmemize
vesile oldu.
Dünya’nın dört bir yanında uzaktan eğitim ile uluslararası sınırlar ortadan kalkmış;
bilgiye ulaşmak, bilgiyi elde etmek ve bilgiyi kullanmak kolay bir faaliyet hâline gelmiştir.
Gürsel EKMEKCİ
Tuncel İl M ll Eğ t m Müdürü
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Dergimiz Kırk Merdiven'in 12.sayısıyla
karşınızdayız. Bir yılı geride bıraktık. Bizleri
12 ay boyunca yalnız bırakmayıp etkinlik, şiir,
yazı ve fotoğraflarla destekleyen bütün öğrenci
ve öğretmenlerimize yürekten teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Bu katılımın devam etmesi ve
dergimizin daha nice aylar boyunca
yayınlanması dileğiyle...
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ÇOK ÜZGÜNÜZ, BAŞIMIZ SAĞ OLSUN…

Ahmet EREN
Kimya Öğretmeni

"Payıma düşen toprak parçası
Senin de payına düşer
Ayrılık gayrılık yok
Ölüm nefesinde nasıl olsa
Amma henüz vakit erken
Daha gün
Karşı apartmanın balkonunda
Dur bakalım hele
Ben salata satayım

Şair Leyla Sokağı'nda
Sen gene koş
Bez fabrikasındaki
Tezgahının başına
Ölüm içimde
Ölüm dışımda
Ölüm talihsiz aşımda
Ölüm kuru başımda
Teselli benim gözyaşımda’’

Tunceli Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan Kimya
Öğretmenimiz Ahmet Eren Covid-19 nedeni ile tedavi gördüğü Diyarbakır Araştırma
Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kıymetli öğretmenimiz evli ve iki çocuk babasıydı. 49 yaşında yaşama veda eden
öğretmenimiz, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde defnedildi. Ahmet öğretmenimizin hayatını
kaybetmesi eğitim camiamızı yasa boğdu. Öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailesine,
sevenlerine, öğrencilerine ve bütün eğitim ailemize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

IŞIKLAR İÇİNDE UYU AHMET ÖĞRETMENİM
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23 NİSAN
COŞKUSU
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Valimiz Sayın Mehmet Ali ÖZKAN 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı Kutlamaları Kapsamında Resim, Müzik ve
Kompozisyon Dallarında Ödül Alan Öğrencilerimizi Makamında
Kabul Ederek Ödüllendirdi.

YEŞİL
SAYFALAR
Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus+ KA202 "New Vision of
Construction: Green Buildings" "Yeni İnşaat Vizyonları: Yeşil Binalar" adlı projemiz
kapsamında hazırlanan çalışmalardan alınmıştır.

Yeşil Binalar Projesi 2.Fikri Çıktı Çalışmasından(2.IO)
GİRİŞ
İnşaat teknolojisinde yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları
öğrenme, öğretme,teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler, bireylerden beklenen
rolleri de doğrudan etkilemiştir. Bu değişim; bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak
kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine
sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan vb. niteliklerdeki bir bireyi
tanımlamaktadır. Bireylerin ve toplumların eğitimden beklentilerinde ön planda meslek
edinme yer almaktadır. Mesleki eğitim; millî eğitim sisteminin bütünlüğü içinde tarım,
sanayi ve hizmet sektörleri ile birlikte tüm mesleki ve teknik eğitim hizmetlerinin
planlanması, araştırılması, geliştirilmesi, düzenlenmesi ve koordineli yönetim, denetim ve
öğretim etkinliklerini kapsamaktadır. Mesleki ve teknik eğitim uygulamaları içinde yer alan
belli plan ve program dâhilinde yapılan bu eğitim faaliyetlerinin amacı, toplumun
devamlılığını sağlayacak uzman bireyler ve üretimin her kademesinde ihtiyaç duyulan
nitelikli ara eleman gücü yetiştirmektir. Bu nitelik dokusuna sahip bireylerin yetişmesine
hizmet edecek öğretim programları hazırlanırken salt bilgi aktaran bir yapıdan ziyade
bireysel farklılıkları dikkate alan, değer ve beceri kazandırma hedefli ve anlaşılır bir yapı
benimsenmiştir.
Türkiye Ulusal Ajansı’ nın desteklediği ve Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün
koordinasyonunda yürütülen KA202- 077708 nolu "New Vision of Construction: Green
Buildings" - "Yeni İnşaat Vizyonları: Yeşil Binalar" Projesi kapsamında proje ortaklığı
yapılan Türkiye’den Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, EE İstanbul ve Namık Kemal
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Romanya partneri Casa Telorman, İspanya Partneri
UPC ve İngiltere Partneri UCKCA tarafından ülkelerinde yeşil bina farkındalık anketi
yapılmış bu anketlere eğitmenler, iş dünyası ve teknik personele kadar geniş bir
yelpazede kitlelere ulaşılmıştır. Anket sonuçları SSIP metodolojisi kullanılarak analiz
edilmiş ve analiz sonuçları müfredatın oluşmasına katkı sağlamıştır.
Bu müfredat hazırlanırken ortak partnerlerimiz tarafından ülkelerinde uygulanan mesleki
eğitim sistemleri incelenmiş ve Türkiye, İspanya, Romanya ve İngiltere ülkelerinde ortak
kullanılabilecek müfredat geliştirilmiştir.
Müfredatta eğitim metodolojisi olarak Zihin Haritalama tekniğinden yararlanılmıştır.
Mesleki ve Teknik Eğitim sistemimizde “geleneksel öğretim” olarak adlandırılan bir
yaklaşım tarzı benimsenmiş ve uzun yıllar Mesleki Eğitim Öğretim okullarında bu
yaklaşım tarzına uygun öğretim teknikleri uygulanmıştır.
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YEŞİL
SAYFALAR
Bu yaklaşım tarzının doğal sonucu olarak öğretmen merkezli, öğrencinin beyin gücünü
sınırlı bir şekilde kullandığı, üretkenlikten çok ezberciliğe dayanan, tekdüze, bireysel
farklılıkların sınırlı ölçüde kullanan bir eğitim sistemi nedeni ile kalifiye olmayan gelişen
teknolojiyi bilmeyen ve istihdam edilebilirlilikleri yetersiz bir Mesleki Eğitim mezunu kitlesi
ortaya çıkmıştır. Günümüzde eğitimin amacı zayıf yönleri onarıp temel becerilerde
yeterlilik kazandırarak ortalama benzer bireyler yaratmaktan çok bireysel farklılıkların
gözetildiği ve başarılı yönlerin ortaya çıkarıldığı bir süreci gerçekleştirmek olarak
algılanmaktadır. Öğrenmeyi bilmek, öğrenmeyi öğrenmek, bireysel olarak öğrenmek,
takım halinde ve örgüt olarak öğrenmek eğitimin temel öğeleri olarak kabul edilmektedir
(Genç ve Eryaman, 2007: 98). Eğitim ve öğretim, öğrencilere önceden belirlenmiş içeriğin
doğrudan aktarılması olarak değil, öğrenmenin kolaylaştırılması, öğrenme işinde
öğrenciye dış dünyaya ilişkin kendi bireysel bilgi, anlam ya da yorumlarını yapılandırması
için yardım edilmesi süreci olarak görülmektedir. Mesleki ve Teknik Eğitim programları
içerisinde ilk defa uygulanacak olan Zihin Haritalaması tekniği ile öğretim uygulamalarının
tasarımlanmasında ve uygulanmasında öğretmenlerin neyi, nasıl öğreteceklerinden çok
öğrencilerin hangi koşullarda daha iyi öğrenebilecekleri üzerinde durulmuş ve öğrencinin
mesleki öğrenme sürecine aktif olarak katılması amaçlanmıştır.
Neden Yeşil Bina Modülü
İklim krizinin kapıya dayandığını, dünyanın canlıların yaşam alanı bir gezegen olmaktan
çıkmasının çok da uzak olmayan bir gelecekte gerçekleşeceğini artık hepimiz biliyoruz.
Bu yüzdendir ki sürdürülebilirlik kavramı epeydir gündemimizde olan bir konudur. İklimle
mücadele etmek yerine iklime uyum anlayışı benimsenmiş ve AB başta olmak üzere
dünya ülkeleri iklime uyum konusunda ulusal projeler hazırlayarak değişen iklim
koşullarından en az zarar ile başa çıkmayı amaç edinmişlerdir.
Birleşmiş Milletler “İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini
tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma
yeteneğine sahiptir. Ve sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve refah seviyesini
yükseltme çabalarını, çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak
gerçekleştirme yöntemidir.” özeti ile sürdürülebilirlik kavramını açıklamıştır.
Yaşamın her alanında olduğu gibi binaların da sürdürülebilir olmasını olanaklı hale
getirmeliyiz.

Küresel ısınma, susuzluk, çevre kirliliği ve doğal kaynakların hızla tüketilmesi yapı
sektöründe çevre dostu, ekolojik binaların yapılmasını gündeme getirmiştir. Çevre dostu
bina yapımına ilgi giderek artarken yeşil bina olarak tabir edilen yapılar ortaya çıkmıştır.
Yeşil binalar; belli standartlara uyarak tasarlandığı ve yapıldığı için yaşayanlara ve
çevreye standart binalardan daha az zarar veren kullanıcılara sağlıklı, konforlu güvenli
yaşam ortamları sunan yüksek performanslı, sürdürülebilir yapılı çevre üreten tasarım ve
inşaat uygulamasıdır.
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YEŞİL
SAYFALAR
Günümüzde sürdürülebilir, ekolojik ve çevre dostu binalar denilince karşımıza yeşil
binalar çıkmaktadır. Yeşil binalar, yapının arazi seçimiyle başlayan, yaşam döngüsü
çerçevesinde değerlendirilen, bütüncül bir anlayışla, sosyal ve çevresel sorumluluk
bilinciyle tasarlanan, iklim özelliklerine ve arazi koşullarına uygun, ihtiyaç kadar tüketen,
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal malzemelerin kullanıldığı, ekosistemlere
duyarlı ve sürdürülebilir yapılar olarak tanımlanmaktadır.
Gerek ülkemizde gerek AB üye ülkelerinde Yeşil bina sayılarının giderek artması ile
birlikte standartlaşma ve sertifikalandırma çalışmaları başlamıştır. 2019 verilerine göre
9,4 milyon binaya karşılık ülkemizde 500 bina sertifikalıdır. Ancak giderek artan bir trend
yakalamıştır. Bu gelişim ve değişime paralel olarak Yeşil Bina Sistemlerinde Extrem
uzmanlık isteyen nitelikli ara elaman eksikliğinde beraber getirmiştir.
Ülkemiz kalkınmasının sürekli olmasının sağlanması için birçok sektörün birlikte bütüncül
adımları atması ile mümkündür. Uluslararası arenada rekabet gücümüzü artırmanın ve
artı değere dönüştürmenin yolu ürünlerimiz ve nitelikli ara eleman kaynağımızın
artırılması ile mümkün olacaktır. Ülkemizin ekonomik alanda lokomotif gücü olan inşaat
sektörü kalkınmanın sürdürülebilir olmasında kritik bir öneme sahiptir.
Yeşil bina olarak adlandırılan sürdürülebilir binalar; tasarım aşamasından başlayarak
binanın kullanıma açıldığı ana ve binanın işletme süresince geçen tüm sürecin
süründürülebilir, verimli ve olabildiğince yenilenebilir enerji kullanarak üretilen projeler
olarak tanımlanır. Sürdürülebilir binalar; etkin su yönetimi, enerji kullanımı, etkin ısıtma
soğutma, doğal veriler ışığında tasarım, doğal kaynakları maximize ederek yapay ısıtma
soğutma sistemleri ve bu sistemlerin maliyet açısından getirdiği yüklerin minimize edildiği
yapılardır.
Yaşar SEVER
Namık Kemal Meslek ve Tekn k
Anadolu L ses
Müdür Başyardımcısı
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DOĞAN
CÜCELOĞLU

Doğan Cüceloğlu’nun Anısına
On bir çocuklu bir ailenin on birinci çocuğu olarak Mersin'in Silifke kasabasında
doğmuşum. On yaşındayken annemi kaybettim ve ölümün ne demek olduğunu anladım:
artık onu bir daha hiç göremeyecek, dokunamayacak, naz edemeyecektim.
Silifke'de en yüksek dereceli okul olan ortaokulu bitirdikten sonra subay olan
ağabeylerimin yanında Ankara ve Kırklareli'nde okudum ve Kırklareli Lisesi'nden mezun
oldum. Kırklareli Lisesi’nde ilk aşk şiirimi yazdım.
Ankara Atatürk Lisesi'nde edebiyat ve kompozisyon öğretmenim olan Cahit Okurer bir
gün ne olmak istediğim sordu; mühendis olmak istediğimi söyledim. Bilim adamı olmak
istemez misin, dedi. Onun etkisi altında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne yazıldım
ve oradan mezun olduktan sonra ABD'de Illinois Üniversitesi'nde doktoramı yaptım.
Uzmanlık alanım iletişim psikolojisidir.
Amerika'da doktora öğrencisiyken, benim gibi doktora öğrencisi olan Kaliforniya'da
doğmuş büyümüş Emily ile tanıştım ve evlendim. On bir yıl süren evliliğimizde üç
çocuğumuz oldu: Ayşen, Elif ve Timur.
Evlendiğimde ne kendimi tanıyormuşum, ne de evliliğin ne olduğunu. Silifke'de büyürken
çevremde gördüğüm evlilik, koca, baba modelleriyle Kaliforniya'da büyümüş feminist bir
Amerikalı kıza kocalık yapmaya çalıştım. Sonuç: hem ben çok ıstırap çektim hem de
Emily'e acı çektirdim. Benim şimdi yüreğimi en çok yakan çocuklarıma verdiğim acılar.
Onlardan dört yıl ayrı yaşadım.
Yaşadığım acılar her şeyi bilmediğimi, öğrenmem gereken çok şey olduğunu gösterdi ve
yalnız bilgi yönünden değil, insan olarak gelişmem gerektiğine ikna oldum.
Kendimi geliştirme süreci içinde kitap yazmaya başladım; ilk kitabım İnsan İnsana bu
sürecin ilk ürünüdür. Gelişim süreci içinde kazandıklarımı kitaplar yoluyla paylaşmaya
devam ediyorum.
Amerika'daki görevimden emekli olup ayrıldıktan sonra Türkiye'de kitap yazmayı
sürdürdüm. Kitap yazmanın yanı sıra konferanslar ve seminerler verdim, televizyon
programlarına başladım.
Şu devrede önceliğim kitap yazmak…
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REHBERLİK
KAYIP YAS SÜRECİ VE YAS TEPKİLERİ
Biricik oğlu hastalanıp ölen bir anne, oğlunun cesediyle telaşla sokaklarda dolaşıp her
rastladığı insandan oğlunu yaşama geri döndürmesi için yardım istemiş. Sonunda bu
mucizeyi gerçekleştirebilecek tek kişi Budha’dır diyen bir bilgeye rastlamış. Anne
Budha’ya gitmiş ve oğlunu yaşama geri getirsin diye ona yalvarmış. Budha anneyi
dinlemiş ve şöyle demiş: “Senin acını sona erdirecek tek bir yol var, şehre in ve acının
yaşanmadığı her evden bir hardal tohumu al ve hepsini bana getir.” Anne şehre koşmuş,
kapı kapı dolaşmış, ancak acının henüz yaşanmadığı bir ev bulamamış ve anlamış ki
acıdan özgürce ayrılmanın tek ve berzah yolu oğlunun ölüsüyle vedalaşmaktır. (Tibet
Hikâyesi).
Yas sürecini doğru bir şekilde özetleyen bir öykü ile başlamış olduk. Kayıp sürecini
temelde bir vedalaşma süreci olarak kabul etmek gerekiyor. Ölüm olgusu soğuk bir
kavram olarak algılanabilir ancak yaşamın en büyük kaçınılmaz sonuçlarından biri
olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Salgın süreciyle birlikte, her an bir kayıp yaşama ile
karşı karşıyayız. Zaten bir olgu olarak insan yaşamında var olan ölüm kavramı, salgın
süreciyle birlikte adeta bir adım ötemizde duruyor. Bu koşullarda, yas süreci ile alakalı
bazı aşamalardan haberdar olmak hem yetişkinler hem de çocuklar açısından önem
taşıyor. “Ölenler ölümü bilmez, ölüm yaşayanlar içindir.” demişti şair. Yaşamda
vedalaşma gerektiren tüm durumlarda, vedalaşılan kişi ya da nesneyi yaşamımızda
yeniden konumlandırabiliyorsak sağlıklı bir yas süreci geçiriyoruz diyebiliriz. Sonlu olan
canlı yaşamında, kayıplardan kaçmak mümkün değil. Bu sebeple normal yas
tepkilerinden sonra, rutin hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Ben genel olarak yas
sürecini, özelde de çocuklarda yas sürecini detaylandırmaya çalışacağım.
Yas, kişilerin kendisi için önemli olan yakınlarını ya da nesneleri kaybetmesinden sonra
meydana gelen doğal bir tepkidir. (Worden, 2001). Yas sürecinde ortaya çıkan duygular
kişilerin normal yaşantılarında hissettiği duygulardan farklılık gösterdiği için bu duygular
yas tepkileri olarak adlandırılır. Yas tepkileri kayıplardan sonra oluşur ve genellikle kaygı,
keder ve üzüntü yoğun biçimde görülebilir (James, Friedman ve Landon Matthews,
2001). Ben bu yazıda kayıptan bahsederken sevilen bir yakını betimlemeye çalışacağım.
Kübler-Ross‘a (1969) göre, yas süreci beş aşamadan oluşmaktadır. İnkâr etmek,
pazarlık, kızgınlık, depresyon ve kabullenme yas sürecini oluşturan aşamalardır. İlk
aşama inkâr evresidir. Bu aşamada kişi kaybı kabul edemez. Sanki birazdan kapı çalacak
ve kayıp içeri girecekmiş hissi vardır. İkinci aşama olan pazarlık evresinde, çoğu zaman
yaşanılan kayıptan sonra bir pazarlık görülür. Kayıp tekrar hayata dönerse kişi onu bir
daha üzmeyeceğini, yarım bırakılan işleri tamamlayacağını söyleyebilir. Bu istekleri
gerçekleşmeyeceği için kişi artık üçüncü aşamaya geçer. Yas sürecinin üçüncü aşaması
kızgınlıktır. Bu durum, daha çok kişi kendi yaşamını düşündüğünde kaybın olmadığı
zamanlarda eksik ve güçsüz hissetmesinden ileri gelir. Örneğin, “neden yoksun, beni
çocuklarla bir başıma bıraktın” diye yakınmalar görülebilir.
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Bu aşamadan sonra, kişilerde depresyon belirtileri görülebilir. Sevilen bir kişiyi
kaybettiğimiz zaman yas süreci bir yıl kadar uzun bir zaman sürebilir. Ancak yas tepkileri
6-12 aylık süre zarfında azalmıyor ya da tam tersine şiddetleniyorsa, bir depresyon
riskinden bahsedilebilir. Bu aşamada ruhsal bir sağaltımın zorunlu olduğu söylenebilir.
Yas sürecinin oluşumunda görülen son aşama ise kabullenmedir. Bu aşamada kişi kayıp
ile vedalaşmış ve kaybın gerçek olduğunu kabul etmiştir. Kişi artık rutin hayatına
dönebilmiş ve kaybı zihinsel olarak hayatında yeniden konumlandırmış demektir.
Çocuklarda ve Ergenlerde Ölüm ve Yas Kavramı Nasıl Gelişir?
Çocuklarda ve ergenlerde ölüm ve yas kavramı yetişkinlerdekine benzer şekildedir.
Genel olarak çocuklarda ölüme ve yasa karşı verilen tepkileri belirleyen bazı etmenler
vardır. Bunlar ölen kişinin yakınlık derecesi, çocuğun yaşı, gelişim düzeyi ve daha
önce ölümle karşılaşıp karşılaşmadığı olarak sıralanabilir. Çocuklarda bu durum
algılama kapasitelerine ve gelişim düzeylerine bağlı olarak yaş seviyelerine göre
incelenmektedir:
0-2 Yaş: Bebekler ölümle ilgili kavramları algılayamazlar. Bebek ilk yıllarda yaşanacak
annenin kaybını hissedebilir, fakat bunu anlayamaz. Annenin kaybından sonra bebekler
ölüm ya da uzun süreli yokluğun ayrımını yapamazlar, fakat bebeklerde yeme, içme ve
uyku düzenlerinde değişiklikler olabilir ve bu durumu üzüntülü yüz ifadesiyle ifade
edebilirler. Yapılan bazı çalışmalara göre, bebekken annesini kaybeden kişilerde ileriki
yaşlarda ümitsizlik, depresyon, bilişsel ve duygusal gelişimde gerileme görüldüğü
bulunmuştur.
2-5 Yaş: Bu yaş aralıklarındaki çocuklar okul öncesi dönem olarak tanımlanabilir. Okul
öncesi dönemde çocuklar ölüm ile kayıp kavramlarını bilişsel olarak anlama yetisine sahip
değillerdir. Bu yaştaki çocuklar genellikle ölümü bir kayıp görmezler. Tam aksine ölümü
geçici, ölen kişinin hayata geri dönebileceği bir süreç olarak düşünürler. Ölüm ile ilgili
soyut düşünceleri anlayamazlar ve bu süreçte kendilerini suçlama görülebilir.
Bulundukları yaş itibariyle bu yaştaki çocuklar ben-merkezci olduğu için ancak kendisi ile
sürekli ilgilenen ve ihtiyaçlarını karşılayan birilerini artık yanlarında göremeyince o kişinin
ölümünü hissedebilirler.
6-11 Yaş: Bu dönemdeki çocuklarda zaman kavramı gelişmiştir. Geçmiş, gelecek ve
şimdi kavramlarını ayırt edebilirler. Zaman kavramını benimsemesi çocuğun ölen bir
kişinin gerçekten öldüğünü, yaşamının sonlandığını anlamasına yardımcı olur. Bu
dönemde çocuklarda görülen kayıp sonrası yas tepkileri yetişkinlere benzer olabilir.
Çocuklar ölüm sonrası özellikle aileden birinin kaybından sonra yoğun tepkiler verebilir.
Bu tepkilere örnek olarak; yeme-içme problemleri, aşırı derecede üzüntü, içe kapanma ve
saldırganlık verilebilir. Bu dönemdeki çocuklarda ölen birinin yaptığı hareketleri taklit etme
gibi davranışlar görülebilir. Her ne kadar ölen birinin yaşamının sonlandığı düşüncesine
sahip olsalar da ölüm kavramı tam olarak kişiselleştirilmemiştir. Bu sebeple bu yaş
aralığındaki çocuklar yaratık, ruh, ceset kavramlarından korkabilir ve nadir de olsa
kâbuslar görebilirler.
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Ergenlik Dönemi: Bu dönemde çocuklar ölümün ne anlama geldiğini anlarlar. Ancak,
ölümden sonra görülen yas tepkileri yetişkinlerden farklı olabilir. Bu dönemde çocuklar
daha çok yakın çevresindekiler için endişe duymaya başlarlar. Ölüm ile birlikte artık
hayatın sona erdiğini ve yakın çevresindekilerin tehlikeli bir durumda ölüm riskleri
olduğunu bilirler. Yakın çevresindekilerle ilgili ölüm kâbusları görebilir ve duygusal
değişim yaşayabilirler. Bu dönemde kayıp yaşayan çocuklarda uzun süreli öfkelenme,
suçlanma ve aşırı üzüntü duyguları görülebilir.
Kayıp yaşayan çocuklara karşı tutum açısından öneriler :
-Öncelikle ölüm kavramı hakkında çocuğun bulunduğu gelişim basamağına göre anlaşılır
ve açıklayıcı bilgiler sunulması gerekir.
-Çocukların kayıp ile ilgili sorularına doğru cevaplanması çok önemli bir konudur. Örneğin
kaybın bir yere gittiğini sonra geleceğini söylemek çocuklarda yas süreci dışında bazı
problemlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir.
-Çocukların kayıp ile ilgili duygularını rahatça ifade edebileceği bir güven iklimi olması çok
önem taşıyor.
-Varsa çocuğun ebeveyni, ebeveyni yoksa en çok sevdiği, güvendiği kişiler tarafından
çocuğa bilgi verilmesi önemlidir.
-Çocuğun önceden, yaşına ve bilişsel seviyesine uygun bir şekilde ölüm/kayıp konusunda
bilgilendirilmesi durumu anlamasını kolaylaştırır.
-Kayıp, çocuklardan kesinlikle gizlenmemelidir.
-Çocuğun cenaze ve anma törenlerine katılmasına izin vermek kaybedilenle vedalaşması
açısından önemlidir. Bu süreç ilk adımda farklı sebeplerden dolayı deneyimlenememiş
olabilir. Sonraki süreçte mezar ziyareti yapılması süreci olumlu etkileyecektir.
-Normal yasta profesyonel yardım gerekmez. Yas, basamakları ve olağan tepkileri olan
bir süreçtir.
-Kaybedilen hakkında konuşulmalı, çocuğunda konuşmasına fırsat verilmelidir. Bu
deneyimlerle kendini ifade edebilen çocuk, normal bir yas süreci yaşamaya daha da
yaklaşmış olur.
-Daha önce kayıp yaşayan çocukların normal yas süreci geçirmesi daha olağan bir
durumdur.
-Çocuk bir şekilde ölüm anına şahit olmuşsa patolojik yas gelişebilir. Bu durumlarda
ruhsal destek alınması gerekebilir.
-Çocukta ruhsal hastalık öyküsü varsa, patolojik yas riski artacaktır.
Göksel TEKÇE
İbn S na MTAL
Ps koloj k Danışman
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DAĞLARIN GELİNİ
Dağların gülüdür,
Gören hayran kalır,
Her yerde bulunmaz,
Munzur’un hüznüdür.
Kimi ağlayan gelin der,
Kimi ters lale der,
Herkes onu görmeye gider,
Dağlar onu içine gömer.

Neh r Ecem GÜL
Val Mehmet Al Türker İlkokulu – 3/A
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MASAL
PEMBE GÖL
Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde pembe bir göl varmış. Ama bu göl ülkenin
en inatçı adamına aitmiş. İnsanlar oraya hiç yaklaşamazmış. Gölün etrafı yüksek çitlerle
çevriliymiş.
Bir gün bir çocuk gölü merak edip çitten atlamaya çalışmış ama çit çok yüksek olduğu
için bir türlü çiti aşamamış, türlü türlü yollar aramış, yine de içeri girememiş. İnatçı adam
gölün renginin neden pembe olduğunu herkes gibi merak ediyormuş. Bunun için
kasabaya gitmeye karar vermiş ve köyü bir haftalığına terk etmiş. Bütün köy halkı inatçı
adam gittikten sonra çitlerden içeri girmeye çalışmışlar ama onlar da başarısız olmuşlar.
Derken birinin aklına bir fikir gelmiş. Köydeki ahırların birinden bir öküz getirip, öküzün çiti
kırmasını sağlamışlar. Herkes içeri girmiş ve bir hafta boyunca her sabah oradalarmış.
Kimisi yürüyüş yapmış, kimisi koşmuş. Çocuklar da bol bol göle taş atmış.
İnatçı adam ise kasabada birilerini ikna etmeye çalışıyormuş. Bunlar profesörlermiş.
İnatçı adam Pembe Gölün neden pembe olduğunu öğrenmek için çaba harcıyormuş. En
sonunda onları ikna etmiş ve köye gelmişler. Gelince bir de ne görsünler! Çit kırılmış,
köydeki hayvanlar gölün etrafında… Geceleyin de yaban hayvanları gelip inatçı adamın
evinin etrafını hep dağıtmış. Kısa sürede çiti tamir etmişler, tabi inatçı adam köylülere çok
kızmış ama misafirleri var diye bir şey diyememiş.
Profesörler şimdiye kadar böyle güzel bir köy görmemişler, çok hayran kalmışlar köye.
Gölü incelemeye başlamışlar ve kısa sürede bu rengin sebebini bulmuşlar. Ama bunu
inatçı adama hemen söylememişler. Söylerlerse inatçı adam anları hemen kasabaya geri
gönderecek.3 gün boyunca inceleme için köyde kalmışlar, temiz havayı doya doya
solumuşlar, manzarayı doyasıya izlemişler.4.gün gölün içindeki bir tür yosunun suya bu
rengi verdiğini söyleyerek köyden ayrılmışlar.
Derya Roza KAYA
Şeh t Astsubay Gürsel Can İlkokulu-3/A
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SHERLOCK HOLMES
Zeki! Çevik! Dedektif! İngilterenin gelmiş geçmiş en güzide dedektiflerinden...İzledikten
sonra etkisinde kalarak arkadaşımızın saç telinden ayakkabı numarasını çıkardığımız,
suçluları huyundan suyundan didik didik araştırıp bulan Holmes abi... Sir Arthur Conan
Doyle tarafından cilt cilt yazılmış Romandan uyarlanmış. Guy Ritchie’nin küçüklüğünden
beri Sherlock’ u ben yönetecem demesinden mütevellit kendisinin yönettiği, Robert
Downey’ nin role cuk oturması, o olmazsa Benedict Cumberbatch’ı oynatırız şeklinde bir
sıralamamız var.
Dedektif denilince aklımıza gelen ilk şey nedir? Nal gibi büyüteç. Ne güzeldir ki bunda
yok. Hikayede her şeyi bilen abimizin hayata bakış açısı sen ben gibi değil. Otururken ,
konuşurken , dövüşürken her türlü olasılığı hesaplıyor ve lak diye masaya koyuyor.
Sonuç, adamın sosyal anlamda ilişkisi sıfır. Aynı olayın kavga versiyonunda da hiçbir
farklılık yok.
Romandan dizi filim yapacam derken berbat edilen, olayları kötü biten bir çok yapım
gördük hepimiz. Mesela koca Game Of Thrones da en son sezonda ed Sheeran ‘ı
oynattılar, neden ? Neden? Sen Game Of Thrones sun böyle şeylere ihtiyacın mı var,
napacak bu adam dizide. Muhtemelen bu hikayeyi biz yapmış olsaydık ; Holmes ‘e
Özcan Deniz , Doktor Watson’ a Tamer Karadağlı , Iren’ e Beren Saat’i , Blackwood
karakterine de Uğur Yücel’i koyar , finalde Özcan Deniz’ le Beren Saat’ i evlendirir,
Holmesi siyah atletle yakın görür ve bitirirdik.
Umudum SEVGİ
İbn S na MTAL-11/A
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ÖĞRENCİNİN GÖZÜNDEN UZAKTAN EĞİTİM

Yüz yüze gelemediğimiz bu zor günlerde günlük yaptığımız birçok şey online mecralarda
yapılmaya başlandı; Alışverişler, iş görüşmeleri, aile sohbetleri ve eğitim gibi…
Uzaktan yapılması en çok tepki toplayan konulardan birisi de eğitimdi. ‘’Uzaktan eğitim,
öğrenimde faydalı oluyor mu, öğrenciler verim alıyor mu, öğretmenlerin anlattıkları direkt
olarak öğrenciye hitap ediyor mu, eğitimi uzaktan daha iyi bir şekilde nasıl verebiliriz?’’
gibi insanların zihnini meşgul eden birçok soru işareti oluştu.
İnsanlar bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Kimileri derslerin online olmasına olumlu
bakarken kimileri ise öğrencilerin verim alamadığını ve öğretmenlerin kendilerini ifade
etmekte zorlandığını düşünüyor. Her ne kadar tartışmaya açık bir konu gibi görünse de
şu an ülke standartlarına bakıldığı zaman, eğitimde en iyi verimi alabileceğimiz şekilde
alıyoruz.
İnternete ve teknolojiye uzak kalmış veya kullanma imkanı olmayan öğrenciler elbette var.
Eğitimden ve konulardan geri kalıyorlar. Bu sorunun çözümünde de birçok belediye ve
okul öğrencilere ve öğretmenlere teknolojik alet ve internet gibi imkanlar sunmaya
çalışıyor. Yeterli olmasa da birçok arkadaşımız uzaktan eğitime ulaşmış durumda.
Uzaktan eğitime hâlâ katılamayanlar için de çalışmalar yapılmakta .Umarım herkes en
kısa sürede eğitimden alabileceğini en iyi şekilde alır.
Bunun yanı sıra imkanı olan insanlar da derslerde sorun çıkarmadığı takdirde uzaktan
eğitimde alabildikleri eğitimin en iyisini alabiliyorlar.
Birçok kez gündeme gelen ve vaka sayılarındaki düşüş ile okulların açılması birçok
sorunu beraberinde getirdi. Vaka sayılarında artış, virüsün daha hızlı bulaşması ve
sosyal hayattaki düzenimizin bozulmasıyla tam normalleşmeye gidiyoruz derken tekrar
kısıtlamalar geldi. Rutin düzenin bozulmasından kaynaklı,yapılan sınavlardan da istenilen
sonuç oluşmadı.Uzaktan eğitime katılamayan birçok öğrencinin sınavdan düşük not
alması söz konusu iken derse katılıp verim alamayan öğrencilerin de sınavlarının iyi
geçmemesi acaba sınav yapılmasa mıydı sorusunu da gündeme getirdi.Ne yazık ki
sınavlar yapıldı ve pek de güzel sonuçlar oluşmadı.
Bu zor günlerde uzaktan eğitimlealabildiğimizi en iyi şekilde alıyor olsak da bunun yine de
sınavların yapılması için yeterli olmadığınıdüşünüyorum.
Online olarak yaptığımız alışverişleri, sohbetleri ve online oyunları en iyi şekilde
yapabiliyorsak online dersleri de alabildiğimiz en iyi şekilde almaya çalışabiliriz ve bunun
için biraz fedakârlık yapmak zorundayız.
Dersleri suistimal etmek yerine anlamaya çalışmak, öğrenciler için de öğretmenler içinde
bugünleri en iyi şekilde atlatmak için gerekli.
Ne olursa olsun kimse eğitimden uzak olmamalı.Yaşadığımız bu zor günleri atlatıp yüz
yüze geldiğimiz zaman umarım herkes arkadaşlarına, okuluna ve öğretmenlerine hem
psikolojik hem de bedensel olarak az hasarlaulaşabilir.
Adı uzaktan eğitim olsa da bu mesafeyi kapatmak bizim elimizde. Belki de günlük
yaşantımızdan ödün verip fedakârlıklar yapacağız ama attığımız her adım mesafeleri en
aza düşürecek.
Ezg YAKUT
İbn S na MTAL-12/A
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KIRK MERDİVEN
Kırk merdiven;
Bilim ve kültür yolunda,
Sevdalı bir gezegen.
Kırk merdiven;
Meraklı, istekli ve üretken.
Kırk merdiven;
Kayıp bir zamanın bağrında
Yeşeren papatyaları;
Gözyaşları ile büyüten bulutlara, omuz veren.
Kırk merdiven;
Sevgi ve dostluk yolunda bir Eren.
Kırk merdiven;
Yüce doruklarda,
Aşılmaz vadilerde,
Kükreyen şelalelerde,
Büyüyen bir kardelen.
Kırk merdiven;
Çiçeğe, kuşa, kurda yaren.
Kırk merdiven;
Bilgi, sevgi ve umut ile
Işıltılı geleceğe;
Emin adımlarla yola çıkan,
Rengarenk bir tren.

Şerafett n AY
Şeh t Nurgül Bayram Aladağ İlkokulu
B l ş m Teknoloj s Rehber Öğretmen
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YÖREMİZ
TUNCELİ(FLORA VE FAUNA)
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Şerafett n AY
Şeh t Nurgül Bayram Aladağ İlkokulu
B l ş m Teknoloj s Rehber Öğretmen

SİZDEN
GELENLER
ÇEVRE DUYARLILIĞI İÇİN DOĞADA BİR GÜN
Cumartesi günü pikniğe gitmek için hazırlıklara başladık. Hazırlıklarımız bittikten sonra
yola koyulduk. Yolda ne güzel ağaçlar, çiçekler gördüm. Fark etmeden piknik alanına
gelmişiz bile. Annemle piknik masasını hazırladık. Babamla abim de mangalı hazırlamaya
başladılar. Mangal pişene kadar ormanda biraz gezinmek istedim.
Anneme sordum:
- Anne mangal hazırlanana kadar biraz ormanda yürüyüşe çıkabilir miyim?
Annem:
-Tabi tatlım ama fazla uzağa gitme olur mu? Ben:
-Tamam anneciğim.
Ormanda küçük hayvanları daha yakından görebilmek için büyütecimi yanıma aldım ve
ormana doğru yola koyuldum. Ormanda gezinirken küçük bir karınca yuvasına rastladım.
Büyütecimle karınca yuvasını daha yakından incelemeye koyuldum. Karıncaların iş
birliğiyle çalıştıklarını gördüm. Karınca yuvasını inceledikten sonra yoluma koyuldum.
Biraz yürüdükten sonra yaşımdaki bir çocuk gördüm. Yere çöp atması dikkatimi çekti.
Onun yanına gittim ve dedim ki:
-Neden yerlere çöp atıyorsun? Onun cevabı ise şu oldu:
-Çevrede çöp kutusu bulamadım o yüzden çöpü yere attım.
Ben:
-Doğadaki hayvanların evlerini kirletmiş olmuyor musun?
O da:
-Evet, beni uyardığın için sana teşekkür ederim.
Ben:
-Bir şey değil, sende böyle yerlere çöp atanı görürsen uyar.
Sonra yürüyüşüme devam ettim. Ağacın üstünde bir kırlangıç gördüm. Hemen onun
fotoğrafını çektim ve yanıma aldığım ekmek kırıntılarını ona verdim. O da afiyetle yedi.
Yürüyüşümü tam bitirip geri piknik yaptığımız yere dönerken benden büyük birini ağaçları
sularken gördüm.
Ona dedim ki:
-Ağaçları sulamanız ne kadar güzel bir davranış.
O da bana dedi ki:
-Bu dünyayı biz korumalıyız hem büyükler, hem de küçükler olarak.
Ben de:
-Evet, ben dünyamı koruyorum doğaya zarar verenleri ise uyarıyorum.
O da:
-Senin davranışın ne güzelmiş evlat.
Ben de:
-Teşekkürler, dedim.
Sonra havanın karardığını fark ettim ve piknik alanına geri döndüm. Bu olanların hepsini
ailem, sınıf arkadaşlarım ve öğretmenim ile paylaştım.
Aslıhan Ece ALAÇAM
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GELDİ İLKBAHAR
Ağaçlar çiçek açmış
Doğa herkesle kucaklaşmış
İnsanlara mutluluk, neşe saçmış
Geldi ilkbahar
Bu güzel doğa
Bu güzel çiçek
Bu güzel böcek
Geldi ilkbahar
Doğada çiçekler açmış
Kelebekler dolaşmış
Şu güzel doğaya bak
İşte geldi ilkbahar
Beray KARAKUŞ

CANIM OKULUM
Okulumu çok seviyorum, neden mi?
Çünkü yeni arkadaşlar, yeni bilgiler,
Daha neler neler.
Örneğin hayatı daha iyi tanıdım.
Yaz gelince üzülürüm
Ama gelecek yıl tekrar arkadaşlar,
Yeni bilgiler öğreneceğim
Kısacası okulumu çok seviyorum!
M la ATAÇ
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