
 

    

 Okulumuz Pazar Ahmet Tahtakılıç Ortaokulu 
bir etwinning projesi olan  
" Harften Öte Kadın" projesini yürütmektedir.   

  "Bir dizede sen Kadın Desen" sloganıyla yola 
çıktığımız projemizde amaç kadının önemini anlatmak 
ve cinsiyet eşitliğini vurgulamak, kadına yönelik şiddetle 
mücadeleye ilişkin öğrencilerde ve toplumda farkındalık 
oluşturmaktır. 
 Proje kapsamında "81 il 81 dize Türkiye etkinli-
ği" yapılmış, Rize’yi proje yürütücümüz okulumuz İngi-
lizce Öğretmeni Adile Kılıç temsil etmiştir. 

Haber video linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=6lmS8pQvOiY  

  

 Öğretmenlik, dünyanın en önde gelen kutsal mesleklerindendir.  
Kısacası insan yetiştirme sanatıdır. Öyle bir sanat ki hiç hata yapma hakkınız 
yoktur. Bu bilinç ve sorumluluk duygusu içinde; Okulumuz hedefini belirle-
miş "Mutlu Gelecek Bizimle Olacak" vizyonuyla " Bölgesinde lider,  
yenilikler üreten, insanlığa, bilime ve eğitime hizmet eden, evrensel bir 
okul" olma yolunda hızla ilerlemektedir.  
 Hedefe ulaşmanın birinci şartı inanmaktır. Başarmanın yolu ise çalış-

maktır.  Hedefimiz her alanda bölgemizde ilkler arasında olmaktır. Planlı ve düzenli çalışmayla öğrencilerimizin 
bunu başaracağına gönülden inanıyorum.  
 Değerli velilerimizin geleceğimize yön verecek olan çocuklarımızı hayata hazırlamak konusunda ekip  
ruhunun, öğrenci-öğretmen-idare-veli işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduklarından şüphem 
yoktur.   
 Bu duygu ve düşüncelerle emeği geçen bütün öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize, katkısı olan 
herkese teşekkür eder, saygılarımı sunarım.                                               
                   Mustafa KAPTAN 
                       Okul Müdürü 

BİLİM VE SANAT MERKEZİ 
ZİYARETİMİZ 

ETWINNING PROJESİ  
“HARFTEN ÖTE KADIN” 
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 Fen Bilimleri kazanımlarının dış öğrenme 
ortamlarda öğrenilmesi ve disiplinler arası etkile-
şimlerin oluşması adına okulumuzun  
6/C ile 7/D sınıfları Rize /Merkez Fatma-Nuri  
Erkan Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret ettiler. 
  
 Bilim Sanat Merkezindeki güler yüzlü öğret-
menlerimiz bizleri binanın girişinde karşıladılar. Bi-
nanın her katında ayrı bir bilim hazinesi olduğunu 
öğrencilerimizin gözlerindeki parıltılardan rahatlıkla 
görebiliyorduk ve heyecanları ziyaretimiz boyunca 
devam etti. 

https://www.youtube.com/watch?v=6lmS8pQvOiY


 

 Öğrencilerimiz boş vakitle-
rinde akıl ve zeka oyunları sınıfın-
da hoşça vakit geçiriyorlar.  
 
       Böyle bir sınıfın açılmasına 
oldukça mutlu olduklarını dile ge-
tiren öğrencilerimiz bu tür faali-
yetleri gerçekleştirecekleri alanla-
rın çoğalmasını istiyor.  

          
 Okulumuz Matematik  
Öğretmeni Özen Alimoğlu’nun da 
destekleriyle Akıl ve Zeka Oyunları 
sınıfımız öğrencilerimizin kullanı-
mına açıldı.  

 Sınıfta öğrencilerimiz için ze-
ka oyunları ve oyunların  
oynanması için masalar ve sandalyeler 
yer alıyor.  

   

 

7 ve 8.SINIF ÖĞRENCİLERİMİZE REHBERLİK SERVİSİ TARAFINDAN 
ERGENLİK SEMİNERİ VERİLDİ 

AKIL VE ZEKA OYUNLARI SINIFIMIZ AÇILDI 

SINIFLARIMIZDAN YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİKLERİ 
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 Okulumuz 7 ve 8. sınıfların erkek öğrencilerine okulumuz 
Rehber Öğretmeni İlyas Topçu tarafından 10 Mart MTAL  
konferans salonunda, kız öğrencilerimize ise okulumuz konferans sa-
lonunda Haberal Ortaokulu Rehber Öğretmeni Duygu Seçkin tarafın-
dan ergenlik konulu seminerler verilmiştir.  

  

 

 Özel Eğitim hafif ve ağır düzeydeki sınıfları-
mız velilerle bir araya gelerek yerli malı haftası se-
bebiyle etkinlik düzenledi.  
 Etkinlikte öğrencilerimiz ve velilerimiz güzel 
vakit geçirdiler. Branş öğretmenlerimiz de etkinliğe 
katıldılar. Yerli malı kullanmanın önemi hakkında öğ-
renciler bilgilendirildi. Etkinliği düzenleyen özel eği-
tim sınıfları öğretmenlerimize teşekkür ederiz. 

  

 6-B sınıfı öğrencilerimiz ve velileri yerli malı 
haftası nedeniyle etkinlik düzenledi.  

  
 Kendi sınıflarında yaptıkları etkinlikte öğrenci-
lerimiz hazırladıkları yiyecekleri öğretmenlerine ve ar-
kadaşlarına ikram ettiler. Samimi ve sıcak bir ortam 
oluşan etkinlik herkesi mutlu etti.  



ÖĞRENCİLERİMİZE DİYABET 
KONULU TANITIM VİDEOSU 

İZLETİLDİ 

HOUR OF CODE ETKİNLİKLERİNE KATILDIK 

 

 

 

 

 

 

 

SİNEMAYA GİTMEYEN ÇOCUK KALMASIN ETKİNLİĞİMİZ 
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ÖĞRENCİLERİMİZ ATIK ELEKTRİKLİ VE 
ELEKTRONİK EŞYA TOPLUYOR 

  
 BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ  
kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz de-
vam ediyor.   
 Tüm sınıflarımızda farkındalık amaçlı diyabet 
konulu video sunumu izletildi. Öğrencilerimizin bu 
konuda dikkat etmesi gereken konulara değinildi.  

 

 Okulumuzda Gerçekleştirdiğimiz 
"Öğrenciler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya 
Topluyor" kampanyasına katılımından dolayı  
öğrencilerimize katılım belgelerini verdik. 
  
 Sıfır Atık ve Elektronik Atık toplama  
kampanyalarına devam eden okulumuz bu yıl yine öğ-
rencilerimizin desteğini almaya devam ediyor. 
 Tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz. 

  
 Okulumuzdan bir grup öğrenci ile Rize'ye sinemaya 
gidildi.   

 Öğrencilerimiz "Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın et-
kinliği" kapsamında Beden Eğitim Öğretmenimiz Erdinç Yan-
gın eşliğinde Rize Sinevizyon Sinemasında film izlemenin keyfini 
yaşadı.  

 

  

 

 Hour of Code (Kodlama Saati) Etkinlikleri  

 Dünya genelinde yapılan kodlama saati etkinliklerine 
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi kapsamında  
Ebru Sadıkoğlu önderliğinde katılım sağladık. 
 5 ve 6. sınıf öğrenci ile code.org sitesinde kodlama ve 
bilişsel düşünme etkinliklerini tamamladık. Etkinlik katılım 
belgelerini öğrencilerimize dağıttık.  

https://www.facebook.com/erdincyangin?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDwTB751Z-XtpZFgDaJd-Bap79WeQu5Hh3Bp3wtljKJxsXX5ehQQoUERWe4nc5IYlJK2eymvMiuEMsC&dti=198299347173124&hc_location=group
https://www.facebook.com/erdincyangin?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDwTB751Z-XtpZFgDaJd-Bap79WeQu5Hh3Bp3wtljKJxsXX5ehQQoUERWe4nc5IYlJK2eymvMiuEMsC&dti=198299347173124&hc_location=group


SOSYAL BİLGİLER 
DERSİNDE YERYÜZÜ 

ŞEKİLLERİNİ ÖĞRENDİK 

ÖZEL EĞİTİM SINIFI AİLE 
KATILIMIYLA BERABER  

BİTKİ DİKTİ 
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 Öğrencilerimiz ile birlikte okul dışı öğrenme ortamlarında 
çarpıcı deneyimler kazandık. Eğlenerek, sosyalleşerek ve ufkumuz 
daha da açılarak yuvamıza döndük.  
 Okulumuz 7/C ve 8/A sınıfı öğrencilerinden oluşan kafilemizle 
okul dışı öğrenme ortamlarında bulunarak çeşitli deneyimler kazandık. 
Fatma Nuri Erkan Bilim Sanat Merkezi ziyaretimizde,  
Fen Bilimleri Dersi içeriğindeki kazanımları kendi deneyimlerimiz ile öğ-
rendik. Ardından RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi'ni ziyaret ederek eşsiz de-
niz canlıları ile karşılaştık.  
 Türkiye'de keşfedilen canlı türlerini gördük. Canlı örneklerinin 
formaldehit dolu kavanoz vb. cam kaplarda yıllarca saklanabildiğini ve bu konuda Türkiye'de bulunan en büyük 
müze olduğunu görerek ve araştırma görevlilerinden dinleyerek deneyimledik. Süreçte fotoğraflar çektik. Ayrıca 
birlikte yolculuk yapmak ve yemek yemek çok keyifliydi. Bütünsel bakılırsa sosyalleşmemizi olumlu etkileyen, 
kazanım dolu okul dışı ortam ziyareti gezisi gerçekleşti. kendi deneyimlerimiz ile öğrendik.    

AKRAN ZORBALIĞI SEMİNERİ 

 Özel Eğitim sınıfımız öğrenci velilerinin de 
katılımıyla sanat etkinliği olarak saksı boyama yap-
tı ve ardından çeşitli bitkiler dikti.  

Öğrencilerimiz bu etkinlikler sayesinde motor beceri-
leri ve sosyal beceriler kazandı. Bu güzel etkinlik için 
Özel Eğitim Sınıfı öğretmenlerimize teşekkür ederiz.  

  
 Okulumuz konferans salonunda Psikolojik Da-
nışma ve Rehberlik Öğretmeni İlyas Topçu tarafından 
Akran Zorbalığı konulu seminer düzenlendi.   
 Seminere 5. ve 6. sınıflar katıldı.   

 

 
 
  
  Öğrencilerimiz Hatice Aydoğdu 
Demir öğretmenimiz eşliğinde  
Sosyal Bilgiler dersinde oyun 
hamurlarını kullanarak yeryüzü  
şekillerini öğrendi. 

ÖĞRENCİLERİMİZ İLE BİRLİKTE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARINDA 
DENEYİMLER KAZANDIK 



TÜBİTAK BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI YAPTIK 

ÖĞRENCİLERİMİZE BİLGE KUNDUZ ETKİNLİK BELGELERİNİ VERDİK 

OKULUMUZ "STOP CLIMATE CHANGE" PROJESİNDE 
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HER GÜN KİTAP OKUYORUZ 

 Okulumuz Fen Bilimleri Öğretmeni  
Yusuf SUNAR öğretmenlerimizi Tübitak Projeleri 
hakkında bilgilendirmek amacıyla toplantı gerçekleş-
tirdi.  

 Bu yıl 22 tane Tübitak Projesi hazırlamayı 
planlamaktayız. Projelere katkısı bulunan tüm  
öğretmenlerimize teşekkür ederiz. 

 Ahmet Tahtakılıç Ortaokulu olarak öğrencile-
rimizle her gün kitap okuma saatleri gerçekleştiriyo-
ruz.  
 Öğrencilerimizde olumlu tutumlar geliştirdiğine 
inandığımız bu alışkanlığın daha da pekişmesi için çalış-
malarımız devam etmektedir.   

  Okulumuz İngilizce Öğretmeni Adile Kılıç yürütücülüğünde başlatılan 
bu projede bir çok alt amaç yer almaktadır. İklim değişikliği hakkında farkındalık ya-
ratmak, sorumluluk bilinci oluşturmak, öğrencilerin çeşitli web2 araçları kullanarak 
teknolojiyi derslere entegre etmek, disiplinler arası geçiş yöntemi ile konuları işlemek 
projenin alt amaçlarını oluşturmaktadır.  

 Kurucu üyeliğini Konya Kırkpınar İlkokulu  Müdürü Yusuf Çetinkaya ve Kon-
ya Çiftliközü Şehit İsmail Kıvrak İlkokulu Müdürü Hüseyin Taşpınar'ın üstlendiği pro-
jede Türkiye'nin çeşitli illeri ile Arnavutluk, Azerbaycan, İtalya, Portekiz, İspanya, Ro-
manya, Hırvatistan, Polonya, Kuzey Makedonya, Litvanya, Gürcistan, Moldova, Uk-
rayna, Bosna Hersek, Letonya, Slovakya, Ermenistan ve Bulgaristan'dan 123 ortak okul 
ve öğretmen ile 114 öğrenci işbirliği içerisinde çalışmaları yürütmektedir.   

 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi kapsamında katıldığımız ve öğrencilerimizin bilişsel-
mantıksal düşünme becerilerine katkı sunan “Bilge Kunduz” etkinliğinin belgelerini  
öğrencilerimize verdik. 
  
 Bilge Kunduz, bilgisayar bilimini ve bilgi işlemsel 
düşünmeyi her yaştan öğrenciye öğretmek amacı ile oluştu-
rulmuş, bu konudaki farkındalıkları attırırken eğlendirmeyi 
de önemseyen uluslararası bir etkinliktir. Etkinlik Ankara 
Üniversitesi bünyesinde gönüllü akademisyenler tarafından 
yürütülmektedir.  
  
 Bu etkinlik kapsamında, birçok ülke aynı dönemde 
öğrencilerin enformatik ile ilgili yetenekleri test eden çevri-
miçi bir etkinlik düzenlenmektedir.  
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2.RİZE KİTAP FUARI VE RİZE MÜZESİ GEZİMİZ 

OKULUMUZ “LESSONS WITH SONG” 
PROJESİNDE 

 Geziye 5,6,7 ve 8.sınıflarımızdan toplamda 21 öğrenci katıldı. Gezi kapsamında  
önce İsmail Kahraman Kültür Merkezinde bulunan 2.Rize Kitap Fuarı gezildi, öğrencilerimi-
ze ayrılan bütçe ile kendilerine kitap almaları sağlandı. Öğrencilerimiz büyük bir keyifle fua-
rı gezerek kendilerine uygun kitapları aldılar. Bazı öğrencilerimiz yazarlarından imzalı kitap 
almanın keyfini yaşadılar. Böyle bir fuarda olmaktan büyük mutluluk duyan öğrencilerimiz 
hoşça vakit geçirdiler.   
 Fuarın gezilmesinin ardından öğrencilerimizle ye-
mek molası verildi ve dinlenme fırsatı bulundu. Yemeğin 
ardından Rize Müzesine gidildi. Burada öğrencilerimiz Rize 
yöresinin tarihi eserlerini görme ve inceleme fırsatı buldular. 

Bazı öğrencilerimiz ilk kez müze gezmenin heyecanını yaşadı. Müze görevlilerini dikkatle 
dinleyen öğrencilerimiz 19.yy ve 20.yy eşyaları hakkında bilgi sahibi oldular. Ayrıca her bir 
öğrencimiz kendisi için temsili de olsa sikke para basma fırsatı da buldu. Aynı zamanda eski 
paramız sikke hakkında bilgi sahibi de oldular. Müzede oldukça güzel vakit geçiren öğren-
cilerimizin memnuniyetleri gözlerinden okundu. Öğrencilerimize Sosyal Bilgiler Öğretme-
nimiz Hatice Aydoğdu Demir ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz Ebru Sadıkoğlu eşlik 
etti.  

ÖĞRETMENLER GÜNÜMÜZ 

  
 Okulumuz bir etwinning projesi olan 
“Lessons With Songs” projesine katılarak çalışma-
lara başladı. 
 Okulumuz İngilizce öğretmeni Adile Kılıç yü-
rütücülüğünde başlatılan bu projede amaç derslerin ço-
cuklar için daha ilgi çekici ve kalıcı hale getirmek, ço-
cukların kendi zihin güçleri ve fikirleri ile ders konula-

rının kalıcı hale geti-
rerek farklı ezgiler ile 
ilişki kurabilmesini 
sağlamaktır.  

Proje sonunda drama, 
müzik, sanat ile bir-
likte bilimsel olarak 
ağırlıklı derslerin ka-
lıcılığı sağlanması 
sonucunu beklenmek-
tedir.  

Kurucu üyeliğini 
Şanlıurfa Siverek Şe-
hit Cuma İbiş Ortao-
kulu öğretmeni Tür-

kan Çetiner Dümbülü ve Şanlıurfa Mehmetçik İlkokulu 
öğretmeni Özlem Şahin'i üstlendiği bu proje içinde 
Bulgaristan, Tunus, Gürcistan ve Romanya gibi ortak-
ların bulunduğu 50 okul ve öğretmen ile 206 öğrenci 
ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir.   
Haberimiz EBA’da: 

https://www.eba.gov.tr/haber/1574509747  

  

  

 24 Kasım Öğretmen Günü okulumuzda gü-
zel bir etkinlikle kutlandı.  
 

 
 Okul aile birliği üyelerimizin de katkısıyla tüm 
öğretmen arkadaşlarımıza sürprizler hazırlandı. İkram-
lıklar ve hediyeler öğretmenlerimize sunuldu.  
  
 Öğretmenler günü programını hazırlayan oku-
lumuz öğretmenlerinden Sevgi Şişmanlar, Şefika Üst, 
Ahmet Beyaz, Gürkan İnanmaz, Nurten Bank ve Ebru 
Sadıkoğlu diğer öğretmenlerimizin ailelerine ulaşarak 
sürpriz videolar çekmelerini istediler ve sonucunda bu 
videolar müzikli film haline getirdiler.  
  
 Videonun izlenmesiyle şaşkınlık yaşayan öğret-
menlerimiz bu sürprize çok mutlu olduklarını dile ge-
tirdiler.  

https://www.eba.gov.tr/haber/1574509747


MESLEKİ ÇALIŞMA DÖNEMİ  
ÇAL MAĞARASI GEZİMİZ 

OKULUMUZ EUROPEAN SCHOOL NET 
DESTEĞİNDE 
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SINIFLARIMIZ GÜZELLEŞMEYE 
DEVAM EDİYOR 

 Mesleki çalışma haftası Trabzon Düzköy'e 
bağlı Çal Mağarasına gezi düzenledik.   
Oklumuz öğretmenlerinden oluşan grup gezide hoş-
ça vakit geçirdiler.  

 Gezi kapsamında önce Çal Mağarasına  
gidildi ve doğal güzellikleri görme imkanı bulundu. 
Ardından doğa yürüyüşü yapıldı ve yemek molası ve-
rildi.  
 Kaynaşma ve motivasyon adına bu güzel etkin-
lik öğretmenlerimizi oldukça mutlu etti.   

 Okulumuz özel eğitim sınıfı öğretmenleri Sü-
meyye Kurt, Büşra Zengin ve Safiye Uçgun boyası 
epey kirlenen ve koyu renklerin hakim olduğu sınıf-
larının duvarlarını yeniden boyuyor.  
  
 Özel eğitim sınıfı öğrencilerimiz için daha ferah 
bir sınıf oluşturmak isteyen öğretmenlerimiz kolları 
sıvadı ve sınıflarını boyamaya başladılar. Öğretmenle-
rimizi bu örnek davranışlarından dolayı tebrik ediyo-
ruz.  

OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL 
TOPLANTISI YAPILDI 

  
 Okulumuz European School Net (Avrupa 
Okul Ağı) desteğinde, güvenli internet kullanımında 
farkındalık yaratan esafety label bronze etiketi al-
maya hak kazandı.  

  
İngilizce Öğretmenimiz 
Adile Kılıç'ın başvurusu 
ile almaya hak kazandığı-
mız bu etiket, okullara 
ulus ötesi platformlarda 
öncelik ve prestij  
katmaktadır. 
 

 
 2021 yılına kadar geçerli olan bu sertifikamızı 
güvenli internet konusunda yapacağımız çalışmalar ile 
silver ve gold etiketlere yükseltmeyi  
hedefliyoruz. 

  

 Okul Aile Birliği Yönetim ve Denetleme Kuru-
lunu seçmek, okul, veli, öğrenci işbirliğini geliştirmek, 
2019-2020 Eğitim Öğretim yılı planlamasını yapmak 
üzere okulumuz çok amaçlı salonunda OKUL AİLE 
BİRLİĞİ GENEL KURULU toplantısı yapılmıştır.  
  
  
 Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü  
Nimet Büyük, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sa-
yıda velimiz katılmıştır.  

 



OKULUMUZ YENİLENMEYE DEVAM EDİYOR 

AHMET TAHTAKILIÇ ORTAOKULU 
 

 

 

 Okulumuzun bahçesi, özel eğitim sınıfları, 
kantini, merdivenleri, bilişim teknolojileri sınıfı ve 
konferans salonu öğrencilerimiz için daha güzel 
hale getirildi. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi 
sunarız. 

 

•Öğrencilerimizin geleceğinin bizim geleceğimiz 

olduğuna inanırız. 

•Öğrencilerimizin bireysel gelişimleri için ortamlar 

hazırlarız. 

•Başarının ekip çalışmasıyla yakalanacağına inanır, 

ortak aklı kullanarak kararlar alırız. 

•Değişimin ve sürekli gelişmenin önemine inanırız. 

•Toplumun beklentilerini dikkate alarak çalışırız. 

•Eğitimde kaliteyi ön planda tutarız.  

         

              TARİHÇEMİZ 

     Pazar Orta Okulu 1937 

yılında eğitim ve öğretime 

açılmıştır. 

     Uzun yıllar bölge okulu 

olarak geniş çevreye hitap 

eden Pazar Ortaokulu 1969 

yılında Pazar Lisesi 

olmuştur. 1974 yılında 

Liseden ayrılarak tekrar 

bağımsız ortaokula 

dönüştürülmüştür. 

    1992-93 Öğretim yılında 

yeni binaya taşınmıştır. 1997-

98 Öğretim yılında 

ATATÜRK İlköğretim okulu 

olarak eğitim öğretimine 

devam etmiştir. Eski bina 

onarılarak 1993-94 Eğitim 

öğretim yılında  Ahmet 

TAHTAKILIÇ Anadolu lisesi 

olarak eğitimine devam etti 

ve  2000 yılına yeni binasına 

taşındı . 

    2000-2001 Eğitim Öğretim 

yılında tekrar Ahmet 

Tahtakılıç ilköğretim Okulu 

olarak eğitimine başladı. 

      2003-2004 Eğitim öğretim 

yılında Atatürk İlköğretim 

Okulu ile Ahmet  

TAHTAKILIÇ ilköğretim 

okulu  birleşerek  Ahmet 

Tahtakılıç İlköğretim Okulu 

adını almıştır. 

      2007/2008 Eğitim öğretim 

yılında  Eski bina Pazar 

Sağlık Meslek Lisesine tahsis 

edilmiştir. 

      Okulun isim kaynağı 

okulun yapımına büyük 

emeği geçen Pazar eski 

Kaymakamı Ahmet 

Tahtakılıç’ tan almıştır.  
 

    GENEL YAYIN YÖNETMENİ 

EBRU SADIKOĞLU 

YAYIN EKİBİ 

HATİCE AYDOĞDU DEMİR 

ÖZNUR YAZICIOĞLU 

FATMA ACAR  

ADİLE KILIÇ 

AHMET BEYAZ 

 

Telefon: 0 (464) 612 1092 

E-posta:703607@meb.k12.tr 

 

http://ahmettahtakilicortaokulu.meb.k12.tr/  

DEĞERLENDİRME KURULU 

(Öğrencilerimiz) 

GÜLBEYAZ YILMAZ 

ALEYNA BAKOĞLU 

AHSEL BELİZ ÖZTÜRK 

ASLI KILIÇ 

DAMLA İLKER 

NEHİR ALTUNBAŞ 

HÜDANUR HACISALİHOĞLU 

ADINA SAHİBİ 

MUSTAFA KAPTAN 

http://ahmettahtakilicortaokulu.meb.k12.tr/

