
K A S I M  2 0 2 2
S A Y I - 6

A Y L I K  E T K İ N L İ K  V E
P A Y L A Ş I M  D E R G İ S İ

T U N C E L İ  M İ L L İ  E Ğ İ T İ M  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

Fotoğraf: Bülent YAŞAR



Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 Adına İmtiyaz Sahibi

Gürsel Ekmekci
 

Yayın Koordinatörü
Mehmet Ateş

 
Editör

Buket Karadağ
Olcay Ekinci

 
 

Dergi Tasarımı
Bilal Güçer

Burhan Satun
 
 
 

 
 

 

8 1  Ç a l ı k u ş u  T u n c e l i
A y l ı k  E t k i n l i k  v e  P a y l a ş ı m

D e r g i s i
 

T.C. 
TUNCELİ VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Yayın Organıdır

Kasım 2022
 

E-Derginin tüm hakları 
Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir.

Kurumumuzun yazılı izni olmadan alıntı yapılamaz.



İÇERİK
 
 

İlköğret�m Haftası Kutlandı 5-6

İlçe Z�yaretler�m�z

12

İlçe Z�yaretler�nde Şeh�t
Öğretmenler�m�z� de Unutmadık! 11

Erasmus Akred�tasyon Meslek� Eğ�t�m Programı
Kapsamnında Öğrenc�ler�m�z Yurt Dışında 

9-10

''Matemat�k Seferberl�ğ�'' Etk�nl�kler� Devam
Ed�yor

13-14

Hukuk H�zmetler� Genel 
Müdürü Murat Süt, Uyum 
Haftası Kapsamında Tuncel�'de

7-8

Tuncel� Matemat�k Seferberl�ğ�ne Devam
Ed�yor

16

"Yayalara Öncel�k Duruşu, Hayata Saygı
Duruşu"

15Farklılıklara Saygı

B�r Köyde Yaşam

17

18

Öğretmen 19



Gürsel Ekmekci
İl Milli Eğitim Müdürü

Kıymetli “81 Çalıkuşu Tunceli” Okurları,

Çocuklarımızın gönüllerini bilgi ve erdemle yeşertip aydınlık yarınlarda buluşacağımız iyiden, hakikatten

yana bir düşümüz var her sabah biraz daha büyüyen. Yolumuzun Munzur’un coşkusu ve heybetine

yakışacak başarılara çıkması adına gayretle çalışmaya devam ediyoruz.
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Biz Munzur Kadar 
Güçlü Bir Aileyiz



Eğitim; İnsanın kendini tanıma yolculuğudur.
Üzerinde titizlikle durulması, her şeyden fazla
sahiplenilmesi gereken, kararlılık isteyen ve
süreklilik taşıyan, yaşam boyu devam eden bir
süreçtir.
Uzun bir tatilin ardından 2022 - 2023 Eğitim-
Öğretim Yılına 817 anaokulu ve 781 birinci sınıf
öğrencilerimizle okullarına 5-9 Eylül tarihlerinde
uyum süreci ile başlamıştık. Şimdi aynı heyecan
ile bütün kademelerdeki toplam 10.759 öğrenci
ve 1.201 öğretmenimizle yeni eğitim dönemine
başladık. Bizler öğrencilerimizi çok özledik.
Onların sağlıklı koşullarda eğitim almaları için
gerekli bütün hazırlıklarımızı tamamladık.
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İLKÖĞRETİM HAFTASI
ÇOŞKUYLA KUTLANDI

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasının ardından İlköğretim Haftası düzenlenen törenle coşkuyla
kutlandı. Vali Mehmet Ali Türker İlkokulunda düzenlenen programa Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan, il
protokolü, İl Müdürümüz Sayın Gürsel Ekmekci, yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimiz katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla başlayan programda konuşan İl Müdürümüz Sayın Gürsel
Ekmekci, konuşmasına 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının ülkemiz ve ilimiz için hayırlı olmasını temenni
ederek başladı. İl Müdürümüz konuşmasında şunları söyledi: '' Öğretim yılına başlamanın heyecanı içinde
hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
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Okul yarınlardır, başarıdır, mutluluktur...
İlimiz genelinde ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarımızı yeniden yapılandırdık. 30 kurumumuzda doğalgaz
çalışmaları, 20 okulumuzda da güçlendirme çalışmalarımızı tamamladık ve söz konusu okul / kurumlarımızda
eğitimlerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldık. Sağlıklı,
mutlu, başarılı bir dönem geçirmemiz için çalışmalarımızı yıl boyunca da gayretle sürdüreceğiz.

 

Sevgili öğrenciler okulu, sınıfları, tahtayı, kalemi
anlamlı kılan, onlara ruh veren sizlersiniz. Sesiniz
şenlikli bir şarkı olup yayılıyor okul koridorlarına.
Yüzünüz güldükçe sıcacık bir bahar güneşi yansıyor
sınıflara.
Bütün uğraşlarımız, emeğimiz, isteğimiz
hayalinizdeki dünyayı inşa etmenize yardımcı
olmaktır. Her sabah aynı heyecan ve istekle gelip
çok çalışarak emin adımlarla hayallerinize ilerleyin. 
Sizler geleceğin mimarları, mühendisleri, iş insanları,
öğretmenleri olacaksınız. Okul bizlerin de sizlerin de
ikinci yuvası, burada her gün yeni tecrübeler yeni
heyecanlar yaşayacaksınız, evinize hoş geldiniz!
İlköğretim haftanız sizlere, ailelerinize,
öğretmenlerinize, tüm eğitim camiamıza tekrar kutlu
olsun.''
İl Müdürümüzün konuşmasının ardından
öğrencilerimiz şiirler okudular, dans gösterisi ve
müzik dinletisi sundular.



Türkiye Ulusal Ajansı'na yapmış olduğumuz, Okul Eğitimi Alanında Erasmus+ Akreditasyonu Projesi ve
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na yapmış olduğumuz Mesleki Eğitim
Alanında Erasmus Akreditasyonu başvurularımızın kabul edilmesinin ardından başlayan süreçte, öğrenci ve
öğretmenlerimiz yurt dışına gitmeye devam ediyor. Bu kapsamda öğrenci ve öğretmelerimiz Avrupa'nın çeşitli
şehirlerinde staj ve işbaşı gözlem yapma imkânı buluyor.
Erasmus Akreditasyon Mesleki Eğitim Programı kapsamında İl Müdürümüz Gürsel Ekmekci, İspanya'nın
Valensiya şehrine gidecek 3 Bilişim Teknolojileri, 2 İnşaat Teknolojileri Bölümü öğrencileri ve 2 refakatçi
öğretmen ile bir araya geldi. Yurt dışına gidecek gruba, 13 günlük staj programlarını verimli ve sağlıkla bir
şekilde tamamlayıp yurda dönmeleri temennisinde bulunan İl Müdürümüz Gürsel Ekmekci, konuşmasında
şunları söyledi: ''Sevgili öğrencilerim, değerli öğretmenlerim, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Yarın yapacağınız
yurt dışı gezisi için bizler de sizler kadar heyecanlıyız. 2 haftalık bu sürecin sizlerin kişisel ve mesleki
gelişimlerinize önemli katkılar yapacağını düşünüyorum. Döndüğünüz zaman aynı kişiler olmayacağınızı
bilmek açıkçası beni çok mutlu ediyor. Bildiğiniz gibi projeler, başta kültür etkileşimi olmak üzere yabancı dil
öğrenimi, kişisel, sosyal ve mesleki becerilerin geliştirilmesi, eğitim ve öğretim metotlarına ilişkin deneyimlerin
paylaşılması ve yeni uygulamaların geliştirilmesi gibi konularda bireye katkı sunmak ve ortak bir Avrupa dili
oluşturmak için yapılıyor, hayata geçiriliyor. Bu kapsamda yurt dışında bulunulan sürede yapacağınız,
gözlemleyeceğiniz her şey size büyük katkılar sağlayacaktır.

7

ERASMUS AKREDİTASYON MESLEKİ EĞİTİM
PROGRAMI KAPSAMNINDA ÖĞRENCİLERİMİZ
YURT DIŞINDA ...
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Son yıllarda AB projelerinde büyük bir ivme
kazandığımızın altını çizen İl Müdürümüz
konuşmasına şöyle devam etti: '' İl olarak her
okulumuzdan öğrenci ve öğretmenlerimizin yurt
dışı deneyimi yaşamasını eğitim-öğretim
faaliyetlerimizin en önemli parçalarından biri
olarak görüyorum. Bu nedenle yapmış olduğumuz
projeler ile ilimizde 6 öğrencimiz İspanya
Barselona'da uzun dönem staj eğitimi, 9 okul
öncesi öğretmenimiz İtalya'da 2 hafta işbaşı
gözlem faaliyetini tamamladı. 1 öğretmenimiz
mesleki gelişimin artırılmasına yönelik işbaşı
eğitim için 45 gün İtalya'da bulundu. 7 öğrencimiz,
4-24 Ekim tarihleri arasında Almanya Münih'te 20
günlük hasta bakımı stajlarına başlayacak. Yine
bu ay içerisinde 2 ilkokul, 2 ortaokul öğretmenimiz
Romanya'ya, 6 lise öğretmenimiz Hollanda
Amsterdam'a ,14 lise öğrencimiz İtalya Milano'ya,
6 ortaokul öğrenci ve 6 öğretmenimiz
Romanya'ya hareketlilik gerçekleştirecektir.
Devletimizin sunduğu imkânlarla gidilen bu
ülkelerdeki deneyimler, eğitim-öğretim kalitemizi
artırmakta, öğrenci ve öğretmenlerimizde çok
olumlu değişimlere neden olmaktadır.

''Devlet imkânları sayesinde
çocuklarımız yurt dışı ile tanışıyor''

 

''Öğrencilerimiz, yurt dışındaki
işletmelerden iş teklifi alıyor.''

 
''İşbaşı gözlem için yurt dışındaki işletmelere giden mesleki eğitim öğrencilerimiz, burada almış oldukları
eğitimler ve iş ahlakları ile oralarda kendilerini daha da geliştirme fırsatları buldukları gibi işletmelerden de iş
teklifi almaya başladılar. Tunceli'den Avrupa'nın çeşitli şehirlerine giden öğrencilerimizden böylesi güzel
haberler almak bizi hem çok mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Umuyorum ki sizler de benzer güzel
deneyimler yaşarsınız. Sağlıkla gidip gelmenizi temenni ediyor, yapacağınız işbaşı gözlemlerde sizlere
başarılar diliyorum.''
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İLÇE
ZİYARETLERİMİZ 
İl Milli Eğitim Müdürümüz Gürsel Ekmekci, yeni
eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından
ilçelerimizde bulunan okul ve kurumlarımızdaki
öğrenci ve öğretmenlerimizin güvenli, sağlıklı ve
huzurlu bir okul ortamına gelmelerini sağlamak
amacıyla eğitim-öğretim ortamlarını yerinde
incelediğimiz ilçe gezileri kapsamında ilçelerimizi
ziyaret etti. İl müdürümüze ziyaretleri sırasında il
müdür yardımcılarımız Ali Ekber Küçük, Serdar
Parlak, Mahmut Yeşil, Mehmet Ateş eşlik ettiler.
İl müdürümüz ziyaretlerinde ilk olarak ilçe
Kaymakamlarını ziyaret etti. Ziyarette ilçelerimizdeki
eğitim-öğretimin kalitesinin artırılması, yapılacak
yatırımlar ve hazırlanacak projelerde iş birliğinin
yapılması konularında görüş alışverişinde bulundu.
Kaymakamlıkların ardından İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerini ziyaret eden il müdürümüz, ilçe milli
eğitim müdürleri ile birlikte okulları gezdi. 



Öğretmenlerle de bir araya gelen İl Müdürümüz ziyaretlerinde şunları söyledi: '' Değerli meslektaşlarım, bugün
burada sizlerde birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizleri dinlemek, öğrencilerimiz için daha fazla neler
yapabileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunmak için buradayım. Çocuklarımızı hayata ve sınava
hazırlamak gibi büyük bir sorumluluğun bilincinde görevimizi yapıyoruz. Çocuklarımızın kişisel gelişimleri ve
akademik başarılarını en üst seviyeye çıkarmamız gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle sizlerden de beklentim
büyük. Çocuklarımızı çok yönlü yetiştirmek için yapacağınız katkılar çok önemli ve hiç kuşkusuz çok kıymetli.
''En kıymetli teşekkür öğrencilerimizden alacağımız teşekkür''
Geleceklerini şekillendirmelerine rehber olduğumuz çocuklarımızın, ileride iyi yerlere geldiğini görmenin en
büyük ödül olduğuna vurgu yapan İl Müdürümüz Gürsel Ekmekci konuşmasına şöyle devam etti: '' Kıymetli
öğretmen arkadaşlarım, aramıza yeni katılan öğretmenlerimiz var, onlara da hayırlı olsun diyorum. Meslek
yaşamları boyunca öğrencinin faydasına çalışmanın en büyük sorumluluğumuz ve kazancımız olduğunu
bilmelerini istiyorum. Elbette yaptığımız iyi işlerin herkes tarafından görülüp takdir edilmesini isteriz. Ancak
unutmayalım ki en kıymetli teşekkür öğrenci ve velilerimizden alacağımız teşekkürdür. Bir öğrencimizi dahi
arkada bırakmayacağız arkadaşlarım. Bunun için buradayım ve bu amaç için sizlere her türlü desteği
vereceğimi bilmenizi istiyorum.''
Ziyaretler iyi dilek ve temenniler ile sona erdi.
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Depreme karşı güçlendirilmiş yeni eğitim-öğretim binaları ile can güvenliği riski olmadan yeni eğitim-öğretim
yılına başlamanın önemine vurgu yapan İl Müdürümüz, sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı
ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı diledi. İl Müdürümüz Gürsel Ekmekci, Öğrenciler ile yaptığı sohbette onlar
için hayata geçirilecek projelerden, okumanın öneminden, EBA ve Bakanlığımızın göndermiş olduğu yardımcı
kaynak kitapların kullanmanın faydalarından, sınava ve hayata hazırlanmanın püf noktalarından bahsetti.
Öğrencilere kendisinden bir talepleri olup olmadığını soran İl Müdürümüz, eğitim-öğretim yılı boyunca
kendilerinin üstün yararı için çalıştığının ve bu süreçte kendilerine her türlü desteği vereceğinin üzerinde
durdu.



İl Müdürümüz Gürsel Ekmekci ve
beraberindeki heyet, 11 Eylül 1994
yılında PKK'lı teröristler tarafından
kaldıkları lojmanda şehit edilen
öğretmenler Vedat İnan, Mustafa
Kaynarca, Ali İhsan Çetinkaya,
Büminhan Temizkan, Rüstem Şen,
Metin Kaynar için yapılan şehitlik
anıtını ziyaret ettiler. Şehit
öğretmenlerimizi unutmayacağımızın
altını çizen İl Müdürümüz, 6 şehit
öğretmenimizin anılarını her zaman
yaşatacağız. Eğitim şehidi
öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle
anıyoruz. Mekanları cennet, ruhları şad
olsun, dedi.

11

İLÇE ZİYARETLERİNDE ŞEHİT
ÖĞRETMENLERİMİZİ DE
UNUTMADIK!



Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Murat Süt, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Uyum
Eğitimleri kapsamında ilimizi ziyaret etti. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Murat Süt, Bakanlığımız
tarafından bu yıl okul öncesi, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrenciler, veli, öğretmen iş birliğinin
güçlendirilmesi, öğrencilerin okula uyum süreçlerinin kolay ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması amacıyla
planlanan ve 5 Eylül'de başlatılan uyum haftası kapsamında ilimizde çeşitli okulları ziyaret etti. İl
Müdürümüz Sn. Gürsel Ekmekci, müdür yardımcılarımız ve şube müdürlerimizin de katıldığı okul
ziyaretlerinde, Zübeyde Hanım Anaokulu, Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu, Şehit Nedip Cengiz Eker
Ortaokulu ve Fen Lisesi ziyaret edildi.
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Murat Süt, ziyaret ettiği okullarda sınıflara girerek öğrencilerle
sohbet etti. Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmelerle de bir araya gelen Sn. Murat Süt konuşmasında
şunları söyledi: ''Değerli öğretmen arkadaşlarım, sözlerime başlamadan önce hepinize Sayın Bakanımızın
selamını iletmek istiyorum. 
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HUKUK HİZMETLERİ GENEL 
MÜDÜRÜ MURAT SÜT, UYUM 
HAFTASI KAPSAMINDA TUNCELİ'DE

Yeni eğitim-öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını
diliyorum. Yeni bir yıla girerken sizlerle bir arada olmak
ve sizleri dinlemek istedik. Eğitim- öğretime dair her
konuda sizlerden alacağımız görüşlerle Bakanlığımızın
çalışmalarına yön verdiğimizi özellikle belirtmek isterim.
İhtiyaçlarınızı ve görüşlerinizi dinlemek için buradayım''
Okul ziyaretlerinin ardından kurumumuzda il milli eğitim
yöneticileri ile bir araya gelen Hukuk Hizmetleri Genel
Müdürü Sayın Murat Süt, ilimiz eğitim-öğretim faaliyetleri
ile ilgili İl Müdürümüzden ve yöneticilerimizden bilgi aldı.



Matematik seferberliği kapsamında yaptığımız bir diğer etkinlik ilimiz matematik öğretmenlerini Erzincan

Binali Yıldırım Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Bekdemir, Doç. Dr. Fatih Baş, Arş. Gör. Dr. Adem Kenan,

Arş. Gör. Üzeyir Yeniçeri ile seminer ve atölye uygulamaları etkinliğimizde buluşturmak oldu. 2 gün sürecek

seminer ve atölye uygulamalarının açılışına İl Müdürüz Gürsel Ekmekci ve kurum yöneticilerimiz de katıldı.

Bakanlığımızın başlatmış olduğu matematik seferberliğinin önemine dikkat çeken İl Müdürümüz yaptığı

konuşmada şunlara söyledi: 

''MATEMATİK SEFERBERLİĞİ''
ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR
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Bakanlığımız tarafından TÜBİTAK ve
üniversiteler iş birliğinde matematik
dersinin öğrenimini günlük yaşam
becerilerine uyarlayarak hem
kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu
dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini
sağlamak amacıyla başlatılan Matematik
Seferberliği kapsamında etkinlikler
gerçekleştiriyoruz.
Matematik seferberliği kapsamında ilk
olarak 4-15 Eylül 2022 tarihlerinde
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Sayın Serap Erdoğan tarafından
ilimiz öğretmenlerine yönelik ''Oyun ile
Matematik'' semineri verildi. Seminere il
merkez ve ilçelerinden 24 okul öncesi
öğretmeni katıldı. Tunceli
Öğretmenevinde ''Erken Çocukluk
Döneminde Matematik Eğitimi'' isimli
sunum yapıldıktan sonra Anafatma
Anaokuluna gidilerek okul öncesi
öğretmenlerimize çocuklar ile birlikte bir
matematik etkinliği oyunlar ile aktarıldı.

''Değerli misafirlerimiz ve kıymetli
meslektaşlarım, öncelikle hepinize hoş
geldiniz diyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.
Bakanlığımız tarafından başlatılan
matematik seferliği kapsamında bugün
üçüncü etkinliğimizi gerçekleştirmenin
mutluluğu içerisindeyim. Öğrencileri sadece
sınava değil hayata hazırlamayı ilke
edindiğimiz eğitim öğretim faaliyetlerimizde
öğretmenlerimiz için düzenlenen bu tarz
seminerleri oldukça önemsiyor, faydasına
da fazlasıyla inanıyorum. 
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ilgilerimizi yenilediğimiz, yeni yöntem ve teknikler öğrenip
beyin fırtınaları yapabildiğimiz her türlü eğitimin
öğretmenlerimizin mesleki başarısını artıracağı
konusunda hepimiz hemfikiriz sanıyorum. Bunun da
öğrencilerimizin akademik ve sosyal becerilerine olumlu
yansıyacağı yine hepimizin bildiği bir gerçek. Bu nedenle
bu semineri tüm ilgi ve dikkatinizle tamamlamanızı rica
ediyorum. Değerli meslektaşlarım, bildiğiniz üzere
matematik konusunda öğrencilerimizde bazı olumsuz
düşünceler mevcut. Hepimiz şu soruyu sormuş, soran
öğrencilerle de karşılaşmışızdır. 'Tüm bunlar günlük
hayatta ne işime yarayacak.' Öğrencilerimize bu sorunun
yanıtını verememek, matematiği günlük yaşam
becerilerine uyarlayarak öğretememek ne yazık ki
matematik konusundaki olumsuz düşünceleri artırıyor.
Düzenlediğimiz bu seminerler ile öğrencilerimize
matematiği küçük yaştan itibaren sevdirip bu dersle ilgili
tüm olumsuz düşünceleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.
Bu hedef doğrultusunda ilimize gelerek atölye
uygulamaları yapacak olan Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi hocalarıma huzurunuzda bir kez daha
teşekkür ediyor, verimli bir seminer süreci geçirmenizi
temenni ediyorum.''
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Okuma alışkanlığının kazandırılması ve
geliştirilmesi amacıyla okuma etkinliğimize bu yıl
da devam ediyoruz. 3 Ekim Pazartesi saat 20.00
ile 21.00 arasında kitaplarla buluşuyoruz.
Ülkemizin en çok okuyan şehirlerinden biri
olmaya bu yıl da devam edeceğiz. 

Gerek kişisel gelişim gerekse akademik başarıda
büyük öneme sahip olan okuma alışkanlığının
kazandırılması ve geliştirilmesi amacıyla
okullarımızdaki okuma saatleri dışında Tunceli
Eğitim Ailesi olarak her akşam bir saatimizi
okumaya ayırıyoruz.
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"YAYALARA ÖNCELİK DURUŞU,
HAYATA SAYGI DURUŞU"

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya
önceliğine dikkat çekmek ve sürücü
duyarlılığını artırmak amacıyla 29 Eylül
Perşembe günü, ülke genelinde eş
zamanlı "Yayalara Öncelik Duruşu,
Hayata Saygı Duruşu" etkinliği
gerçekleştirildi.
 
Trafik kazalarından kaynaklı can
kayıplarının 2030 yılına kadar yüzde 50
oranından azaltılması hedefi
doğrultusunda "Yayalara Öncelik Duruşu,
Hayata Saygı Duruşu" sloganıyla yaya
önceliğine yönelik farkındalık çalışmaları
kapsamında Valimiz Sn. Mehmet Ali
Özkan, İl Müdürümüz Sn. Gürsel
Ekmekci, yönetici, öğretmen ve
öğrencilerimizin katılımı ile etkinlik
düzenlendi. Trafikte yaya önceliğine
dikkat çekmek amacıyla yaya geçidi
Valimiz ve öğrencilerimiz tarafından
kırmızıya boyandı.

16



FARKLILIKLARA SAYGI
 

Bu hayatta ben de varım,
Görün, duyun, sevin beni.

 
                                    Farklılıklara saygı, 
                                     Dünya’ya sevgi.

 
Bu hayatta ben de varım,
Görün, duyun, sevin beni.

 
                                            Sizden farklı olsam da,

                                           Hayata bakış açım farklı olsa da,
 

Bu hayatta ben de varım,
Görün, duyun, sevin beni.

 
                                               Farklılıklara saygı,
                                               Dünya’ya sevgi.

 
Bu hayatta ben de varım,
Görün, duyun, sevin beni.

                                                                              
            

Sarya ODAK 
 Şehit Nedip Cengiz Eker Ortaokulu 
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            Bir gün Buğle ailesi ile birlikte köye gitmişti ama onların köyü herkesin köyünden biraz
farklıydı. Onların köyünde birsürü rengarenk ağaçlar vardı.
Bugle'nin bir kedisi vardı; köye her gittiğinde kedisiyle oynamaktan zevk alırdı  ama tek sorun
kedisinin onu tırmalamasıydı . Buğle bir kere köye gittiğinde kedisi ona bir şey yapmamıstı ama
topallayarak yürüyordu. Bu  köyde bir tane de köpek vardı . Köpek ile kedi birbirine düşman
olduğundan büyük bir ihtimalle köpek kedinin ayağını ısırmıştı ve bu yüzden kedi ayağından sekerek
yürüyordu. Buğle ikisini de çok sevdiğinden bir suçlu aramak yerine kedinin tedavisini yapmaya çalıştı
ve bu işi tek başına başaramayacağını anlayınca büyüklerinden yardım istedi. Kediyi bir veterinere
göstermeye karar verdiler ve çok da iyi yaptılar çünkü tedavi sonucunda kedisi iyileşti. Fakat bir sorun
daha vardı köpeğin kediyle arkadaş olması gerekiyordu. Aksi halde bu kavga hiç bitmeyecek yenisi
her zaman tekrarlanacaktı. Kedi ve köpek için ikisinin de paylasacağı bir barınak yaptılar ve onların
beraberce yaşamalarını sağladılar.
Böylece güzel ve rengarenk olan köyleri bir kavgayı bitirerek daha da güzel, mutlu yaşanır bir köy
haline geldi. Buğle  şöyle dedi "En kötü kavgalardan sonra bile insanlar dost olabilir, farklılıklarımızla
bir arada yaşamayı, birbirimize saygı duymayı öğrenebiliriz eğer hayvanlar bunu başarabiliyorsa bizler
de başarırız." dedi.

                                                                                                                     Nehir Cem GÜL
  Şehit Nedip Cengiz Eker Ortaokulu    

 
 

BİR KÖYDE YAŞAM 

‘’Farklılıklarımızla bir arada yaşamayı başarmak mümkün.’’
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 ÖĞRETMEN  

 
Öğretmen hayatı, yaşamayı,

 Mutlu olmayı, aklını kullanmayı
Hayatın önemini öğretir.

 
 Öğretmen, Kendini korumayı, 

Gerektiğinde savaşmayı, 
Barışmayı öğretir. 

 
Öğretmen, Yazmayı ,okumayı, saymayı 

Tepki vereceğimiz zamanları, 
Özgüveni öğretir.

 
 Öğretmen, Vatanı sevmeyi, korumayı

 Gerekirse vatanı için ölmeyi,
 Hayatın anlamını öğretir.

 
 Öğretmen, Korkuyu, cesareti, ağlamayı, 

üzülmeyi, her değeri öğretir.
 
 

Çağan KIRMIZITAŞ 
Şehit Nedip Cengiz Eker Ortaokulu 
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