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Sinop’un Ayancık ilçesinde doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Ayancık’ta tamamladı. Lisans Eğitimini 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde aldı.  Yüksek Lisansını “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” alanın-
da Dumlupınar Üniversitesinde tamaadı. 

İlk öğretmenlik görevine 1995 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde başladı. Burada bir süre görev 
yaptıktan sonra, Sinop iline tayin edildi. Sinop ili Ayancık ilçesinde çeşitli okullarda öğretmenlik ve okul 
yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2003-2012 yılları arasında Ayancık Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube 
Müdürlüğü görevinde bulundu. 

2012-2016 yılları arasındaKütahya İl Millî Eğitim Müdürü olarak görev yapan Coşkun ESEN 
14/03/2016 tarihinde Samsun İl Millî Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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1980 yılında Ankara’da doğdu.  İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 2002 yılında Gazi 
Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe ve Finansman Öğretmenliğinden mezun 
oldu. 2014 yılında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Eko-
nomisi alanında yüksek lisansını yaptı

2002 yılında Çorum İli Boğazkale İlçesi Boğazkale Çok Programlı Lisesinde Muhasebe ve Finansman 
Öğretmeni olarak görevine başladı. 2003-2007 yılları arası aynı okulun müdürlük görevini yürüttü. 2007 
yılında Çorum İli Sungurlu İlçesi Cumhuriyet İlköğretim Okuluna öğretmen olarak atandı. 2009 yılında 
Sungurlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görevlendirildi. 2014 yılı Ekim ayına kadar bu görevine 
devam etti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Erdal AKSOY 20/10/2014 tarihinde Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 
Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.
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 Valiliğimiz himayesinde, Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülen “Geleceğe Kulaç Atıyoruz” 
Projemiz Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerinde Türkiye 1. si oldu.
     Eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve 
paylaşımının sağlanması amacıyla yürütülen “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” ne 2016-2017 
eğitim ve öğretim yılında 3357 başvuru yapıldı. İlk olarak, değerlendiriciler tarafından elektronik ortamda,  
proje raporları değerlendirilmiş, bunun sonucunda 189 çalışma saha ziyaretine kalmıştır. Gerçekleştirilen saha 
ziyaretlerinin ardından 106 çalışma Bölgesel Ödül almaya layık görüldü. Bu yıl beşincisi düzenlenen Eğitim 
ve Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerinde bireysel ve kurumsal Bakanlık ödülü almaya hak kazanan çalışmalar 
belirlendi.
     Olumlu Tutum ve Davranışların Geliştirilmesi Kategorisinde “GELECEĞE KULAÇ ATIYORUZ” projesi 
ile Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Türkiye 1. si olarak Bakanlık Ödülü almaya layık görüldü.
     İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN Projenin Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretimde Yenilikçi-
lik Ödüllerinde Türkiye 1. si olarak ödül almaya hak kazandığını söyledi. İl Milli Eğitim Müdürümüz yaptığı 
açıklamada  “Bu projemizi 3 yıldır yürütüyoruz. Bu zamana kadar toplam 25 bin 620 İlkokul 2. ve 3. Sınıf 
öğrencimiz yüzme öğrendi. Bu yılda hedefimiz 16 bin öğrenciye yüzme öğretmek. Yılsonunda toplam 41.620 
öğrencimizin yüzme öğrenmesini hedefliyoruz” dedi.  , “Türkiye’de hatta dünyada da belli bir vizyona sahip 
olmuş bir proje. Bu çalışma okul terklerinin azalması ve olumlu tutum ve davranışların geliştirilmesi açısından 
da çok önemli bir proje. Projenin bu başarıya ulaşmasında himayelerinden dolayı Samsun Valiliğimize, 
desteklerinden dolayı proje ortaklarımız Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum ” dedi.
     Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri, her yıl eğitim ve öğretim alanında özgün 
uygulamaların ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve paylaşımının sağlanması, eğitime getirilen yeni solukların 
diğer eğitimcilere de örnek olması amacıyla sahiplerine ulaştırılıyor. Bu ödüller yenilikçi uygulamaları eğitim 
sistemine kazandırmayı öğrenci ve öğretmenlere daha iyi eğitim ve öğretim imkânları sunmayı ve 2023 Türki-
ye vizyonunun gerektirdiği hedefleri yakalamayı amaçlıyor. Yöneticiler, öğretmen ve öğrencilerimiz yenilikçi 
uygulamaları hayata geçirme bağlamında teşvik edilirken eğitim ortamlarının da kalitesinin de artırılması 
amaçlanıyor. 
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 Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Samsun da görev yapan bütün okul müdürlerine “Geleceğin 
Eğitiminde Yönetici Rolleri” konulu Yönetim ve Liderlik Eğitimi veriliyor.
      
 Yönetici Akdemi programının açılışı 22 Ağustos 2017 Salı günü saat 09.00 da 19 Mayıs Üniversitesi 
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde Samsun Valisi Osman KAYMAK’ ın katılımlarıyla yapıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun ESEN “Eğitim her toplumun hayatında 
vazgeçilmez bir ihtiyaç ve o toplumun geleceğini şekillendirmede en büyük güçtür. Bir milletin sağlıklı, 
mutlu, huzurlu, özgür ve güven içinde yaşaması; sonraki nesillere yaşanabilir, her alanda özgür bir ülke bırak-
ması ancak ve ancak bilinçli, birikimli, milli ve manevi donanımlı bir eğitim ve öğretimle mümkün olacaktır.
     
 Samsun Eğitimine hareket katmak amacıyla bundan bir yıl önce büyük bir katılımla “Samsun Maarif 
Hareketi” ni başlattık. Samsun maarif hareketinin öğretmen, öğrenci, veli gelişim ayakları olduğu gibi hiç 
kuşkusuz en önemli ayaklarından biriside yönetici niteliklerinin artırılmasıdır. Samsun Maarif Hareketi 
içerisinde yönetici niteliklerinin artırılmasını önemsiyoruz. Çünkü bir arada yaşayan ve ortak bir hedefe ulaş-
mak için bir araya gelmiş kişilerin iş birliği yapması, ortak hedefe ulaşması yönünde tüm çalışanları yönlendi-
rebilecek en etkili gücün yöneticilerimiz olduğunun farkındayız.
Amaçları gerçekleştirmek, başarılı, etkili ve etkin olmak için insanlar arasında iş bölümü yapmak gereklidir. 
Bu iş birliğini sağlayacak, tüm paydaşları bir amaç doğrultusunda çalıştıracak yöneticilere ihtiyaç duyulmak-
tadır. Yöneticilik tarz ve yöntemleri ise insanlığın gelişimiyle orantılı olarak değişime uğramaktadır.
      Yeni dünyada ihtiyaç duyulan eğitim kurumları; çağın gerektirdiği dinamizme uyan, yeniliklere açık ve 
hatta yenilikleri bizzat tasarlayan yapılar olmak zorundadır. Bu nedenle değişen eğitim kurumlarımızın, yapı 
ve felsefesinin bu değişime hızla karşılık verebilen yöneticilere ihtiyacı vardır.
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      Okul, eğitim sisteminin toplum içinde yaşayan en işlevsel parçasıdır. Okullara eğitim sisteminin damarları 
diyebiliriz. Bu nedenle siz okul müdürlerimizin sorumluluğu çok daha yüksektir. Çünkü uğraşımız insandır, 
toplumdur.
      Yönetici akademimize katılan konuşmacılarımıza ve katılımlarınızdan dolayı siz değerli mesai arkadaşları-
ma teşekkür ediyorum. Daha büyük hayallere ulaşabilmek için bugün yeniden harekete geçiyoruz. Çünkü 
Peygamber Efendimizin “İki Günü Eşit Olan Zarardadır” sözü bizim yöneticilik felsefemizin temelini oluştur-
maktadır.” Dedi.
      22-23-24 Ağustos 2017 tarihlerinde saat 10:00-16.00 saatleri arasında 3 gün sürecek olan program 
dahilinde Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN “Okulu Kültürel Boyutta Yöneltmek” ,  Prof. Dr. Hasan ONAT “ Din, 
Akıl, Bilim ve Medeniyet”, Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR “Eğitim ve öğretim Liderliği” , Doç Dr. Mustafa 
YAVUZ  “Öğrenme Liderliği ve Araştıran Okul” , Yrd. Doç. Dr. Esat ŞANLI ise kurumlarda “Rehberlik ve 
Psikolojik Danışma Hizmetleri “ alanlarında tecrübelerini ve bilgilerini kurum yöneticileriyle paylaşacak. 
Eğitimlerin devamında 25 Ağustos 2017tarihinde okul yöneticileri istekleri doğrultusunda Okullarda İlk Hafta 
Uyum ve Kriz Yönetimi, Etkili Sunum Teknikleri, Sosyal Medya Farkındalığı, İletişimde Beden Dili, Liderlik 
ve Takım Yönetimi, Okul Ortamı ve Çocuk Beyni , Eğitimde Yaratıcı Okuma ve Etkinliklerle Değerler Eğitimi 
konularında atölye çalışmaları yapılacak.
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Okul Müdürlerine Müfredat Bilgilendirme
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 Müdürlüğümüzce düzenlenen Yönetici Akademi programında ilimizde görev yapan tüm okul 
müdürlerine yenilenen müfredat anlatıldı.
       Program açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, “21-22 Ağustos 2017 tarihlerinde, 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda Millî Eğitim Bakanımız Sayın İsmet YILMAZ’ ın 
katılımlarıyla, 81 ilin ilçe millî eğitim müdürlerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Bizde bugün tüm okul 
müdürlerimizle yenilenen müfredatımızın bilgilendirme toplantısını gerçekleştiriyoruz. Müfredatlar Neden 
Yenilendi? Müfredatlar Nasıl Yenilendi? Yenilenen Müfredatlar da Neler Yapıldı? Müfredatlar da Öne Çıkan 
Yenilikler Nelerdir? konularında okul müdürlerimizle bilgi paylaşımında bulunacağız. Yenilenen haliyle 
öğrencinin menfaatine olan ve Türkiye´nin de 21. yüzyılda evlatlarını hazır edeceği bu müfredat 2018-2019 
eğitim öğretim yılında tüm sınıflarda uygulanacak” dedi.
      Çağın gerekliliklerini karşılayabilecek fertlerin yetiştirilmesini sağlayacak şekilde 2016-2017 eğitim öğre-
tim yılının başından bugüne 51 müfredat ekseninde kapsamlı bir yenileme (güncelleme, gözden geçirme, 
ikmal ve değişiklik) çalışması yapıldı.
      19 Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Yöneticileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile Tüm okul müdürleri katıldı.
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  İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN’ in katılımlarıyla Samsun Maarif Hareketi Yönetici Akademi 
Projesi kapsamında Canik İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda Prof. Dr. Necati Cemaloğlu tarafından 
1 Aralık 2017 Cuma günü saat 10 da Okul ve Kurum yöneticilerimize yönelik “Yönetim Becerileri ve Liderlik 
Konulu” saat 15.00 de ise öğretmenlerimize yönelik “Lider Öğretmen” konulu konferanslar düzenlendi.
     Konferansa İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri, Okul Müdürleri ve Öğretmenler katıldı. Konfer-
ansı büyük bir beğeni ile izlenirken yapılan uygulamalı anlatımlar katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.
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Sayın Valimiz himayesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi, Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı Müdürlüğünün 
işbirliği ile yürütülen “ Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider” projesi protokol imza töreni gerçekleştirildi.
          Öğrencilerinin kanserden korunma yöntemlerini öğrenmesi, taranabilir kanserler ile ilgili öğrencilerin 
önce kendilerinin, sonra onlar yoluyla ailelerinin ve yakınlarının farkındalığının artırılması, tarama faaliyetler-
inin yürütüldüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerinin (KETEM) ve Toplum Sağlığı Merke-
zlerinin (TSM) öğrenilmesi ve buralara yönlendirmenin yapılmasını sağlamak amacıyla yürütülen “Sen İste 
Yeter, Kanser Çeker Gider”  projesinin uygulama protokolü imzalandı.
         Proje açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN “Geçtiğimiz eğitim 
öğretim döneminde de ilimizde uyguladığımız “ Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider” projemizi bu sene de 
ilimizde liselerimizi de dahil ederek uygulayacağız. Geçtiğimiz dönemde 143 okuldan, 508 öğrenci, toplam 
2005 kişiyi kanser tarama testlerini yaptırmak üzere KETEM’ lere ve Toplum Sağlığı Merkezlerine yönlendir-
di. Toplam 82 kişinin tarama test sonuçları pozitif çıkmış ve ileri tetkiklerini yaptırmak üzere bu kişiler üst 
merkeze yönlendirilmiştir. Bir insanımızı bile bu proje sayesinde kanserden kurtararak hayata döndürebiliyor-
sak projemiz başarıya ulaşmış demektir” dedi.
         Projenin bu yılki uygulamasında lise öğrencilerinden en az 40 saniye, en fazla 120 saniye kısa film hazır-
lamaları ve tarama merkezlerine kişi yönlendirmeleri bekleniyor.
         Proje protokol törenine, Samsun Vali Yardımcısı Hasan ÖZTÜRK, Büyükşehir Belediye başkan V.  Turan 
ÇAKIR, İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, Halk Sağlığı Müdürü Mustafa KASAPOĞLU ile Sağlık 
ve Eğitim camiasından temsilciler katıldı.
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Türkiye’ nin Olgunlaşma Enstitüleri
Samsun’ da Bir Araya Geldi
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 Türkiye’ nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren Olgunlaşma Enstitüleri Samsun Olgunlaşma 
Enstitüsünün ev sahipliğinde bir araya geldi.
     Bir otelde gerçekleştirilen Olgunlaşma Enstitüleri Samsun Çalıştayına, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürümüz Sayın Ali Rıza ALTUNEL ve ülke genelinden 19 olgunlaşma enstitüsü katıldı.
     Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN,  “Eğitim ile kültür 
birbirinden ayrılamayacak kadar aslında iç içe geçmiş iki kavram. Bugün de sayın genel müdürümüzün riya-
setinde Türkiye genelindeki olgunlaşma enstitülerinin problemlerini ve mevcut uygulanan müfredat ve bunun 
revizesi ile diğer konularda burada bir beyin fırtınası gerçekleştirilecek. Umuyorum ki buradan çıkacak sonuç 
bütün olgunlaşma enstitülerini için yol haritası ve yol gösterici olacaktır. Dolayısıyla bu çalışmanın önemi 
kelimelerle ifade edilemez. Bugün burada Sanat insanlarıyla beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sanata 
can katan, ruh katan insanlarla beraber olmak bu anlamda heyecan verici. Bizim aslında toplum olarak sanat-
tan ve estetikten beslenen bir yapımız var kültürümüz var. Sanat ruhlu insanların şiddete eğimli olması veya 
onların elinden kaba bir davranışın bile çıkması mümkün değildir diye düşünüyorum. Sanata yapacağınız 
katkılarınız için teşekkür ediyor, çalıştayımızın başarılı geçeceğine inanıyorum. Genel müdürümüze ve olgun-
laşma enstitüsü müdürlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum” dedi.
     Çalıştayda Olgunlaşma Enstitüleri tarafından uygulanan mevcut programların görüşülmesi ve uygulanması 
teklif edilen yeni programlar karara bağlanması, tanıtım pazarlama ve araştırma alanları ile yıllık çalışma plan-
ları görüşülmesi, olgunlaşma enstitülerinde çalıştırılacak usta öğreticilerin görevlendirilme şekillerinin 
görüşülmesi ve mesleki açık öğretim uygulamaları ile staj işlemlerinin görüşülmesi planlanıyor.
     Çalıştay Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürümüz Sayın Ali Rıza ALTUNEL’ in 
başkanlığında gerçekleştirecek ve 18-19 Ekim tarihlerinde iki gün boyunca sürecek. Ayrıca ilimizde ki Halk 
Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezlerine ziyaretler gerçekleştirilecek.
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1071 Malazgirt’ten 1299 Söğüt’ e 
Anadolu Selçuklu Koleksiyonu Sergisi
Açılışı Gerçekleştirildi
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 İlimiz Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 1071 Malazgirt’ten 1299 Söğüt’ e Anadolu Selçuk-
lu Koleksiyonu Sergisinin açılışı Sayın Valimiz Osman KAYMAK’ ın ve Eşleri Sayın Emine KAYMAK’ ın 
teşrifleriyle Şehit Ömer Halisdemir Salonunda gerçekleştirildi.
       İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN’ in açılış konuşmasını gerçekleştirdiği Sergide Selçuklu Devle-
ti’nin hüküm sürdüğü yüzyıllarda Anadolu’ da uygulanan çini örneklerinden orijinallerine uygun renk sır, 
sıraltı ve mozaik teknikleri ile üretilmiş çalışmaların yanı sıra; XI ve XIV yüzyıllar arası yapılmış saray, külli-
ye, darüşşifa, türbe ve camilerdeki taş ve ahşap uygulamalardan da istifade edilerek sır altı tekniği ile çiniye 
uyarlanmış örnekler yer alıyor. Yine aynı dönem eserlerinden yararlanılarak; seramik, rölyef, doğal taş uygu-
lamaları da bulunuyor.
       Sergi açılışına Valimiz Sayın Osman KAYMAK ve Eşleri Sayın Emine KAYMAK’ ın yanı sıra, Milli 
Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza ALTUNEL, Garnizon komutanı Topçu Albay 
Recep Ali ÜSTÜN, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin BALCI, İl ve İçe Eğitim Yöneticileri, Türkiye 
deki olgunlaşma enstitüsü müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.
       Katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan çok sayıda eserin yer aldığı sergide, ayrıca eserlerin bulun-
duğu kitapta dağıtıldı.



AR-GE BİRİMİ
Maarif Hareketi Projesi İlçe Birincilerine
Plaket Verildi

Bölüm 2

  İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN,19 Mayıs İlçesindeki Samsun Maarif Hareketi Projesi İlçe 
Birincilerine Plaket Verdi.
            İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, Samsun Maarif Hareketi Projesi kapsamında 19 Mayıs 
ilçemizdeki kategorilerinde birinci olan okullara plaket takdim etti. Okul öncesi kategorisinde ilçe birincisi 
Şehit Vural Akdeniz Anaokulu, İlkokul kategorisinde ilçe birincisi Şehit Burhan Yazıcı İlkokulu, Ortaokul 
kategorisinde ilçe birincisi Tekel İsmail Çolak Ortaokulu, Lise Kategorisinde ilçe birincisi 19 Mayıs Anadolu 
Lisesi oldu.  Okullarımızdaki öğretmenlerimiz plaketlerini İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN’ in 
elinden aldı



AR-GE BİRİMİ
Samsun Maarif Hareketi Projesi
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında da
Uygulanmaya Devam Ediyor.

Bölüm 2

 İlimizde 2016-2017 eğitim öğretim döneminde başlayan Maarif Hareketi projesi yeni eğitim öğretim 
yılında da devam edecek.
                İlimizde eğitim kurumlarında eğitimin bütün bileşenlerini içeren, akademik başarı, değerler eğitimi, 
kitap okuma çalışmaları, rehberlik hizmetleri, projeler ve sportif-kültür-sanat alanları başta olmak üzere 
eğitim hizmetlerinin niteliğini artırarak öğrencilerin akademik ve sosyal başarı seviyelerini yükseltmek 
amacıyla 2016-2017 eğitim öğretim yılında başlatılan ve başarıyla uygulanan Samsun Maarif Hareketi Projesi 
2017-2018 eğitim öğretim yılında da uygulanmaya devam ediyor.
                İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN yaptığı açıklamada “Türk Milli Eğitim sistemi son 15 yıl 
içinde büyük ölçekli yapısal bir değişim içine girdi. Bu değişime illerin ayak uydurması ise kaçınılmaz. Stand-
art ve geleneksel eğitim anlayışıyla bu değişen eğitime ayak uydurmak oldukça zor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
olarak il genelinde eğitim adına yapılan çalışmaları bir çatı altında toplamak için 2016-2017 eğitim öğretim 
yılında ´Samsun Maarif Hareketi´ projesini hayata geçirdik. Biz İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sadece bir 
alanda yapılan eğitim faaliyetlerinin çocukların bilgili ancak sosyal olmayan, kendilerini ifade edemeyen, spor 
ve sanatla ilgilenmeyen bireyler olmalarına neden olduğunu biliyoruz. Bu nedenle sadece akademik değil, 
akademik başarıyla beraber sosyal, kültürel, değerler eğitimi, spor gibi alanlarda da eğitim faaliyetlerinin il 
genelinde geliştirilmesi zorunlu bir hal aldı. Ayrıca il genelinde kurumların birbirlerini rakip olarak görmeleri-
nin eğitim faaliyetlerini engellediği, her kurumun ortak çalışma yaparak topyekûn bir eğitim hareketinin doğru 
olacağı kanısına vardık. Böylece il genelinde aktif, ölçülebilir, geribildirim çalışmaları olan bir eğitim hareketi 
olan Samsun Maarif Hareketini bu eğitim öğretim yılında da uygulamaya devam ediyoruz” diye konuştu.
 2016-2017 eğitim öğretim yılında başarıya ulaşan projenin İl genelinde destekleme yetiştirme kurslarında 
öğrenci sayısı 68 bin 506´dan, 76 bin 67´ye yükselerek yüzde 11´lik bir artış gösterdi. Okullarda yürütülen 
yerel projelerin sayısı bin 384´ten 2 bin 560 a çıkarak yüzde 85´lik büyük bir artış sağladı. Projeyle kitap 
okuma etkinliklerinde okullara kazandırılan kitap sayısı 122 bin 169´dan, 166 bin 646 ya çıkarak yüzde 36´lık 
artış, kitap okumayla ilgili öğrencilere yapılan etkinlik sayısı 3 bin 646 dan 5 bin 92´ye çıkarak yüzde 40´lık 
bir artış, kitap okumayla ilgili velilere yapılan etkinlik sayısı 769´dan bin 754´e çıkarak yüzde 128 artışla 
büyük bir iyileşme yaşandı. 13 ilçede bulunan halk kütüphanelerinde okuyucu sayısı 48 bin 521 den 53 bin 
234´e, kayıtlı üye sayısı 7 bin 892´den 10 bin 949´a, ödünç verilen materyal sayısı 22 bin 527´den 30 bin 565´e 
yükseldi
                 Projenin bir diğer göstergesi olan sportif faaliyetlerde de 7 bin 721 olan lisanslı öğrenci sporcu 
sayısının 8 bin 267´ye yükseldi.  Kültür sanat faaliyetlerinde kültürel yarışmalara katılım 3 bin 416 dan 3 bin 
649 a, öğretim yılı içinde abone olunan süreli yayın sayısı 143´ten 390´a yükseldi. Değerler Eğitimi etkinlik 
sayıları 2 bin 799´dan 3 bin 286´ya yükseldi. EBA Portalı´nda öğretmen kayıt oranı yüzde 64´ten yüzde 80´e, 
öğrenci kayıt oranı yüzde 35´ten yüzde 65´e yükseldi. EBA Portalı´na katkıda bulunan yönetici ve öğretmen 
sayıları 513´ten bin 11´e çıkarak bu ve buna benzer tüm göstergelerde büyük artışlar gözlendi.



AR-GE BİRİMİ
Maarif Hareketi Projesi İlçe Birincilerine
Plaket Verildi

Bölüm 2

          İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, Samsun Maarif Hareketi Projesi kapsamında Yakakent ilçem-
izdeki kategorilerinde birinci olan okullara plaket takdim etti. İl Millî Eğitim Müdürümüz, Samsun Maarif 
Hareketi projesinde Yakakent ilçesinde kategorilerinde ilçe 1. si olan, Zübeyde Hanım Anaokulu, 100. Yıl 
İlkokulu, 100. Yıl Ortaokulu ve Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenlerini okullarında ziyaret 
ederek plaketlerini verdi. Okullarımızdaki öğretmenlerimiz plaketlerini İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun 
ESEN’ in elinden aldı.
         Ayrıca gün sonunda Bafra Fen Lisesini ve Erkek Öğrenci Pansiyonunu da ziyaret eden İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Coşkun ESEN, öğrencilerimizle bir araya geldi. 



AR-GE BİRİMİ
Maarif Hareketi Projesi İlçe Birincilerine
Plaket Verildi

Bölüm 2

 İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, Atakum İlçesindeki Samsun Maarif Hareketi Projesi İl ve İlçe 
Birincilerine Plaket Verdi.
              İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, Samsun Maarif Hareketi Projesi kapsamında Atakum 
ilçemizdeki kategorilerinde birinci olan okullara plaket takdim etti. İl Millî Eğitim Müdürümüz, Samsun 
Maarif Hareketi projesinde Okul Öncesi kategorisinde İl ve İlçe Birincisi olan Halide Edip Adıvar Anaokulu 
ile İlkokul kategorisinde ilçe 1. si olan Seyfi Demirsoy İlkokulu, Ortaokul kategorisinde ilçe 1. si olan Tevfik 
İleri İmam Hatip Ortaokulu ve Lise kategorisinde ilçe 1. si olan Anafartalar Anadolu Lisesi öğretmenlerini 
okullarında ziyaret ederek plaketlerini verdi. Okullarımızdaki öğretmenlerimiz plaketlerini İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Coşkun ESEN’ in elinden aldı.



AR-GE BİRİMİ
“Konumuz AFET Rehberimiz AFAD”
Projemiz ile Öğrencilerimiz
Lâdik Depreminin İzlerini Araştırıyor

Bölüm 2

 Müdürlüğümüz tarafından, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ortaklığı ile hazırlanan “Konumuz AFET 
Rehberimiz AFAD” projesi kapsamında ortaöğretim 11. Sınıf öğrencilerimiz;  2824 kişinin yaşamını kaybet-
tiği 5 bin kişinin yaralandığı 26 Kasım 1943´te merkezi Tosya-Ladik olan 7.2 büyüklüğündeki depremde 
Ladik- Akpınar Köy Enstitüsünden hayatını kaybeden 2 öğrencinin mezarlarını ziyaret etti.
    Projemiz ile doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek korunma ve önlem alma yollarına yönelik 
uygulamaları, kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının öneminin öğrencilere kavratılması ile 
Samsun’ da olabilecek sel, heyelan olmak üzere, deprem, çığ gibi doğa olaylarının verebileceği zararları 
önlem alarak azaltılması hedefleniyor. “Konumuz AFET Rehberimiz AFAD” projemiz ile 40 lisemizden 1000 
öğrencimiz ve 80 coğrafya öğretmenimiz, İl Afet ve Acil Durum müdürlüğünde görev yapan mühendislerin 
eşliğinde yapacağı arazi çalışması ile Lâdik ve civarındaki fay izi, çığ patikası ve heyelan alanlarını yerinde 
görerek coğrafi bilgi ve becerilerini geliştirecek. Öğrencilerimiz proje ile doğal afetleri; oluşum nedenleri, 
özellikleri, dağılışları ve insanlara olan etkileri bakımından analiz ederek,  insanların doğal afetlerin oluşumu-
na etkisini kavrayacak.



AR-GE BİRİMİ
Samsun Öğretmen Akademisi Gerçekleştirildi

Bölüm 2

 Toplumun eğitimden beklentilerini yerine getirmede en önemli faktör hiç kuşkusuz öğretmen 
faktörüdür. Bu nedenle eğitim öğretim faaliyetleri içerinde öğretmenlerimiz oldukça önemli yer tutmaktadır. 
Öğretmenlik formasyon alanı her yıl yeni bilimsel gelişmeler ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle öğret-
menlerin dünya genelinde hızla değişen bilgiye ve 21. Yüzyıl öğretmenlik becerilerine ulaşmasını sağlamakta 
öğretmen eğitimleri oldukça önemli yer tutmaktadır.
    Bu kapsamda Müdürlüğümüz; bünyesinde 17 ilçede görev yapmakta olan 18854 öğretmenin bilişsel, peda-
gojik, bilimsel uygulama alanında yeteneklerini artırmak amacıyla “Samsun Öğretmen Akademisi” projesini 
uygulamaya konuldu. 
    İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu hususlara değinmiştir.; 
“Öğretmenlerin yetiştirilme süreci durağan değil yaşayan bir süreçtir. Bu nedenle öğretmenin güncel bilgiler 
ile her an donanımlı hale gelmesini sağlayıcı imkân ve ortamların oluşturulması eğitim etkinliklerinin kalitesi 
için kilit bir süreçtir.”
    İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN açıklamasının devamında; “Bugünün ve geleceğin gerektirdiği 
nitelik ve nicelikte öğretmen yetiştirmek demek yarının çocuğunu yetiştirmek demektir. Bu düşünceden yola 
çıkarak ilimizde “Öğretmen Akademisi” çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. İlklerin şehri olan Samsun 
eğitimde kalite için önemli bir İlkadım daha atmış bulunuyor. İlk akademi eğitimimizi Yıldırım Beyazıt Orta-
okulu konferans salonunda “Ölçme ve Değerlendirme” yöntemleri konusu ile başlatmış bulunuyoruz. Bundan 
sonraki süreçte akademimizin eğitimleri artarak devam edecek”dedi.
“Ölçme ve Değerlendirme” eğitimine katılan öğretmenler aldıkları eğitimden çok memnun olduklarını belirtti.
 



AR-GE BİRİMİ
“Müzede Bir Gün” Projesi ile 4 Bin Öğrencimiz
 Müzede Eğitim Görecek

Bölüm 2

 İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, Müdürlüğümüzce hazırlanan "Müzede Bir Gün" projesi 
kapsamında Samsun Kent Müzesi´ nde öğrencilerimizle bir araya geldi. Projeye ilkokullarımızın 4. sınıfların-
da öğrenim gören 4.000 öğrencimiz gönüllü olarak katılıyor.
     Proje ile ilgili açıklama yapan Samsun İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, proje ile öğrencilerin 
bulunduğu kentin tarihini, coğrafyasını, kültürünü yaşayarak öğrenmelerini hedeflediklerini söyledi.
     Müzede Bir Gün projesi ile Samsun’un arkeolojisi, tarihi, coğrafyası, mimari özelliklerinden oluşan somut 
mirası ve yemek kültürü, kutlama geleneklerini de içeren somut olmayan kültürel mirası ile ilgili örnekleri 
yerinde tanıtarak öğrencilere farkındalık kazandırması ve aidiyet duygularını geliştirerek eğitimin kalitesini 
artırılması hedefleniyor.
     Ayrıca öğrenciler arasında kültür, sanat, estetik ve tarih bilincini geliştirmek, kent belleğini ve Kuva-i Milli-
ye Ruhunu yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmayı ve Samsun Kent Müzesi ve Sadi Tekkesi Kuva-i Milliye 
Ruhu Kulliyesi’ ni  eğitim-öğretim amaçlı etkin bir şekilde kullanarak okul müze işbirliğinin artırılmasını 
amaçlıyoruz.
     Müzedeki eğitimin ardından İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN öğrencilerimize kitap hediye eder-
ken, Kent Müzesi tarafından da en çok bilgi edinen öğrenciye de hediye verildi. Proje sayesinde öğrenciler, 
hem eğitici hem de eğlenceli zaman geçirdiler.
     Samsun Kent Müzesindeki programa Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı 
Necmi ÇAMAŞ ile Muzaffer Barışyurt İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri katıldı.



AR-GE BİRİMİ
İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN,
İsveç, Litvanya ve Romanya’ dan gelen
öğretmen ve öğrencileri misa�r etti

Bölüm 2

 Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal bilimler lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri Erasmus K2 projel-
eri lnclusion on the way to Europe(2016-18) kapsamında Samsun’a İsveç, Litvanya, ve Romanya´dan gelen 
misafir öğretmen ve öğrenciler ile İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN’ i ziyaret ettiler.
         İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN,  Okul Müdürü Hamza Sofuoğlu ve projeden sorumlu öğret-
menlerden, Avrupa yolunda ilerlerken yaşanan uyum sorunları ve çözüm yolları ile ilgili proje kapsamında 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
         Bu tarz projelerin çok kültürlülüğe katkı sağladığını belirten İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN 
yaptığı açıklamada “öğrenci gruplarımız temel çalışmaların yanında, folklorik miraslarını, ulusal danslar, 
drama etkinlikleri, ulusal oyunlar, ulusal müzikler vasıtası ile birbirlerine aktaracaklar. İki yıl sürecek olan 
proje içerisinde aynı zamanda, ortakların kültürel ögeleri ve mirasları karşılıklı aktarılarak çok kültürlülüğe 
katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Proje dili İngilizce olduğu için tüm çalışmalar, öğrencilerimize dil becerileri-
ni geliştirmeleri için uluslararası platform sağlamış olacak” dedi.
         Kapsayıcı Eğitim Stratejileri temalı projede, Matematik, Bilim ve Teknoloji alanlarında; Kooperatif 
öğrenme, Akran Eğitimi, Takım öğretimi, Proje tabanlı öğrenme ve Kişiselleştirme stratejileri ile ders eğitimi 
çalışmaları yapılacak, kapsayıcı yaklaşımla yeni metot ve teknikler geliştirilerek, elde edilen kazanımlar rapor 
olarak ilgili kurumlar ile ulusal ve uluslararası çapta paylaşılacaktır. Elde edilen pozitif kazanımlar okulun 
eğitiminde kullanılacak.



AR-GE BİRİMİ
Canik İmam Hatip Ortaokulunun
18 Derslikli Ek Binasının Açılışı
Valimiz Osman KAYMAK’ ın Teşri�eriyle Gerçekleştirildi

Bölüm 2

 Müdürlüğümüz ile Canik Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında yapılan Canik İmam 
Hatip Ortaokulunun 18 derslikli ek binasının açılışı gerçekleştirildi. Ek binanın içerisinde 400 kişilik konfer-
ans salonu, kütüphane ve mescit de yer alıyor.
         Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN yaptığı konuşmada 
“Bugün burada modern bir eğitimin yapılabilmesi için; öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı modern derslikler ile 
sosyal donatılar anlamında adeta yeniden dizayn edilen, yeniden inşa edilen bir okulumuzun açılışını 
gerçekleştiriliyoruz.
         Samsun genelinde eğitimin genel olarak fiziki alt yapısına baktığımızda belirli oranda nitelikli bir eğitimi 
gerçekleştirecek fiziki imkânlara sahip olduğumuzu görüyoruz. Artan nüfus ya da göç hareketlilikleri gibi 
nedenlerle zaman içerisinde bazı dersliklerimizin ihtiyaca cevap vermediğini de farkındayız. İlimiz genelinde 
iki yıl öncesine kadar 137 okulumuzda ikili eğitim yapılıyordu. Normal eğitime geçme amacıyla hızla 
çalışıyoruz. Belediyelerimiz ve hayırseverle görüşmeler yapıyoruz. Devlet yatırımlarımızı da etkin bir şekilde 
planlayarak ilimizin ikili eğitim problemini çözme gayreti içerisindeyiz. Bu yıl baktığımız zaman kademeli 
olarak yaptığımız planlamalar ile ilimizin tamamında normal eğitime geçeceğiz. Geçtiğimiz yıl ikili eğitim 
yapan okulumuz 80 iken bu yıl 46 ya düşmüş durumda. 2019 yılında da inşallah hep beraber Samsunumuzu 
da modern bir eğitimin gereği olarak normal eğitim yapar hale getirmiş olacağız.
         Bugün ilçemize kazandırılan bu güzide eğitim yuvasının eğitim hayatına girmesindeki heyecanımızı 
paylaşmaya gelen siz misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Eğitime verdiği katkılarından dolayı Sayın Valim-
iz Osman KAYMAK’ a ve Canik Belediye başkanımız Osman GENÇ’ e teşekkür ediyorum” dedi.
         Açılış törenine Sayın Valimiz Osman KAYMAK, Vali Yardımcımız Hasan ÖZTÜRK, İl Emniyet Müdürü 
Vedat YAVUZ, Canik Belediye Başkanı Osman GENÇ ve Protokol üyeleri ile veliler ve öğrenciler katıldı.



AR-GE BİRİMİ
TÜBİTAK Danışmanlık Eğitimleri Başladı

Bölüm 2

   TÜBİTAK araştırma projelerinde ilimizin mevcut başarısını artırmak, lise ve ortaokullarda görevli 
öğretmenlerimizin araştırma projelerinde danışmanlık becerilerini geliştirmek amacıyla ilimiz genelinde 
TÜBİTAK danışmanlık eğitimleri düzenleniyor.
     Müdürlüğümüz ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşbirliğinde yürütülen eğitimlerin açılışı 8 Kasım Çarşam-
ba günü saat 09:00 da OMÜ Fen Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirildi.
     Açılış programına İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Bekir BATI ve TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hasan İÇBUDAK katıldı.  TÜBİTAK tarafından 
49.’su düzenlenecek olan “Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” ve “Ortaokul Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Yarışması” kapsamında ilimiz genelinde 101 lise ve 180 ortaokul öğretmenimize TÜBİ-
TAK Araştırma Projeleri Danışmalık Eğitimi verilmesi planlanıyor. 8-9 Kasım tarihlerinde Lise öğretmenleri 
13-14/15-16 Kasım da ise Ortaokul öğretmenleri eğitim alacak. Eğitim alan öğretmenler ilçe müdürlüklerince 
08/12/2017 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacak program çerçevesinde, aldıkları eğitimleri okulların-
da ve ilçelerinde yaygınlaştıracak.



AR-GE BİRİMİ
Maarif Hareketi Projesi Ayvacık İlçe
Birincilerine Plaket Verildi

Bölüm 2

  İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, Ayvacık İlçesindeki Samsun Maarif Hareketi Projesi İlçe 
Birincilerine Plaket Verdi.
     İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, Samsun Maarif Hareketi Projesi kapsamında Ayvacık ilçem-
izdeki kategorilerinde birinci olan okullara plaket takdim etti. İl Millî Eğitim Müdürümüz, Samsun Maarif 
Hareketi projesinde Ayvacık ilçesinde kategorilerinde ilçe 1. si olan, Ayvacık Anaokulu, Kazancılı İlkokulu, 
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Ayvacık Anadolu Lisesi öğretmenlerine plaketlerini verdi. Okullarımızdaki 
öğretmenlerimiz plaketlerini İl Millî Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN’ in elinden aldı.



AR-GE BİRİMİ
Samsung Firması Türkiye Başkan Yardımcısı
Tansu Yeğen Öğretmen ve 
Öğrencilerimizle Buluştu

Bölüm 2

 Müdürlüğümüzce Samsun Maarif Hareketi Öğretmen Akademisi projesi kapsamında 16 Kasım 2017 
tarihinde 10:00-12:00 saatleri arasında Canik Kültür Merkezinde Samsung Firması Türkiye Başkan 
Yardımcısı Tansu Yeğen’in konuşmacı olarak katıldığı “İNOVASYON VE GELECEK” konulu konferans 
gerçekleştirildi.
     Bilindiği üzere günümüz işletmelerinin rekabet piyasası içerisinde müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına ve 
isteklerine göre hareket sahası oluşturabilmesi ve bu beklentileri karşılayabilmesi zaruri ve son derece önem 
arz eden bir konu. Bu noktada işletmelerin inovasyon yönetimi ile geleceğe kalıcı şekilde taşınabilmesi, işte 
bu bilgi ve becerilere sahip yetişmiş; yeniliğe açık, yaratıcılığı ve üretkenliği ekonomik ve toplumsal yarar 
sağlayacak şekilde hem bir sürece hem de bir sonuca, yeniliğe odaklayacak bireylerle yapmak büyük kazanım-
ların ve atılımların önünü açacaktır. Bilgi yeniçağda yerini, yaratıcılığa bırakmıştır.
     Bu düşüncelerle yaratıcı çocuklarının yetiştirilmesi veya çocukların içlerindeki yaratıcılığın bilgiye ya da 
ürüne inovatif bir şekilde dönüşümünün sağlanması öncelikli hedeflerimizdendir. Bu kapsamda 
Müdürlüğümüz organizasyonunda Samsung Firması Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen’in konuşmacı 
olarak katıldığı “İNOVASYON VE GELECEK” konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa Bilişim 
Teknoloji Öğretmenleri, Teknoloji Tasarım Öğretmenleri ve çok sayıda öğrenciden oluşan yaklaşık  500 kişi 
katıldı. Konferans sonunda gösterilen ilgiden dolayı Müdürlüğümüze ve katılımcılara teşekkür eden Tansu 
YEĞEN’ e İlkadım Halk Eğitim Merkezimizin hazırladığı hediye takdim edildi.



AR-GE BİRİMİ
“Geleceğe Kulaç Atıyoruz” Projemiz
Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri
Kapsamında Bölgesel Ödüle Layık Görüldü

Bölüm 2

 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri, her yıl  eğitim ve öğretim alanında özgün 
uygulamaların ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve paylaşımının sağlanması, eğitime getirilen yeni solukların 
diğer eğitimcilere de örnek olması amacıyla sahiplerine ulaştırılıyor.
     Bu ödüller yenilikçi uygulamaları eğitim sistemine kazandırmayı öğrenci ve öğretmenlere daha iyi eğitim 
ve öğretim imkânları sunmayı ve 2023 Türkiye vizyonunun gerektirdiği hedefleri yakalamayı amaçlıyor. 
Yöneticiler, öğretmen ve öğrencilerimiz yenilikçi uygulamaları hayata geçirme bağlamında teşvik edilirken 
eğitim ortamlarının da kalitesinin de artırılması amaçlanıyor.
      Eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve 
paylaşımının sağlanması amacıyla yürütülen “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” ne 2016-2017 
eğitim ve öğretim yılında 3357 başvuru yapılmıştır. İlk olarak, değerlendiriciler tarafından elektronik ortamda,  
proje raporları değerlendirilmiş, bunun sonucunda 189 çalışma saha ziyaretine kalmıştır. Gerçekleştirilen saha 
ziyaretlerinin ardından 106 çalışma Bölgesel Ödül almaya layık görülmüştür.
      Bu yıl beşincisi düzenlenen Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerinde bireysel ve kurumsal bölge 
ödülü almaya hak kazanan çalışmalar belirlenmiş olup ödüller, Amasya da gerçekleştirilen törenle takdim 
edilmiştir.
      Batı Karadeniz Bölgesinde Olumlu Tutum ve Davranışların Geliştirilmesi Kategorisinde “GELECEĞE 
KULAÇ ATIYORUZ” projesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Bölgesel Ödül almaya layık görüldü. Ayrıca 
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kategorisinde İlkadım Gazi Paşa İlkokulumuz da “SENİ ANLIYORUM, 
YANINDAYIM!” projesi ile Müdürlüğümüz Bölgesel Ödül almaya layık görüldü.
      Amasya ilinde gerçekleştirilen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN ile projelerde 
görevli yönetici ve öğretmenlerimiz katıldı.



AR-GE BİRİMİ
Türkiye’nin Önemli Üniversiteleri Samsun’da

Bölüm 2

 İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, Müdürlüğümüz işbirliğiyle düzenlenen Samsun Üniversite 
Tercih Günlerine katıldı. Samsun Üniversite Tercih Günleri yaklaşık 40 Devlet ve Vakıf Üniversitenin 
katılımıyla gerçekleştiriliyor.
     İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN’ in açılışını yaptığı fuarda Türkiye genelinden 40’ a yakın devlet 
ve vakıf üniversitesi stant açtı. Etkinlikte ziyaretçiler üniversitelerin yetkilileriyle yüz yüze görüşmelerde 
gerçekleştirdi. Ayrıca CNN Türk “Başarıya Doğru” Programı Moderatörü ve Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı 
Sait Gürsoy, NTV “Doğru Tercih” programı Moderatörü ve Vatan Gazetesi Eğitim Yazarı Sadık Gültekin, 
Yard.Doç.Dr. Oktay Aydın ve birçok eğitim uzmanı seminer veriyor. Lise son sınıf öğrencilerine ve Rehber 
Öğretmenlere yönelik: Üniversiteye Geçişte Yeni Sınav Sistemi, Sınav stresi ve Motivasyon, Yeni Sınav Siste-
minde Başarı, Geleceğin Meslekleri ve Meslek Seçimi konularında eğitim seminerleri verilecek Samsun İl 
Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ile Eket Fuarcılık tarafından bir otel de düzenlenen ve iki gün süren 
etkinlik fuar boyunca 9:00 / 16: 00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.
     Samsun ve çevre illerdeki öğrenci, eğitimci ve velilerin yoğun ilgisini alan etkinliği yaklaşık 11.000 öğrenci 
ziyaret etti.



AR-GE BİRİMİ
“Yazarlar Okulda” Projesi Kapsamında
Lise Öğrencilerimizin
Yazdığı Hikâyeler Kitaplaştırıldı

Bölüm 2

   İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, Müdürlüğümüz ve İlkadım Belediyesinin ortaklaşa 
yürüttüğü “Yazarlar Okulda” Projesi kapsamında düzenlenen ödül törenine katıldı. 
     Öğrencilerimize onların ilgisini çekebilecek ders dışı etkinlik imkânı sunmak, öğrencilerimizin edebi ve 
estetik ürünler meydana getirmesini teşvik etmek, öğrencilerimizin edebiyata ve sanata olan ilgilerini arttır-
mak, öğrencilerimizin yazma konusundaki tereddütlerini ortadan kaldırmak, kendilerini düzenli ve sağlam bir 
şekilde ifade edebilmelerini sağlamak, ülkemizdeki edebiyat ve sanat alanında yeni bir nefes oluşmasına 
katkıda bulunmak, öğrencilerimizin yazdıkları hikâyeler neticesinde düzenlenecek yarışma sonrası dereceye 
giren hikâyeleri bastırmak amacıyla başlatılan “Yazarlar Okulda (Okullar Yazarlarını Keşfediyor)” projesi 
ödül töreni gerçekleştirildi.
     Proje ile lise kademesindeki okullarımızda yazarlık atölyeleri kurularak öğrencilerin kendilerini ifade 
edebilen bireyler olarak yetişmelerinin sağlanması hedefleniyor.
     Projeye il genelindeki liselerimizden 245 hikâye katıldı. 19 Mayıs Üniversitesinden akademisyenlerin de 
olduğu seçici kurul tarafından belirlenen 55 hikâye kitaplaştırıldı. Değerlendirme sonucu ilk üçe giren hikâye 
yazarı öğrencilerimize ve öğretmenlerine ödülleri İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN ve İlkadım Bele-
diye Başkanı Erdoğan TOK tarafından verildi.



AR-GE BİRİMİ
Bölüm 2

Bağışçı Canik Belediye Başkanı Osman GENÇ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında
Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı’nın ‘81 İl 81 Kızılay Anaokulu Projesi’ kapsamında 
3 derslikli Anaokulu yapımına ilişkin işbirliği protokolünü imzaladı.

 16.08.2017 Çarşamba günü saat 15.30’da, Valilik makamında imzalanan protokol töreni öncesi 
konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun ESEN yaptığı açıklamasında, “Bu gün burada Canik ilçesinde 
başkanımızın  ayırsever olduğu bir anaokulu protokolü imza törenini gerçekleştireceğiz. Özellikle okul-
laşmanın üst seviyelere çekilmesi noktasında anaokulu okullaşma oranımız şu an yüzde yetmişlerde. Anaokul-
larda hedefe yaklaştık sayılır. Samsun’da Anaokullarda Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Önümüzdeki yıl 
hedefimiz yüzde seksenin üzerine çıkmaktır. Protokolümüz ilimize ve ilçemize hayırlı olsun ”dedi.
        Canik Belediye Başkanı Osman GENÇ yaptığı konuşmasında, “Bölgemizde 2004 yılında itibaren Eğitime 
büyük bir katkı vermekteyiz. 38 Milyon TL’nin üzerinde eğitime para harcamış bir belediyeyiz. Aynı zaman-
da, yer ve arsa problemini ve altyapısını çözmüş bir belediyeyiz. Bu bölge şehrin gelişmiş noktasından öğret-
menlerin sürgün olduğu bir yerdi. Bölgemiz 2004 yılından sonra büyük bir gelişme sağlayarak cazip hale 
gelmeye başlamıştır. Bu 3 derslikli anaokulumuzu rahmetli annemin adına yapacağım. Bu okulumuzu hızlı bir 
şekilde üç ay gibi kısa bir zaman içerisinde bitireceğiz. ”dedi.
        Valimiz Sayın Osman KAYMAK ise yaptığı konuşmasında, “Sayın başkanımızın eğitime verdiği desteği 
biliyoruz. Eğitim bizlerin ortak meselesidir. Hep beraber eğitime sahip çıkıp, katkı vereceğiz. Sayın Cumhur-
başkanımızın koymuş olduğu 2019 yılından itibaren ikili eğitimden, tekli eğitime geçme hedefine ilimiz 
olarak ulaşmak istiyoruz. Bunun için belediyelerimizin destekleri çok önemli. Bunu birlikte yaparsak çözebili-
riz. Canik ilçemizin gittikçe gelişen bir ilçe olduğunu görüyoruz. Başkanımıza çalışmalarından dolayı teşek-
kür ediyorum. İnşallah Canik ilçemiz eğitim konusunda geride kalmaz. En hızlı şekilde hayırseverlerimizi de 
devreye sokarak 2019 hedefimize yetişiriz diye düşünüyorum. Ben bu hayır hizmeti için başkanımıza teşekkür 
ediyorum. Annesine de Allah’tan rahmet diliyorum. Bu Anaokulumuz ilimize ve ilçemize hayırlı, uğurlu 
olsun” dedi.
        Konuşmaların ardından, Bağışçı Canik Belediye Başkanı Osman GENÇ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 
arasında Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı’nın ‘81 İl 81 Kızılay Anaokulu Projesi’ kapsamında 3 derslik-
li Anaokulu yapımına ilişkin işbirliği protokolü, Valimiz Sayın Osman Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürü 
Coşkun ESEN ve Bağışçı Canik Belediye Başkanı Osman GENÇ arasında imzalandı.


