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Proje Adı Geleceğe kulaç atıyoruz… 

Proje Konusu 

Canik ve İlkadım ilçelerindeki pilot seçilen ilkokullarımızın 2. 

Sınıfındaki öğrencilere Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve 

Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yüzme kursu aldırmak ve 

bu sporu sevdirmek. 

Projenin Amacı 
Projemizin öncelikli amacı fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı 

nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. 

Projeyi Düzenleyen Kurum SAMSUN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Projeyi Düzenleyen Kurum 

Yetkilisi: 

Aytekin GİRGİN 

İl Millî Eğitim Müdürü 

Proje Kaynak Birimi İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

Proje Destek Birimi 
Samsun Büyükşehir Belediyesi 

Gençlik Hizmetleri  ve Spor İl Müdürlüğü 

Proje Uygulama Birimi İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi  

Kapsam 

Canik( 100. YIL ve KOCATEPE İLKOKULU)ve İlkadım  

(GAZİPAŞA ve ARIBURNU İLKOKULU) ilçeleri pilot 

seçilen okullarımızın 2. Sınıflarından 60’şar öğrenci 

 

Proje Danışmanı  

Tel 

Web/Mail 

Aydın PEKER 

pekeraydin@hotmail.com 

İrtibat kişisi 

Tel 

Web/Mail 

Serpil AKGÜN    Selma BAHADIR          Salih NURDAĞ  

530 349 5411          505 268 1450              5057684776 

Proje Yürütme Kurulu 

Kazım AYGÜN                     AR-GE Koordinatörü 

Salih NURDAĞ                    AR-GE Üyesi 

Selma BAHADIR                  AR-GE Üyesi 

Serpil AKGÜN                      AR-GE Üyesi 

İbrahim TÖKEL                    AR-GE Üyesi 

Proje Uygulama Tarihi …/…./2014       …./…./2015 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

 Giriş, Projenin Gerekçesi, Performans Kriterleri, Projenin Konusu, 

Amaçlar, Hedefler, Kapsam, İlkeler, Dayanak, 

 

1. GİRİŞ 

Sporun genç yaş gruplarında sorumluluk duygusunun yanı sıra, öfkeyi kontrol 

edebilme, saldırganlığı frenlemede göz ardı edilemeyecek etkisi vardır. Ayrıca dikkat 

dağınıklığının önüne geçilmesinde destek olur.  Spor yapan çocuklar, enerjilerini sporla 

boşalttıkları için dersin başına oturduklarında daha verimli çalışır ve boşa vakit 

geçirmezler. Yaşıtlarına göre daha az hastalıklara yakalanır ayrıca, daha çabuk iyileşir. 

Takım ruhuna sahip oldukları için de yalnızlık hissetmez ve kendilerini dinleyecek bol 

zamanları kalır. Gençlik döneminde de bu çağın dinamizmini sporla değerlendirdikleri 

için alkol ve sigaradan uzak kalırlar. Gençliğin aşırı heyecanını spora aktarmak, olaylara 

yaklaşımlarda daha serinkanlı olmayı sağlar. Aynı zamanda gençler için çok gerekli 

olan kendine güven duygusu ve ifade yeteneği artar. Yediklerine, içtiklerine ve 

uykularına dikkat ettikleri için de iyi beslenirler. Sporun tüm yaş grupları için faydaları 

vardır. 

Yapılan sporlar içerisinde salon sporu olarak nitelendirebileceğimiz yüzmenin de 

kendisine ait özellikleri ve sağladığı faydalar bulunmaktadır. Yüzme hareketlerinin 

biyomekaniğe göre kasılabilir kas sistemine ihtiyacı vardır, fakat bu kasılma diğer spor 

branşlarına göre daha azdır. Halter sporunda halteri kaldırmak için daha çok kuvvet 

gerekir. Bütün yüzücü adalelerinin özel bir yapısı vardır. Çünkü yüzmede daha çok 

izotonik, dinamik hareket ve daha az izometrik hareketler vardır. 

Yüzme, fiziksel aktiviteler içerisinde vücudumuzu en iyi ve en çok çalıştıran spor 

dallarından birisidir. Nedeni ise hemen hemen tüm vücut kaslarımızın organize bir 

şekilde çalışmasıdır. Tabi ki bu durum, doğru teknikle, belirli bir sıklıkta ve belirli bir 

şiddette yapılırsa geçerlidir. Eğer tekniğiniz doğru olmazsa, vücudunuzdaki kaslar 

yanlış açılarda çalışabilir ve vücut kompozisyonunuzun bozulmasına neden olabilir.  

Ayrıca, tekniğin öğrenilmesi çocuklarda ayrı bir önem taşır. Doğru teknikle Yüzmeyi 

öğrenen bir çocuk, sonraki yıllarda sporcu olmasa dahi, düzgün bir vücuda, iyi bir 

duruşa ve sağlıklı bir bünyeye sahip olabilir. Belirli sıklıkta ve şiddette uygulanan doğru 

yüzme tekniği çok iyi bir kardiyovasküler çalışmadır. Özellikle çocuklarda yüzmenin 

faydalarını maddeler halinde sıralayabiliriz: 

 

1. Yüzme, çocuklarınızın kendine güveninin artmasını sağlar. 

2. Küçük yaşlarda yüzme sporuyla ilgilenen kişilerin omuzları geniş, duruşları 

düzgün olur. 

3. Yüzme sporu aerobik bir çalışma olduğundan dolayı, çocuklarınızın 

kardiyovasküler gelişimleri daha sağlıklı olur. 

4. Yüzme derslerinde / çalışmalarında / antrenmanlarında yüksek kalori harcandığı 

için, çocuklarınızın obeziteye yakalanma riskini azaltmış olursunuz. 

5. Çocuklarınız yüzme antrenmanı yaparken, onu izlemeniz, ona destek vermeniz, 

çocuğu yalnızlık ve çaresizlik hissinden uzak tutar.  
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6. Yüzme sporu, tüm kasları, bağları, tendonları çalıştırdığı için ilerleyen yaşlarda 

çocuğunuzun sakatlanma riskini azaltmış olursunuz. 

7. Çocuğunuzun yüzmeyi öğrenmesi, olası yaşanabilecek boğulma riskinin 

azalması anlamına gelmektedir.  

8. Yüzme, çocuğunuzun el - kol - bacak koordinasyonun gelişmesini sağlar. 

9. Yüzme, Çocuğunuzun dayanıklılığının artmasını sağlar. 

10. Suyun rahatlatıcı etkisi sayesinde, çocuklarınız daha sakin bir yapıya sahip 

olabilir. 

11. Yüzme, çocuklarınızın fiziksel olarak deşarj olmasını sağlar. Bu sayede 

hareketsiz olan çocuklara oranla daha az saldırganlık gözlenir.  
   

2. PROJENİN GEREKÇESİ 

 Okullarımızda belirli sporların yanında yüzme sporunu yapacak fiziki imkânın 

olmaması.  

 Bir sahil şehri olmamıza rağmen yüzme bilenlerin sayısının azlığı ve denizle 

barışık olmamamız.  

 Yüzme bilenlerin de tam bir şekilde bunu bilmemesi.  

 Yüzmenin bir spor olarak değil de sadece yazın denizde suya girmek olarak 

algılanması.  

 Okullarımızdaki öğrencilerimizin özellikle kış aylarında yüzme sporunu 

gerçekleştirme imkânlarının olmaması.  
  

3. PERFORMANS KRİTERLERİ 

Pilot okullarımızdan yüzme kursuna giden öğrencilerin sayısı ve yüzmeye giden 

öğrencilerin ders durumları hakkında öğretmenlerinin verdikleri bilgiler projenin 

kriterini oluşturmaktadır. 

 

4. PROJENİN KONUSU 

Canik( 100. YIL ve KOCATEPE İLKOKULU)ve İlkadım  (GAZİPAŞA ve 

ARIBURNU İLKOKULU) ilçeleri pilot seçilen okullarımızın 2. Sınıflarından 60’şar 

öğrenciye Gençlik hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinin 

katkılarıyla yüzme kursu aldırmak ve bu sporu sevdirmek. 

 

 

5. AMAÇLAR 

Projemizin öncelikli amacı fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı nesiller yetiştirilmesine 

katkıda bulunmaktır. 

 

6. HEDEFLER 

a) Öğrencilerimize yüzme sporunu tanıtmak. 

b) Öğrencilerimize yüzmeyi bir spor olarak öğretmek ve bu sporu sevdirmek. 

c) Öğrencilerimizi ilerde karşılaşacakları zararlı alışkanlıklardan spor yoluyla 

korumak. 
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7. KAPSAM 

Canik( 100. YIL ve KOCATEPE İLKOKULU)ve İlkadım  (GAZİPAŞA ve 

ARIBURNU İLKOKULU) ilçeleri pilot seçilen okullarımızın 2. Sınıflarından 60’şar 

öğrenci. 
 

8. İLKELER 

1. Proje, Samsun Valiliğinin onayı doğrultusunda, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 

uygulanacaktır. 

2. Proje bir plan ve program çerçevesinde yürütülecek ve uygulanacaktır. 

3. Projenin uygulanmasında Samsun Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapılacaktır. 

 

9. DAYANAK 

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

Uygulama, Uygulama Süreci ve Aşamaları, Eylem Planı, Değerlendirme, 

Uygulama Takvimi, Maliyet, Yürürlük, Yürütme 

 

1. UYGULAMA 

İl Proje Yürütme Kurulu; 

Ramazan AYDIN               Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge sorumlusu 

Süleyman DEMİRTAŞ Gençlik Hizmetleri Spor İl Şube Müdürü 

Kazım AYGÜN  İl MEM AR-GE Koordinatörü  

Selma BAHADIR  İl MEM AR-GE Üyesi 

Salih NURDAĞ   İl MEM AR-GE Üyesi 

Serpil AKGÜN  İl MEM AR-GE Üyesi 

 

Proje Yürütme Kurulu’nun Görevleri; 

1. Proje taslağını hazırlar. 

2. Projeyi okul idarecileri ve öğretmenlere duyurarak başlatır. 

3. Projenin izlenmesi, geliştirilmesi, projeyle ilgili eğitici konferansların ve 

tarihlerinin belirlenmesi, planlanması, 

4. Proje ile ilgili getirilen önerilerin incelenmesi, uygulama kararlarının alınması, 

bölümler arasında faaliyetlerin koordine edilmesi ve projenin gelişiminin takip 

edilmesinden sorumludur. 

 

İl Proje Denetleme Kurulu: İl Millî Eğitim Müdürü Aytekin GİRGİN ,Gençlik 

Hizmetleri Spor İl Müdürü Güven ÖZYURT,  Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aydın 

PEKER  

 

1. Projenin uygulanma aşamalarında okullardan gelen görüş ve önerileri 

değerlendirir. 

Okul Proje Yürütme Kurulu; 

 
…………………….  Okul müdürü 

…………………….  Müdür yardımcısı  

…………………….  Sınıf öğretmenleri 

…………………….  Formatör öğretmen 

……………………..                   Her sınıfın temsilci velisi 

……………………...   Rehber öğretmen 

 

Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları 
 

1. Öğrencileri Okul- havuz,havuz-okul ulaşımını sağlamak. 
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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları 

 
 

1. Salı, Çarşamba , Perşembe ve Cuma günleri saat 13.00-15.30 arasında havuzun hazır 

olmasını sağlamak. 

2. Yüzme antrenörü ve yardımcısı temin etmek  

3. Cankurtaran temin etmek  

4. Öğrencilerin havuza girişten çıkışa kadar güvenliğini sağlamak, 

5. Yüzme kursu için öğrencilerin ihtiyacı olan malzemeyi(bone,mayo,gözlük,kulak ve burun 

tıkacı,palet) temin etmek 

6. Öğrencileri Okul- havuz,havuz-okul ulaşımını sağlamak. 

7. Proje kapsamında diğer kurumlarla her türlü iş birliğini sağlamak 

8. Projenin tanıtımında kullanılacak görsel materyalin basımını sağlamak 

 

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları 
 

1. Proje açılış toplantısı ve protokol imza törenini yapmak 

2. Proje kapsamınına alınacak okulları belirlemek. 

3. Projede yer alacak ve öğrencilere rehberlik yapacak bay ve bayan öğretmenleri belirlemek  

4. Öğrenci ve öğretmenlere gerekli kolaylığı sağlamak 

5. Proje kapsamında diğer kurumlarla her türlü işbirliğini sağlamak 

6. Projenin uygulanması aşamasında karşılaşılan sorunları gidermeye çalışmak 

7. Proje kapanış toplantısı ve organizasyonunu yapmak. 

8. Projenin tanıtımında kullanılacak görsel materyalin tasarımın sağlamak 

 
 

 

Okul Yürütme Kurulu’nun Görevleri; 

 
1.Projeyi ilgili öğretmenlere duyurur. 

2.Projeye katılacak 2. Sınıf öğrencilerin tespitini sağlar.( 60 öğrenci) 

3.Projeye katılacak 2. Sınıf öğrencilerin veli izin belgesini ve sağlık raporlarını alır ve bir yıl 

saklı tutar. 

4.Proje ile ilgili kurumlarla işbirliği yapar. 

        5.Öğrencilerden sorumlu olacak en az iki öğretmen görevlendirir. 

        6. Ders planını uygun şekilde hazırlar. 

 

 

Okul müdürünün Görev ve Sorumlulukları 

 
1. Proje yürütme kurulu oluşturarak başkanlık etmek , projenin okulda yürütülmesini 

sağlamak. 

2. Proje kapsamında diğer kurumlarla her türlü iş birliğini sağlamak 

3. Projeyi ilgili öğretmenlere duyurur. 

4. Projede görevli öğretmenleri belirlemek,  

5. Proje iş takvimi oluşturmak 

6. Projede görev alacak öğretmenlere kolaylık sağlama 
7. Proje serbest etkinlik saatlerinde uygulanacağı için görevlendirilecek öğretmenlerin serbest 

etkinlik saatlerinin düzenlenmesini sağlamak.(Her sınıftan tespit edilen öğrencilerin servisle 

geliş gidişlerinde rehberlik etmek üzere yeteri kadar öğretmen görevlendirecek , 

görevlendirilen öğretmenlerin varsa sınıfta kalan öğrencileri , bu öğrenciler için gerekli 

tedbirlerin alınması ,okulda kalacak bu öğrencilerin etkinlik planlamasını sağlamak. 

8. Okulda kalacak öğrencilerin etkinlik planlamasını yapmak 

9. Öğrencilerin servis biniş-inişlerinde güvenliği sağlamak 
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10. Projeye katılacak 2. Sınıf öğrencilerin veli izin belgesini ve sağlık raporlarını alır ve bir yıl 

saklı tutar. 

11. Proje kapsamında görevlendirecek velileri tespit eder. 

12. Proje ile ilgili dosya hazırlamak 

 

Görevlendirecek Öğretmenlerin Görev ve Sorumlulukları 
   

1. Velilerle görüşerek , uygun öğrencileri belirlemek ve okul  idaresine bildirmek, 

2. Velilere havuz projesini anlatarak havuzda olabilecek sağlık vb. sorunları hakkında 

bilgilendirmede bulunmak,(kulak iltihabı, enfeksiyonlar vb.) 

3. Veli izin belgelerini velinin doldurmasını sağlayarak okul idaresine teslim etmek 

4. Öğrencilerin sağlık raporu almasını sağlamak ve raporları okul idaresine teslim etmek 

*** Sağlık Raporu olmayan öğrenci kesinlikle yüzme etkinliğine alınmayacaktır. 

5. Okul idaresince hazırlanan proje takvimi doğrultusunda öğrencinin okuldan alınıp tekrar okula 

taşınmasında servis aracında bulunarak öğrencilerin güvenli bir şekilde intikalini 

sağlamak.(Havuz güvenliğinden ilgili havuz antrenörü sorumlu olacaklar. Sınıf öğretmeninin 

sorumluluğu , öğrencinin okuldan havuzun bulunduğu binaya girene ve buradan okula gelene 

kadar olacaktır.)serviste  ve havuzda öğrencilere yardımcı olmak. 

 

Görevlendirecek velilerin Görev ve Sorumlulukları 

 
1. Öğrencilerin servise biniş ve inişlerinde öğretmene yardımcı olmak 

2. Servis içinde öğrencilerin yerlerini almaları konusunda öğretmene yardımcı olmak  

3. Öğrencilerin havuza hazırlık aşamasında ve havuz sonrasında hazırlanmalarına yardımcı olmak  

4. Yüzme etkinliğinin gerçekleşeceği gün 12.30 da okulda hazır bulunmak 

    ***Veliler kesinlikle havuza girmeyecektir. 

 

Yüzme Antrenörlerinin Görevler ve Sorumlulukları 

 
1. Yüzme Antrenörü araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, öğrencilerin güvenliği 

sağlayarak  verimlilik ve kaliteyi arttırmak  

2. Yüzme kurslarının programlarını hazırlamak, 

3. Öğrencilere , kısa ve uzun mesafe, kelebek, serbest, sırt üstü, kurbağalama ve karışık yüzme 

tekniklerinden bir veya birkaçını öğretmek, 

4. Havuz içinde öğrencilerin oyun ve disiplin kurallarına uymalarını, hatalı hareket etmemelerini 

sağlamak  

5. Sudayken takımın özelliğine göre toplu hareketi ayarlamak 

6.  Vücut pozisyonu, nefes alıp verme, kol mekaniği, ayak vuruşu ve diğer temel konuları 

öğrencilere öğretmek, hatalarını anında düzeltmek 

7.  Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. 

 

 
      

2. UYGULAMA SÜRECİ VE AŞAMALARI 

1. Projenin, Valilik makamı tarafından onaylandıktan sonra eylem planında 

belirtilen komisyonun oluşturulması. 

2. Proje takviminin oluşturulması 

3. Projenin uygulanması. 
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3. EYLEM PLANI  

 

OKUL EYLEM PLANI 

Faaliyetin Adı 

A
ra

lı
k

 

O
ca

k
 

Ş
u

b
a

t 

M
a

rt
 

N
is

a
n

 

M
a

y
ıs

 

H
a

zi
ra

n
 

Faaliyet Katılımcıları 

1.Proje Yürütme Kurulu ile İzleme ve 

Değerlendirme Kurulunun oluşturulması, 

 

X 

 

      Proje Yürütme Kurulu 

2.Yürütme Kurulu tarafından Proje 

taslağının hazırlanması, X 
 

 
     Proje Yürütme Kurulu 

3.Proje onayının alınarak uygulamaya 

konulması, 
 X      

Proje Yürütme Kurulu 

4.Projenin İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüklerine ve ilgili okullara 

duyurulması 

 X X     
Proje Yürütme Kurulu 

5.Projenin uygulanması aşamasında 

karşılaşılan sorunların giderilmeye 

çalışılması, 

 X X X X X  
Proje Yürütme Kurulu 

6.Alanında uzman kişilerin tespiti ve 

programa katılımının sağlanması 
 X X X X X X 

Proje Yürütme Kurulu 

7.Projenin uygulanması 
 X X X X X X Proje Yürütme Kurulu 

8.Projenin raporlanması.      X X Proje Yürütme Kurulu 

OKUL ADI 

 

İLÇE ADI 

 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

 

EYLEM 

TARİHİ 

Faaliyet Katılımcıları 

Gazipaşa ilkokulu 

İlkadım 

60 Salı  

13.30-15.30 2 sınıf öğretmeni 

2 gönüllü veli Arıburnu  İlkokulu 60 Çarşamba 

13.30-15.30 

100. Yıl  

Canik 

60 Perşembe  

13.30-15.30 
2 sınıf öğretmeni 

2 gönüllü veli 

Kocatepe İlkokulu 60 Cuma  
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4. DEĞERLENDİRME 

 Bu projenin uygulanmasından sonra ortaya çıkan sonuçlar raporlaştırılarak duyurulur. 

Rapor doğrultusunda projenin değerlendirilmesi İl Millî Eğitim Müdürlüğünce yapılır. 

 
 

5. UYGULAMA TAKVİMİ  

S.NO YAPILACAK FAALİYETLER 
TARİHLERİ 

 

1 Projenin hazırlanarak onaya sunulması 15.01.2015 

2 Projenin Uygulanması 2015-…….. 

 

6. MALİYET 

Projenin servis maliyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından; havuz, havuzda 

kullanılacak malzemeler ve eğitimci masrafları da Gençlik Spor İl Müdürlüğü 

tarafından karşılanacaktır. 

 

7. YÜRÜRLÜK 

Bu Proje yönergesi 16 maddeden ibaret olup 2014-201-2016 eğitim öğretim yılında 

yapılacak …………projesi için hazırlanmış olup Samsun Valiliğinin onayladığı tarihte 

yürürlüğe girer. 

 

8. YÜRÜTME 

 Bu yönergenin hükümleri “Proje Yürütme Kurulu” tarafından yürütür 

     

 

 

 

 

13.30-15.30 


