
 

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI 

TEMELEĞİTİM 

(MERKEZ İLÇE) 

 

 

SINIF/ALAN/BRANŞ:1.Sınıf 

TOPLANTI TARİHİ:03.09.2021 

TOPLANTI YERİ:Vakıflar İlkokulu 

 

ZÜMRE BAŞKANI BİLGİLERİ: 

ADI SOYADI:A.Emre AYDIN 

İLÇE/OKULU: RİZE /Cumhuriyet İlkokulu 

TELEFON/MAİL: 0506308 78 28 /  a.emreaydin@hotmail.com 

 

ZÜMRE BAŞKAN YARDIMCISI BİLGİLERİ: 

ADI SOYADI:Mehmet BAYKAL 

İLÇE/OKULU: RİZE / Dörtyol Şehit Halil Sadıkoğlu 

TELEFON/MAİL:0505 954 30 80 / memetbykal@hotmail.com 
 

 

 

ALINAN KARARLAR: 

 

1-Zümre başkanının A.Emre AYDIN olmasına karar verildi 

 

2-Çay tarımından dolayı dezavantajlı duruma düşen öğrenciler için ekstra tedbirler alınmasına karar verildi.  

 

3-Salgın koşullarına göre kul dışı öğrenme ortamlarının planlanmasına karar verildi. 

 

4-Ders araç-gereçleri, kütüphane ,laboratuar ve işlik gibi okul imkanlarından planlama yaparak azami 

şekilde yararlanılmasına karar verildi.  

 

5-Ders kitaplarının yanı sıra EBA içeriklerinden ve eğitim sitelerinden faydalanılmasına karar verildi. 

 

6-Ders planlarının salgın süreci göz önünde bulundurularak yapılmasına karar verildi. 

 

7-1. Sınıf zümreleri olarak yapılan etkinliklerin paylaşılması ve etkileşimin sağlanması için internet 

platformu oluşturulmasına karar verildi. 

 

8-Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerle bireysel çalışmalar yapılmasına karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2021-2022 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI 
RİZE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI 
 
 

SINIF      : 2. SINIF 

TOPLANTI TARİHİ: 03/09/2021 

TOPLANTI YERİ    : VAKIFLAR  İLKOKULU 

ZÜMRE BAŞKANI : Elif Açıl ÖZAY 

OKULU                  : TOBB İlkokulu    

ALINAN KARARLAR 

1.Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenerek planlama yapılmasına, 

2.Hazır bulunuşluk düzeyine uygun bireysel çalışmalar yapılmasına, 

3.Pandemi  koşullarına uygun olarak kazanımlara uygun gezi- gözlem faaliyetlerinin faydalı olacağına, 

4.Eğitim- öğretimde verimliliği artırmak için eğitim portallarının, web 2.0 araçlarından azami ölçüde yararlanılmasına, 

5.Rize 2.Sınıf İl Zümresi grubunun aktif olarak kullanılmasına, 

6. Yapılan planların, faaliyetlerin grupta paylaşılmasına, 

7. Ölçme değerlendirme çalışmalarında kitapta yer alan ölçeklerin dışında farklı ölçme değerlendirme ölçeklerinin  de 

kullanılabileceğine, 

8. Velilerle iletişimin sürekliliğine,Rehberlik Servisi ile iletişim sağlanmasına, 

9. Mesleki  eserler ile eğitim öğretim alanındaki gelişmelerin  İl Zümre grubunda paylaşılmasına karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI 

TEMEL EĞİTİM 

(MERKEZ İLÇE) 

 

 

SINIF/ALAN/BRANŞ  : 3. SINIFLAR 

TOPLANTI TARİHİ    : 03.09.2021 

TOPLANTI YERİ        : VAKIFLAR İLKOKULU 

ZÜMRE BAŞKANI      : Nezahat MAZGAL  

 

 ALINAN KARARLAR 

1.Pandemi nedeni ile okul dışı gezilere ara verilip okul içi faaliyetlerinin ön plana alınmasına 

, pandeminin el verdiği düzeyde gezi gözlemlerin isteğe bağlı planlanmasına, 

2. Okulun farklı birimlerinin kullanılabilmesi için okul idaresinin düzenleyeceği çalışma 

planına uygun hareket edilmesine, 

3.Pandemi süreci nedeni ile grup çalışmalarının minimum düzeye çekilip ,öğrencilerin 

bireysel olarak zevk alıp eğleneceği etkinliklere ağırlık verilmesine, 

4.Fen Bilgisi dersini bu yıl tanıyacak öğrencilerimiz için gözlem deney gibi etkinliklere 

imkanlar dahilinde bolca yer verilmesine,(okul bünyesinde) 

5. Mesleki gelişim açısından yayınlanan eserlerin takip edilmesine 

6. Kazanımlar sınıfa sunulurken bir önceki yılın kazanımlarının hatırlatılarak3. Sınıf 

kazanımlarına devam edilmesine, 

7. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin Rehberlik Servisi ile işbirliği içinde gereken 

yönlendirmelerin yapılmasına ve İYEP ‘ten faydalanılmasına  karar verilmiş, yukarıda 

sıralanan kararlar alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI 

TEMEL EĞİTİM 

(MERKEZ İLÇE) 

 

SINIF/ALAN/BRANŞ: 4.SINIFLAR 

TOPLANTI TARİHİ: 03.09.2021 

TOPLANTI YERİ: VAKIFLAR İLKOKULU 

 

ZÜMRE BAŞKANI BİLGİLERİ:  

ADI SOYADI: Yıldıray ÖZKURT 

İLÇE/OKULU: MERKEZ/ÇAY İLKOKULU 

TELEFON-MAİL: 05416024919- yil1985diray@gmail.com 

 

ALINAN KARARLAR: 

1. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı süresince covid-19 salgın tedbirlerine en üst seviyede riayet 

edilmesine karar verildi. 

2. İlerleyen süreçte salgın ile ilgili olası yaşanacak olumsuz gelişmeler halinde öğretmenlerin geçen 

seneki tecrübelerinden de yararlanarak zaman kaybetmeden uzaktan eğitime hazırlıklı olmasına karar 

verildi. 

3. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinde sosyal mesafenin korunmasına ve 

hijyen kurallarına dikkat edilmesine; ayrıca “ Çağdaş Öğretim Yöntemleri ”  olan “ Beyin Fırtınası, 

Kavram Haritası, Balık Kılçığı ” gibi yöntemlerin de derslerin işlenişi esnasında uygulanmasına 

karar verildi.  

Derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesine, 

eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olmasına,  mümkün olduğunca görsel ve işitsel materyallere 

yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemlerle desteklenmesine; soru – cevap, sonuç çıkarma, 

sonuç cümlesi yazma,        kavram haritası, araştırma – inceleme, gösterip yaptırma, yaparak 

yaşayarak öğrenme,                                                                                                                                                                                           

grup çalışması ve drama (sosyal mesafeye dikkat ederek), beyin fırtınası, resimleme, tartışma, 

istasyon tekniği, örnekleme gibi yöntem ve tekniklere yer verilmesine karar verildi.                                                                                                                                                             

4. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince değerlendirme sınavlarının 

yapılmasına karar verildi. 

5. Yıllık plânlarda tema ve ünite sürelerinin çalışma takvimine göre düzenlenmesine, pandemi sürecine 

göre, MEB’in alacağı kararlara göre; yapılan plânlamalarda, uygulamalarda, kutlamalarda 

değişiklikler yapılabileceğine karar verildi. 

6. Salgın sonrası süreçte çocuklarda görülmesi olası korku ve kaygı gibi olumsuz duygulanım 

durumlarının etkilerinin en aza indirilebilmesi için gerekli görülen durumlarda okul rehberlik 

servisleriyle iletişim halinde olunmasına karar verildi. 

 

7. Öğrencilere temizlik, sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığının öneminin özellikle içinde bulunulan 

pandemi sürecince seviyelerine uygun bir biçimde anlatılmasına karar verildi. 

8. Atatürkçülük konularının incelenerek yıllık plânlara uygun olacak şekilde dağıtılarak 

yerleştirilmesine, derslerde konulara bağlantı kurularak işlenmesine karar verildi. 

9. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için ailelerle iletişimin güçlendirilmesine ve bireyselleştirilmiş 

eğitim programları (BEP)’nın yapılmasına karar verildi. 

mailto:yil1985diray@gmail.com


10. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılmasına, 

derslerde teknolojinin kullanılarak eğitim - öğretim yapılmasının olumlu ve kalıcı davranışların 

oluşmasına katkı sağlanmasına, yazılım ve etkileşimli tahtalardan, ayrıca EBA, vb. sitelerden 

yararlanılmasına karar verildi. 

11. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan araç-gereç ve benzeri öğretim 

materyallerinin ünitelerin işlenmesine başlamadan önce, ünite ile ilgili ders araç gereçlerinin 

belirlenerek eksik olanların temin edilmesine, derslerde etkinlikler için gerekli olan araç gereçlerin 

de;  önceden öğrencilere duyurulmasına,  ayrıca öğrencilerin geçen seneden kalan ders araç-

gereçlerinin öncelikli olarak kullandırılmasına karar verildi. 

12. Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin 

plânlanmasında; covid-19 salgını nedeniyle önceden gezi tarihi belirlenemediği ancak şartların 

düzelmesi ve elverişli olması durumunda gezi plânlamasına karar verildi. 

13. Covid-19 sebebiyle sınıf kitaplığından kitap alışverişi yapılamayacağından öğrencilerin  

okuyacakları kitapları  sınıf öğretmenlerinin yönlendirmeleri ile (Bakanlığımızın uygun gördüğü 

yayınları)  kendilerinin temin etmelerine karar verildi. 

14. Covid-19 salgını nedeniyle veli toplantılarının seyreltilmiş olarak veya uzaktan toplantı 

yöntemlerinden biriyle yapılmasının uygun olacağına, velilerle iletişime yine özen gösterilmesine 

karar verildi. 

15. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre ortaöğretim kurumlarına geçişlerine kılavuzluk edecek 

tanıtıcı programların hazırlanması maddesinin 2.dönem zümre toplantısında görüşülmesine karar 

verildi. 

16. Değerler eğitimi plânlamasının rehber öğretmenle birlikte yapılmasının uygun olacağına, Sosyal 

Etkinlikler Yönetmeliği’nin incelenip işlerin yönetmeliğe uygun yapılmasına karar verildi.  

Toplantı sağlık , işbirliği ve başarı dilekleriyle sonlandırıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL  EĞİTİM 
SENE BAŞI  ARAPÇA DERSİ MERKEZ İLÇE ZÜMRE TOPLANTISI 

Branş:ARAPÇA 

Toplantı Tarihi: 03.09.2021 

Zümre Başkanı: Mine KORKMAZ 

Zümre Başkan Yardımcısı: Seha Yaren CAN 

                                                 ALINAN KARARLAR 

1)Uzaktan eğitim sürecinde Arapça okuma becerisinde geri kalan öğrenciler için derslerde  metin okuması  yapılması  

kararlaştırıldı. 

2)Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Materyal (dogm.eba.gov.tr) adresindeki  Arapça dersine yönelik sunulardan, 

etkileşimli kitaplardan ve soru havuzundan yararlanılması kararlaştırıldı. 

3)Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin Arapça yazı becerilerinin ilerlemesi için yazı çalışmaları üzerine 

ödevlendirilmeleri kararlaştırıldı. 

4)6. 7. Ve 8.sınıf öğrencilere  önceki senenin genel tekrarı yapılması kararlaştırıldı 

5) Uzaktan eğitim sürecinde yapılma imkanı olmayan sınıf içi oyun etkinliklerine ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. 

6)Arapça derslerinde muhadeseye (konuşma)  ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. 

7)Sınıflarımızda mevcut olan etkileşimli tahtalardan wordwall.com.tr ve learningapp.com.tr sitelerinden öğrencilere 

etkinlikler yapılması kararlaştırıldı… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI 

TEMEL EĞİTİM MERKEZ İLÇE 

SINIF /ALAN /BRANŞ : BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

TOPLANTI TARİHİ        :03.09.2021 

TOPLANTI YERİ             :MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU 

ZÜMRE BAŞKANI BİLGİLERİ  : 

ADI SOYADI   : MEHMET NUHOĞLU 

İLÇE/OKULU :MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU 

TELEFON -E MAİL :0505 364 67 33   mehmet_nuhoglu@hotmail.com 

ZÜMRE BAŞKAN YARDIMCISI BİLGİLERİ : 

ADI SOYADI : ERTUĞRUL KIRCI 

İLÇE /OKULU  : HÜSEYİN YARDIMCI ORTAOKULU 

TELEFON - E MAİL  : 0505 802 78 68 

ALINAN KARARLAR  : 

1. Başkanlığa Mehmet NUHOĞLU yardımcılığına Ertuğrul KIRCI seçildi. 

2. Beden eğitimi derslerinde ihtiyaç duyulan spor malzemelerinin tedariki konusunda okul idaresi ve okul aile 

birliğinden talepte bulunulacak. 

3. Özel gereksinimi olan öğrenciler için BEP planları hazırlanacak. 

4. Ölçme ve değerlendirmede 2 sınav 2 ders içi etkinlik notu verilecek. 

5. Beden eğitimi derslerinde temassız bireysel etkinlik ve yarışmalara dayalı , sosyal mesafe ve hijyen 

kurallarına uygun etkinlikler yapılacaktır. 

6. Beden eğitimi dersinin olduğu günlerde öğrenciler spor kıyafetleri ile gelecek ve günü öyle 

tamamlayabilecektir. 

7. Beden eğitimi ders ve etkinlikleri için okul dışı ortam ve alanlarından faydalanılması kararları alınmıştır. 
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2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

1. Dönem Zümre Toplantısı 

 
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım(BTY) Dersi - Merkez İlçe Zümresi 

 
Toplantı Tarihi   : 03.09.2021 

Zümre Başkanı   : İbrahim İSMAİLOĞLU (Fatih Ortaokulu) 

Zümre Başkan Yardımcısı : Sevinç DEMİRAY YILDIRIM (Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu) 

 

ALINAN KARARLAR 

1- Zümre başkanı olarak İbrahim İSMAİLOĞLU, başkan yardımcısı olarak Sevinç DEMİRAY YILDIRIM’ın görev 

alması kararlaştırılmıştır. 

2- Bir önceki dönem zümre toplantısında alınan kararlar incelenmiş ve bu kararlar doğrultusunda hareket 

edildiğine karar verilmiştir. 

3- Öğrenci başarısını arttırmak amacıyla tüm alanlardaki öğretmenlerle iş birliği yapılmasına karar verilmiştir. 

4- Okul dışı öğrenme ortamlarının Covid19 andemi şartlarıda dikkate alınarak aktif olarak kullanılmasına karar 

verilmiştir. 

5- BT sınıflarının birçok okulda donanım olarak yetersiz kaldığı ve bazı okullarımızda BT sınıfı olmadığı ifade 

edilmiştir. BT sınıflarının eksikliklerinin tespit edilip okul idaresine bildirilmesine karar verilmiştir. 

6- BT öğretmenlerinin çalışma programlarını uygun yerlere asarak, diğer zümre öğretmenleriyle paylaşarak, BT 

sınıfının diğer zümre öğretmenleriyle bizlerin koordinasyonunda kullanılmasına karar verilmiştir. 

7- Derslerin verilmesinde; düz anlatım, problem çözme, gösterip yaptırma, soru-cevap, bilgisayar destekli 

öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasına karar verilmiştir. 

8- Öğretim programına sadık kalarak yıllık, ünite, günlük planların yapılmasına karar verilmiştir. 

9- Dönem içerisinde iki sınavın yapılmasına karar verilmiştir. Sınavlar BT sınıfının yeterliliği dikkate alınarak 

uygulama yapılabileceği gibi, test, klasik veya karma şekilde yapılabilecektir. 

10- Alanımız ile ilgili yeni gelişmelerin diğer zümre öğretmenleri ile paylaşılıp eğitim sürecine dahil edilmesine 

karar verilmiştir. (Uzaktan eğitim yazılımları, paket programlar vb..) 

11- Alanımız ile ilgili ve yetenekli öğrencilerin okul rehberlik servisi ile paylaşılmasına ve bilişim alanına 

yönlendirilmesi konusunda rehberlik çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir. 

12- FPBTR görevlendirmesi yapılan öğretmen arkadaşlarımızın okullarımızdaki iş ve işlemleri dikkatle takip 

etmesine, gerekli eksiklikleri okul idaresine bildirmesine karar verilmiştir. 

13- EBA destek noktaları okullarımızda geçen yıl itibariyle kurulmuştur. Kullanım ihtiyacının tekrar ortaya çıkması 

durumunda EBA destek noktalarına her türlü desteğin verilmesine karar verilmiştir. 

14- Okullarımızda kurulan Faz 1 ve Faz 2 etkileşimli tahtalarının(ET)bir çoğunun garanti süresi sona ermiştir. Bu 

tahtaların bundan sonraki süreçte donanımsal bakımları okullarımıza mali yük getirecektir. Garanti süresi 

biten bu tahtaların ilden tek noktadan bakım ve onarımlarının yapılmasına imkân sağlayacak bir 

düzenlemenin yapılmasının faydalı olacağına karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI-RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

ZÜMRE TOPLANTISI 

TEMELEĞİTİM 

(MERKEZ İLÇE) 

 

 

SINIF/ALAN/BRANS: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

TOPLANTI TARİHİ: 03/09/2021  

TOPLANTI YERİ: Mahmut Celalettin Ökten imam Hatip Ortaokulu 

 

ZÜMRE BAŞKANI BİLGİLERİ: 

ADI  SOYADI: Nazmiye AYHAN  

ILÇE/OKULU: Merkez Hasan Sağır İHO 

TELEFON- E MAIL: 0542 534 47 53- n. farisi@outlook.com.tr 

 

ZÜMRE BAŞKAN YARDIMCISI BİLGİLERİ: 

ADI SOYADI:Ercan ERSOY 

 İLÇE/OKULU:RAİHL 

TELEFON-EMAIL: 

 

ALINAN KARARLAR: 

 

1-  Sene başı zümre toplantısında yapılan seçimle zümre başkanının Nazmiye Ayhan olması kararlaştırıldı.  

2-  Sene sonu zümrede alınan karar gereği eksikliklerin giderilmesi için egzersiz açılması kararlaştırıldı. 

3-  Okul dışı öğrenme ortamları için Rize MEM yayınladığı kitapçıktan faydalanılması kararlaştırıldı. 

4- Din Kültürü, Peygamberimizin Hayatı ve Kur'an dersleri için okuma kitabının belirlenip buna paralel olarak 

belirlenen kitapların takip edilmesi ayrıca periyodik olarak derslerde meal okumalarının yapılması 

kararlaştırıldı. 

5- 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi'nde Hz Peygamberin hayatının öğrencilerin bilişsel düzeylerinin 

üstünde olduğu görülmekte, konunun 4. sınıf düzeyinde ele alınması tavsiye kararı alındı. 

6- Bazı ders kitaplarının PDF'si korumalı ve ters şekilde yüklendiği tespit edilmiştir. Bu sorunların giderilmesi 

tavsiye karar alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI 

(TEMEL EĞİTİM / ORTAÖĞRETİM) 

(MERKEZ İLÇE / İL) 

SINIF/ ALAN/BRANŞ : FEN BİLİMLERİ 

TOPLANTI TARİHİ : 03.09.2021 

TOPLANTI YERİ  : MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU 

 

ZÜMRE BAŞKANI BİLGİLERİ: 

ADI SOYADI  : ERSİN ÇOLAK 

İLÇE/OKUL   : MERKEZ / MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU 

TELEFON- E MAİL : 05533670004 – ersinclk@outlook.com 

ZÜMRE BAŞKAN YARDIMCISI BİLGİLERİ: 

ADI SOYADI  : ÇİĞDEM ÖZDEMİR 

İLÇE/OKUL   : MERKEZ / FATİH ORTAOKULU 

TELEFON- EMAİL  : 05321346543- cigdemalpayozdemir@gmail.com  

ALINAN KARARLAR:  

1. Yüzyüze eğitimde de yine PhET vb simülasyon araçlarının, web 2.0 araçlarının ve eğitsel 

oyunların kullanılmasına 

2. Whatsapp grubunda öğretimi kolaylaştıcı etkinliklerin paylaşılmasına 

3. Dönem konularına başlamadan önce öğrencilerin hazırbulunuşluklarına göre plan yapıp 

eksikliklerinin giderilerek yeni konuya başlanmasına 

4. İmkanlar ölçüsünde okul dışı öğrenme ortamlarının kullanılmasına 

5. 5., 6. ve 7. sınıfların DYK’ları kapatıldığı için öğrencilerin eksikliklerinin giderilmesi için il 

milli eğitim tarafından öğretmenlerin egzersiz vb. uygulamalarla desteklenmesinin istenmesine 

ya da bu eksiklerin giderilebilmesi adına okul türü fark etmeksinizin bilim uygulamaları dersi 

seçilmesinin tavsiye edilmesine 

6. Salgın süreci devam ettiği için laboratuvarların hijyen ve mesafe kurallarına riayet edilerek 

kullanılmasına 

7. Öğretimi etkili hale getirip öğrenme eksiklerini en aza indirebilmek için kazanımlara uygun 

materyallerin hazırlanıp öğretim ortamında kullanılmasına 

8. İl genelinde yapılacak ölçme değerlendirmede birlik sağlamak adına 1.yazılıların Kasım ayının 

1.haftasında ve 2.yazılıların Ocak ayının 2.haftasında yapılmasına 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir 
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2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI TEMEL EĞİTİM MERKEZ İLÇE 

 

SINIF/ALAN/BRANŞ : Görsel Sanatlar 

TOPLANTI TARİHİ : 03.09.21 

TOPLANTI YERİ  : Merkez Atatürk Ortaokulu 

 

ZÜMRE BAŞKANI BİLGİLERİ: 

ADI SOYADI  : Merve Şeyma ARDUÇ 

İLÇE/OKULU  : Rize Merkez / Hasan Sağır İ.H.O. 

TELEFON/E MAİL  : 05545724353 / evrem-61@hotmail.com 

 

ZÜMRE BAŞKAN YARDIMCISI BİLGİLERİ: 

ADI SOYADI  : Erol DİLBER 

İLÇE/OKULU  : Rize Merkez/ Çaykur Ortaokulu 

TELEFON/E MAİL  : 05058835861 / erol_dilber@hotmail.com  

 

ALINAN KARARLAR: 

1- Düzenlenecek olan yarışmalarda değerlendirme kurulunun belirleyeceği malzeme ve 

tekniklere uygun çalışmalar yaptırılmasına, 

2- Yapılan çalışmaların sanal videolarla ya da yüz yüze okul panolarında sergilenmesine, 

3- Öğrencilerin hayal gücünü geliştirecek, özgüven kazandıracak çalışmaların yapılmasına,  

4- Hazırlanacak planların Rize ilinin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına uygun olmasına, 

5- Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre Güzel Sanatlar Liselerine yönlendirilerek takibinin 

yapılmasına, 

6- Yıllık planların hazırlanırken yüz yüze ve uzaktan eğitime uygun olacak şekilde 

düzenlenmesine karar verildi. 
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                                               2021-2022 EGİTİM-ÖĞRETİM YILI  

RİZE / MERKEZ İLÇESİ  

İNGİLİZCE DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU  

TOPLANTI TUTANAĞI 

  

TOPLANTI TARİHİ: 03/09/2021 

TOPLANTI YERİ :Merkez Atatürk Ortaokulu 

TOPLANTI SAATİ : 13.30 

 

Zümre Başkanı: Fatih AKSOY                 Başkan Yardımcısı: Mahir DURMUŞ 

Taşlıdere Gazi Ortaokulu                                                      Hüseyin Yardımcı Ortaokulu  

Tel: 05432600770                                                       Tel: 05545663056 

   

                                                                ALINAN KARARLAR 

 

1) Öğrencilerin eksiklerinin giderilmesine yönelik çalışmaların yapılmasına, 

2) Öğrencilerimize maske, mesafe ve hijyen kurallarının davranış haline getirilmesi için gerekli 

kazanımların  kazandırılmasına ve velilerimizin bilgilendirilmesine, 

3) İlk okullarda iki ders saati verilen İngilizce dersinin, müfredatı yetiştirmede sıkıntıya sebep 

olmadığı yalnız tekrar etmek, pratik yapmak, öğrenilenleri pekiştirmek için yeterli olmadığı 

dile getirilip, ilk okullarda da İngilizce dersinin seçmeli ders olarak seçilmesinin yararlı 

olacağına,  

4) Özellikle sekizinci sınıfta sınava girecek öğrencilerin, sınava daha iyi hazırlanabilmeleri, 

diğer sınıf düzeylerinde, öğrenilenlerin pekiştirilebilmesi için kaynak kitap tavsiyesinde 

bulunulabileceğine,  

5) İlkokullarda 3 ve 4. sınıflarda,  orta okullarda ise 5 ve 6. Sınıf ders kitaplarının bazı 

ünitelerinin çok yoğun olduğu, ard arda bir çok konunun verildiği dile getirilerek, kitapların 

hazırlanırken bunun göz önüne alınılmasının yararlı olacağına, 

6) Öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak 

çalışmaların planlanması ve uygulanmasına,  

7) Zümreler ve şube rehber öğretmenleri arasındaki işbirliğinin artırılarak devam ettirilmesine 

karar verildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

MERKEZ İLÇE ZÜMRE TOPLANTISI 

 (TEMEL EĞİTİM- İLKÖĞRETİM MATEMATİK) 

SINIF/ALAN/BRANŞ : İlköğretim Matematik 

TOPLANTI TARİHİ : 03/09/2021 

TOPLANTI YERİ : Atatürk Ortaokulu 

ZÜMRE BAŞKANI BİLGİLERİ: 

ADI SOYADI  : Beyzanur ERKAN 

İLÇE/OKUL  : Merkez/ Veliköy Uzun Mustafa Kopuz Ortaokulu 

TELEFON- E MAİL : 05316905789- beyzanurerkann@gmail.com 

ZÜMRE BAŞKAN YARDIMCISI BİLGİLERİ: 

ADI SOYADI  : Esra DEMİRCİ 

İLÇE/OKUL  : Merkez/ Mahmut Celalettin Ökten İmam-Hatip Ortaokulu 

TELEFON  : 5548525083/ esradmrrci@gmail.com 

ALINAN KARARLAR 

1) Salgın hastalık döneminde meydana gelen eksik öğrenmeleri gidermek için konu öğretimine 

başlanırken geçmiş kazanımların tekrar edilmesine, 

2) 8. sınıf öğrencilerinin konu eksiklerinin destekleme ve yetiştirme kurslarında giderilmeye 

çalışılmasına, 

3) Okul dışı öğrenme ortamlarının salgın sonrasına ertelenmesine, 

4) Matematik dersinde mümkün olduğunca EBA ve diğer matematik yazılımlarının kullanımına,  

5) Birinci dönem birinci yazılı sınavların kasım ayının 1. veya 2. haftasında, ikinci yazılı sınavların 

ise ocak ayının 1. veya 2. haftasında yapılmasına, 

6) İl genelinde deneme sınavlarının devam etmesine ve öğrencilerin içsel motivasyonunu arttırmak 

için bilgi yarışmalarının yapılmasına, 

7) Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin eksiklikleri destek eğitimi ile telafi edilmesine, 

8) Ortaöğretim okulları tanıtımının dönem başında yapılmasına, 

9) MEB tarafından gönderilen kitapların daha fazla etkinlik ve soru içermesi gerektiğine karar 

verilmiştir. 
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2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI 

TEMEL EĞİTİM (MERKEZ İLÇE/İL) 

 

SINIF/ALAN/BRANŞ  : Müzik 

TOPLANTI TARİHİ  : 03/09/2021 

TOPLANTI YERİ   : Merkez Atatürk Ortaokulu 

 

ZÜMRE BAŞKAN BİLGİLERİ 

 

ADI SOYADI   : Elif KÖSE BULUT 

İLÇE/OKULU   : Reşadiye Zihni Derin Ortaokulu/Merkez 

TELEFON / e-MAİL  : 0553 595 5808 / karadenizli-061@hotmail.com 

 

ZÜMRE BAŞKAN YARDIMCISI BİLGİLERİ 

 

ADI SOYADI   : Yavuz ŞİMŞEK 

İLÇE/OKULU   : Hüseyin Yardımcı Ortaokulu/Merkez 

TELEFON / e-MAİL  : 0554 697 4670 

 

ALINAN KARARLAR 

 

1. Zümre başkanı Elif KÖSE BULUT eşliğinde açılış konuşması yapıldı. Başkan yardımcısı Yavuz 

ŞİMŞEK ve yazman olarak Zeynep KÜÇÜKALİ seçildi. Bir önceki dönem kararlar incelendi ve 

değerlendirmesi kararlaştırıldı. 

2. Eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasında bazı güçlüklerin yaşandığı kararlaştırıldı. 

Bu güçlüklerin; öğrencilerin derse tam katılımının sağlanamaması, zamanın yeterli olmaması, 

pandemi etkisiyle müzik dersinin diğer derslerin gölgesinde kaldığı olarak belirtildi. Yüzyüze 

eğitim süreciyle birlikte bu güçlüklerin öğrencilerin katılımı ile beraber en aza indirileceği 

vurgulandı. 

3. Ölçme değerlendirme konusunda Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun hareket edileceği 

konusunda karar alındı. 

4. Sının ortamlarının pandemiye uygun hazırlanması için gerekli tedbirlerin alınacağına karar 

verildi. 

5. İçinde bulunduğumuz pandemi süresinin gidişatına göre Rize il genelindeki müzik öğretmenleri 

olarak bir proje yapılması kararına varıldı. 

6. Müzik dersine ilgili ve yetenekli öğrencilerin Güzel Sanatlar Lisesine teşviki konusunda 

yürütülen çalışmaların devem ettirilmesi ve lisenin tanıtılması kararı alınmıştır.  
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2021 -2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI 

TEMEL EĞİTİM ( OKUL ÖNCESİ) 

( MERKEZ İLÇE ) 

 

 

SINIF / ALAN / BRANŞ :OKUL ÖNCESİ  
TOPLANTI TARİHİ  :03.09.2021 

TOPLANTI YERİ  :GÜLBAHAR HATUN ANAOKULU 

 

ZÜMRE BAŞKANI BİLGİLERİ: 

ADI SOYADI   :Aygün AYDIN 

İLÇE / OKULU   :Çay İlkokulu 

TELEFON – E MAİL: 
 

ZÜMRE BAŞKAN YARDIMCISI BİLGİLERİ: 

ADI SOYADI   : Dilek ÖZDEMİR 
İLÇE /OKULU   : Kurtuluş İlkokulu 

TELEFON – E MAİL: 

 

ALINAN  KARARLAR : 

 

1. Zümre başkanı Çay ilkokulu Aygün AYDIN , Zümre başkan yardımcısı Kurtuluş ilkokulu Dilek 

ÖZDEMİR seçildi.  

2. Yazmanlar Gülbahar Hatun Anaokulu Yeliz YILMAZ , Hüseyin Yardımcı İlkokulu Merve 

Emine TURAN seçildi. 

3. Covid geçiren veli ve çocuktan karantina süreci bitiminde PCR testi istenmesi kararlaştırıldı. 

Anne baba ve çocuktan HES kodu istenerek E devlet üzerinden takip edilmesine karar verildi.   

4. Pandemi koşullarında okul dışı oyun alanlarının kullanılmasında bir sorun olmadığı ve bundan 

sonraki süreçte de kullanılmasına karar verildi. 

5. Covid 19 ‘ un nefes yoluyla geçtiği ve oyuncakların çocuklara bölünmesinin gerekli olmadığına 

karar verildi. Eğitim araç gereçlerinin ve oyuncak kutularının sıklıkla dezenfekte edilmesine 

karar verildi.  

6. Trafik eğitim alanı , Tenis ve Basketbol alanlarının okul öncesi eğitimde kullanılması için ilgili 

birimlerle irtibata geçilerek etkinliklerle kaynaştırılmasına karar verildi. 

7. Okul öncesi için ileride şenlik yapılacağı belirtilirse ; okulların bireysel olarak zeka oyunları 

tasarlama , kendi oyuncağını oluşturma gibi yaratıcı etkinliklerle katılabileceğine karar verildi. 

8. Kaynaştırma öğrencilerini  sınıf ortamında daha iyi kontrol etmek ve bu süreci daha verimli 

yönetebilmek adına çocuğun bireysel özelliklerine göre sınıf içi etkinliklerinin yapılmasına karar 

verildi. 

9. Geçen yıl uzaktan ve yüz yüze eğitim sürecinde aile katılımlarının video ve online bağlantı 

şeklinde yapıldığı bu yıl da pandemi sürecinin devam etmesinden dolayı aile katılımlarının isteğe 

bağlı olarak online veya açık havada yapılmasına karar verildi. 

10. Toplantı zümre başkanı Aygün AYDIN tarafından sonlandırıldı. 
 
 

 

 

 

 

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 



RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI 

MERKEZ İLÇE 

SINIF/ALAN/BRANŞ : Özel Eğitim 

TOPLANTI TARİHİ : 03.09.2021 

Toplantı Yeri   : Rize Özel Eğitim Meslek Okulu 

ZÜMRE BAŞKANI BİLGİLERİ: 

ADI SOYADI   : Feyyaz ŞENTÜRK 

İLÇE/OKUL   : Merkez/ Ömer Halaç İşitme Engelliler Ortaokulu 

TELEFON- E MAİL : 05064616359-feyyazsenturk@feyyazsenturk.com 

ZÜMRE BAŞKAN YARDIMCISI BİLGİLERİ: 

ADI SOYADI   : Yldız ATAK 

İLÇE/OKUL   : Merkez/ Rize Özel Eğitim Meslek Okulu 

TELEFON-E MAİL  : 0530 363 85 41- atakyildiz@hotmail.com 

ALINAN KARARLAR: 

1. Uzaktan eğitim sürecinde tekrar farkına varıldığı gibi eğitim sürecine ailenin katılımını 

sağlamak adına aile eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılmasına karar verildi. 

2. Özel gereksinimli bireylerin tanılama, yönlendirme ve yerleştirme süreçlerinde bir aksaklık ve 

yanlışlık olduğu düşünülüyorsa bireyin performansına dayalı itiraz süreçlerinin işletilmesine 

karar verildi. 

3. Özel gereksinimli öğrencilerin sosyal yaşama adaptasyonu için gerçekleştirilecek çalışmalarda 

Covıd 19 tedbirlerinin dikkate alınmasına karar verildi. 

4. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nde esas alındığı gibi BEP ve BÖP'lerin her öğrenci için 

yapılmasına, Ünitelendirilmiş Yıllık Planların yapılmaması gerektiğine karar verildi. 

5. Öğretmen yeterliliklerinin arttırılması için meslektaş koçluğu kavramının geliştirilmesine 

yönelik proje temelli çalışmalar yapılmasına karar 

 

 

 

 

 

 

 



 

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI 

TEMEL EĞİTİM 

(MERKEZ/İLÇE) 

 

 

 

SINIF/ALAN/BRANŞ : Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  

TOPLANTI TARİHİ : 03.09.2021 

TOPLANTI YERİ  : MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU 

 

ZÜMRE BAŞKANI BİLGİLRİ: 

ADI SOYADI  : Reyhan ÜÇÜNCÜ 

İLÇE/OKULU  : MERKEZ/ MAHMUT CELALETTİN ÖKTEN İMAM HATİP 

ORTAOKULU 

TELEFON-E MAİL  : 05393779315- reyhanucuncu61@gamil.com 

 

 

ZÜMRE BAŞKAN YARDIMCISI BİLGİLERİ: 

ADI SOYADI:  

İLÇE/OKULU: 

TELEFON-E MAİL: 

 

 

 ALINAN KARARLAR: 

 

1.Covid -19 tedbirleri kapsamında okul dışı faaliyetlerin okulda yapılmasına, 

2. Yıl içinde yapılacak çalışmaların, çalışma takvimine uygun şekilde yapılmasına, 

3. Derslerde rol oyma, drama, eba videoları ve dijital oyunların kullanılmasına, 

4. Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu basılı ve dijital ortamda bulunan kaynakların 

kullanılmasına, 

5. Öğrencilerin ders başarısını arttırmak amacıyla öğretmen ve velilerin işbirliği yapmasına, 

6. Derslerin covid-19 tedbirleri dikkate alınarak işlenmesine, 

Karar verilmiştir. 
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2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 

MERKEZ İLÇE SENEBAŞI ZÜMRE TOPLANTISI 

 

 

 

İLÇE ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI 

 

 

DERSİN ADI  : Teknoloji ve Tasarım 

TOPLANTI TARİHİ : 06.09.2021 

TOPLANTI YERİ : Rize Atatürk Ortaokulu 

TOPLANTI SAATİ : 15:00 

ZÜMRE BAŞKANI : Sinan KURNAZ 

 

ALINAN KARARLAR: 

 

1- Toplantıda oy birliği ile Sinan KURNAZ’ın zümre başkanı olarak seçilmesi; 
2- Bir önceki dönem zümre toplantısındaki kararları incelenerek, derse uygun gündem maddelerinin belirlenip 

oy birliği ile kabul edilmesi; 
3- Öğrencilerin başarısını arttırmak için, geçen yıl uzaktan eğitim sürecinde aksayan dersin uygulama 

etkinliklerine bu yıl yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber (pandemi kuralları göz önünde bulundurularak ) 
ağırlık verilmesi; 

4- Kazanımlar doğrultusunda, pandemi koşulları da dikkate alınarak okul dışı öğrenme 

ortamlarının değerlendirilmesi; 

5- Eğitim ve Öğretim programları uygulanırken, ders etkinliklerinde pandemi koşulları dikkate 

alınarak araç ve gereçlerin bireysel kullanılmasına, gurup çalışmalarının yapılmamasına, atölye 

ve sınıf ortamlarında gerekli önlemlerin alınması; 

6- Kazanımlar doğrultusunda diğer branş öğretmenleri ile iş birliği yapılması; 

7- Derslerde anlatım, soru- cevap, gösterip yaptırma, beyin fırtınası, uygulama, benzetim vb. 

öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanması; 

8- Bakanlığın belirlediği kazanımlar doğrultusunda ilçede görev yapan zümre öğretmenlerinin 

uygulanacak yıllık planda birlikteliğin sağlanması; 

9- Ölçme ve değerlendirmede 2 sınav, 2 tane de sınıf içi performans notu verilmesi; 

10- Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için, yetenekleri doğrultusunda etkinliklerin planlanması; 

11- Öğrencilerin derse olan ilgilerinin artırılması için görsel ve işitsel öğelere ağırlık verilmesi; 

 

Kararları alınmıştır. 
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SENE BAŞI  ZÜMRE TOPLANTISI 

(TEMEL EĞİTİM) 

(İL ZÜMRE) 

 

SINIF/ALAN/BRANŞ : TÜRKÇE 

TOPLANTI TARİHİ : 06/09/2021 

TOPLANTI YERİ  :ATATÜRK ORTAOKULU 

ZÜMRE BAŞKANI BİLGİLERİ: 

ADI SOYADI   : Nurcan KAHVECİ 

İLÇE/OKULU  :MERKEZ/KARASU ORTAOKULU 

TELEFON-E MAİL  :05373915684-nurcankhvci.55@gmail.com 

ZÜMRE BAŞKAN YARDIMCISI BİLGİLERİ: 

ADI SOYADI   : Mehlika SAKALLIOĞLU 

İLÇE-OKULU  :FINDIKLI/ AKSU ATATÜRK ORTAOKULU 

                                                                                ALINAN KARARLAR 

 1.Bir önceki dönem kararlarına uygun olarak münazara çalışması yapılabileceği kararı alındı. 

2. Okul dışı öğrenme ortamları konusunda -salgın şartları göz önüne alınarak-İl Milli Eğitim 

Müdürlüğümüzün çıkarmış olduğu okul dışı öğrenme ortamlarını içeren  kitap kapsamında 

çalışmaların yapılması  kararı alındı. 

3.Ders programlarının ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, diğer branş öğretmenleriyle 

iletişim halinde olunması kararı alındı. 

4. Sene başında yapılan seviye tespit sınavları incelenip sonuçlarına uygun çalışma yapılması kararı 

alındı. 

5.Belirli gün ve haftalar için yapılan etkinliklerin -salgın koşulları nedeniyle-az katılımlı olması 

,mümkünse açık havada yapılması ve sayılarının da mümkün olduğunca azaltılması kararı alındı. 

6.Eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında “Eba materyallerinin” ana kaynak olarak kullanılması kararı 

alındı. 

7.Kasım ayının ilk haftası birinci sınavın, ocak ayının ilk haftası ikinci sınavın yapılması kararı alındı. 

İkinci dönem ilk sınavın nisan ayının ilk haftasında, ikinci dönem ikinci sınavın ise mayıs ayının son 

haftasında yapılması kararı alındı. 

8. Mebbis üzerinden başvurulan hizmet içi eğitimlerden imkanlar ölçüsünde faydalanılması kararı 

alındı. 

9.Yabancı öğrenciler için “Okuma Becerileri” ve “Yazma Becerileri” derslerinin seçilebileceğinin 

idareye bildirilmesi kararı alındı. 

 

 


