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 Öğretmenlik, dünyanın en önde gelen kutsal mesleklerindendir.  
Kısacası insan yetiştirme sanatıdır. Öyle bir sanat ki hiç hata yapma hakkı-
nız yoktur. Bu bilinç ve sorumluluk duygusu içinde; Okulumuz hedefini be-
lirlemiş "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 ça-
lışmaktır.  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 

Covid-19 ÖZEL SAYISI 

    
   EBA CANLI DERSLERİMİZ  

 Uzaktan eğitim sürecinde yaptığımız 

EBA Canlı derslerimiz devam etmektedir.   

 Öğrencilerimizin de özverili katılımları arta-

rak devam etmektedir. Tüm öğretmenlerimiz belirle-

nen ders saatlerinde öğrencilerimize konuları aktar-

maktadır. Tüm branş öğretmenlerimizin Uzaktan 

Eğitim sürecini verimli değerlendirmek için gayretli 

çalışmaları büyük titizlikle devam edecektir. Emeği 

geçen tüm öğretmen ve katılım sağlayan öğrencileri-

mize teşekkür ederiz. 

  

 EBA TV DERSLERİMİZ SÜRÜYOR 

 Öğrencilerimizin EBA TV den yayınlanan 

derslere katılımı sürüyor. Ders saatlerinde 

TV ve bilgisayar başında derslerini takip 

eden öğrencilerimiz eksik konularını bu  

şekilde de tamamlamaya çalışıyorlar.  

 Hem EBA TV hem de EBA canlı dersler saye-

sinde eğitimlerini sürdürmek için çaba gösteren 

tüm öğrencilerimize ve özveriyle desteklerini esir-

gemeyen velilerimize teşekkürlerimizi sunarız. 
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KODLARİZE PROJESİ KAPSAMINDA  
UZAKTAN EĞİTİMLERİMİZ  

 Kodlarize Projesi kapsamında uzaktan eğitim 

canlı derslerimizde kodlama çalışmalarımıza tüm 

hızıyla devam ediyoruz.  

 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım EBA canlı derslerin-

de "Kodlabüyü" sitesindeki 

etkinlikleri anlatarak etkin-

liklerle uygulama yapıyoruz. 

Öğrencilerimizin de katılı-

mıyla etkinlikleri pekiştir-

miş kodlama bilgimizi art-

tırmış oluyoruz. 

  

Öğrencilerimiz kodlama çalış-

malarına code.org, scratch, 

tinkercad, kodlabüyü, codemi-

no, online kodlarize bilgi ya-

rışmaları ile devam ediyor. 

Kodlama etkinliklerini aralık-

sız sürdüren öğrencilerimize 

teşekkür ediyoruz. 

       OKULUMUZDA KODLAMA  
 5 ve 6. sınıf öğrencilerimiz  

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım der-

si ve destekleme kursları kapsamın-

da kodlama eğitimi alıyor. Öğrencile-

rimiz öncelikle problem çözme basamak-

larını ve algoritma yapılarını keşfediyor. 

Blok tabanlı programlama ile kodlama-

nın temellerini öğreniyorlar. Öğrencile-

rimiz kodlama eğitimi yanı sıra 3 boyut-

lu tasarım yapmayı da öğreniyorlar. 3 

boyutlu tasarım yapmak için Tinkercad 

uygulamasını kullanan öğrencilerimiz 

yetenekleri doğrultusunda tasarladıkla-

rı nesneleri Pazar Halk Eğitim Merke-

zinde yer alan 3 boyutlu yazıcı ile baskı-

lama imkanı da buluyor. 

 2204-B TÜBİTAK ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ 
ARAŞTIRMA PROJELERİMİZİ TÜRKİYEYE SUNDUK 

Okulumuz öğretmenlerinden olu-

şan Proje ve AR-GE ekibi ile bir-

likte okulumuz öğrencileri büyük 

bir başarıya imza atarak ,  

10 il arasından sıyrılıp geliştirdiği 

 2 araştırma projesini  

Erzurum’a gönderiyor.  

TÜBİTAK çağrılarına her zaman kulak veren okulumuz, önceki 

senelerde olduğu gibi bu sene hem Bilim Fuarı düzenlemeye 

hem de Erzurum Bölge Sergisine katılmaya hak kazandı. 

TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri (2204-B) 

kapsamında ilimiz geneli hazırlanan proje sayısı 127 olup bun-

lardan 45'i ilçemiz Pazar'a aittir.  

  Araştırma Projelerimiz  

1.PROJE ADI : ORTAOKUL 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ-

NİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN  

BELİRLENMESİ  

PROJE DANIŞMANI:   Adem İŞCİ-Fen Bilimleri Öğrt. 
PROJEYİ YÜRÜTEN ÖĞRENCİ: 7-D Tuğçe YILMAZ 

 

2.PROJE ADI: ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İZLEDİKLE-

Rİ DİZİLERİN TOPLUMSAL DEĞERLER AÇISINDAN  

ARAŞTIRILMASI 

PROJE DANIŞMANI:    Olgun DEMİR-Fen Bilimleri Öğrt. 
PROJEYİ YÜRÜTEN ÖĞRENCİLER: 8-B Ceren YENEL ve  

Nehir ALTUNBAŞ  

    4006 TÜBİTAK BİLİM FUARI  
  BAŞARIMIZ 
 

 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları 

Destekleme Programına okulumuz Fen 

Bilimleri Öğretmeni Yusuf SUNAR 

koordinatörlüğünde 22 projeyle başvuru 

yapmıştır.  

 Bu programa başvurumuzda oku-

lumuz proje türleri açısından 8 tane 

araştırma projesi, 5 tane inceleme 

projesi ve 9 tane tasarım projesi ha-

zırlamıştır. Bu yıl bir ilk gerçekleştirildi. 

Bilim fuarlarına başvuru yapılan proje-

lerin değerlendirilip puanlama yapıldı. 

Bu puanlamayla bir sıralama yapıldı. 

Sıralama sonucunda il veya ilçelere ayrı-

lan kontenjanlara göre sıralamaya giren 

okullara destek sunulmuştur. 

 Okulumuzda bu kontenjana girip 

destek alan okulların arasına girmiştir.  

 

Bu projelerin hazır-

lanmasında okulu-

muz öğretmenlerine 

ve öğrencilerine  

teşekkür ederiz. 
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UZAKTAN VE NORMAL EĞİTİM SÜRECİNDE SPOR ETKİNLİKLERİMİZ 

EVDE KALIYORUZ SPOR YAPIYORUZ 
 Okulumuzun karate branşında derece 

almış öğrencileri evde kaldığımız zamanlarda 

sporlarını en güzel şekilde yapıyor. 

 Öğrencilerimiz uzaktan eğitim sürecinde her 

şartta spor yaparak kendilerini geliştirmeye devam 

ediyor ve diğer 

öğrencilerimize de 

örnek oluyor. 

Öğrencilerimizi 

kutluyor 

başarılarının 

devamını diliyoruz. 

BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE DIŞ 
ÖĞRENME ORTAMINDAYIZ 

 Şubat ayında okulumuz Beden Eğitimi 

Öğretmenleri Erdinç Yangın ve Engin Işık 

önderliğinde bir grup öğrencimizle dış 

öğrenme ortamı etkinlikleri kapsamında 

futbol müsabakasına gidilmiştir.  

 Öğrencilerimizin de keyifli zaman geçirdiği 

etkinlikte sporla  

iç içe olma ve 

kaynaşma duygusu 

amaçlanmıştır. Bu 

güzel etkinlik için 

öğretmenlerimize 

teşekkür ederiz.  

 
BASKETBOL KÜÇÜK KIZLAR  

GRUBUNDA İL İKİNCİLİĞİ ELDE ETTİK 
Okulumuz küçük kızlar basketbol takımı  

il geneli katıldığı turnuvada il ikinciliği  

elde etmiştir.   

Final müsabakasında 

Çaykur Ortaokulu ile  

mücadele eden takımı-

mız mağlup olarak 2. 

olmuştur. Beden Eği-

timi ve Spor öğret-

menlerimiz Erdinç Yangın ve Engin Işık' ı tebrik 

ederiz. 

YILDIZ KIZLAR FUTBOL TAKIMIMIZ  
İL BİRİNCİSİ 

 Yıldız Kızlar Futbol takımımız 

25.02.2020 Salı günü oynanan final müsabaka-

sını kazanarak il birinciliği elde etmiştir.  

Tüm sporcularımızı ve 

Beden Eğitimi Öğret-

menlerimizi canı 

gönülden kutlarız. 

Başarılarının  

devamını dileriz.  
 

 
SPOR DALLARINDA DERECE ALAN  

ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARI BELGESİ 

 21.02.2020 Cuma günü okul çıkışı  

yaptığımız tören ile çeşitli spor dallarında  

dereceler elde eden öğrencilerimize  

başarı belgelerini verdik.   

 

 

 Derece elde ettiğimiz branşlar: 

*Küçük Kızlar Basketbol İl 2.liği 

*Yıldız Kızlar Futbol İl 1.liği 

*Karate il dereceleri 

*Taekwondo il dereceleri 

*Judo il dereceleri 

 Tüm derece alan öğrencilerimizi ve öğretmen-

lerini gönülden tebrik eder başarılarının devamını  

dileriz. 

İL BİRİNCİSİ KIZ FUTBOL TAKIMI  
ÖDÜL TÖRENİ 

3 takımın katıldığı 

ve okulumuzun 

1.olduğu  kız futbol 

turnuvasının ödül 

töreni yapıldı.   
 

Takımımızı ve öğret-

menlerimizi tebrik 

eder başarılarının de-

vamını dileriz.  



UZAKTAN VE NORMAL EĞİTİM SÜRECİNDE TOPLANTI VE SEMİNER ÇALIŞMALARIMIZ 

Sayfa 4 

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARIMIZ 

 
 Covid19 virüsü sebebiyle uzaktan eğitime 

devam ettiğimiz süreç içerisinde okulumuz idaresi 

ve öğretmenleri olarak paylaşım ve kurul 

toplantılarına devam etmekteyiz.  

  

 Belirli aralıklarla planlama ve değerlendirme 

amaçlı toplantılarımızı zoom uygulaması üzerinden 

sürdürmekteyiz. 

 Toplantılarda uzaktan eğitim sürecinin 

planlanması, öğrencilerin doğru yönlendirilmesi, yapılan ve 

yapılacak olan çalışmaların görüşülmesi, lgs öğrencilerimiz 

için planlama yapılması, belirli gün ve haftalar hakkında 

planlama yapılması gibi konular görüşülmektedir. 

 Aynı uygulama üzerinden öğrencilerimizle de paylaşımlar yapılmaktadır. Ayrıca veli toplantıları ve 

şube öğretmenler kurulu toplantıları da yapılacaktır. 

OKULUMUZDAN KORONAVİRÜS BİLGİLENDİRMESİ 

 Son aylarda dünyayı etkisi altına alan covid-19 

virüsü nedeniyle mart ayında okulumuzda da 

öğrencilerimizi bilgilendirme amaçlı bir takım 

faaliyetler gerçekleştirildi.  

   Yapılan faaliyetler kapsamında; 

bilgilendirme sunumları ve videoları 

izletildi, lavabo ve koridorlara 

bilgilendirme yazıları asıldı. 

Öğrencilerimizin bu süreçte nelere 

dikkat etmesi gerektiğine değinildi. 

8.SINIF ÖĞRENCİ VELİLERİMİZE  
LGS KONUSUNDA BİLGİLENDİRME  

 Şubat ayında velilerimize 

öğrencilerinin durumları hakkında 

bilgiler veren sınıf  rehber 

öğretmenlerinin yanı sıra okul 

r e h b e r  ö ğ r e t m e n i m i z  d e 

v e l i l er i m i z l e  p a y l a ş ı m l a r d a 

bulundu.  

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE  
VELİ TOPLANTILARIMIZ 

 Uzaktan eğitim sürecinde sınıf rehber 

öğretmenleri zoom uygulaması üzerinden veliler ile 

toplantı yapmaya 

devam etmektedir. 

 19 Mayıs 2020 saat 

21.00 de 5/C sınıf rehber 

öğretmeni Adile KILIÇ 

başkanlığında veli 

toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. 

Pandemi süreci, uzaktan 

eğitim değerlendirilmesi 

yapılmış velilerden 

yaşanan sıkıntılar, dilek 

ve istekler alınmıştır. 

 PAZAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ  
DİYABET SEMİNERİ 

 21.02.2020  Cuma günü Pazar Top-

lum Sağlığı Merkezi Görevlileri tarafın-

dan okulumuz çok amaçlı salonunda 5 ve 

6. sınıf öğrencilerine Diyabet ve  

Sağlıklı Beslenme Konulu seminer  

verilmiştir. 
Seminer kapsamında öğrencilerimize diyabet 

hakkında bilgilendirme sunumu ve detaylı 

anlatım yapıldı. Animasyon gösterimi yapıldı 

ve öğrencilerimiz tarafından merak edilen 

sorulara cevap verildi.  

Öğrencilerimize bu imkanı sağlayan görevli personele teşekkür ederiz . 
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UZAKTAN VE NORMAL EĞİTİM SÜRECİNDE SEMİNER VE DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ 

SAĞLIK VE TEMİZLİK  
  KULÜBÜ EN TEMİZ  

SINIFI SEÇTİ 
 Okulumuz 

Sağlık ve Temizlik 

kulübü gereken de-

ğerlendirmeler so-

nucunda Şubat ayı-

nın en temiz sınıfını 

seçti.  

 Şubat ayının en temiz sınıfı 8-D sınıfı seçildi. 

Sınıfımıza temizlik mendili ve sıvı sabun hediye edil-

di.8-D sınıfımızı ve sınıf öğretmenleri 

 Melek Saka Dikbıyık'ı tebrik ederiz.  

  

LGS ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK 
 LİSE TANITIM GEZİSİ YAPTIK 

 

12.03.2020 Perşembe günü 8.sınıf öğrencilerimiz-

den oluşan yaklaşık 70 kişilik öğrenci grubu ve sı-

nıf öğretmenlerinin katılımı ile Rizedeki puan ile 

öğrenci alan okullara tanıtım gezisi düzenledik.  

Gezi kapsamında gidilen okullar: 

RİZE TOBB FEN LİSESİ 

GÜNEYSU ŞEHİT KEMAL MUTLU FEN LİSESİ 

RİZE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 

AHMET ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 

 Gidilen okullar hakkında bilgiler alındı ve  

okulların tüm birimleri dolaşıldı.  

 Öğrencilerimizin okullar hakkında kapsamlı bilgi 

sahibi olduğu bu gezi için emeği geçen  

tüm öğretmenlerimize ve ziyaret edilen okulların personellerine teşekkür ederiz. 

 GÜVENLİ İNTERNET SEMİNERİ 

 11.03.2020 Salı günü okulumuz çok 

amaçlı salonunda 7.sınıf öğrencilerine yetkili 

kişiler tarafından Güvenli İnternet Konulu 

seminer verildi.  

 Seminerde interneti nasıl güvenli kullanıla-

cağı, şifrelerin güvenliği, sosyal medya kullanımı 

gibi konularda bilgilendirme sunumları yapıldı. 

Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederiz.  

 İLÇE DENEME SINAVINI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK 

 

 

13.03.2020 Cuma günü Pazar İlçe geneli deneme sınavı 

yapıldı. 

 

 Deneme Sınavı sebebiyle sınıflarımızı 5-6.sınıflar 

ve 7-8. sınıflar karma olacak şekilde düzenledik ve sına-

vın  daha güvenilir olmasına katkı sağladık. 

 

 Okulumuzda tüm sınıfların katıldığı deneme sına-

vını sorunsuz şekilde gerçekleştirdik.  Ahmet Tahtakılıç 

Ortaokulu Ailesi olarak öğrencilerimize tüm sınavlarında 

başarılar diliyoruz.  
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19 MAYIS  
ATATÜRK'Ü ANMA  

GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 
19 Mayıs sebebiyle öğret-

men ve öğrencilerimizle gü-

zel çalışmalara imza attık. 

Beden Eğitimi Öğretmenleri-

miz başta olmak üzere diğer 

öğretmenlerimizin ve bazı öğ-

rencilerimizin de katılımlarıyla 

19 Mayıs'ı kutlama ve Ulu Ön-

derimiz Atatürk'ü anma ama-

cıyla iki güzel video hazırladık. 

Emeği geçen herkese teşekkür 

eder tüm 

gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma  

Gençlik ve Spor Bayramını kutlarız. 

Hazırladığımız videoları izlemek için tıklayınız 

EVDE 23 NİSAN KUTLAMALARIMIZ 

 Evde uzaktan eğitime devam ettiğimiz bu süreçte 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarımızı da evde 

yaptık.  

 Okulumuz öğrencileri 23 

Nisan konulu evlerinde yaptıkla-

rı etkinlikleri, fotoğrafları, re-

simleri, süslemeleri ve videoları-

nı hazırladılar. Evde kaldığımız 

bu zor süreçte öğrencilerimizin 

yaptığı etkinlikler için çok teşek-

kür ediyoruz. 

Ahmet Tahtakılıç Ortaokulu  

ailesi olarak tüm öğrencileri-

mizin 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bay-

ramını en içten dilekleri-

mizle kutluyoruz ve nice 

bayramları okulumuzda kutlamayı heyecanla bekliyoruz. 

 Öğrencilerimizin hazırladığı etkinlikleri hazırladığımız vide-

odan izlemek için tıklayınız. 

 5-A sınıfımızın 23 Nisan Şiiri için tıklayınız. 

  
MİSAFİRİNİZ VAR PROJESİ ve OKULUMUZ 
Rize MEM tarafından başlatılan "Misafiriniz 

Var" Projesi kapsamında okulumuz öğretmenle-

ri 20.02.2020 Saat:20.00 de bazı öğrencilerimizin 

evlerine ziyarette bulundu.  

Öğretmenlerimizi oldukça sıcak karşılayan öğ-

renci ve velilerimiz kaynaşma ve sohbet etme 

imkanı buldular. Öğretmen-Veli-Öğrenci dialog-

larının geliştirilmesi adına güzel bir proje oldu-

ğunu dile getiren velilerimiz durumdan  

memnuniyetlerini belirttiler.  

 

Bizler de  

Ahmet Tahta-

kılıç Ortaoku-

lu ailesi olarak 

bu proje kap-

samında veli 

ziyaretlerimize 

devam ederek 

projeye deste-

ğimizi sürdür-

meyi planla-

maktayız.  

 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ  
PROGRAMIMIZ 

 8 Mart Pazar Günü Pazar Öğretmenevinde 

Saat:13.00 de Dünya Kadınlar Günü Programını 

gerçekleştirdik.  

 Programda öğrencilerimizin orotoryo ve etkinlik-

leri, öğrenci ve velilerimizle hazırladığımız farkındalık 

videoları, erkekler ne ister videosu sunulmuştur. 

 Ayrıca Matematik Öğretmenimiz Fatih Çepni ile 

öğrencilerimizin canlı müzik seslendirmesi ve program 

sonunda müzik sunumu yapılmıştır ve hediye çekilişi 

gerçekleştirilmiştir.  

 Etkinlikte emeği geçen başta Okul Müdür ve 

Müdür Yardımcımızı, Okul Aile Birliği üyeleri velileri-

mizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyoruz.   

http://ahmettahtakilicortaokulu.meb.k12.tr/icerikler/19-mayis-ataturku-anma-genclik-ve-spor-bayramimiz-kutlu-olsun_9670233.html
https://www.youtube.com/watch?v=6Aca1A7Rr8k
https://www.youtube.com/watch?v=0EdRi5UQEXs
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UZAKTAN VE NORMAL EĞİTİM SÜRECİNDE PROJE VE ETKİNLİKLERİMİZ 

"HARFTEN ÖTE KADIN"  
PROJESİ SES GETİRMEYE  

DEVAM EDİYOR 

"Harften Öte Kadın" şiddeti önleme 

ve şiddetle mücadele kapsamında 

ülke genelinde kadının önemini vur-

gulamak ve kadına şiddetle mücade-

leye ilişkin öğrencilerde ve toplum-

da farkındalık oluşturma adına oluş-

turulmuş bir etwinning projesidir.  

 Öğretmenimiz Adile KILIÇ' ın 

yürüttüğü projede  "Bir Dizede Sen Ka-

dın Desen" sloganıyla Türkiye'nin çeşitli 

illerinden 26 okul ve Azerbaycan'dan bir 

okul ile birlikte sosyal sorumluluk adına 

yola çıkıldı. Farklı illerden  

yaklaşık 237 öğrenciyle 4 ayı aşkın süre-

dir kadının önemine ilişkin şiirler yazıl-

dı, resimler yapıldı,  muhabir olup elinde 

mikrofonla toplumun her kesiminden insanların kadının önemine ilişkin görüşleri alınarak yaşamın içinde 

bu sorumluluğu kazanma adına emek verildi. Öğretmenlerin  öğrencilerde sosyal sorumluluk bilinci oluş-

turma, özgüven kazanmalarına yardımcı olma değerlerimizle iç içe yaşama, her türlü bağımlılıktan uzak 

tutma ve sosyal yaşam becerisi kazanmaları adına onlara yeni yollar açılıyor. Öğrenci Resim ve Şiirlerin-

den Oluşan Kitap da bu proje ile çıktı. Kitap İlçe Kaymakamlığına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Beledi-

yemize ve İlçemizde bulunan Kadın Sığınma Evine gönderildi 

 Projede emeği geçen başta okul Müdürümüz Sayın Mustafa Kaptan olmak üzere tüm öğretmen ve 

öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. 

"HARFTEN ÖTE KADIN" PROJESİ İLE ZİYARETLERİMİZ 
Okulumuz,  Adile Kılıç'ın yürüttüğü "Harften Öte Kadın"  adıyla 

hayata geçirilen proje kapsamında kadına şiddeti önleme adı-

na başlatılan çalışmalar kapsamında ziyaretlerde bulunuyor.  

 Şiddeti önleme ve şiddetle mücadele kapsamında ülke 

genelinde kadının önemini vurgulamak ve kadına şiddetle mü-

cadeleye ilişkin öğrencilerde ve toplumda farkındalık oluşturma 

adına "Harften Öte Kadın" adıyla hayata geçirilmiş bir etwin-

ning projesi yapan okulumuz ekibi, Rize İl Milli Eğitim Müdür-

lüğünü ziyaret etti. 

 Pazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Nimet Büyük, Okulumuz 

Ahmet Tahtakılıç Ortaokulu Müdürü Mustafa Kaptan, İngilizce 

Öğretmenimiz Adile Kılıç ve öğrencilerimizi, Rize Milli Eğitim 

Müdür Yardımcısı Mustafa Kalender makamda ağırlardı. 

 

  

 Projenin ortak ürün çalışması olarak öğrenci resim ve 

şiirlerinden oluşturulan "Harften Öte Kadın" şiir kitabı Milli 

Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kalender'e takdim edildi. 

 ÖDEV VE PROJELERİMİZE DEVAM EDİYORUZ 
 
 Öğrencilerimiz uzaktan eğitim sürecinde öğretmenle-

rinden gelen ödev ve çalışmaları aksatmadan yapmaya  

devam ediyor. 

 

 Tüm dersleri için ödevlerini güzelce hazırlamaya çalışan öğ-

rencilerimizi kutluyoruz. Başarılarının ve güzel çalışmalarının  

devamını diliyoruz 



UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE DİĞER ETKİNLİKLERİMİZ 

Sayfa 8 

ÖĞRENCİLERİMİZİN  
RESİM ÇALIŞMALARI 

  Uzaktan eğitime devam etti-

ğimiz şu zamanlarda öğrenci-

lerimizin sanatsal çalışmaları 

da devam etmektedir.  

Görsel Sanatsal dersi kapsamın-

da öğrencilerimiz hem covid19 

konulu hem de farklı konularda 

resimler yapmaya ve bizlerle 

paylaşmaya devam ediyor.  
 

 
EVDE KAL ETKİNLİK YAP 

  
Dünya geneli pandemi nede-

niyle yaşanan olumsuz şartla-

rın ve uzaktan eğitim süreci-

nin öğrencilerimizi evde 

kalmaya mecbur ettiği bu 

dönemde öğrencilerimiz 

hobilerine bolca vakit 

ayırmayı ihmal etmiyor.  

  

 Öğrencilerimiz "evde 

kal etkinlik yap" sloganıyla 

birbirinden farklı etkinlikler 

yapmaya devam etmektedir. 
 
 
 
 
 

Kitap okuma, resim yapma, spor 

yapma, yemek ve pasta yapma, 

eğitsel oyunlar oynama, yapboz 

yapma, ev işlerine yardımcı olma 

gibi birçok etkinlik ile evde kal-

maya devam eden öğrencilerimizi 

tebrik ediyoruz. 

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİMİZDEN 
 GÜZEL ÇALIŞMALAR  

 
Özel Eğitim Sınıfları öğrencilerimiz uzaktan 

eğitim sürecinde birbirinden güzel etkinlik-

lerle eğitimlerine devam ediyor. 
 Öğrencilerimiz şiir yazma, resim yapma, türkçe 

ve matematik etkinlikleri, 23 Nisan etkinlikleri gibi bir-

çok etkinlik yapmaya devam etmektedir. Tüm özel  

eğitim öğrencilerimizi güzel çalışmalarından dolayı 

 tebrik ediyoruz. 

  

Pİ GÜNÜ  
ETKİNLİĞİMİZ 

 
Pi Günü, ünlü  

matematik sabiti 

pi sayısı anısına özel kabul 

edilmiştir ve her yıl 14 Mart'ta 

 kutlanmaktadır.  

 

Okulumuz Matematik Öğret-

menlerinden Özen ALİMOĞLU 

öncülüğünde pi günü bu yıl 11 

Mart’ta güzel bir etkinlikle kut-

lanmıştır. Öğrencilerimiz pi işa-

retini tişörtlerine çizerek  

bu güne farkındalık  

oluşturmuştur. Öğretmen ve 

öğrencilerimizi kutlarız.  

 TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ  
      ETKİNLİKLERİMİZ EVDE DE SÜRÜYOR 

Öğrencilerimiz 

uzaktan eğitim 

sürecinde yaratıcı 

çalışmalarına  

evde de devam  

etmektedir.  

Sadece akademik 

dersler ile değil ya-

ratıcı etkinliklerle de evde kalmayı renklendiren 

öğrencilerimiz tahta kaşıktan bebek tasarımı, 

kağıt üzerinde yaratıcı ve hayatı kolaylaştıran 

tasarımlar gibi birçok etkinlik yapmaya devam 

ediyor. Öğrencilerimize güzel çalışmalarından 

dolayı teşekkür ederiz. 



Sayfa 9 

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE KÜLTÜR VE SANAT 

OKUMA ÖNERİLERİ 

  Daha önce farklı şe-

killerde yaşanmış olan 

ve birçok kişinin ölü-

müne sebep olan bir 

salgını bizde yaşadık, 

yaşıyoruz. Bilim ve 

teknoloji alanında ge-

lişmelerin giderek hız 

kazandığı günümüzde; 

insanların bu kadar 

çaresiz kalarak yaşa-

mı evlerine sığdırmak 

zorunda kalacağını 

pek çoğumuz akıl ede-

mezdi  

sanırım. 

Başta Çin olmak üze-

re, birçok ülkede yaşa-

nanları izledik önce. 

11 Mart tarihiyle de 

okullarımızdan ayrıl-

dık ne kadar süreceği-

ni bilmeden…Süreç 

giderek uzadı-herkes 

giderek daha da evine 

kapandı. Bu süreçte 

iyi ki evde kütüphane-

miz var dedim. Üstelik 

içinde  

okumak için can attı-

ğımız-sırasını bekle 

 

 

 

yen okunma-

mış kitaplar-

la. Gün için-

de yaptığı-

mız birçok 

rutin hayatı-

mızdan çı-

kınca bunla-

ra ayırdığım 

zamanı ki-

taplara ver-

dim. Bunlar 

arasında 

mesleğimizle 

ilgili olup bir öğretmen 

olarak okunmasını 

kıymetli bulduklarımı 

sizlerle paylaşmak is-

tedim. 

Mutlaka kendinizden 

bir şeyler bulacak ve 

mutlaka kendinize ye-

nilerini ekleyeceksiniz. 

#okumakaydınlanmak

tadır 

#okumak güzeldir 

#insanöğretmen 

#çocuklargeleceğimiz 

 
Hatice A.DEMİR 

Sosyal Bilgiler Öğrt.  

Doğan CÜCELOĞLU/ ÖĞRETMENİM BAKAR MISIN? 

Kitap, öğretmenin insanın yetişmesinde, yo-

lunu belirlemesindeki  gücünü anlatmış. Veri-

len örneklerle de oldukça etkili olmuş, daha 

ilk sayfalardan kitabın bu amaca ulaştığını 

düşünüyorum. Kendisinin ifade ettiği gibi 

bazen gözlerim doldu ve yutkunmadan devam 

edemediğim sayfalar oldu. 

‘Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, hangi 

eğitim sistemi içinde olursa olsun, öğretme-

nin öğrenci ile göz göze geldiği bir an vardır.  

Bu kitap, öğretmenin öğrenciyle göz göze geldiği anın gücünü 

anlatmaktadır.’ Cümlesiyle ifade ediyor D.CÜCELOĞLU 

Denetim odaklı korku kültürü ve Gelişim odaklı değerler kültürü 

kavramları kullanılıyor. Okudukça ikisi arasındaki ayrım pekişi-

yor. Denetim odaklı korku kültüründe yetişmiş öğretmenlerin 

aynı şekilde yetiştirilmiş öğrencileriyiz bizlerde… Böyle olmaya 

devam mı ediyoruz yoksa Gelişim odaklı değerler kültüründe 

öğrenciler yetiştirmek mi istiyoruz. Etkileyici yaşanmışlıklarla 

verilmiş ikisinin farkı… 

Önce ‘insan’ yetiştiriyoruz vurgusu unutulmamalı. 

ÖĞRENCİLERİMİZİN 
RESİMLERİ EĞİTİM 

TAKVİMİNDE  
 

Görsel Sanatlar Öğ-

retmenimiz Dilek 

Yaşar Sunar tarafın-

dan paylaşılan öğ-

renci çalışmaları 

Eğitim Takvimi hesabından 

da paylaşılmaya devam  

etmektedir.  

 

Öğrencilerimizin çalışmalarını 

"Eğitim Takvimi" hesabında gör-

mek bizleri de mutlu etmektedir. 

Selçuk ŞİRİN / YETİŞİN ÇOCUKLAR 

 20 yıl süren akademik 

çalışmaların bir ürünü olan Ye-

tişin Çocuklar’ da ebeveyn ve 

eğitimcilere sesleniyor. Çocuk-

lar için güzel bir gelecek hayal 

eden herkes okumalı.  

 Selçuk ŞİRİN, Bebeklik-

ten Ergenliğe Çocuk Yetiştirme 

Kılavuzu olarak geçen kitapta 

pratikle terbiye edilmiş kuramsal bilgileri paylaşı-

yor. O kadar önemli noktalara değinilmiş ki altını 

çizmediğim sayfa yok gibi. Çocuk yetiştirmede ebe-

veynler ve öğretmenler için bir başucu kitabı.  
 

 

 

 

 

 

 

 

A.ŞERİF İZGÖREN / MASALLARDA BİR PERİ  

ÇIKAR KARŞINIZA GERÇEK HAYATTA  

ÖĞRETMEN 

 Yazarın ‘Şimdi dönüp bakıyo-

rum da hayatımda fark yaratan öğret-

menlerimin hiçbiri öğretmeye çalış-

mamışlar; değerli hissettirmişler, beni 

birey yerine koymuşlar, kocaman sa-

rılmışlar ve mesleklerini tutkuyla sev-

mişler’ sözleriyle başlıyor kitap. Ken-

dime bu kitabı alırken mesleklerini 

severek yaptıklarını bildiğim arkadaş-

larıma da almıştım, okuduktan sonra 

iyi ki dedim. 

 Ben dönem dönem bu alanda yazılmış kitapları 

okumaktan keyif alırım, çünkü kendimi yenilenmiş hisse-

derim. Bazen sistemin içinde kaybolduğumuzun farkına 

varmayız işte böyle anlarda yolumu aydınlatır ve öğret-

men olarak gücümü tekrar duyumsarım. Bu kitabın bir 

şey öğretme amacı yok, okuduktan sonra çok şey yapabi-

lirim, yapılmalı duygusu oluşturuyor. Kitapta öğretmen, 

anne-baba tutumları yer alıyor ve Gerçek hayattan veril-

miş örneklerle önemsizmiş gibi görünen birçok anın as-

lında ne kadar değerli olduğunu anlıyorsunuz. 



AHMET TAHTAKILIÇ ORTAOKULU 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

•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 

DEĞERLENDİRME KURULU 

(Öğrencilerimiz) 

GÜLBEYAZ YILMAZ 

ALEYNA BAKOĞLU 

AHSEL BELİZ ÖZTÜRK 

ASLI KILIÇ 

DAMLA İLKER 

NEHİR ALTUNBAŞ 

HÜDANUR HACISALİHOĞLU 

ADINA SAHİBİ 

MUSTAFA KAPTAN 

  RÜZGAR GÜLÜMÜZ DÖNÜYOR 
 

 Uzaktan Eğitim sürecinde etkinlik ve projeleri-

miz tüm hızıyla sürüyor.  
 Bu etkinliklerimizden bir tanesi de Teknoloji ve Tasa-

rım dersinde mayıs ayı ile birlikte "BUNU BEN YAPTIM" üni-

tesi ile uygulamaya başladığımız Rüzgar Gülü çalışmasıdır. 

 Rüzgar gülü çalışması ile amacımız hem öğrencilerin 

etkinliklere katıldığını hem de uzaktan eğitimin aralıksız de-

vam ettiğini sembolize etmektir. Uzaktan eğitime devam eden 

tüm öğrenci ve öğretmenlerimiz hazırladıkları rüzgar güllerini 

balkonlarına takmaya devam edecektir. Bu şekilde uzaktan 

eğitime güzel bir farkındalık kazandırmak bizleri mutlu et-

mektedir. Bu çalışmada emeği geçen başta Teknoloji ve 

Tasarım Öğretmenimiz Sevgi Şişmanlar' ı ve diğer öğ-

retmenlerimizi ayrıca tüm öğrencilerimizi kutluyoruz. 

Tel:0(464)6121092 

e-posta: 703607@meb.k12.tr 

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

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

