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Gürsel Ekmekci
İl Milli Eğitim Müdürü

 Değerli 81 Çalıkuşu Tunceli Okurlarımız, bir eğitim-öğretim yılını daha geride bıraktık.

Sevgili Öğrenciler,
Geleceğinizi şekillendirmek için çıktığınız eğitim-öğretim serüveninizin bugün bir yılını daha tamamlamış
bulunmaktasınız. Biten bir eğitim-öğretim yılının ardından yaz tatiline giriyorsunuz. Hayattaki başarının
sadece karnenizdeki akademik başarı notlarından geçmediğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tatil
süresi içerisinde sizi siz yapacak, yaşamdan tat almanızı sağlayacak yeni şeyler öğrenmenizi ve
yaşamanızı temenni ediyorum. Kendinizi var etme yolculuğunuza bu yaz yeni bir tuğla daha koyun
çocuklarım. Hepinize iyi tatiller diliyor, gözlerinizden öpüyorum.

Kıymetli Veliler,
Karnesi nasıl olursa olsun, çocuklarımızın sevinçlerini ve hüzünlerini yaşayacağı en güvenli yer sizin
şefkatli kollarınız, sevgi dolu kucağınızdır. Çocuklarımızı bundan mahrum bırakmayalım. 
 
Değerli Meslektaşlarım,
Bir eğitim-öğretim yılını daha ardımızda bırakırken, en büyük sorumluluk yine sizlerin omuzlarınızdaydı.
Tunceli eğitiminin çıtasını yükseltmeye çalıştığımız görevlerimizde bizlere yine aynı fedakârlık ve
bilgelikle eşlik ettiniz. Hepinize yürekten teşekkür ediyor, iyi tatiller diliyorum. Biz Munzur kadar güçlü bir
aileyiz.
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Kendinizi var etme yolculugunuza bu
yaz yeni bir tugla daha koyun



Mesleki eğitimin sunduğu birçok faydayı sergilemek
amacıyla 19-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Tunceli
Müzesinde "Avrupa Mesleki Beceriler Haftası"
düzenlendi. Bu kapsamda hazırlanan serginin açılışı
Vali Yardımcımız Sayın Osman Şahin tarafından
yapıldı. Bu kapsamda okullarımız tarafından Tunceli
Müzesinde stantlar açıldı, öğretmen ve öğrencilerimize
yönelik Erasmus Fırsatları Bilgilendirme Semineri
düzenlendi.
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AVRUPA MESLEKİ BECERİLER HAFTASI
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Bakanlığımız tarafından okullar arası başarı ve
imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat
eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen
"Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi"
kapsamında okullarımızda çeşitli etkinlikler
düzenlendi.
"Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi"
kapsamında Hoca Ahmet Yesevi ve Şehit Nurgül
Bayram Aladağ İlkokulları öğrencileri ile Spor
Lisesi öğretmenleri "Bocce, Dart ve Okçuluk"
etkinlikleri gerçekleştirdiler. Yine bu kapsamda
Şehit Nurgül Bayram Aladağ İlkokulu öğrencileri,
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yiyecek, İçecek Bölümü öğretmen ve öğrencileri
eşliğinde yöresel yemek tanıtımı yaptılar.

TEMEL EĞİTİMDE 10.000 OKUL PROJESİ
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Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği, bu
yıl ikincisi gerçekleştirilen ve 10-13 Mayıs tarihlerini
kapsayan ''Bilim Şenlikleri'' bugün il geneli bütün
ilkokullarda yapıldı.
Öğrencilerin günlük hayatta ellerinin altında olan
ürünlerin nasıl üretildiği, hangi aşamalardan geçtiği
hakkında bilgi sahibi olmalarının, farklı bakış açıları
kazanıp bilime yönelik olumlu tutum geliştirmelerinin
hedeflendiği Bilim Şenlikleriyle çocukların ilgisi bilim
ve sanata yönlendirilmektedir. Bugün eş zamanlı
olarak Tunceli genelindeki bütün ilkokullarda
gerçekleştirilen Bilim Şenliklerine; Tunceli Valisi
Sayın Mehmet Ali Özkan ve İl Milli Eğitim Müdürü
Sayın Gürsel Ekmekci, Vali Mehmet Ali Türker
İlkokulu ve Elif Güntaş İlkokulu'nda katılarak
öğrencilerin atölyelerde bir şeyler üretme ve
başarma duygularını yaşamalarına ortak oldular. 

TUNCELİ BİLİMLE
ŞENLENDİ



Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl ikinci kez
kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası, Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan'ın katıldığı açılış töreniyle başladı.
Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan, İl Müdürümüz
Gürsel Ekmekci, kurum/okul müdürlerimiz ve vatandaşlarımızın katılımı ile Belediye Meydanı'nda sergi açılışı
gerçekleştirildi. İlimiz Halk Eğitimi Merkezleri tarafından hazırlanan sergide yıl boyunca açılan kurslarda yapılan
ürünler sergilendi.
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Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında
yapılan etkinliklerin 2. gününde müzik dinletisi
gerçekleştirildi. Müzik yeteneklerini
geliştirmek ve kaliteli zaman geçirmek için yıl
boyu açılan müzik kurslarına katılan
kursiyerler dinleyicilere müzik şöleni sundular.
Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında
son etkinlik olarak resim sergisi düzenlendi.
Resim yeteneklerini geliştirmek ve kaliteli
zaman geçirmek için yıl boyu açılan müzik
kurslarına katılan kursiyerlerin yapmış
oldukları resimler, Merkez Halk Eğitimi
Merkezi bahçesinde sergilendi.

HAYAT BOYU
ÖĞRENME HAFTASI
KUTLANDI



Hayırsever Şahin Ailesi tarafından
Tunceli Anadolu Lisemizde kütüphane
açıldı. Zengin kitap içeriği ile
öğrencilerimizin kullanımına sunulan
Melek Şahin Kütüphanesinin açılışına
Valimiz Sn. Mehmet Ali Özkan, Vali
Yardımcımız Sn. Osman Şahin, İl
Müdürümüz Sn. Gürsel Ekmekci,
şube/okul müdürleri, öğretmen ve
öğrencilerimiz katıldı. 
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İKİ OKULUMUZA İKİ YENİ
KÜTÜPHANE KAZANDIRILDI 



Köy Öğretmenleri ile Haberleşme ve Yardımlaşma Derneği'nin katkılarıyla Sarı Saltuk İlkokulunda Güner

Yüzak Kütüphanesi açıldı. Açılışa İl Müdürümüz Gürsel Ekmekci, dernek üyeleri, öğretmen ve

öğrencilerimiz katıldı. Dernek üyelerinin ilimize teşriflerinden son derece memnun olduğunu belirterek

konuşmasına başlayan İl Müdürümüz Gürsel Ekmekci konuşmasında şunları söyledi: ''Köy Öğretmenleri ile

Haberleşme ve Yardımlaşma Derneği'nin siz değerli üyelerine tüm içtenliğimle hoş geldiniz diyorum.

Ülkemizin en çok okuyan şehirlerinden biri olan Tunceli'de açmış olduğunuz kütüphane için şahsım ve

Tunceli Eğitim Ailesi adına teşekkürlerimi sunuyorum. Göndermiş olduğunuz kitaplar ile çocuklarımızın

gerek eğitim-öğretim hayatlarına gerekse kişisel gelişimlerine büyük katkı sunduğunuzu belirtmek isterim.

Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in göreve gelmesiyle başlatmış olduğu 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak'

projesi ile tüm illerde olduğu gibi ilimizde de okul kütüphanelerindeki kitap sayılarını artırmayı hedefliyoruz.

Bu bağlamda da sunmuş olduğunuz katkı çok kıymetli. Okumaya çok önem veren Tunceli'ye vermiş

olduğunuz kütüphane desteği nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyor, kütüphanemizin öğrenci ve

öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.''

"KÜTÜPHANESİZ
OKUL
KALMAYACAK"
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O SES BENİM
TUNCELİ
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Müdürlüğümüz tarafından müzikte yetenekli öğrencilerimizin desteklenmesi ve salgın sonrası tüm eğitim
ailemize moral olması amacıyla lise öğrencileri arasında düzenlemiş olduğumuz ''O Ses Benim Tunceli'' ses
yarışmasının finali İl Kültür Müdürlüğünde düzenlenen programla gerçekleştirildi.
Yarışmaya Valimiz Mehmet Ali Özkan, il protokolü, İl Müdürümüz Gürsel Ekmekci, Şube/Okul müdürleri,
öğretmen, öğrenci ve velilerimiz katıldı. Yarışmanın jüri üyeliğini Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Fak.
Araştırma Görevlisi Hüseyin Kara, Şube Müdürü Mehmet Ateş ve BİLSEM Müzik Öğretmeni Fulda Özdemir
yaptılar. Orkestrada ise Müzik Öğretmenlerimiz Erhan Ekici, Murat Güler, Burhan Satun, Mehmet Kaya ve Cem
Mesut Mercan görev aldı.
Final yarışması öncesi müzik öğretmenlerimiz ile çalışan Tunceli Anadolu Lisesinden Zeynep Havin Bozdağ, Ali
Umut Gül ve Ayşe Gül Porsnuk, Pülümür Gazi Anadolu Lisesinden Dilara Yeşilkaya, Dersim Anadolu Lisesinden
Mehmet Barış Yüksel ve Berçem Gezici, Tunceli Güzel Sanatlar Lisesinden İklim Akkuş, Hozat Zübeyde Hanım
Anadolu Lisesinden Berfin Karadaş ve Düzgün Çelik, İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Sıla Eren
sahne aldılar.
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''O Ses Benim Tunceli'' ses
yarışmasının sonucunda Tunceli
Anadolu Lisesinden Ali Umut Gül
birinci, aynı okuldan Zeynep Havin
Bozdağ ikinci ve İbni Sina Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesinden Sıla Eren
ise üçüncü oldu.
Öğrencilerimize ödüllerini veren
Valimiz Mehmet Ali Özkan şunları
söyledi: ''Öncelikle yarışmaya katılan
tüm genç arkadaşlarımı böylesi
kalabalık bir seyirci önünde sahneye
çıkma cesareti gösterdikleri için
kutluyorum. Önemli olanın dereceye
girmekten çok bu sahneye çıkıp
şarkılarını, türkülerini söylemek
olduğunu bir kez daha söylemek
istiyorum. Hepimize müzik dolu güzel
bir akşam yaşattıkları için hepsine ayrı
ayrı teşekkür ediyorum. Dereceye
giren ve giremeyen yarışmacılarımızı
tebrik ediyor, başarılarının devamını
diliyorum.''



Tunceli Özel Eğitim Meslek
Okulunun Sene Sonu "Ben de
Varım" Sergisi, İl Müdürümüz Sn.
Gürsel Ekmekci, şube/okul
müdürlerimiz, öğretmen, öğrenci ve
velilerimizin katılımı ile
gerçekleştirildi. Sergide, özel
çocuklarımızın yıl boyunca
yeteneklerini ortaya çıkararak
yapmış oldukları ürünler ve müzik
alanında göstermiş oldukları
olağanüstü performansları sergilendi.
Özel çocuklarımıza göstermiş
oldukları başarı ve yeteneklerine
göre ödüller verildi.
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ÖZEL
ÖĞRENCİLERİMİZDEN YIL
SONU SERGİSİ



ÖĞRENCİLERİMİZ
TÜRKİYE ŞAMPİYONU
OLDU
10-12 Haziran tarihlerinde Rize Ardeşen’de yapılan Okul Sporları
Rafting Gençler Türkiye Finalleri’ne ilimizi temsilen katılan Hürriyet
Ortaokulu öğrencileri, Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza
attı.

2021-2022 Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Erkekler Rafting Türkiye
Birincisi olan Hürriyet Ortaokulu öğrencileri, antrenörleri ve okul müdürü
ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürümüz Gürsel Ekmekci’yi ziyaret etti.

Ziyarette İl Müdürümüz Gürsel Ekmekci, “Sevgili gençler, kısa sürede
bu yarışmaya hazırlandınız ve zoru başardınız. Türkiye şampiyonu
oldunuz. Bu memleketin gururusunuz. Sizleri, antrenörlerinizi, öğretmen
ve ailelerinizi tebrik ediyorum” dedi.
Ekmekci, öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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OKUL/KURUM
MÜDÜRLERİMİZ MUNZUR
NEHRİ'NDE RAFTİNG
ETKİNLİĞİNE KATILDI
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Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmenlik Meslek Kanunu ve
Bakanlık politikaları doğrultusunda öne çıkan; öğretmenin güçlendirilmesi, başarı farklarının azaltılması ve
yetenek yönetimi alanlarında uygulama stratejilerinin geliştirilmesi amacıyla Eğitim Yönetici Geliştirme
Programı (YÖGEP) hayata geçirilmiştir. Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan YÖGEP ile yöneticilerin;
genel kültür, yönetim becerileri ve okul/kurum yönetiminde öne çıkan görev alanlarına ilişkin bilgi ve
becerilerinin artırılması hedeflenmektedir.
Bu program kapsamında yöneticilerimize toplam 120 saat eğitim verilmektedir. İl Müdürlüğümüz tarafından
yapılan planlamalar doğrultusunda hazırlanan YÖGEP seminer programı devam etmektedir. Tunceli'de görev
yapan okul/kurum müdürlerine yönelik YÖGEP seminerleri, Merkez ve Pertek ilçelerinde gerçekleşmektedir.
Şube müdürlerimiz tarafından okul/kurum yöneticilerimize, çeşitli konularda seminerler verilmektedir.



Müdürlüğümüz tarafından YÖGEP
seminer programı kapsamında Merkez
ilçemizde bir araya gelen okul/kurum
yöneticilerimiz ve İl Müdürümüz Sayın
Gürsel Ekmekci'nin de katılımıyla rafting
etkinliği düzenlendi. Etkinlik öncesinde
yöneticilerimizle sohbet eden İl
Müdürümüz Gürsel Ekmekci şunları
söyledi: '' Değerli yönetici arkadaşlarım,
bir eğitim-öğretim yılını daha sorunsuz
şekilde geride bıraktık. Okullarımız
kapandı, öğrencilerimiz tatilde. Bizim
çalışmalarımız ise devam ediyor.
Bakanlığımız tarafından uygulanan
YÖGEP seminer programının hem
Merkez'de hem de Pertek'te amacına
uygun devam etmesinden son derece
memnunum. Seminerlere göstermiş
olduğunuz ilgi ve itina için hepinize
teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu
seminerlerden sonra programın amacına
uygun olarak genel kültür, yönetim
becerileri ve okul/kurum yönetiminde
öne çıkan görev alanlarına ilişkin bilgi ve
becerilerinizi artırmış olacaksınız. Yoğun
iş tempomuz arasında moral ve
motivasyonumuzu artırmak için
düzenlemiş olduğumuz rafting
etkinliğine katılımınız için de teşekkür
ediyorum. Sadece okul ve kurum
yöneticiliğinde değil, bu gibi etkinliklerde
de bir araya gelmenin motivasyonumuz
açısından önemli olduğunu bir kez daha
belirtiyor, ilimizin bu olağanüstü doğası
içerisinde yapacağımız rafting
etkinliğinin hepiniz için keyifli geçmesini
diliyorum".
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 Denizin altında yaşayan Oni adında bir ahtapot vardı. Oni çok yalnızdı çünkü Oni’nin hiç
arkadaşı yoktu. Bu yüzden canı çok sıkılıyordu. Bir gün Oni yalnızlığından kurtulmak için
dışarıya arkadaş aramaya çıktı. Biraz ilerideki oyun alanına doğru yüzdü. Orada kaydıraktan
kayan yunus Lilly, yunus Lola, köpek balığı Leo, balina Luz, fok balığı Lala ve ahtapot Oktobella
vardı. Onların yanına gidip altı koluyla her birini yakaladı ve döndürmeye başladı. Hepsi çığlık
atıyordu ama Oni neden çığlık attıklarını anlayamamıştı. Herhalde çok eğlendikleri için çığlık
atıyorlardır diye düşündü çünkü babası onu döndürdüğünde Oni de sevinçten çığlık atıyordu.
Bunun üzerine Oni daha hızlı döndürmeye başladı ama bazı arkadaşlarının ağladığını gördü ve
durdu. Sonra hepsi bir ağızdan ''Bırak bizi!'' diye bağırdılar. Oni de onları aniden bıraktı ve
hepsi ayağa kalkıp ağlayarak dışarı çıktılar. Oni de ''Arkadaş olduğumuzu sanıyordum!'' diye
bağırdı. Oktobella da ''Yanlış biliyormuşsun!'' diyerek daha hızlı yüzdü ve oradan uzaklaştı. Oni
de ağlayarak evine doğru yüzdü.
 Oni mutsuz bir şeklide eve vardı. Annesine olanları anlattı. Annesi  ''Onlara sizi döndürebilir
miyim diye sorup onaylarını aldıktan sonra döndürseydin böyle olmazdı Oni.''dedi. Oni de
ağlamaklı bir sesle ''Peki onlarla nasıl arkadaş olabilirim?'' dedi. Annesi de şöyle yanıtladı ''İlk
önce onlardan özür dilemelisin, amacının onlara zarar vermek değil onları eğlendirerek arkadaş
olmak olduğunu söylemelisin sonra da sizi döndürmemi ister misiniz diye sormalısın. İzin
verirlerse döndür ve bir daha izin almadan bir şey yapma, tamam mı Oni?''. Oni, ''Tamam
anne.'' diye mırıldandı ve yatağa gidip uyudu. 
 Ertesi sabah Oni tekrar oyun alanına gitti ve ''Çok özür dilerim. Sizden izin almadan sizi
döndürmemeliydim , çok pişmanım.'' dedi. Oktobella da ''Keşke oradan kaçmayıp seninle
konuşsaydık.''dedi ve sonra hepsi arkadaş oldular. Oni bir daha izinsiz bir şeyler yapmadı.
 
                                                                                                                           Alina Derin Öz
                                                                                                                        Munzur Ortaokulu
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İZİN ALMANIN ÖNEMİ



EMEK OLMADAN
YEMEK OLMAZ

  Minik Tavşan Orio uyanmıştı. Gökyüzüne baktı güneş neredeyse doğmuştu. Hemen annesi Orya’ya haber
verdi. “Anne , anne uyan sabah oldu hadi kahvaltı yapalım.” dedi miniktavşan Orio. Annesi Orio’nun o tatlı
sesiyle uyandı. “ Günaydın anne.  “ dedi. Orio. Annesi “Günaydın yavrum.” diye karşılık verdi. “Kahvaltıda ne
yiyeceğiz?” dedi Orio. Annesi “Taze havuç ve taze marul yiyeceğiz lakin evimizde hiçhavuç ve marul kalmadı
istersen tarladan toplayabiliriz.”dedi. Orio buna çok sevindi çünkü tarlada yiyecek toplarken çok eğleniyordu.
Tarlaya gittiler o da ne? Orio arkadaşı sincap Latia’yı görmüştü. Buna gerçekten çok sevinmişti. Latia,
Orio’nun en yakın arkadaşıydı. Orya ile Latia’nın annesi Toriko çok yakın komşuydular. Orio ile Latia oyuna
dalmışlardı. Orya ile Toriko ise kahvaltıya yetecek kadar havuç ile marul toplamışlardı. Birden Tilki Kortat
geldi. Herkes Kortat’tan çok korkardı. Evet Kortat, Orio ile Latia’nın yanına yaklaşmıştı. Bir ağacın arkasına
gizlendi ve yanlışlıkla bir dal parçasına bastı ve “çıtırt” diye bir ses geldi. Orio ve Latia bu sesi işitmişti,
ürperdiler ve hemen annelerine haber verdiler. Anneleri “Kuşlar çıkartmıştır.” dedi. Rahatladılar ve oynamaya
devam ettiler, bu yüzden anneleri oyunlarını bölmek istemedi. “Biz eve gidiyoruz, oyununuz bitince gelin.”
dediler. Evet Kortat ortaya çıkmıştı ve çocukların yanına gitmişti. Orio ile Latia korkmuştu. Kortat“Korkmanıza
gerek yok.” dedi. Çocuklara evlerinin yerini sordu. Orio ile Latia evlerinin yerini söylediler. Kortat içinden
“Sandığımdan da kolay olacak.” diye geçirdi. Orio ile Latia evlerine gittiler. Anneleri bahçeye masa koymuştu.
Kahvaltı hazırlıyorlardı. Topladıkları havuçları ve marulları Orio ile Latia’ya emanet ettiler. Onlar oyuna
dalmışlardı. Kortat gizlice gelerek havuçları ve marulları aldı. Orio ile Latia oyuna kendilerini çok kaptırmışladı.
Kortat’ın yiyecekleri aldığını fark etmemişlerdi. Anneleri Orio ile Latia’ya sordular. “Yiyecekler nerede?” Orio ile
Latia’nın gözleri fal taşı gibi açılmıştı.Tekrar “Havuçlar ve marullar nerede?” dediler. Orya ile Toriko tilkiyi
farketmişler ve yakalamışlardı. Orya ile Toriko tilki Kortat’a çok kızmışlardı. Kortat özür dilemişti. Orya ile
Toriko tilki Kortat’a acıyıp üzüldüklerinden “Emek olmadan yemek olmaz.” dediler ve Kortat aç kalmasın diye
ona da havuç ve marullardan verdiler. Tilki Kortat yaptığının yanlış olduğunu anladı ve “Teşekkür ederim.”
diyerek oradan uzaklaştı.

 
Müslim Akil Akbulut
Munzur Ortaokulu 
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FARE ADAM
           Omiyo yani merhaba. Benim dilimde yani Farece’de merhabaya omiyo denir. Düşmanımın dilinde
yani Kedice’de ise miyavmi denir.
           Bugünki olaya geçmeden önce kendimi sizlere tanıtmak istiyorum. Sevdiğim şeylerle başlayalım:
Sevdiğim meyve çilek ve ananas, sevdiğim sebze havuç, sevdiğim oyuncağım peluş farem, sevdiğim ders
Farece, en son olarak sevdiğim çok yakın arkadaşım Tavşan Adam. Sıra geldi sevmediğim şeylere:
Sevmediğim yemek balık, sevmediğim ders bize zorla öğretilen Kedice. Göz rengim mor. Giydiğim marka
Mousy. Günde ortalama on saat uyurum. Boyum 1.59. Kostüm rengim mor. Özetle kostümüm mor renk,
prenses elbisesi gibi kabarık etekli, elimde yıldızlı değneğim, kafamda ise parıltılı tacım. Yedi adet fare
mobilim var. Korkum bir daha peynir yiyememek. Korkumu ise peynir yiyerek yenebilirim. Her zaman
korktuğum için yanımda en az üç bin beş yüz peynir taşırım. Özel gücüm kedi savurma, ışınlanma ve zihin
okuyabilme. Uğurlu rakamım 4. Bir türlü yenemediğim –kendisi hiç vazgeçmiyor- Kedi Adam. Kedi Adam,
tam bir baş belası. Sürekli bizim şehrimize gelip fare kaçırmaya çalışır, yasalara uymaz. Yasa dediğim şey
ise biz yıllar önce kedilerle anlaşma yapmıştık, onun için kediler şehrimize gelemezler. Şimdi size bugün
yaşanan olayı anlatayım:
          Bugün yine on saatlik uykumdan uyanıp duşa girdim. Duşum bitince kahvaltıya oturdum. Kahvaltıda
peynir, yulaf, havuç ve çilek yedim. Kahvaltıdan sonra kitap okumaya başladım. Uzun zamandır kitap
okuyacak vakit bulamıyordum. En son hikâyede fare kapana kısılıyordu, ahh çok heyecanlı! Sayfanın
yarısında okumayı bırakmak zorunda kalmıştım. Hepsi şu baş belası kedicik yüzünden. Cümleyi okumaya
başlayınca gözüm cama çarptı. Oda ne? Beni çağırıyorlar, peynir desenli ışıklar bunlar! Aklıma gelen tek
şey Kedi Adam oldu ve kesinlikle o idi. Işıklar uzaktan geliyordu. Her zaman ki gibi ışınlanma yeteneğimi
unutup 7 fare mobilimde en şık olana atlayıp yola koyuldum. Işınlanma yeteneğimi hatırlayıp, arabayı
durdurup, olay yerine ışınlandım. Gördüğüm manzarada Kedi Adam vardı. Ancak bu sefer kedicik fare
kaçırmaya değil de farenin peynirini kaçırmaya gelmiş gibi görünüyor. Buna asla müsaade edemem –zaten
müsaade etmemi de beklemeyin- ben peyniri çok seven bir fareyim. Kedi Adam’ın hemen önüne atladım.
Kedi savunma gücümle kediciği iki metre geriye savurdum. Kedi Adam’ın yaptığı planı zihin okuma
yeteneğimle okudum, muhafızlara Kedi Adam’ın aklındaki planı anlattım ve kediciği yakalattım.
          Fareler olarak artık mutlu ve rahat bir yaşantı sürüyoruz. Umarız ki kediciğin başka bir türü çıkmaz…
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Simay Buğlem Aras 
 Munzur Ortaokulu 
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İRONİ
 

Çürük muz atılır mı ,
Pazarda satılır mı ?
Menemenin içine ,
Baklava katılır mı !

 
Dörtten sonraki beştir ,

İki ikiye eşittir .
Bence bu dünyada ,

Kurbağalar kardeştir .
 

Kuzey Boran Altındağ
Munzur Ortaokulu
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