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Başarılı bir eğitim-öğretim yılını daha huzur ve güven içerisinde sona erdirmenin mutlulu-

ğunu hep beraber yaşıyoruz. Bu eğitim öğretim yılında da bütün okul müdürlerimiz, öğretmenleri-

miz, anne-babalar, çocuklarımızın yarınlara daha iyi daha bilgili daha donanımlı hazırlanmaları 

için ellerinden gelen gayret ve fedakârlığı gösterdiler.  

Acele etmeden hızla hareket ettiğimiz bu yıl geriye dönüp baktığımızda, 8. sınıf öğrencile-

rimizin bizleri çok mutlu eden bir başarı hikayesi oldu. 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde ilimiz-

deki tüm resmi ortaokulların okul idarecileri, 8. sınıf rehber öğretmenleri ve branş öğretmenleri ile 

bir araya gelerek LGS’ye yönelik bilgilendirme ve istişare toplantıları gerçekleştirmiştik. Okudu-

ğunu anlama becerisinin temel alındığı LGS’deki başarımızın artmasında geçmiş yıllardan bugü-

ne uyguladığımız kitap okuma projelerinin başarısının da katkısı olduğu tartışılmaz bir gerçektir.   

 Tüm bu çalışmaların ışığında ektiğimiz fidanlar meyve vermeye başlamış ve öğrencilerimiz 

2019 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Merkezi Sınavında büyük bir başarı göstere-

rek ilimizi tüm Türkiye'de ilk beş derece içerisine sokmuşlardır.  

 Yorgunluk kadar sağlıklı ve belki de yorgunluk kadar etkili bir ilaç aslında yoktur. Nitekim bu 

eğitim öğretim yılında da çok emek verdik, yorulduk ve döktüğümüz her ter damlası bir sonraki 

başarımız için bize birer enerji kaynağı oldu. Eğitim adına verdiğimiz her mücadelede geçmişten 

gelen başarının üstüne daha fazlasını koymayı hedefledik. Bu şehrin bağrından çıkardığı nice 

başarılı şahsiyetlerine nicelerini ekleyerek Rize’nin güzel insanlarına bu gururu yaşatmak istedik. 

Elimizdeki cevherin kıymetini bilip güzel işleyelim istedik. Ve görünen o ki bunu da başardık.  

 BİZ BAŞARDIK… Ve şimdi “BİZ” e teşekkür zamanı; 

 Yakılan eğitim meşalesinin her bir kıvılcımını oluşturan öğrencilerimize, öğretmenlerimize, 

okul yöneticilerimize, milli eğitimdeki çalışma arkadaşlarımıza, velilerimize, yerel ve ulusal basın 

mensuplarımız, STK’larımız olmak üzere tüm eğitim paydaşlarımıza TEŞEKKÜRLER… 

İş ve gönül birliği içerisinde ilimizi her alanda başarıya taşıma, eğitimin niteliğini artırma 

amacımızı daimi kılıp, paylaşımcı bir anlayışla bugüne kadar yapılmış olan güzel ve kalıcı çalış-

maları daha da geliştirip bu çalışmalara yenilerini de ekleyerek ekip ruhuyla çok daha güzel işler 

yapacağımıza inanıyor ve saygılar sunuyorum. Şimdi tatil zamanı. 

    Yaşar KOÇAK 

Milli Eğitim Müdürü 



 Gerçekliğin algı yönetimiyle yeniden tanımlandığı bir gösteri ve imaj ça-

ğında yaşıyoruz. Her kişi ve kurum kendini anlatabildiği ve görünebildiği kadar 

tanınıyor. Bir kamu kurumu olarak bizim de kendimizi bunun dışında görme 

şansımız yok. İl müdürlüklerinde de böyle stratejik işleri Ar-Ge birimleri yapıyor. 

 Kamuoyunu ve üst yöneticilerimizi doğru bilgilendirme anlamında 6 aylık 

periyotlarla Ar-Ge bültenleri yayınlıyoruz. Adına Ar-Ge bülteni desek de daha 

çok İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün etkinlik bülteni şeklinde bir içerikle çıkıyor 

karşınıza. Sadece Ar-Ge Birimimizin araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerini 

paylaşmıyoruz. Zaten Ar-Ge birimleri de il müdürlüklerimizin etkinlik ve organi-

zasyon servisleri gibi çalıştığından, çelişkili bir durum değil. 

 Neler yapmadık ki şu altı ayda araştırma ve geliştirmeden başka… Albüm lansmanları, sempozyum 

ve çalıştaylar, 2023 Eğitim Vizyonu konferansları… Üniversite ile protokol, Türk sanat müziği konseri, 

öğretmenler arası masa tenisi ve voleybol turnuvaları, proje yazma eğitimleri bir çırpıda hatırlayabildikleri-

miz.  

 Bunların içinden, bu dönem yaptığımız en iyi işlerden biri olan Eğitimde Başarılı Uygulamalar adlı 

dijital platformumuzdan bahsetmek istiyorum. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün resmi web sayfası üzerinden 

çalışan Rize İstatistik Takip (RİSTA) adında ödüllü bir platformumuz var. Milli Eğitim Müdürümüz Sayın 

Yaşar KOÇAK’ın da teşvikiyle platforma  “Eğitimde Başarılı Uygulamalar” adında bir modül ekledik. Okul-

larımız yaptıkları iyi işleri çarpıcı bir başlık, kısa özet, ayrıntılı açıklama bölümlerini doldurarak ve uygula-

maya ait fotoğrafları da ekleyerek buradan paylaşabiliyorlar. Tabii editörlerimiz tarafından kontrol edildik-

ten sonra yayına veriliyor. 

 Modülü hazırlarken, okullar ve öğretmenler tatlı rekabet içerisinde yaptıkları güzel etkinlikler, uygu-

lamalar ve projelerini paylaşmaktan kaçınabilirler mi diye bir endişemiz de vardı. Modül açılalı henüz üç 

ay bile olmadan 650 başarılı uygulama girişi yapılmış olması endişemizi boşa çıkardı. Zaten öğretmenlik 

mesleği doğası gereği verici ve paylaşımcıdır, öğretmenlikte ketumluk ve bildiğini kendine saklamak ol-

maz.  

 İlk girişler biraz eskiye ait, çok basit ve bazıları da eğitimde başarılı uygulama niteliği olmayan okul 

haberleri niteliğinde olsa da durum gelecek adına umut verici diyebiliriz. Sayıları az da olsa, Türkiye ça-

pında yaygın etkisi olabilecek çalışmalar Rize Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından da 

paylaşılıyor. Amacımız sadece paylaşmak değil, paylaşılan uygulamaların okullar ve öğretmenlerimiz ta-

rafından takip edilip kendi okul ve sınıflarında da uygulanmasını sağlamak. 

 İnanıyoruz ki bir okul veya öğretmenin başardığını bütün hepsi başarabilir. 

 Evet, dolu dolu bir sezon geçirdik, oldukça zengin bir bülten çıktı ortaya. Erinmeden, yüksünmeden, 

bu bizim birimin işi değil demeden mili eğitimin bütün faaliyetlerinde en önde koşan Ar-Ge Birimindeki 

tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim. 

           Selçuk TORPİL 

Strateji Geliştirme Şube Müdürü 
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RİSTA ile iyi örneklerin paylaşımı üst seviyeye çıktı. 

 Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi tarafından oluşturu-

lan ve MEB Yenilikçilik Ödüllerinde bölge derecesi alan 

RİSTA (Rize İstatistik Takip Sistemi) okullarda yapılan 

iyi örneklerin ve haberlerin paylaşılması ile vazgeçilme-

zimiz haline geldi. Öğretmenlerin paylaşımları ve güzel-

liklerin diğer okullarda da uygulanmaya başlaması ili-

mizde bir sinerji yarattı. Milli Eğitim Müdürümüz Yaşar 

KOÇAK’ın katıldığı her toplantıda RİSTA sisteminde 

yapılan ve yapılacak paylaşımları önemsediğini belirt-

mesi, ayrıca paylaşımlara yorumlar yapması okulları-

mızda iyi örneklerin çoğalmasını sağlamıştır.  

https://rize.meb.gov.tr/rista/egitimde-basarili-uygulamalar.asp  

DOĞUŞ ÇAY VE TOBB İLKOKULUNDAN ÖRNEK PROJE 

İlimiz Doğuşçay ve TOBB İlkokulu öğrencileri 
“Sıfır Atık Projesi” kapsamında Tuzcuoğlu Memiş Ağa 
Parkında halkımıza bez çanta ve pazar filesi dağıttılar. 

Atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesille-
re daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak ama-
cıyla Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendi’nin hima-
yelerinde hayata geçirilen “Sıfır Atık Projesi” ilimizde de 
karşılığını buldu. İsrafın önlenmesini, kaynakların daha 
verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılma-
sını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri 
dönüştürülmesini kapsayan “Sıfır Atık Projesi” kapsa-
mında Doğuş Çay İlkokulu ve TOBB İlkokulu öğrencile-
rimiz tarafından vatandaşlarımıza dağıtılan 1000 adet 
bez çanta ve pazar filesi halkımız tarafından takdir ve 
beğeni kazandı. 

https://rize.meb.gov.tr/rista/egitimde-basarili-uygulamalar.asp


Sayı: 11 3 Rize MEM Ar-Ge 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür-
lüğünce yürütülen Hami projesi kapsamında; 
Özel Rize Çözüm Ortaokulu ve Taşlıdere Ga-
zi Ortaokulu işbirliğiyle “School Maker Faire" 
etkinliği gerçekleştirildi. 

Müzikten ata sporumuz okçuluğa ka-
dar birçok etkinliğin iç içe olduğu programda 
katılımcılar bilim, sanat ve sporu bir arada ya-
şama fırsatı buldular. 

YEŞEREN HİKAYELER... 

 Öğrencilerimiz yazma becerilerini geliştirme faaliyetleri kapsamında oluşturdukları kitapları-
nı, Milli Eğitim Müdürümüz Yaşar KOÇAK’a hediye ettiler. 

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu 4.sınıf öğrencileri “Yeşeren Hikâyeler” kitabını, 
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri  "Benim Hikayem" adlı hikaye kitabını Milli Eğitim Mü-
dürümüz Yaşar KOÇAK’a takdim ettiler. 
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2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda, 
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ikinci yarısın-
da okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimize 
yönelik her ay bir seminer çalışması gerçek-
leştirdik. Seminerlerin ilki Başkent Üniversite-
si Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet ÖZDE-
MİR’in sunumuyla “Güçlü Yarınlar İçin 2023 
Eğitim Vizyonu” konferansı  oldu. 

Eğitim meselesinin bütüncül bir bakış 
açısıyla ele alınarak, çocuklarımızı bütün 
yönleriyle kuşatmış bir eğitim sistemini yönet-
me çabası içinde olunması gerektiğinin üze-
rinde duran Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR’ e su-
numun ardından günün anısına hazırlanmış 
hediye takdiminde bulunuldu. 

“SERVET HOCA İLE 2023 EĞİTİM VİZYONU” KONFERANSI 
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 Öğretmen ve yöneticilerin gelişimlerine 
yönelik, Eğitimci Yazar Muhammet YILMAZ 
tarafından mesleki çalışma dönemi faaliyeti 
olarak önce okul müdürlerimize yönelik  
“Okulda Eğitim Yönetimi ve Öğretim Liderli-
ği” semineri düzenlendi. Ardından Hasan 
Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öncülüğünde öğretmenlerin katılımıy-
la “Etkili Öğretmenlik” semineri düzenlendi.  
 
 Eğitimci Yazar Muhammet YILMAZ 
Haziran mesleki çalışma dönemi faaliyeti 
olarak Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisemiz öncülüğünde “Etkili Sınıf Yö-
netimi Atölye Çalışması” gerçekleştirdi.  

EĞİTİMCİ YAZAR MUHAMMET YILMAZ İLE  OKUL YÖNETİCİLERİMİZE VE 

ÖĞRETMENLERİMİZE YÖNELİK SEMİNER ÇALIŞMALARI 

Bakanlığımız YEĞİTEK Genel Müdürlüğü 
tarafından, 10-12 Haziran 2019 tarihleri arasında 
Rize Öğretmenevinde Ar-Ge birimimiz koordinesin-
de "Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı" gerçekleştiril-
di. 

İlimiz genelinde farklı kademelerdeki okullar-
da görev yapmakta olan, ağırlıkla matematik ve fen 
bilimleri branşlarındaki 50 öğretmenin katılım sağla-
dığı çalıştayda konuşan Milli Eğitim Müdürümüz 
Yaşar KOÇAK "Farklı disiplinleri bütünleştirerek 
anaokulundan üniversiteye kadar araştıran, üreten 
ve yeni buluşlar yapabilen, proje üretebilen bir nes-
lin yetiştirilmesini amaçlayan bu yeni yaklaşım bü-
tün dünya için bir zorunluluk haline gelmiştir." ifade-
lerini kullandı ve hem katılımcı öğretmenlere hem 
de eğitmenlere teşekkür etti. 

Çalıştayda katılımcı öğretmenlerin grup ha-
linde proje hazırlama, yaratıcı drama gibi farklı et-
kinliklerle STEM yaklaşımına dair becerilerini arttır-
maları hedeflenmiştir. 

STEM EĞİTİM ÇALIŞTAYI 
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Bakanlığımızın da 2023 Eğitim Vizyonunda temel aldığı “mutlu çocuk” temasını engin bil-
gisiyle paylaşmak üzere Ankara Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ tara-
fından il geneli öğretmen ve idarecilerimize konferans düzenlendi. 

Gençlik Merkezi salonunda gerçekleştirilen “ Mutlu Çocuklar Yetiştirmek” konferansının 
açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürümüz Yaşar KOÇAK “Dünya değişiyor, sorunlar da 
değişiyor. Farklı bakış açılarına ihtiyaç var. İşte bu ihtiyaç ile davetimizi geri çevirmeyerek ara-
mızda bulunan Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ hocamıza değerli zamanlarını ayırmalarından 
dolayı teşekkür ediyorum. Artık eğitimden beklentimiz, eğitilmiş insanların bulundukları ortamlar-
da bazı şeyleri problem olarak görmeleri ve bu problemlere çözüm üretmeleridir. Bu konudaki 
çözüm ise öncelikle mutlu bireyler yetiştirmek olmalıdır.” dedi. 

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye’deki oku-
löncesi ve sınıf öğretmenlerine yönelik düzenlenen "Okul-Aile İşbirliğini Geliştirme Eğitimi" se-
minerleri ilimizde  Ar-Ge Birimimiz koordinesinde 25 öğretmenimiz tarafından verildi.  

İl Milli Eğitim Müdürümüz Yaşar KOÇAK, Şube Müdürümüz Selçuk TORPİL ile birlikte 
seminer salonlarına misafir olup eğitim görevlileri ve kursiyerlerle bir süre sohbet ettiler. Grup 
çalışması şeklinde, etkinlik temelli ve uygulamaya dayalı olarak yapılan eğitimlerden kursiyer-
lerin oldukça memnun olduğu göze çarptı. 

OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ 
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TÜRK MÜZİĞİNİ TANITMA VE DESTEKLEME PROJESİ RİZE’DE 

Milli Eğitim Bakanlığı hima-
yesinde, öğretmen ve öğrencilere 
Türk müziğini ve enstrümanları ta-
nıtmak amacıyla İstanbul Devlet 
Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı 
Aylin ŞENGÜN TAŞÇI ve ekibinin 
katılımıyla Türk Müziğini Tanıtma 
ve Destekleme Projesi başlatıldı. 

Proje kapsamında ilimiz İs-
mail Kahraman Kültür Merkezi sa-
lonunda “Örneklemeli Türk Müziği 
Tarihi Semineri” veren İstanbul 
Devlet Türk Müziği Topluluğu ses 
sanatçısı Dr. Aylin ŞENGÜN TAŞ-
ÇI ile ekibi öğrencilere ve öğret-
menlere Türk müziğinin geçirdiği 
aşamaları, geçmişten günümüze 
ilgi çekici anekdotlarla anlattı. Se-
minerde, müziğin tarihsel boyutu 
aktarılarak, geleneksel enstrü-
manlar tanıtılıp gençlerin bu enst-
rümanlarla tanışması sağlandı. 
Seminerde ayrıca El-Kindi (801-
873), Farabi (873-950), İbn-i Sina 
(980-1037), Sadettin Kaynak 
(1895-1961) ve Münir Nurettin 
Selçuk (1899-1981) gibi Türk mü-
ziğine gönül vermiş sanatçılar ve 
hayat hikayeleri hakkında bilgiler 
aktarıldı. Ninnilerden mehter müzi-
ğine, tasavvuftan Osmanlı sultan-
larının bestelerine, unutulmayan 
bestekârların eserlerine ulaşan 
geniş çerçevede bir müzik dinletisi 
gerçekleştirildi. 
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 TÜBİTAK Yarışmalarına Yönelik Proje Yazma Semineri  

TÜBİTAK 2204-A/B kodlu Lise Öğrencileri ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Ya-
rışmasına sunulacak projelere danışmanlık yapmaya istekli öğretmenlerimiz için Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi ve Müdürlüğümüz iş birliğinde proje yazma semineri düzenlendi. Ar-Ge 
birimimiz koordinesinde düzenlenen seminerde Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Danışma-
nı Prof. Dr. Asim KADIOĞLU ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Serdar MAKBUL eğitmen olarak yer aldılar. 

İlimiz genelinde ortaöğretim ve ortaokul öğretmenlerimizden oluşan 30’ar kişilik öğretmen 
gruplarına verilen seminerler 2 gün sürdü. Uygulamalı eğitimlerin ağırlıkta olduğu seminer-
de gruplara ayrılan öğretmenler edindikleri bilgilerle kendi projelerini oluşturdular. Seminer so-
nunda ise hazırladıkları bu projeleri sunarak eğitimlerini tamamladılar. 

 

FATİH ANADOLU LİSESİNDE DOLU DOLU BİR GÜN 

Ortaöğretim kurumlarımızca yürütü-
len “Kariyer Günleri Etkinlikleri” kapsamında 
Fatih Anadolu Lisesince davet edilen Milli 
Eğitim Müdürümüz Yaşar KOÇAK, RTE 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mi-
marlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 
Banu BEKÇİ ve Çoruh Epsaş Bölge Müdü-
rü Mehmet AYDIN  öğrencilere birer sunum 
yaptılar. 
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 Rize Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Türk Telekom Güzel Sanatlar 
Lisesi iş birliğiyle yöresel türkülerin tanıtımı amacıyla "Rize Türküleri Albümü"  oluşturuldu. 
 Bu proje ile; bu şehrin halk kültürüne bir katkı sağlamayı, unutulmaya yüz tutmuş 
türkülerimize ve değerlerimize sahip çıkmayı amaçladık.  
 Güzel sanatlar lisesi öğretmenleri, yöneticileri ve öğrencileri sayesinde bir başarı öyküsü 
yazdık. Birlik beraberlik içinde olmak sözümüzü, sazımızla birleştirdik. İstedik ki; bu şehrin 
kültürel ve sanatsal yönüne ışık tutabilelim. Rize Türküleri albümü ile Rize halkını 
türkülerimizle buluşturduk ve gördük ki sosyal medya aracılığıyla tüm Türkiye'de beğeni ile 
takip edilen bir çalışma oldu.  

Rİ ZE TÜ RKÜ LERİ  ALBÜ MÜ  
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“OKULUM RİZE” ÇALIŞMALARIMIZ.. 

 Rize Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi olarak 
MEB 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan ´´Doğal, tarihî 
ve kültürel mekânlar ile bilim-sanat merkezleri ve mü-
zeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarının, müfredatlarda 
yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili kullanıl-
ması ´´ amacıyla ilgili olarak 2018-2019 Eğitim Öğretim 
Yılı İkinci Dönem Zümre Öğretmenler Kurularında ilimiz 
ile ilgili ders dışı öğrenme ortamları ile ilgili anket çalış-
mamızı tüm öğretmenlerimiz ile yaptık.  

 Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim  öğ-
retmenlerimizden oluşturduğumuz 27 kişilik proje ekibi-
mizle yaptığımız ilk toplantının ardından ders dışı ören-
me ortamlarımızı ve kazanım ilişkilendirme çalışmaları-
mızı başlattık. Elektronik ortamda tüm branş öğretmen-
lerimizin derslerine ilişkin tabloda 1050 kazanımı me-
kanlarla eşleştirmesi sonucunda ilimizde 186 ders dışı 
öğrenme ortamı belirlendi. Daha sonra yapılan değer-
lendirmeler ile bu mekanlardan 67 tanesinin “Okulum 
Rize” kılavuzunda yer alabileceği belirlendi. Ve kılavuz 
oluşturma çalışmalarımızı başlattık. Çalışmalar doğrul-
tusunda proje ekibimizle birlikte üç farklı günde üç ayrı 
güzergahta bulunan mekanlarımızı ziyaret ederek okul 
dışı öğrenme ortamlarında kazanımların nasıl elde edi-
leceğini gözlemledik.  

 Haziran dönemi öğretmenlerimizin mesleki çalış-
maları kapsamında taslak olarak yayımladığımız kıla-
vuz doğrultusunda tüm okullarımız ders dışı öğrenme 
ortamlarını ziyaret ederek ders dışı öğrenme ortamla-
rında gerçekleştirebilecekleri faaliyetler hakkında bilgi 
aldılar. Eylül ayında tüm öğretmenlerimiz ile buluştura-
cağımız kılavuzda kazanım-mekan tablolarımız ile me-
kanlarımızın tanıtıldığı bölümler yer alacaktır.  

 1.Gün. Fındıklı Huzur Evi, Fındıklı Evleri, Arde-
şen Etnoğrafya Müzesi, Fırtına Vadisi Ziyaretçi Merke-
zi, Kemer Köprüler, Zil Kale, Tarzan Park, Alabalık Te-
sisi, Ayder Yaylası, Kız Kalesi 

 2.Gün:Pazar Radar Üssü, Çayeli Ağaran Şelale-
si, Doğal Yaşam Müzesi, Cumhuriyet Çay Fabrikası, 
Fatma Nuri Erkan Bilim Sanat Merkezi, Rize Gıda 
Kontrol Laboratuvarı, Türk Telekom Güzel Sanatlar Li-
sesi, Üçel Helva, Andon Su Arıtma, Riçev, Kurşunlu 
Cami, Rize Kalesi 

 3.Gün: İkizdere Şimşirli ve Güneyce Hacı Şey 
Camileri, Çaykur Paketleme Fabrikası, Pileki Mağarası, 
Atatürk Müzesi, Rize Müzesi, Merkez Kodlama Atölye-
si, Rize itfaiyesi, Meteoroloji Müdürlüğü, Ziraat Botanik 
Bahçesi ve Çay Araştırma Enstitüsü 

 Ders dışı öğrenme ortamlarında incelemelerde 
bulunarak buralarda kazanımlarımızı hangi faaliyetler 
ile verebileceğimizin planları oluşturulmuş olup kılavu-
zumuzda yer alacaktır.  
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TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLAN YÜZEN OKULLAR PROJEMİZ DEVAM EDİYOR... 

“Yüzen Okullar” Projesinde bu yıl itibariyle 1120 öğrencimize ücretsiz yüzme eğitimi veril-
mektedir. Her öğrenci 8 seans Beden Eğitimi ve Oyun ders saatlerinde havuzla buluşuyor ve te-
mel yüzme becerilerini öğreniyor. Projede hedef kitlemiz dezavantajlı bölge okullarımızdaki 4. 
sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Bu yıl itibariyle Merkez ilçenin yanı sıra Ardeşen, Pazar, Ça-
yeli, Güneysu, Derepazarı, İyidere, Kalkandere ve İkizdere ilçelerimizdeki öğrencilerimiz de pro-
jeden faydalanmaktadır. 

“Yüzen Okullar Projesi” Milli Eğitim Bakanlığı Yenilikçilik Ödülüne de layık bulunmuş olup 
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariye Türkiye genelinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve 
Spor Bakanlığı iş birliğinde “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” ismiyle uygulanmaya başlanmıştır. 

SPORLA BÜYÜYORUM  PROJESİ 

Rize Valiliğinin himayesinde, Rize Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rize Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen  “ Sporla Büyüyorum “ Projesi bu yıl da devam ediyor. 

Üç yıldır devam eden projede öğrencilerimiz Beden Eğitimi ve Oyun/Spor derslerinde üc-
retsiz taşınarak derslerini Gençlik Merkezi salonlarında antrenör eşliğinde 9 farklı (basketbol, 
jimnastik, dağcılık, güreş, judo, hentbol, taekvondo, karate, masa tenisi) branşta etkinlik yap-
maktadır.  Her yıl değişmekle birlikte bu yıl Atatürk Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, İs-
tiklal İlkokulu, TOBB İlkokulu ve Ömer Halaç İşitme Engelliler Anasınıfının dahil olduğu proje ile 
toplamda 718 öğrencimiz bu projeden yararlanmaktadır. 

Müdürlüğümüzün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte 

yürüttüğü “Yüzen Okullar” ve “Sporla Büyüyorum” Projelerin-

de görev yapan koordinasyon ekibi ve antrenörlerimiz, İl Milli 

Eğitim Müdürümüz Yaşar KOÇAK ve Gençlik ve Spor İl Mü-

dürü Mustafa ÇELİK ile Rize Öğretmenevinde düzenlenen 

kahvaltıda bir araya geldi. 

İl Müdürümüz Yaşar KOÇAK, her iki projede görev yapan 

bütün ekibe özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti  
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MİNİK KALPLER OKUL-KULÜP PROJESİ  

 ÇAYKUR Rizespor’un geleceğini 
oluşturmak adına geçen yıl organize edi-
len ´Minik Kalpler Okul-Kulüp´ Projesi bu 
yıl Rize’nin İkizdere ilçesinden başladı. 
Milli Eğitim Müdürlüğü, Çaykur Rizespor 
ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında 
imzalanan protokolün ardından ´Minik 
Kalpler Okul-Kulüp´ Projesi ilk olarak 
İkizdere Merkez İlk ve Orta okulunda uy-
gulandı. Bu yıl yeniden start alan proje 
ile Rize’deki yetenekleri belirlemeye de-
vam edeceklerini söyleyen Altyapı Yöne-
ticisi Serkan KARAVİN “Amacımız sporu 
geniş kitlelere yaymak, çocukları futbolla 
tanıştırmak, Çaykur Rizespor sevgisini 
aşılamak ve kulübümüze yetenek havu-
zu oluşturmaktır.  

 Proje ile son 2 yılda 15250 öğrenci-
ye forma dağıtıldı. Proje Rize dışında ya-
şayan öğretmenlerden de ilgi görmekte. 

RTEÜ İLE EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ  

 Rize ilindeki fen liseleri ve      

sosyal bilimler lisesi ile proje imam 

hatip liseleri ve proje meslek lisesin-

deki eğitim hizmetlerinin niteliğinin 

artırılması amacıyla RTEÜ Rektörü 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN ile Rize 

Milli Eğitim Müdürü Yaşar KOÇAK 

arasında “Eğitimde İş Birl iği          

Protokolü” imzalandı. 
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Rize Valiliği himayesinde yürütmekte olduğumuz KodlaRize Projesi kapsamında kodlama 
festivalimizin 3.sünü Ali Metin Kazancı Rize Lisesi fuaye alanında gerçekleştirdik. 

Bu yılki festivalde 11 ilçemizin yanı sıra Merkez ilçe okullarımızın da katılımıyla robotik ve 
yazılım alanında olmak üzere toplam 81 proje sergilendi. İlçelerimize kazandırdığımız kodlama 
atölyeleri ile 95 okulda 8671 öğrenciye kodlama eğitimi verilmiş olup proje başlangıcından itiba-
ren 3 yıl içinde toplam 19.233  öğrenciye kodlama eğitimi verilmiştir. 

Festival kapsamında ilçe elemelerinin yapılmasıyla il finali düzenlenen Kodlama Yarışma-
sında öğrenciler yarışmada verilen görevleri 1 saat boyunca kodlayıp robotlara yükledi. Robotla-
rın verilen görevleri yerine getirme başarısına göre de sıralama yapıldı. Buna göre Kodlama Fes-
tivali kapsamında düzenlenen yarışmada; 

1. Ardeşen Alparslan Ortaokulu 
2. Çayeli Merkez Atatürk Ortaokulu 
3. Güneysu Özel Bilge Ortaokulu olmuştur. 
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ÖĞRETMENLER ARASI VOLEYBOL VE MASA TENİSİ TURNUVALARIMIZ  

Öğretmenler arası birlik beraberliği ruhunu 
güçlendirmek, kurumlarına karşı işbirliği, paylaşım 
duygularını geliştirmek ve okul dışı zamanlarını 
sportif bir faaliyetle değerlendirmek amacıyla müdür-
lüğümüz tarafından organize edilen öğretmenler ara-
sı voleybol turnuvamız oynanan final müsabakaları 
ile sona erdi. 

18 Mart tarihinde başlayıp merkez ve diğer 
ilçelerden toplam 57 okul 465 öğretmenimizin katıldı-
ğı müsabakaların şampiyon okulu final müsabaka-
sında Pazar 10 Mart MTAL’i  yenen Fındıklı Muam-
mer Çiçekoğlu Ortaokulu oldu. 

 Tevfik İleri Anadolu Lisesi spor salonunda 
oynanan finalin ardından dereceye giren okullarımı-
za madalya ve kupaları yapılan törenle veril-
di.  Öğretmenler arası turnuvasının ŞAMPIYON oku-
lu Fındıklı Muammer Çiçekoğlu Ortaokuluna ödülleri-
ni İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yaşar KOÇAK 
tarafından verildi. 

 Müdürlüğümüzce organize edilen 72 erkek ve 6 kadın öğretmenimizin katıldığı İl Geneli Öğ-

retmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Salonunda oy-

nanan final müsabakaları ile sona erdi. Final müsabakaları sonunda dereceye giren erkek ve ka-

dın öğretmenlerimize madalya ve kupaları İl Milli Eğitim Müdürümüz ve şube müdürleri-

miz  tarafından verildi.  Dereceye giren öğretmenlerimizi tebrik ediyor, turnuvaya katılan tüm öğ-

retmenlerimize teşekkür ediyoruz.   
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Geleceğin Altın Şefleri Yarışıyor  

Milli Eğitim Müdürlüğümüz organizasyo-
nuyla teori ile uygulamanın birleştiği bir köprüde 
ve 2023 Eğitim Vizyonu ışığında ilimiz genelin-
deki mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencileri 
arasında “Geleceğin Altın Şefleri Yarışıyor” ye-
mek yarışması düzenlendi. 

Mesleki ve teknik eğitimin önemine işaret 
eden yarışmaya 7 ilçeden 8 okulumuz 3’erli ta-
kımlar halinde toplamda 24 öğrencimiz ile katıl-
dı. İlimizde bulunan 2 Turizm Otelcilik Lisesinin 
yanında bünyesinde yiyecek ve içecek alanı bu-
lunduran 6 okulumuz öğrencilerinin katıldığı ya-
rışmanın açılış konuşmasını yapan Müdürümüz 
KOÇAK “Ülkemiz yemek kültürü bakımından 
çok büyük bir zenginliğe ev sahipliği yapıyor. 
Neredeyse her il, her ilçe farklı yemek kültürleri-
ne sahip. Hatta bu yemeklerin ünleri ülke geneli-
ne yayılmış, meşhur olmuştur. Gaziantep denin-
ce akla baklava gelir, Urfa denince ciğer, Adana 
denince kebap, Adıyaman denince çiğ köfte, 
Rize denince balık, muhlama hemen gözümü-
zün önünde belirir. İşte bu lezzetleri yaratan ve 
kültürel birikimimizi yansıtan mutfaklarımıza ka-
liteli eleman yetiştirme hedefiyle yola çıkan okul-
larımızın katkısı elbette ki yadsınamaz. Bu ma-
nada gelecekteki mesleklerini icra ederken 
önemli bir deneyime sahip olacakları bu yarış-
maya katılan öğrencilerimizi ve onlara emeği 
geçen tüm öğretmenlerimizi gönülden kutluyor, 
başarılar diliyorum.” dedi. 

Heyecanlı geçen yarışmanın sonunda 
her katılımcıya katılım belgeleri verilirken dere-
ceye girenlere de ödülleri takdim edildi.  
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LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI  

 Bu yıl 50.’si gerçekleştirilen TÜBİTAK Lise 

Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın böl-

ge sergisi Milli Eğitim Müdürümüz Yaşar KO-

ÇAK’ın da katılımıyla Erzurum’da gerçekleştirildi. 

 On ilin katılımıyla dört gün süren TÜBİTAK 

50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 

Erzurum Bölge Sergisi Atatürk Üniversitesi Tekno-

kent’te yapıldı. Gençleri düşünmeye, gözlem yap-

maya, merak etmeye, merak ettikleri konuları 

araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacak-

ları problemlere yenilikçi ve özgün çözümler ürete-

bilmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK 

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tara-

fından düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Pro-

jeleri Yarışması’nın Erzurum Bölge Sergisinde 12 

farklı alanda 100’e yakın proje sergileniyor. İl Milli 

Eğitim Müdürümüz KOÇAK, ilimizin 7 proje ile 

temsil edildiği yarışmanın sergi açılışına katıldı. 

Stantları tek tek gezen Müdürümüz KOÇAK öğ-

rencilerden projeleri ile ilgili bilgi aldı. 

 Rize Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi ola-

rak 30 ortaöğretim öğretmenimizle Erzurum Bölge 

Sergis’ni ziyaret ederek, katılan proje sahibi okul-

larımıza ve öğrencilerimize destek verdik. Rize 

Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Nilay Çelik 

ve Öznur Saruhan'ın  hazırladığı “Unutulmuş Bir 

Değer: Vefanın Resim Sanatının Gücüyle Hatırla-

tılması” adlı proje Erzurum Bölgede birinci olduk-

tan sonra, Türkiye Finallerinde üçüncülük ödülünü 

aldı.  
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13. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 

 Bu yıl 13.’sü gerçekleştirilen TÜBİTAK 

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Ya-

rışması’nın bölge sergisi, Milli Eğitim Mü-

dürümüz Yaşar KOÇAK’ın ve 30 ortaokul  

öğretmenimizin katılımıyla Erzurum’da ger-

çekleştirildi. 

 Ortaokul öğrenimine devam eden öğ-

rencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim 

alanlarında araştırma yapmaya teşvik et-

mek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut 

bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağ-

lamak amacıyla düzenlenen sergide 12 

farklı alanda 100’e yakın proje sergilendi. İl 

Milli Eğitim Müdürümüz KOÇAK, ilimizin 12 

proje ile temsil edildiği yarışmanın sergi 

açılışında stantları tek tek gezerek öğrenci-

lerden projeleri ile ilgili bilgi aldı. 

 

 13. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Yarışmasında Fındıklı 
Sümer Ortaokulu, “Mevsimlik Tarım Göçü 
Yaşayan Ailelerin Demografik Analizi” adlı 
projesi ile Elazığ’da yapılan Türkiye final-
lerinde Coğrafya alanında Türkiye üçün-
cüsü oldu.  
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TRAFİK BİLGİ YARIŞMASI  

Milli Eğitim Müdürlüğü İle Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde 2019 Yılı Trafik Haftası Etkinlik-
leri kapsamında düzenlenen İlkokul Öğrencileri Arası Trafik Bilgi Yarışmasına Rize Merkez’de 
bulunan 11 ilkokuldan üçer öğrenci katıldı. 

İlkokul 4. sınıf Trafik dersi kazanımlarına göre hazırlanan bilgi yarışmasında öğrencilerimiz 
eğlenirken öğrendiler ve keyifli vakit geçirdiler. 

Kurtuluş İlkokulu öğrencileri Alperen HATİBOĞLU, Elvin Yağmur AVLUK ve Ahmet Hilmi 
MANKAN tüm soruları doğru yanıtlayarak birinci oldular.  Yarışmanın ikincilik ve üçüncülük ödülü 
ortak olduğundan yedek sorular sonucunda TOBB İlkokulu ( Şevval KIRDAL, Muhammet Eymen 
AYDIN ve Elif Ecrin UZUN) ve Doğuş Çay İlkokulu (Naz KARACULA, Bade KANDEMİR ve Dam-
la Ceren ÖZGÜR) yarışmayı ikinci olarak tamamladılar.  

Mart ayında ilimizde bulunan özel öğretim okulları-
mız ile yapılan toplantıya 18 okulumuz katıldı. Toplantıda 
Milli Eğitim Bakanlığının “Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye” 
sloganıyla ortaya koyduğu 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde 
yer alan “Yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine yöne-
lik özel ve resmi eğitim kurumları arasında işbirliği“ ve “Özel 
okullar ile resmi okullar arasındaki sosyal dayanışma ve 
bütünleşmeyi artırmak için ortak proje ve platformlar oluştur-
ma” hedefleri doğrultusunda Özel Öğretim Kurumları Genel 
Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan, Ar-Ge birimimiz 
ile Özel Öğretim Şubemiz tarafından koordine edilen “Hami 
Projesi” nin tanıtımı yapıldı.  

Yapılan toplantı ile ilimizde 9 özel okulumuz ile 9 
devlet okulumuz; resmî ve özel okulların etkileşimini artır-
mak, eğitim öğretimde öğrencilerin akademik başarı ve sos-
yal becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla iş birliği 
protokolü imzalamaya karar verdi. Yapılan iş birlikleri neti-
cesinde ortaya çıkan projeler Ar-Ge birimimizce değerlendi-
rilerek bu yıl ki çalışmalar tamamlandı. 

HAMİ PROJESİ (YARIŞMA)TANITIMI YAPILDI 

Özel Pazar Çözüm Ortaokulu ve Hüseyin 

Sarıoğlu Ortaokulu işbirliği ile gerçekleşti-

rilen proje bu yıl ilimizi temsil etmeye hak 

kazanmıştır. 
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 5 - 12. sınıf öğretim programları çerçevesinde; öğrencilerin bilimsel çalışmalar gerçekleştir-
me konusunda teşvik edilerek bilimsel yaklaşım becerilerine katkı sağlanması, farklı bilişsel, du-
yuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması, araştırma 
tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin tabana yayılarak öğrencilere kazandırılması 
amacıyla her yıl düzenlenen 4006 Bilim Fuarları bu yıl da ilgiyle takip edildi. 

 47 okulumuzda bilim fuarı gerçekleştirildi. Fuarlarımızın ilkinin açılışı Bakan Yardımcımız 
Sayın İbrahim Er’in katılımı ile Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Bilim Fuarı ile 
yapıldı. Merakla ve heyecanla ilgi gören bilim, teknik, fen, edebiyat ve kültür projeleri öğrencilerin 
başarılı sunumlarıyla ziyaretçilere tanıtıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın İbra-
him ER´in öğrencilerle sıcak sohbetleri dikkat çekti. Kendilerini tek tek tebrik ettikten sonra proje 
okulunun yapmış olduğu çalışmaların takdire şayan olduğunu belirten Sayın İbrahim ER, bilim 
fuarlarının tüm okullar için önemine değindi.  
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 Stratejik planlar, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz için öncelik taşıyan amaç ve alanların belirlenmesi ve 
bu yönde yapılacak çalışmaların eşgüdüm içerisinde yürütülebilmesi için yön gösterici belgeler olması ne-
deniyle değerlidir. Bunun için yeni stratejik planımızı hazırlarken öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin, 
öğrencilerimizin ve diğer paydaşlarımızın görüşlerini türlü biçimlerde alarak taslak planımızı oluşturmuş 
bulunmaktayız.  
 2019-2023 Stratejik Plan çalışmalarına Bakanlığımız tarafından belirlenen takvim doğrultusunda ilçe 
milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan plan ekiplerine yönelik Rize Öğretmenevinde yapılan stratejik 
planlama eğitimi ile başlandı.  Eğitim boyunca Millî Eğitim Müdürlüğümüzün misyon, vizyon ve değerleri 
doğrultusunda stratejik plan hedeflerine dair çalışmalar yapıldı. Stratejik plan hedefleri doğrultusunda 
amaçlar ve göstergeler yazıldı. Gelen ekipler gruplara ayrılarak her grup farklı hedefler üzerinde çalıştı ve 
görüşlerini belirtti. Gün sonunda hazırlanan çalışmalar sunuldu. 
 Eğitimlerde ayrıca durum analizi üzerine bilgiler verildi. Misyon, vizyon, temel ilke ve değerler bölüm-
lerine dair grup çalışmaları yapıldı. Sonraki günlerde ise amaç, hedef ve performans göstergelerinin 2023 
Vizyonumuz çerçevesinde oluşturulması çalışmaları gerçekleştirildi. 

Yol Haritamız Şekilleniyor 
 İlçe plan ekiplerine yönelik yapılan eğitimin ardından il genelinde plan yapacak 234 kurumumuzda 
oluşturulan plan ekiplerine yönelik eğitimler beş ayrı grupla farklı merkezlerde gerçekleştirildi.  Hiç şüphe-
siz çıktığımız bu yolda ana aktör öğretmendir. Bilgi ve beceriler, öğretmenlerimizin şefkati, hoşgörüsü ve 
kazandırdığı değerler ışığında öğrenilmektedir. Yol haritamızın çerçevesi öğretmen, öğrenci, aile ve okul 
başlıklarından oluşmaktadır. Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu kapsamında yapılan sunumlarda kurum 
tanıtımı, paydaş analizi ve diğer başlıklar ile mevcut durum analizi ile ilgili bilgiler verildi. Misyon, vizyon ve 
temel değerler üzerinde durularak, geleceğe yönelim bölümüne ilişkin (Amaçlar, Hedefler, Stratejiler ve 
Eylemler) çalışmalar yapıldı. 
 İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak bugüne kadar başardıklarımız bütün paydaşlarımızın ortak anlayış 
ve çabasıyla mümkün olabilmiştir. Taslak şeklinde hazırlanan planımızda altı çizilen amaç ve hedeflerin 
hayata geçirilmesi konusunda da yine hepimizin gerekli özeni ve çalışma azmini göstermesi en büyük di-
leğimiz. 
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 Rize'nin Fındıklı ilçesinde bulunan 
Muammer Çiçekoğlu Ortaokulu tarafın-
dan AB Proje Ekibiyle birlikte KA101 
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği kap-
samında hazırlanan “Yaratıcılık ve Tek-
noloji Entegrasyonu İçin Avrupa Yolla-
rında” isimli proje Türkiye Ulusal Ajansı 
tarafından hibe almaya hak kazandı. 

GÜNEYSU İLÇESİNDE PROJE HAZIRLAMA SEMİNERİ... 

 20-21 Nisan 2019 tarihlerinde Gü-
neysu Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu 
İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda 
yapılan proje hazırlama semineri, Rize İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi ta-
rafından verildi. Okul idarecilerimiz ve 
öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekle-
şen seminer, ilçede yapılacak projelerin 
hazırlanması açısından çok verimli oldu. 
Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE bi-
rimi olarak tüm kursiyerlerimize katılımla-
rı için teşekkür ediyor, ilçemiz için güzel 
projeler çıkmasını temenni ediyoruz.  

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK AVRUPA'DA UYGULANAN 
ETKİNLİK UYGULAMALARI 

 Rize Milli Eğitim Müdürlüğü olarak “Okul Ön-
cesi Dönemde Özel Gereksinimli Çocuklara Yö-
nelik Avrupa'da Uygulanan Etkinlik Uygulamala-
rı” adlı 2019-1-TR01-KA101-068430  nolu  Okul 
Eğitimi Personel Hareketliliği (KA101) proje baş-
vurumuzu yapmış bulunmaktayız. Sonuçların 
açıklanmasını bekliyoruz.  
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2023 Eğitim Vizyonu tanıtım ve bilgilendirme toplantısı İl Milli 

Eğitim Müdürümüz Yaşar KOÇAK, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

idarecileri, okul müdürleri ve öğretmenlerin katılımıyla Rize 

Öğretmenevinde gerçekleştirildi. 

Milli Eğitim müdürümüz Yaşar Koçak’ın konuşmasının ardın-

dan 2023 vizyon belgesinde ortaya konan 18 başlık altında 

oluşturulan çalışma grupları kendi alanları ile ilgili görüşlerini 

ortaya koyarak sunumlarını gerçekleştirdiler. 

Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Medeniyeti Sempozyumu 

2019 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edilmesi 
münasebetiyle Milli Eğitim Müdürlüğümüz öncülüğünde Rize Sosyal Bilimler Lisesi tarafından 
"Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Medeniyeti" konulu öğrenci sempozyumu İsmail Kahraman Kültür 
Merkezinde düzenlendi. 

Öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumdan oluşan sempozyumun oturum 
başkanlığını RTEÜ İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.  Süley-
man TURAN´ın yaptığı  birinci oturumunda 5 okulumuzdan, 5 öğrencimiz, beş ayrı bildiri sundu-
lar: 

Öğleden sonra yapılan ve oturum başkanlığını RTEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölü-
mü Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Eyüp KUL´un yaptığı ikinci oturumda ise 6 okulumuzdan, 6 
öğrencimiz, altı ayrı bildiri sundular. 
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Adı Soyadı Görevi Telefon E-posta 

Selçuk TORPİL Şube Müdürü 0505 249 10 79 selcuktorpil@gmail.com 

Adı Soyadı Görevi Telefon E-posta 

Mustafa GÜVEN Ar-Ge Koordinatörü 0532 600 83 90 baskan3853@gmail.com 

Resul KUL ASKE 0505 626 42 41 resulkul@gmail.com 

Adı Soyadı Görevi Telefon E-posta 

Onur KASAP PEK 0542 673 86 77 kasaponur@windowslive.com 


