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E-Derginin tüm hakları 
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Gürsel EKMEKCİ

İl Milli Eğitim Müdürü

         Bir insana, bir gönüle, bir inanca, bir sevdaya, bir şehre, bir kediye ya da gökyüzüne…
Kattığımız yerden besleniyor aslında hayat dediğimiz yolculuk. Yüreğimizi kattığımız her
can, her iş, her gün; sevginin ışığıyla aydınlanıyor. Karayı aklayıp bulutun dağılışına gönül
vermek gerek. Dünya telaşının içinde sevdiğinizi fısıldayın toprağa, toprak tohuma, tohum
çiçeğe, bir cümle canlıya… Edep, zerafet ve masumiyeti büyütelim ekilen tohumlarda.
Böylesine sihirli bir şifa varken içimizde, tercihimiz sevgiden yana olmalı. Bir güne değil bir
ömre yaydığımız sevgiden. 

        Ey Yüce Yaradan’ın nefes verdiği yaşam, sen varsın. Dünyada nefes alan kurda, kuşa,
ağaca, toprağa, çocuğa, her canlıya; sağlık, mutluluk, umut ver. Eğer yerin kalırsa önce
sevdiklerime sonra bana da ver. 

           Sevgi gününüz kutlu olsun!

 

 Hepimiz yüreğimizi katıyoruz bir yerlere...
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          Müdürlüğümüz tarafından Tunceli
Müzesinde salgın kuralları çerçevesinde
düzenlenen "Necefli Maşrapa Serisi:
Hayvan Krallığı-II" adlı resim sergisi,
Valimiz Mehmet Ali Özkan'ın teşrifleri ile
açıldı. Munzur Üniversitesi Öğretim
Üyesi Özkan Köse'nin tablolarından
oluşan serginin açılışına İl Müdürümüz
Gürsel Ekmekci, şube ve okul/kurum
müdürleri katıldı.

 
 

"Necefli Maşrapa Serisi:

Hayvan Krallığı-II" 

    Öğrenci, öğretmen ve velilerimizi
kültür sanat etkinlikleri ile buluşturma
etkinlikleri kapsamında düzenlemiş
olduğumuz sergi öğrencilerimizden de
büyük ilgi gördü. Hayvan portrelerinin
yer aldığı bir dizi çalışmadan oluşan
sergiyi öğrencilerimiz, 14-17 Şubat 2022
tarihleri arasında gezdiler. 
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Eğitimde Deneyim Aktarım Günleri

Başladı

        Müdürlüğümüz tarafından eğitim-öğretimde başarılı olmuş ufuk açıcı uygulamaların yönetici
ve öğretmenler arasında transferinin sağlanarak sınıflarda uygulamalarını sağlamak amacıyla
yürütülecek olan ‘’Eğitimde Deneyim Aktarım Günleri’’ projemizin açılış toplantısı, Valimiz Sn.
Mehmet Ali Özkan, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sn. Gürsel Ekmekci, ilçe milli eğitim ve şube
müdürlerimiz, il merkez ve ilçelerdeki okul müdürlerimizin katılımı ile gerçekleştirildi. 
      Açılış konuşmasını yapan İl Müdürümüz Sn. Gürsel Ekmekci, projeyi tanıtarak projenin
eğitim camiamız için hayırlı olması temennisinde bulundu.
      Valimiz Sn. Mehmet Ali Özkan projemizin açılış toplantısında yaptığı konuşmada şunları
söyledi: 
‘’Bir öğretmenin gelişi ile hayatım değişti; Kıymetli mesai arkadaşlarım, tüm alanlarda olduğu gibi
eğitim-öğretim alanında da başarılı olmuş deneyimlerin paydaşlarınızla paylaşılması ve
çoğaltılması oldukça önemli. Kamuda çalışan bizlerin, işimizi keyifle yapmamızı ve yapılan işten
en yüksek verim almamızı sağlayan bazı incelikler, dikkat edilmesi gereken hususlar var. Bu
proje vesilesi ile ben de kendi deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Zaman zaman bir araya
geldiğimizde kendi eğitim hayatımı sizlere anlatıyorum. Bugün burada sizlerin karşısında
konuşan kişi olmamı sağlayan kişi ilkokul öğretmenimdir. Her zaman söylüyorum, ilkokul
öğretmenimin yol göstericiliği, örnek davranışları ve bizleri yetiştirmek için almış olduğu
sorumluluk ile eğitim hayatımı başarı ile tamamladım. ‘’
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    ‘’Değerli arkadaşlarım, insan yetiştirmenin,
onu eğitmenin ülke kalkınmasındaki en önemli
iş olduğunu düşünüyorum. Aslolan her zaman
eğitimdir, öğretmendir. İnsanı iyi eğittiğiniz
sürece, sürekli sistemi konuşmak ve kanun
yapmak zorunda kalmazsınız. Öğretmenlik ve
idareciliğin ortak paydaları olsa da elbette
burada birbirinden farklı iki kavram söz
konusu… İdarecilikte sabırlı, azimli, dirençli
olmak ve ciddi anlamda işinize vakit ayırmanız
gerekir. İdarecilik zor olanı yapmaktır ve
idarecinin yaptığı işi sürekli ileriye götürmek
gibi bir sorumluluğu vardır. İdareci,
sorumluluğu üstelenen kişidir. Bulunduğunuz
yere farklı, düzgün bir işleyiş getirebiliyor;
öğrenci, öğretmen ve velileriniz ‘mutlu’ ise siz
oraya bir şeyler katabilmişsiniz demektir.
İdarecilikte en çok önemsediğim şeylerden biri
de nezakettir kıymetli mesai arkadaşlarım. 

     Nezaket, sizinle çalışan herkesi olumlu yönde etkiler. Kamuda nezaket ve protokol kurallarının insan
ilişkilerinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu iki kavram ile ortaya çıkacak sorunları da en düşük
seviyeye indirirsiniz. Çalışma hayatınızda bunlara dikkat etmenizi öneririm. Ayrıca kamuda  çalışan tüm
mesai arkadaşlarımın tabi oldukları kanunu okumaları gerekliliğine inanıyorum. Eğitimciler için
konuşmam gerekirse yakında çıkan Öğretmenlik Meslek Kanunu tüm öğretmen ve idareci
arkadaşlarımın okumuş olmasını temenni ediyorum. Mevzuata hakim olmak idareciliğin kuşkusuz en
önemli unsurlarından biridir.’’
    Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan’ın çalışma hayatından örnekler vererek yaptığı konuşmasının
ardından projemizin açılış toplantısı sona erdi. Proje, yöneticiler arasında yönetime dair sorunlar ve
çözüm önerileri; öğretmenler arasında ise öğretim yöntem ve teknikleri, öğretim materyalleri geliştirme,
sınıf yönetimi, öğrenci-veli iletişimi konularında Müdürlüğümüzün belirlediği program dâhilinde
öğretmen ve yöneticilerimizin bir araya gelerek paylaşım yapması ile devam edecektir. 

‘’İnsanı iyi yetiştirdiğiniz sürece 
sürekli sistemi konuşmazsınız.’’
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Dersim Anadolu Lisesi Kız Basketbol Takımı, 17-20 Ocak tarihleri arasında Igdır'da
düzenlenen "Okul Sporları Genç Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonasında bölge şampiyonu
olarak Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanmıştır. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, finalde
başarılar diliyoruz.

Öğrencilerimiz Bölge Şampiyonu
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    BİLSEM ve Tunceli Güzel Sanatlar Lisemiz tarafından 1931 yılında Pülümür'de dünyaya gelen, 9
Ocak 1990 yılında ise hayatını kaybeden şair Cemal Süreya için anma gecesi düzenlendi. Hacı Bektaş
Veli Bilim ve Sanat Merkezi ile Tunceli Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen etkinliğe, Valimiz
Sayın Mehmet Ali Özkan, iş insanı Hüseyin Cengiz, öğretmen ve öğrencilerimiz katıldı.
Anma gecesinde şiirler, oratoryo gösterisi, video gösterimi ve müzik dinletisi yapıldı. Öğrencilerimiz
tarafından yapılan resimler sergilenirken, programda çok sayıda Cemal Süreya şiirleri de okundu. Cemal
Süreya konulu afiş yarışmasında dereceye giren 3 öğrencimize hediye verildi.
    Anma gecesinin sonunda, Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan tarafından Cemal Süreya’nın hayatını
konu alan “Yalnızlığın Başkenti” adında romanı olanı Yazar-İş insanı Hüseyin Cengiz'e plaket verildi.

Cemal Süreya Anma Gecesi Düzenlendi



    2022 LGS ve YKS'ye girecek olan
öğrencilerimize moral ve motivasyon
olması amacıyla Valimiz Sayın Mehmet
Ali Özkan, ortaokul ve liseleri ziyaret
edecektir. Valimiz Sayın Mehmet Ali
Özkan, İl Müdürümüz Sayın Gürsel
Ekmekci, şube müdürlerimiz ile
Cumhuriyet Ortaokulunu ziyaret ederek
2022 LGS'ye girecek sekizinci sınıf
öğrencilerimiz ile bir araya geldi.

Sınava Girecek Olan Öğrencilere

Motivasyon Gezileri

    Sekizinci sınıf öğrencileri ile bir araya gelen Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan, yaptığı konuşmada
şunları söyledi: ''Sevgili çocuklarım, hepiniz bu şehrin farklı mahallerinden gelip bir okulun çatısı altında
buluştunuz. Geçen yıllar boyunca sizler artık burada sadece arkadaş değil kardeş de oldunuz. Bizler de
zamanında sizlerin oturduğu bu koltuklarda oturduk, benzer sınavlara girdik. Sizlere anlatacağım her şeyi
tek bir kelime ile özetleyebilirim: Çalışmak, çalışmak, çalışmak... Sizlere tüm samimiyetimle anlatmış
olduğum hayat hikayemin amacı da bu. Çalışarak nasıl başarılı olunduğunu sizlere göstermek istedim. 
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    Doğru yöntemlerle ve gerekli zamanı ayırarak
yapacağınız çalışmalar sizi mutlaka hedefinize
götürecektir hiç şüpheniz olmasın. Yapmanız
gereken hayatınızı planlamak. Bu süreçte esas
olan sizin aklınız, sizin gayretinizdir. Oyuna da
derslere de gerekli zamanı ayırarak 2022 LGS'de
başarılı olabilirsiniz. Sevgili çocuklarım, her şeyin
temelinin çok okumak olduğunu lütfen unutmayın.
Ne kadar çok okursanız derslerinizdeki başarının
arttığını da görürsünüz. Hangi ders olursa olsun
onu başarmanın ilk koşulu iyi bir okuyucu
olmanızda yatar. Sizlere inanıyor ve güveniyorum;
gireceğiniz sınavda başarılı olacaksınız. Doğru
yöntemlerle gerekli zamanı ayırdığınızda
hedefinize ulaşmak kolay olacak. Hepinize
başarılar diliyorum.''
Öğrencilerden gelen soruları yanıtladıktan sonra
konuşmasını bitiren Valimiz, daha sonra
öğretmenlerimizle bir araya geldi. Salgın sürecinde
göstermiş oldukları performans nedeniyle
öğretmenlerimize teşekkür etti.
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Kar Festivali Düzenlendi
     
       Valiliğimiz koordinesinde Türkiye'de kar yağışının
en etkili olduğu ilçelerin başında gelen Ovacık ilçesinde
ilk defa kar festivali düzenlendi. Çevre il ve ilçelerden
çok sayıda kişi katıldığı festivalde yamaç paraşütü, ok
atma, kayak, karda rafting ve güreş, halat çekme gibi
etkinlikler düzenlendi. Halk oyunları ekiplerinin de
gösteri yaptığı festivalde vatandaşlara çeşitli ikramlarda
bulunuldu.
    Festivalin açılış konuşmasında Valimiz Sayın
Mehmet Ali Özkan, Tunceli´nin huzur, tarım ve spor
kenti olduğunu belirterek, "Gönüllerin doğduğu,
gönüllerin doyduğu Tunceli olacağız. Erenlerin,
ermişlerin yolundan, Yunusların dilinden ve yürekli
cengaver yiğitlerin peşinden yürüyerek huzur kenti
olacağız. Çok şükür Tunceli artık sadece bölgesinin
değil, ülkemizin en güvenli ve en huzurlu kentlerinden
biri haline geldi. Bunda sizlerin, bizlerin ve şehitlerimiz
ile bizlere gönül verip peşimizden dua edenlerin
emekleri var. Allah onlardan da razı olsun. Gönül ve
huzur kenti olan Tunceli'yi, Allah'ın izniyle Sayın
Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, bakanlarımızın
desteği ve arkadaşlarımızın gayretiyle bir tarım, turizm,
spor ve sağlıklı yaşam kenti haline getireceğiz demiştik
ve bu yolda yürümeye devam ediyoruz." dedi. Kar
Festivali, öğrencilerimizden ve vatandaşlarımızdan
büyük ilgi gördü. Festivale yaklaşık 3 bin kişi katıldı.
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''Reşat Bey,
 Feride'nin Öyküsü Ağrılarımı Azalttı''

 Reşat Nuri Güntekin tarafından kaleme alınan
Çalıkuşu Romanı 1921 yılında Vakit Gazetesi’nde
bölümler halinde bir yazı dizisi olarak yayımlanmış
olup; Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı
yıllarını anlatan, İstanbul ve Anadolu’da geçen bir
romandır. Ana karakter olan Feride, sevdiği
gençten talihsiz bir şekilde ayrıldıktan sonra
Anadolu’da öğretmen olarak yaşamanı sürdürür.
Öğretmenliği süresince de halkın yaşamı, eğitim
sisteminde yöneticilerden başlamak üzere var olan
bozuk düzen, cehaletin esir aldığı düşünce
yapılarıyla mücadele eder.
 Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya Meydan
Muharebesi’nde attan düşüp yaralanmış, iyileşmek
için Büyük Taarruz öncesi Akşehir’de dinlenirken,
Reşat Nuri'nin ünlü eseri Çalıkuşu romanını bir
gecede harp çadırında bitirmiş ve uzun uzun
düşüncelere dalmıştı. Romanın etkisinde kalan
Atatürk, sabah kalktığında yanındaki yaverine,
"Gece çok güzel bir kitap okudum." der. İhmal
edilmiş Anadolu’yu ve genç bir hanım öğretmenin
yaşadığı zorlukları ne güzel anlatmış.

Bitirince İsmet’e vereceğim. Sonra sizler de
okuyun.” demiştir. Atatürk’ün hayranlığı; genç
Feride Öğretmen’in hayatını öğrencilerine
adaması, cesareti ve en önemlisi Anadolu’da
başlatılan aydınlanma hareketine katkısından
kaynaklanmıştır.
 Atatürk Çalıkuşu ile ilgili düşüncelerini Reşat
Nuri'ye anlatırken şöyle demiştir: “Çok ağrım vardı.
Senin Çalıkuşu'nu okurken ağrım sızım hafifledi”. 
 Mustafa Kemal Atatürk'ün cephede ve normal sivil
hayatından binlerce kitap okuduğunu biliyoruz.
Atatürk'ün kitap okuma sevgisi onu önemli bir yere
koyuyor. Öyle ki cepheye giderken bile kitaplarını
bir sandığın içine koyar, akşamları el feneriyle
okurdu. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kendisiyle
söyleşi yapmak isteyen yabancı gazetecileri
ağırlayan Atatürk'e gazeteciler: "Savaşı kazanmayı
nasıl başardınız, bunun sırrı nedir?" diye soru
yöneltirler. Atatürk ise, "Cebime giren her on
kuruşun beşiyle kitap aldım." cevabını verir.
 

Zafer POR
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
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     Stem-Robotik ile Geri Dönüşüm E-Twinning
Projesi ile atık materyaller ve DC Motor gibi
robotik devre elemanlarını bir araya getirerek
hem yaratıcılığımızı ve mühendislik
becerilerimizi geliştiriyor hem de atık
malzemeleri azaltmış olduğumuz için doğaya
katkı sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 
  Projemizi okulumuzda yürüten E-Twinner
öğretmenlerimiz; Yıldırım  Kaan Çelik, Sinem
Aydın Bozkurt ve Güçlen Aktaş bu projeye
rehberlik ediyorlar. 

  Projemizin sayfalarına ulaşmak ve takip
etmek için kodu tarayınız.

Pertek Gülüzar Genç Anaokulunda 
Stem-Robotik ile Geri Dönüşüm Projesi



     Cemre; doğu kültüründe '‘köz’, ateş’' anlamlarında ifadesini bulur.Sıcaklık artışı olarak ifade edilen
birinci cemre, Şubat ayının ikinci haftası yaşanır. Çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde önemli yer tutar.
Isınmayan toprağa atılan tohum yeşermeyeceğinden, çiftçiler tohum ekmek ya da bağ sürmek gibi işlere
başlamak için cemrenin düşmesini beklerler, Cemrenin düştüğü tarihlere ilişkin bazı ritüeller de şöyle
anlatılır:
    "Rize halkı cemre düştüğü zaman çocuklarına çarık giydirmezdi. Ege Bölgesi'nde koç ve teke katımı,
üçüncü cemrenin düşüşü hesaplanarak yapılırdı. Yeni doğan yavruların aşırı soğuktan etkilenip
ölmemeleri için koyun ve keçilerin doğurma zamanı üçüncü cemrenin düşüşüne denk gelecek şekilde
yapılırdı. Orta Rodop Bölgesi’ndeki Türk köylerinde yaşayan yaşlılar arasında cemreyle ilgili birtakım
inanış ve uygulamalar halen varlığını korumaktadır. Buradaki halk, kışın ve karın 'kendini unutan tembel
bir nesne' olduğuna inanmaktadır. Eskiden ailedeki en yaşlı kadın cemrenin düştüğü gün ateşteki külleri
bir kaba doldurup avludaki karın üzerine daire şeklinde serpermiş. Daha sonra insanlar, cemrenin
düştüğü gün karla buzla kaplı yollara kül, kum ve çakıl dökmek yerine ot, çöp, çiçek kırıntıları serpmeye
başlamışlardır. Bu uygulamaları yapanlar Toprak Ana'ya 'Ağaçlar, otlar ve çiçekler sana dönüş için hazır'
dediklerini belirtirler."
     Anadolu kültüründe doğa ritüelleri duygular ile çoğu zaman örtüşür kış mevsiminden çıkan insanlar
bahar ile birlikte yenilenmek , yeni umutlara zemin oluşturmak için cemre kavramından güç alır. Üç
adımda gerçekleşecek olan cemre sonunda umutları bahara erdirir, beyaz yerini yeşile ve renk
cümbüşüne bırakır.
    Doğanın bir yıl boyunca bu değişiminden uzak olan şehir insanları bu ritüelleri gün geçtikçe
unutmaktalar. Hayatın parçası olan doğadan uzaklaştıkça hayatlarına katacağı mutluluklardan da
uzaklaşıyor olması ne acıdır. Suni iklim bölgeleri oluşturduğumuz şehirlere sıkıştırdığımız ruhlarımızın;
doğanın iyileştirici, bereketli şefkatine ihtiyacımız olduğunu unutmamamız gerekiyor . Doğadan
beklemeden, hızlı veya zamanı gelmeden aldıklarımıza rağmen iyileştirici yanıyla her daim yanımızda
olduğunu unutmadan hareket ettiğimizi fark ettiğimizde düşen cemreler gibi bizi sarıp
sarmalayacağından eminim.
                                                                                                                                   Hilal YORGANCI
                                                                                                                                Coğrafya Öğretmeni
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Bahara Ermeden

https://www.hurriyet.com.tr/mahmure/astroloji/koc-burcu/


     Pertek Atatürk İlkokulu olarak özel eğitim çalışmalarımız Eylül 2015 yılında başladı.  Bu
çalışmalar ayrıca ilçelerde yapılan çalışmalara da örnek niteliği taşımaktadır. Bireyi merkeze alan
çalışmalarımız öncelikle en az kısıtlayıcı ortamı hazırlayarak başlamak oldu. Buradaki amaç özel
çocuklarımızın önündeki engelleri kaldırarak onların daha rahat hareket edebilecekleri ve kendilerini
daha özgür hissedebilecekleri bir eğitim ortamı hazırlamaktı. Eğitim ortamında yapılan düzenlemeler
ile duvarlar süngerle kaplandı. Kalorifer petekleri koruma kılıfları ile kaplandı. Sınıflarımız laminant
parke ile kaplanıp üsleri halı ile donatılmıştır. Kapılarımız olası darbelere karşı korunaklı hale
getirildi. Duvarlarımız hem eğitsel hem de çizgi film karakterleri ile eğitime hazır hale geldi.
Okulumuzda görme engelliler için yürüyüş yolu ve girişinde engelli rampası yapıldı. Böylece hem
oluşabilecek muhtemel kazalar önlenmiş oldu hem de çocukların sevebileceği bir ortam
düzenlemesi yapıldı.
         Eğitimin sadece ortam düzenlenmesi ile yeterli olmayacağını elbette biliyorduk. Geçen süre de
çocuklarımızın bilişsel ve psikomotor becerilerini geliştirecek materyal ile donatımı sağlandı. Gerek
Bakanlıkça gerekse bireysel çalışmalar sonucunda sınıflarımızdaki materyal eksiklikleri giderilmiş
oldu.
      Çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenen
davranışları sergileyemeyen özel gereksinimli bireylerimiz sağlık taramalarından ardından Rehberlik
Araştırma Merkezlerinin okullara yerleştirmesi sonucunda sınıflarımızda alanında uzman özel eğitim
öğretmenleri tarafında eğitime tabi tutulurlar. İlk olarak Orta-Ağır Düzey Zihinsel Engellilere eğitim
veren özel eğitim sınıfımız daha sonra yeni açılan Hafif Düzey Otizm sınıfı ile eğitimle devam
etmiştir. Buradaki öğrencilerimizin mezun olup ortaokulda eğitimlerine devam etmeleri sonrasında
çocuklarımızın düzeylerine uygun yine Orta-Ağır ve Hafif Zihinsel Engelliler Sınıfları ile eğitimlerine
devam etmektedirler. 
        Sınıflarımıza gelen öğrencilerimiz özel eğitim öğretmenleri tarafından ayrıntılı bir değerlendirme
sonrasında kendilerine özel hazırlanan yıllık planları(BEP) ile eğitimlerine devam etmektedirler.
BEP’lerde öğrenciler için yıl içinde yapılacak çalışmalar yer alıp aile, rehberlik servisi, okul yönetimi,
özel eğitim öğretmenleri işbirliği içinde yapılmaktadır. 

Özel Eğitim...
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    Bu çalışmalar öğrencilerin düzeylerine göre;
Temel Yaşam Becerilerini, İletişim Becerilerini,
Beslenme Ve Sağlık Becerilerini, Toplumsal
Uyum Becerilerini, Sosyal Becerilerini, Oyun,
Spor Ve Fiziki Etkinlikleri, Kaba ve İnce Motor
Becerilerini, Okuma Yazma, Hayat Bilgisi,
Matematik becerilerini geliştirmeyi
hedeflemektedir. Böylece özel gereksinimi olan
öğrencilerimiz toplumsal yaşamda daha
bağımsız bir şekilde hayat sürmeleri
hedeflenmektedir. Yapılan özel eğitim
çalışmaları sadece özel eğitim sınıfları ile sınırlı
kalmayıp destek eğitim sınıfları ile de devam
etmektedir. Gelişimleri açısından akranlarından
farklılık göstermeyen fakat akademik alanda
yavaş ilerleme kaydeden bu öğrencilerimiz,
birebir eğitimleri sonucunda eksiklikleri
tamamlanarak bulundukları sınıfların düzeyine
yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
 Okulumuzda özel eğitim çalışmalarından bir
tanesi de sınıflarda görevli sınıf öğretmenlerine
özel eğitim hakkında bilgilendirme yapılmasıdır.
Özel eğitimdeki sürecin işleyişi ve çocukların
gelişimleri için yapılan işbirliği sayesinde
çocuklarımız daha başarılı olmaktadırlar.
Öğretmenlerimizin derslerinde özel eğitim
hakkında öğrencilere aktardığı bilgiler sayesinde
hem daha bilinçli bir nesil yetişmekte hem de
öğrencilerimiz karşısındaki engelleri en aza
indirilmesi hedeflenmektedir. Okulumuzdaki bir
başka çalışma da aileleri kapsamaktadır.
Çocuklarımızın sağlığı için doğum öncesi, sırası
ve sonrasında oluşabilecek olumsuzlukları en
aza indirerek sağlıklı bir neslin yetişmesine katkı
sunulmaktadır. Bununla beraber bilinçli aile,
bilinçli toplum düsturu ile zihinlerdeki engeller
bertaraf edilmektedir.
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    Yapılan bu çalışmaların temeli yüzünde cennet gülümsemesi olan çocuklarımız için yaşanılabilir bir
dünya hazırlamaktır. Anayasamızda yer alan Eğitim Hakkı ile çocuklarımızı eğitime kazandırmaktır.
Çocuklarımıza yapılan eğitimler sonucunda toplumdaki olumsuz duyguları yok etmek ve herkesin
başarabileceği inancını yerleştirmektir. Nitekim bunları özel eğitim öğretmenleri, aileler, okul yönetimleri ve
toplumumuzda sağduyu sayesinde başardık ve başarmaya da devam edeceğiz. Başöğretmenimiz M.
Kemal Atatürk’ün “Eğitimde feda edilecek fert yoktur.” sözü hem bize hem toplumumuza ışık saçtıkça özel
çocuklarımızda yeryüzünde ışık saçacaklardır. Saygılarımızla…

                                                                                                                                        İdris BAL
Özel Eğitim Öğretmeni



          Sırlarla dolu bu hayatta, hayatın gerçek sırrı nedir bilir misiniz? Herkes bildiğini düşünür
hayatın sırrını. Kimisi aşk der kimisi iman. Kimisi ben der kimisi sen. Bence de öyle. Sır dediğimiz
şey o kadar ilginçtir ki sırların bu kadar ilgi çeken yanı bilinmezlikten gelmesidir. Çünkü bilinmeyen
her şey insanda merak uyandırır, bu bir gerçek öyle değil mi? Peki bir sır taşıyorsak ağır bir yük
müdür acaba, yoksa her insanın yükü farklı mıdır? Tabii ki bildiğimiz bazı sırlar rahatsız edici olabilir,
hatta bazen korku bile verir. Ama huzur veren yanları da vardır. Mutlu olduğumuz, sevindiğimiz,
ama sadece aramızda ufak bir sır olarak kalsın dediklerimiz vardır elbette. Bu bazen kendi içimizde
sadece kendimizin bildiği sırlar, bazen de sadece tek bir kişinin bilmesini istediğimiz sırlar…
Düşünüyorum da ne kadar güvenli acaba, herkes sır taşıyabilir mi? Benim fikrim taşıyamaz olurdu
herhalde. Çünkü sır nedir bilmeyen çokça insan var.
          Elbette birtakım duyguları sevdiklerimizle paylaşmak güzeldir. Ancak bu dönemde kime ne
kadar güvenmemiz gerekiyor, düşünmek lazım. Sonuçta “Söyleme sırrını dostuna, dostunun dostu
vardır; gider söyler dostuna. ” ne kadar doğru ve güzel bir söz. Boşuna söylenmemiştir diye
düşünüyorum. Aklın bir ucunda tutmak gerek. Aslında çok sır tutup sır vererek sırlarda boğulmamak
lazım. Zaten hayat böyle, bir bilinmezlik döngüsü. Daha fazla boğulmaya gerek yok. Çünkü bu
sırlarımız gittikçe artar ve boyut değiştirmeye başlayınca zamanında sır olarak bildiğimiz küçücük
bilgiler, büyük sorunlara yol açabilir. Maazallah bu sırlar sonradan Demokles’in kılıcı gibi tepemizde
sallanmaya başlar. Tabii sonradan bir pişmanlık bir üzüntü. Ama yine de biz akıllanmayız değil mi?
Hemen “Sana bir sır vereceğim ama kimseye söylemek yok.” diye söze başlarız. Sonun ne
olacağını düşünmeden. Sanki çok güven veriyorlarmış gibi. 
           Güvendiğimiz insanlara verdiğimiz sırların, başka insanlar tarafından öğrenildiğini fark
ettiğimizde ne büyük hayal kırıklığı. Samimi olduğun insan sana sırrını veriyorsa sana güveniyor
demektir. İnsanların güvenini kırmaya gerek yok. Böyle olunca tabi kendimize kızıyoruz, doğru insan
seçemiyoruz diye. Güvenimiz kalmıyor kimseye. Kısacası herkese sır vermemeli, herkese de
güvenmemeliyiz.

                                                                                                   Firdes Berber 
                                                                                                Öğretmen Zeynel Erol Anadolu Lisesi
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Hayatımızdaki Gizem



Başından aşağıya kaynar su dökülmüştü bu sefer. 
Boğazında kahve dibi acısı bir tat vardı. 
Yüreğinden midesine doğru ince bir ağrı başlamıştı. Kalp atışı yavaşça normale doğru dönerken
bedenine sinir bozucu birkaşıntı 
-karın boşlukları, koltuk altı ve saçları- giriyor; düşünceleri, bozuk bir plak gibi karmaşık ve anlamsızdı.
Etrafındakiler, nesneler, insanlar, deniz… Ona çok tuhaf geliyor ve midesini bulandırıyordu artık. 
Oturduğu yerde donup kalmıştı. 
Göz çukurlarından avuçlarını çekince göz çukurlarında koyu, derin bir kırmızılık oluşmuştu. Taşmak
üzere olan kızarık gözlerinin içindeki damarlar suyun altında süzülen yılanlara benziyordu. 
Boynundaki damarlar onu boğuluyormuş gibi gösterse de o boğulmuyordu. Tabii en azından
oksijensizlikten boğulmuyordu. 
 Bir şey içini kemiriyordu. Ellerini yanaklarından kulaklarına oradan da saçlarına götürüp kafasını
kaşıdı. 
İki boğaz doyurmaya çalışan hamile bir kadının göbeğindeki bebek gibi bir şey vardı onun içinde
sanki. Onu içten içe yiyordu. Bedeninde bir şey besliyordu.
Zihninde ona bu acıları yaşatanları öldürdüğünün hayali canlanıyordu. 
Bütün vücudunda kanı kaynıyor, ateşi yükseliyordu. Bunu hissedebiliyordu. 
Tuhaf bir bakış attı etrafına. Terminatör misali radarlı gözlerle mekanı tarayan genç sevgili çiftlere bir
kez baktı. Anlam ifade etmiyordu onun için hatta sinir bozucuydu. 
 Tezgahın arkasından üzerinde meyve suyu olan tepsiyle birlikte bir kadın garson, siparişi veren
müşterisine doğru giderken belirsiz bir sebeple sendeleyip kırılan bardağın patlama sesiyle yere
kapaklandı. Birkaç müşteri hızla koşup, garsonu yerden kaldırıp tezgahın arkasında bulunan
kanepeye oturttular. 
"İyi misin, bir şeyin var mı…" gibi cevabı belli olan boş sorular soranlar kadınla ilgileniyordu. 
Bir süre sonra kendine gelen kadının başındaki kargalar kendi tellerine geri gelip tüneyince, garson da
işinin başına geri döndü ve ortalığı süpürüp siparişleri almaya başlarken ilk onun yanına gelmişti. 
"Bir şey ister misiniz?" dedi ağlamaklı titrek bir sesle. Narin bir bedeni vardı. Bu, hemen morarmış
kolundan anlaşıyordu. Güzel bürünüp çirkin görünen biri değildi. Kumral 
-muhtemelen kalçasına kadar uzanan- saçlarını at kuyruğu yapmıştı. Üzerinde gösterişten uzak,
simlerle nakışlanmış zar zor görünen kalp ve sol tarafında markası beyaz süslemeyle yapılmış siyah
bir tişört; dar, likralı kot pantolonun altına yine şaşaalı olmayan düz siyah bir ayakkabı vardı. 
"Evet, isterim." ciddi bir sesle yanıtladı. 

Geride Kalan
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Kadın, moralinin bozuk olduğunu anlamıştı ve yüksek ihtimalle serin bir şeyler isteyeceğini düşünerek, 
"Nedir o?" diye sordu. 
"Güven."dedi garsonun gözlerinin içine bakarak. 
Kadın şaşkın bir tavırla donup kalmıştı. Yüzündeki tebessüm kaybolmuştu. Üstüne de gitmek
istememişti. Onun yanından ayrılıp öteki müşterilerinin siparişlerini hazırlamak için tezgahın arkasına
geçti. İkisi de başka bir tek kelime bile etmemişti. 
O, birkaç saniye sonra masasından kalkıp kasaya
 -tezgahın bitişiğine- yöneldi. Ödemeyi yapıp nazik ve halen şaşkın olan kadın garsonun tatlı bir
gülümsemeyle "Yine bekleriz!" deyişine aynı gülümsemeyle karşılık verip kafeden ayrıldı. 
 Denizin dalgası ve üzerinde suya pisleyen martıların sesleriyle iskelede biraz yürüdü. Gökyüzü
zırhlarını kuşanmıştı. Belki şimdi belki pek yakında saldırıya geçecekti. 
İskeleden çekilip anayolun diğer tarafına koşar adım yürüdü. 
Yolda onun geçmesi için duyarlı birkaç araç durmuştu.
 O, kaldırıma geçtiğinde gökyüzü de saldırı trampetini ağır bir sarsıntıyla çalmıştı. Yağmur serpiliyordu
toprağa, betona. Yeryüzü sevdiğiyle kavuşmuştu. 
Güneş, önünü kapatan kapkara bulutların arkasında gizlense de bir yer bulup sızıyordu içeriye. 
 İki sokak geçtikten sonra evi hemen karşıdaydı. 
Yağmur şiddetini arttırmıştı ve onun kafasına sertçe çarpıyordu. Evinin kapısına varmıştı ki anahtarı
cebinden çıkartıp kilide sokarken bir şey yaptığının farkına varmıştı. Düşünceleri kafatasına çarpan
yağmurla beraber yeşeriyor muydu yoksa? 
Hafiften gülümsedi bir an ve sonra büyük bir kahkaha atacak gibi oldu ve oldu da. 
İçeri girdiğinde onu karşılamaya gelen yavru köpeğini kucağına alıp kahkaha atarak öpmeye başladı.
Köpeğini yere bıraktığında sersemleyen kuçu kuçu sağa sola çarpıp sahibinin peşinden salona gitti.
Sahibi duvarın dibinde içinde iki üç balık olan akvaryumun camından balıklarına baktı ve sessizce 
"Başardım. " dedi. 
Evet, neşesine bakılırsa bir şeyi başarmıştı. Ama neydi o? 
Odasına geçip bilgisayar masasının çekmecesinden bir kasa çıkardı. Küçük, tahta bir kutu.
Kapağı açıp eliyle bir deste fotoğraf çıkardı. O ve en yakın arkadaşıyla birlikte sessizce ortadan
kaybolan kız arkadaşı… Durmak üzereydi. Her ne yapacaktıysa vazgeçmek üzereyken vazgeçmek
üzere olduğu şeyden vazgeçip bütün fotoğrafları parçalayıp yırttı ve kutuya geri koyup kasayı kilitledi.
Kutuyla beraber penceresini açtı ve kutuyu pencerenin korkuluklarına yaslayıp yağan yağmur eşliğinde
kutunun içine bir kaç kibrit yakıp attı. Fotoğraflar yanmaya başlarken aklına daha iyi bir fikir gelmişti.
Kutuyu kapatıp dışarı çıktı. Bir harebeye doğru yürüdü. Göz yaşlarını durdurmayı başarmıştı. Kalp
atışlarını sakinleştirmişti. Kendi başına yapmıştı. Yapması gerekeni yapmıştı. Acılarına son veriyordu.
 Harabeye gelince sokakta kalan bir adamın çöp tenekesinde yaktığı ateşe doğru yürüdü. Kutuyu ateşin
üstünde biraz bekletti. Ellerine çarpan ateş canını acıtsa da umrunda değildi. Kutuyu, tenekenin içine
bırakınca alevler volkan gibi bir anda yükselmişti. O, ateşe çok yakın duruyordu. Çok önemli bir
toplantıdaymış gibi ciddi duruyordu.
 Soyut acılarını somutlarla imha edecekti artık. 
 Peşinden koşan köpeğine baktı ve kucağına alıp, 
"Kimseye borcum yok artık. Acı çekmek yok."dedi ve oradan uzaklaşıp köpeğiyle birlikte eve gittiler.
Artık kimseyi takmayacaktı çünkü kimse için acı çekmeye değmezdi. 

                                                                                                                      Soner Aktepe 
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Sosyal medyada bir başkasının rahatsızlık verici görüntülerini yayınlamak
Bir başkasının özel ya da mahrem bilgilerini sızdırmak
Bir başkasının hesaplarını ele geçirmek ve bu hesaplardan uygunsuz yayınlar yapmak
Bir kimsenin paylaşımlarına kasıtlı olarak sürekli olumsuz yorumlar yapmak
Bir başkası hakkında yalan ya da uydurma haberler yaratmak ve bunları yaymak
Tehdit mesajları yollamak, hakarete varan ifadeler kullanmak 

    İnternet sosyal hayatın bir parçası olarak hayatımıza birçok fayda ve yenilik  getirmiştir. Getirdiği
faydaların ve kolaylıkların yanı sıra, internetin bilinçsiz kullanımı bireysel ve toplumsal hayata yönelik
tehditler de barındırmaktadır.

    Siber zorbalık, dijital teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen zorbalıktır. Bu tür zorbalıklar sosyal
medyada, mesajlaşma platformlarında, oyun platformlarında ve cep telefonlarında görülebilir. Siber
zorbalık özellikle gençler arasında daha sık gözlemlenmektedir.
zorbalık örnekleri:

     Siber zorbalık ruhsal, psikolojik ve duygusal sorunlara neden olabilecek bir durumdur. Bu durumda
hem ebeveynlerin hem de gençlerin dikkatli olması gerekir.

Siber Zorbalık
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Siber Zorbalık Nasıl Önlenir?
1-İletişim
   Çocuklar siber zorbalık mağduru olduklarında iletişim kurma konusunda çekimser tavır sergilerler.
Olan biteni anlattıklarında, teknoloji kullanım özgürlüklerinin kısıtlanacağını düşünürler. Aile içi
iletişimin kuvvetli olması çocuğun bu tür durumlara maruz kalmasına engel olur.

2-Güvenlik
   Çocuklara internet ve teknolojinin faydalı kullanımı hakkında bilgi verilmesi gerekir. Çocuğu dijital
ortamdaki tehlikelerden uzak tutmak için bilgisayara aile filtresi gibi yazılımlar yüklenebilir. Çocuk
yaşına uygun oyunlarla vakit geçirmesi için teşvik edilmelidir.

3-Takipçisi Olun
   Aileler çocuğun sadece dijital ortamdaki kullanım alışkanlıklarını takip etmekle yetinmemelidir. Okul
ve öğretmenleriyle sürekli iletişim halinde olmalı ve öğretmenlerin gözlemleriyle ilgili bilgi almalıdır.

4-Sınırlandırın
   Çocukların sınırsız internet ve teknoloji kullanımının önüne geçilmelidir. Teknoloji ve internet artık
çağımızın gerçeği. Tüm arkadaşları teknolojinin nimetlerinden faydalanarak eğlenirken, onun bu
zevkten mahrum kalmasına neden olunmamalıdır. Sadece denetim altında tutularak; aktivite ve
kullanım süreleri sınırlandırılmalıdır.

                                                                                                                       Yaşar ULUSOY
Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen
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     People have different lifestyles.Some people have active lives and some have got inactive
lives.Too active or too inactive is not a good way to live.We must balance everything.Abalanced life
has lots of advantages for us and for our World.Our lifestyle affects the nature.
        For a balanced life you must do certain things.First of all you must have a good night sleep.You
mustn’t  goto bed late.A good sleep is good for your body and mind.Second you must eat a healthy
diet.You mustn’t eat fast food and junk food too much.They taste good but they are really
unhealthy.Next you must exercise.You don’t have to go to a gym for doing sports.You must walk at
least 30 minutes everyday.You can buy your bread or other things from a 15 minutes away market.
       You should also have an organised life.This is important ,too.You don’t have to buy a lot of things
for yourself or your house.Try to buy basic things.Then you can easily tidy up your room and your
wardrobe.Living in a tidy and clean house is good for your health.
       Now make up your mind and get started!
       Remember ony begining is hard!

                                                                                                                           Zeynep ÜREGİL
Pertek Zeynel Erol Anadolu Lisesi

A Good Lifestyle
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