
SAMSUN
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Aralık  2019
AR-GE BÜLTENİ



İÇİNDEKİLER

İÇ
İN

D
EK

İL
ER

'Atmosfere Dokunuyoruz' Projesi hayata geçirildi.    1

"Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi"    2
Samsun'da 'Eğitimde Birlikteyiz' şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.  3

55 Öğretmen 55 Fotoğraf Projesi '24 Kasım Öğretmenler Günü' 
coşkuyla kutlandı.       4

Samsun Eğitim Dergisi 2. Sayısı Çıktı!     5

Samsun Maarif Hareketi 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı

Ekim Ayı İl Eğitim Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi.   6

Geleceğe Kulaç Atıyoruz projesinin 2019-2020 

protokolünün imza töreni gerçekleştirildi.     7

TÜBİTAK 4007 Tekkeköy Bilim Şenliği Açıldı.    8

Erasmus Günleri Samsun' da Başladı.     9

Avantaj ! Sıra Sende Projesi Samsun' da 2 bin 500 öğrenci Tenis Öğrenecek. 10

Samsun Gelişim İzleme Sistemi (SAMGİS)    11

Temel Eğitim Genel Müdürümüz Dr. Cem GENÇOĞLU Eğitimde Birlikteyiz projesi

kapsamında İlimizde Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirdi.    12

"Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider"               13      
"Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi"  
Projesi Öğretmen Eğitimleri Samsun' da Başladı.    14 

Samsun Sosyal Bilimler Lisesi Münazara Türkiye Şampiyonu   15
Samsun'da Tasarım Beceri Atölyeleri Kurulmasına Yönelik Çalışmalar Başladı.        16-17

Yabancı Kalma Projesi      18

Yaşamın Renkleri Projesi      19

2019ARALIK BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER
'Atmosfere Dokunuyoruz' Projesi hayata geçirildi.    1

"Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi"    2
Samsun'da 'Eğitimde Birlikteyiz' şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.  3

55 Öğretmen 55 Fotoğraf Projesi '24 Kasım Öğretmenler Günü' 
coşkuyla kutlandı.       4

Samsun Eğitim Dergisi 2. Sayısı Çıktı!     5

Samsun Maarif Hareketi 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı

Ekim Ayı İl Eğitim Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi.   6

Geleceğe Kulaç Atıyoruz projesinin 2019-2020 

protokolünün imza töreni gerçekleştirildi.     7

TÜBİTAK 4007 Tekkeköy Bilim Şenliği Açıldı.    8

Erasmus Günleri Samsun' da Başladı.     9

Avantaj ! Sıra Sende Projesi Samsun' da 2 bin 500 öğrenci Tenis Öğrenecek. 10

Samsun Gelişim İzleme Sistemi (SAMGİS)    11

Temel Eğitim Genel Müdürümüz Dr. Cem GENÇOĞLU Eğitimde Birlikteyiz projesi

kapsamında İlimizde Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirdi.    12

"Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider"               13      
"Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi"  
Projesi Öğretmen Eğitimleri Samsun' da Başladı.    14 

Samsun Sosyal Bilimler Lisesi Münazara Türkiye Şampiyonu   15
Samsun'da Tasarım Beceri Atölyeleri Kurulmasına Yönelik Çalışmalar Başladı.        16-17

Yabancı Kalma Projesi      18

Yaşamın Renkleri Projesi      19 İÇ
İN

D
EK

İL
ER

Araştırmacı Öğrenci Projesi      20
Tasarım Beceri Atölyeleri                           21
Genç Arge Projesi                  22
Başkenti Görmeyen Kalmasın Projesi                23
Güvenli Yaşam Projesi                                                       24
Zirvede Bende Varım Projesi                          25
Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi                         26
Müzede Bir Gün Projesi                          27
Tabiatta Ders Var! Projesi                          28
Geçmiş Gelecekle Buluşuyor Projesi     29
Haydi Projesi       30
Bu Toprağın Çocukları Projesi      31
Mari�n Yıldızları Projesi      32
Geleceğe STEM’le Projesi      33
Erasmus Projeleri                     34-39
Oka Projeleri       40
Samsun Akademi        41

 

İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER

2019ARALIK BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



İÇİNDEKİLER

İÇ
İN

D
EK

İL
ER

'Atmosfere Dokunuyoruz' Projesi hayata geçirildi.    1

"Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi"    2
Samsun'da 'Eğitimde Birlikteyiz' şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.  3

55 Öğretmen 55 Fotoğraf Projesi '24 Kasım Öğretmenler Günü' 
coşkuyla kutlandı.       4

Samsun Eğitim Dergisi 2. Sayısı Çıktı!     5

Samsun Maarif Hareketi 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı

Ekim Ayı İl Eğitim Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi.   6

Geleceğe Kulaç Atıyoruz projesinin 2019-2020 

protokolünün imza töreni gerçekleştirildi.     7

TÜBİTAK 4007 Tekkeköy Bilim Şenliği Açıldı.    8

Erasmus Günleri Samsun' da Başladı.     9

Avantaj ! Sıra Sende Projesi Samsun' da 2 bin 500 öğrenci Tenis Öğrenecek. 10

Samsun Gelişim İzleme Sistemi (SAMGİS)    11

Temel Eğitim Genel Müdürümüz Dr. Cem GENÇOĞLU Eğitimde Birlikteyiz projesi

kapsamında İlimizde Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirdi.    12

"Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider"               13      
"Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi"  
Projesi Öğretmen Eğitimleri Samsun' da Başladı.    14 

Samsun Sosyal Bilimler Lisesi Münazara Türkiye Şampiyonu   15
Samsun'da Tasarım Beceri Atölyeleri Kurulmasına Yönelik Çalışmalar Başladı.        16-17

Yabancı Kalma Projesi      18

Yaşamın Renkleri Projesi      19

2019ARALIK BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER
'Atmosfere Dokunuyoruz' Projesi hayata geçirildi.    1

"Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi"    2
Samsun'da 'Eğitimde Birlikteyiz' şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.  3

55 Öğretmen 55 Fotoğraf Projesi '24 Kasım Öğretmenler Günü' 
coşkuyla kutlandı.       4

Samsun Eğitim Dergisi 2. Sayısı Çıktı!     5

Samsun Maarif Hareketi 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı

Ekim Ayı İl Eğitim Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi.   6

Geleceğe Kulaç Atıyoruz projesinin 2019-2020 

protokolünün imza töreni gerçekleştirildi.     7

TÜBİTAK 4007 Tekkeköy Bilim Şenliği Açıldı.    8

Erasmus Günleri Samsun' da Başladı.     9

Avantaj ! Sıra Sende Projesi Samsun' da 2 bin 500 öğrenci Tenis Öğrenecek. 10

Samsun Gelişim İzleme Sistemi (SAMGİS)    11

Temel Eğitim Genel Müdürümüz Dr. Cem GENÇOĞLU Eğitimde Birlikteyiz projesi

kapsamında İlimizde Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirdi.    12

"Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider"               13      
"Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi"  
Projesi Öğretmen Eğitimleri Samsun' da Başladı.    14 

Samsun Sosyal Bilimler Lisesi Münazara Türkiye Şampiyonu   15
Samsun'da Tasarım Beceri Atölyeleri Kurulmasına Yönelik Çalışmalar Başladı.        16-17

Yabancı Kalma Projesi      18

Yaşamın Renkleri Projesi      19 İÇ
İN

D
EK

İL
ER

Araştırmacı Öğrenci Projesi      20
Tasarım Beceri Atölyeleri                           21
Genç Arge Projesi                  22
Başkenti Görmeyen Kalmasın Projesi                23
Güvenli Yaşam Projesi                                                       24
Zirvede Bende Varım Projesi                          25
Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi                         26
Müzede Bir Gün Projesi                          27
Tabiatta Ders Var! Projesi                          28
Geçmiş Gelecekle Buluşuyor Projesi     29
Haydi Projesi       30
Bu Toprağın Çocukları Projesi      31
Mari�n Yıldızları Projesi      32
Geleceğe STEM’le Projesi      33
Erasmus Projeleri                     34-39
Oka Projeleri       40
Samsun Akademi        41

 

İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER

2019ARALIK BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



 Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü  ARGE  birimi 2019  Aralık ayı 
bülteniyle karşınızdayız. Elinizdeki bültende Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 
ARGE  biriminin yapmış  olduğu  faaliyet ve  eğitim  etkinliklerinden bir  
kısmını bulacaksınız. ARGE birimimiz ve diğer paydaşlarımızla son derece 
güzel ve faydalı, uyumlu çalışmalar geçekleştirdi. Tüm Türkiye'de dikkat 
çeken projelerle öncelikle insana dokunmayı amaçladık.  İlk  altı ay olduğu 
gibi ikinci altı ayda da birbirinden farklı alanlarda çarpıcı projeleri hayata 
geçirdik. Uygulayacağımız projelerin öncelikli olarak dezavantajlı alanları 
düzeltmeye yönelik ve bireysellikten ziyade daha çok ve en çok çocuğumu-
za ulaşacak şekilde planlamalar yaptık. Bülteni inceleyince projelerimizle 
ulaştığımız çocuklarımızın binlerle ifade edilen rakamlara ulaştığını 
göreceksiniz . Ben bu vesile ile ilimizin eğitim faaliyetlerinde gözbebeği 
olan ARGE birimimizin sorumlusu olan İl Şube Müdürü Sayın Fatih AKKUŞ'a, 
Milli Eğitim ARGE biriminde görev alan her biri kendi alanlarında birer 
değer olan öğretmenlerimize, projelerimize desteklerini esirgemeyen tüm 
kamu kuruluşlarına ve özel kurumlara, projelerimizin içini dolduran değerli 
öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürü bir borç biliyorum.

Coşkun ESEN
SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
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 Kısa adı AR-GE olan birimimiz; "araştırma, stratejik planlama ve 
kalite geliştirme ekibi" ile "projeler ekibi" olmak üzere iki ekipten oluşmak-
tadır. Ekibimiz kendi alanlarında yetkin öğretmenlerimizden oluşmaktadır. 
Samsun İl Milli Eğitim ARGE birimi olarak onlarca paydaşla iş birliği içinde 
binlerce çocuğumuza dokunduk. Dezavantajlı öğrencilerimiz başta olmak 
üzere eğitim camiamızın her alnında bulunan öğrencilerimizin kendilerini 
gerçekleştirmelerine fırsat sunmaya çalıştık. Onlarca öğretmen yüzlerce, 
binlerce çocuğumuzla birçok proje yürüttük. Buradaki başarı, öncelikle 
bizlerden desteğini hiç eksik etmeyen kamu kurumları ve özel kurum-
larındır. Daha sonra projelerimizin işleyişi sırasında canla başla çalışan 
öğretmenlerimizin, her biri öğrenme aşkıyla yanan sevgili yavrucuk-
larımızın ve en önemlisi de gece gündüz demeden canla başla çalışan 
ARGE personelimizindir.
 Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminden sorumlu şube 
müdürü olarak çalışmalarımızda bizlere her zaman destek olan başta İl Milli 
Eğitim Müdürümüz Sayın Coşkun ESEN’e,  değerli mesai arkadaşlarıma ve 
tüm eğitim camiasına teşekkürü bir borç biliyorum.

Fatih AKKUŞ
SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ
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2019

 Valimiz Sayın Osman KAYMAK, 13.12.0219 Cuma günü saat 14.30'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
başlatılan 'Atmosfere Dokunuyoruz' projesinin Meteoroloji Bölge Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım toplantısı-
na katıldı. Tanıtım toplantısı öncesi etkinliğe katılan öğrencilerle birlikte hava tahmininde kullanılan Meteoroloji 
Balonunu atmosfere bırakan Valimiz Sayın Osman KAYMAK, daha sonra Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu 
hakkında yetkililerden bilgi aldı.

 İlk olarak protokol konuşmaları ile başlayan tanıtım toplantısında ilk konuşmayı gerçekleştiren İl Milli 
Eğitim Müdürü Coşkun ESEN, "Bugüne kadar olduğu gibi Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yine farklı bir 
proje ve farklı bir dokunuş ile çocuklarımızın karşısına çıkıyoruz. Vizyon belgemizin en önemli yanlarından bir 
tanesi Türkiye'de nitelikli eğitimi ortaya çıkarmak ve nitelikli eğitimi kurgulamak içindir. Dolayısıyla eğitimin daha 
nitelikli hale gelebilmesi için tüm eğitim ortamlarının eğitime açık hale gelmesi, okulun dışında ki diğer öğrenme 
alanlarında bir öğrenme alanı haline dönüştürmeyi hede�iyoruz. Bu zamana kadar tam da bu amaca uygun 
projeler ürettik" dedi.

 Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel YÜCE ise "Sınıf dışı öğretim teknikleri kapsamında öğrencilerimizin 
kapalı bir mekândan ziyade derslerinde görmüş oldukları bu bilimsel konuyu bizzat uygulamalı olarak mekânın-
da uzmanlar tarafından anlatılması son derece önemli bir durumdur." diye konuştu. Son olarak konuşmasını 
gerçekleştiren Valimiz Sayın Osman KAYMAK, "Biz hep şunu önemsiyoruz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken 
neyi ve nasıl öğretmeliyiz konusunda devam eden bir arayış içerisindeyiz. En iyi öğretme metodu nedir? Çocuk-
ların daha çok uygulayarak, sahada eğitim görerek ve onlara bizzat dokunarak öğrenmenin kalıcı olduğuna 
uzmanlar karar vermişler. Bu yüzden Samsun'da o çerçevede eğitimler yapılmaktadır. Bizler hep vatandaş olarak 
hava olaylarını merak ederiz. Meteoroloji yarın havanın yağışlı olduğunu söylüyor.  Bunu nasıl bildi, nasıl tahmin 
edebiliyor? Bu olayı ezbere bilmekten ziyade, ben de sizinle birlikte bu derslere katıldım ve olayı yerinde görmüş 
oldum." diye konuştu.

 Az önce 35 km'ye çıkacak olan hava meteoroloji balonunu uçurmuş olduklarını ifade eden Valimiz Sayın 
Osman KAYMAK, "Bu balon oradaki nemi, sıcaklığı, rüzgârı ve yağışı buraya aktaracak ve bizlerde bunu bütün 
Türkiye'ye duyurmuş olacağız. Meteorolojimiz son yıllarda çağın bütün gereklerini kullanarak büyük gelişme kat 
etti. Biz bunları bu gün sahada görüyoruz. Ben projenin çok yararlığı olduğunu düşünüyorum. Eğitime ve bu 
projeye katkılarından dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Siz yavrularımıza başarılar diliyorum." şeklinde 
konuştu. Tanıtım toplantısına ayrıca, Vali Yardımcımız Hasan BALCI, İlkadım Kaymakam Vekili ve 19 Mayıs 
Kaymakamı Yavuz GÜLER, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Samsun'da 'Atmosfere Dokunuyoruz'
Projesi Hayata Geçirildi.
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"Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi"
Kapsamında İlimizde Seminer ve 
Konser Gerçekleştirildi.

ARALIK BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 Milli Eğitim Bakanlığımızca Türk müziğini ve enstrümanlarını tanıtmak amacıyla uygulanan "Türk Müziği-
ni Tanıtma ve Destekleme Projesi" kapsamında ilimizde seminer ve konser gerçekleştirildi.

 Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK'un eşi Rana Selçuk Hanımefendi ile Bakan Yardımcımız Sayın 
Mahmut ÖZER'in eşi Fatma Nebahat ÖZER Hanımefendinin himayelerinde uygulanan proje kapsamında Belediye 
Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu 
Müdürü Aylin ŞENGÜN TAŞÇI, "Türk Müziği Tarihi" konulu seminer verdi. Programda, öğretmen ve öğrencilere 
Türk müziği tanıtıldı, müziğin ve enstrümanların tarihi ve kültürel boyutu aktarıldı.

 Samsun Güzel Sanatlar Lisemizin korosunun da eşlik ettiği konserde ise ninni, mehter ve tasavvuf müziği 
ile Osmanlı sultanlarının besteleri ve unutulmayan bestekarların eserlerinden oluşan dinletiler sunuldu.

 Konseri Milli Eğitim Bakanımız Sayın  Ziya SELÇUK'un eşi hanımefendi Rana Selçuk, Samsun Valimiz Sayın 
Osman Kaymak, Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer'in eşi hanımefendi Fatma Nebahat Özer, Vali Yardımcımız 
Hasan BALCI,  İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, Canik Belediye Başkanı İbrahim SANDIKÇI ile öğretmen ve 
öğrenciler izledi.
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Samsun'da 'Atmosfere Dokunuyoruz'
Projesi Hayata Geçirildi.

ARALIK BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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"Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi"
Kapsamında İlimizde Seminer ve 
Konser Gerçekleştirildi.

ARALIK BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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 Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK'un eşi Rana Selçuk Hanımefendi ile Bakan Yardımcımız Sayın 
Mahmut ÖZER'in eşi Fatma Nebahat ÖZER Hanımefendinin himayelerinde uygulanan proje kapsamında Belediye 
Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu 
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ile Osmanlı sultanlarının besteleri ve unutulmayan bestekarların eserlerinden oluşan dinletiler sunuldu.

 Konseri Milli Eğitim Bakanımız Sayın  Ziya SELÇUK'un eşi hanımefendi Rana Selçuk, Samsun Valimiz Sayın 
Osman Kaymak, Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer'in eşi hanımefendi Fatma Nebahat Özer, Vali Yardımcımız 
Hasan BALCI,  İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, Canik Belediye Başkanı İbrahim SANDIKÇI ile öğretmen ve 
öğrenciler izledi.
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 Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi kapsamında 750 öğrencinin katılımıy-
la gerçekleştirilen Çocuk Şenliği ile çocukların birlikte nitelikli zaman geçirmesi ve kapsayıcılık açısından                
birbirlerine kaynaşması sağlandı.

 Şenliğin açılışını Vali Yardımcısı Mehmet AKTAŞ, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yunus Derekaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun ESEN gerçekleştirdi. Canik 
Atatürk Spor Salonu'nda, çocukların ilgi ve istekleri dikkate alınarak önceden belirlenen etkinlikler kapsamında 
hazırlanan 6 Adet öğretim ve Uygulamalı sanat atölyesi, 2 tane oyun parkuru, 2 Adet Tırmanma duvarı uygula-
ması, Geleneksel Çocuk Oyunları Atölyesi, Balon eğlence uygulaması, Şişme oyun parkları Türk Kahramanları 
(Nasrettin Hoca ve Keloğlan Kostüm Uygulaması) alanlarında çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlikler formatör ve 
gönüllü öğretmenlerin yardımıyla gerçekleştirildi.

 Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eş �nansmanı ile Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel 
Müdürlüğünün faydalanıcı olduğu ve UNICEF teknik desteği ile yürütülen "Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı 
Erken Çocukluk Eğitimi Projesi ile kaliteli kapsayıcı eğitim sağlanması yoluyla engeli olan çocukların (3-7 yaş arası) 
erken çocukluk eğitimine ve ilkokul 1. sınıfa erişimlerini artırmak hede�eniyor.

 Kapsayıcı eğitime katılan tüm çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin iyileştirilmesi. Engeli 
olan çocukların (3-7 yaş arası) ailelerinin ve çocukların bakımını üstlenen kişilerin kapsayıcı eğitim hakları, imkân-
ları ve okul-aile iş birliğinin önemi hakkındaki farkındalıklarının artırılması. Karar vericilerin, engeli olmayan 
çocukların aileleri ve çocukların bakımını üstlenen kişilerin, engeli olan çocukların kaliteli kapsayıcı eğitim alma 
haklarına ilişkin farkındalıklarının artırılması ve bu konuda desteklerinin sağlanması. Öğretmenlere, tüm çocuk-
lara (3-7 yaş arası) kaliteli kapsayıcı eğitim sunabilecekleri şekilde bilgi ve becerilerin kazandırılması da projenin 
hede�eri arasında.

 Şenlikte ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Toplum Destek Polisleri Maskot Kanka ile çocuklarla eğlendi-
rirken, çocukların güvenliği konulu broşür ve Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından veliler ile 
çocuklara 750 adet defne �danı dağıtıldı.

Samsun' da 'Eğitimde Birlikteyiz'
Şenliğinde Çocuklar Doyasıya Eğlendi.

ARALIK BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

3

2019

 '24 Kasım Öğretmenler Günü' kutlama programı 24.11.2019 Pazar günü saat 10.00'da, Atatürk Kültür 
Merkezi'nde düzenlendi. Valimiz Sayın Osman KAYMAK ile İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, Atatürk 
Kültür Merkezi'nde düzenlenen program öncesi ilimizde görev yapmış veya yapmaya devam eden öğretmen ve 
idarecilerin çektiği fotoğra�arın sergilendiği '55 Öğretmen 55 Fotoğraf Projesi Sergisi'ni protokol üyeleriyle 
ziyaret ederek, dereceye girenlere ödüllerini verdi. Daha sonra '24 Kasım Öğretmenler Günü' için hazırlanan 
program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunması ile başladı. Ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü 
programı Samsun Sosyal Bilimler Lisemizin hazırlamış olduğu video gösterimi yapıldı. Daha sonra mesleğe yeni 
başlayan öğretmenler adına Tekkeköy İmam Hatip Lisesi Öğretmeni İsmail Soylu ve emekli öğretmenler adına 
emekli öğretmen Süleyman Yıldırım bir konuşma yaptı.

 İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN programda yaptığı konuşmada, "Sayın Valim; sevgili öğretmen 
arkadaşlarım ve değerli konuklar; Başta Başöğretmenimiz Büyük Atatürk olmak üzere bu ülke insanlığının 
yetişmesinde bütün varlığı ile mücadele eden tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Öğretmenlik insanı inşa 
eden, çocuğu bugüne uyandıran ve çocuğun yüksek yararı ile hareket eden, çocuğun hukukunu koruyan bir 
anlayışla çalışan bir meslek olmanın ötesinde bir şeydir. Yani öğretmenlik bir iş değil, vazifedir. Bir sorumluluktur. 
İnsanlık bilincidir. Siz değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutlar,  hepinizi gönül 
dolusu sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlarım." dedi.

 Valimiz Sayın Osman KAYMAK i ise programda yaptığı konuşmasında, "Sevgili Öğretmenler; 'Öğretmenler 
Gününüzü' canı gönülden kutluyorum. Göreve yeni başlayan öğretmenlerimizi kutluyor, başarılar diliyorum. 
Arkadaşlar, öğretmenlik mesleği çok kutsal bir meslektir. Sizler bu işi çok iyi bilen arkadaşlarsınız. Hz. Ali'nin 'bana bir 
harf öğretenin kölesi olurum' düsturundan Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmenlere olan inancını her defasında 
söylüyoruz. Arkadaşlar bu mesajların yansımasını toplumda görmemiz gerekiyor. Bu anlamda öğretmenlik işini 
yaparken bu heyecan yaşanmıyorsa geleceğimizden emin olamayız. Onun için iş sizin elinizde. Ailelerin kurtuluşu, 
huzuru öğretmenlerin elindedir.  Öğretmenlik bir iş için yapılmaması gerekiyor. O çocuklar gözlerini açmış bizden ben 
nasıl bir insan olayım. Dünya'ya nasıl bakayım. Hayatı nasıl anlamlandırayım diyor. Bütün bunları sizlerden öğreniyor. 
Değerli arkadaşlar, Samsunumuzda 240 bin öğrencimiz var. 20 bin öğretmenimiz ile çocuklarımızı eğitmeye 
çalışıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Maarif Hareketi kapsamında birçok güzel projeler ortaya koyuyor. Bu anlam-
da İl Milli Eğitim Müdürümüzü ve ekibini tebrik ediyorum. Hakka intikal eden öğretmenlerimiz ile Necmettin öğretmen 
ve Aybüke öğretmen gibi şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz. Emekli öğretmenlerimize sağlık, başarı ve mutlu 
bir hayat diliyorum. Mesleğine yeni başlamış ve halen mesleğini devam ettirmekte olanlara mutlu, sağlıklı ve başarılı 
eğitim-öğretim dönemleri diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." dedi.

ARALIK BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

55 Öğretmen 55 Fotoğraf Projesi
'24 Kasım Öğretmenler Günü'
coşkuyla kutlandı.
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 Samsun İl Milli Egitim Müdürlüğü tarafından hazır-
lanan ve yazarlarının tamamını öğretmenlerin oluşturduğu 
Samsun Eğitim Dergisi; yine dopdolu bir sayı ile okurların 
ilgisine sunuldu. Kapak konusu "Okul" olarak belirlenen 
derginin bu sayısında; 21. yy. Okulu Olabilmek, Okul Kültürü 
ve Okul Verimliliğinin Oluşturulması, Okul Tükenmişliği, 
Okulda Akran İlişkileri ve Akran Öğrenmesi, Okulların 
Akreditasyonu, Değer Kavramı ve Okullarda Değerler 
Eğitimi gibi okulu temel alan yazılara yer verildi.
"YENİ KUŞAK OKULLAR NASIL OLMALI?"
 Modern dünyada yeni nesil çocukların değişimind-
en bahseden İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen: "Alfa 
çocuklarının paylaşım, çalışma, eğlenme, haberleşme, 
sosyalleşme, oyun, öğrenme, eğitim diye anladıkları; 
algıları, olanakları ve araçları bugüne kadarki nesillerin 
gördüklerine hiç benzemiyor. Öyleyse değişen kuşaklara 
ancak hızla değişen okullar uyum sağlayabilir. Bu durumda 
ise soru şu: "Yeni kuşak okullar nasıl olmalı? Okulu, 21. 
yüzyılda nasıl konumlandırmalıyız? Bu sorulara cevap 
ararken başka yeni sorular da karşımıza çıkıyor:
- Okul bir çocuğun hayatında neden vardır?
- Okulun tek amacı bilgi aktarmak mıdır?
- Okul sayesinde çocuk yeni deneyimler kazanır mı?
- Okul, çocukların sosyalleşmesinde niçin bu kadar önemli? 
- Okul eğlenceli mi olmalı?
- Okul dijital mi yoksa daha sade mi olmalı?
 Samsun Eğitim dergimizin bu sayısında tüm bu 
sorulara cevap bulmanıza yardımcı olacak içerikler 
bulunuyor" dedi. Samsun Eğitim dergisinde, okul temasının 
dışında; 21. Yüzyılın Öğretmen Modeli, Öğretmen Liderliği, 
Dünya Ölçeğinde Öğretmenlerin Saygınlık Statüsü, Sınıfta 
Zaman Yönetimi, Öğretmenlerin Beslenmesi, Öfke Kontrol 
Uygulamaları ve Yeni Yaklaşımlar, Pozitif Psikoloji 
Çerçevesinde Mutluluk ve Mutlu Eğitim ve Yabancılara 

Türkçe Öğretimi gibi öğretmenlerin ilgisini çekecek onlarca 
yazıya yer verildi.
DİJİTAL DÜNYADA DİJİTAL EĞİTİM UYGULAMALARI
 Günümüz eğitim teknolojilerinin önemi hızla 
artmakta ve aynı hızda çeşitlenmektedir. Samsun Eğitim 
Dergisi, öğretmenlerin ve öğrencilerin ilgisini çekecek ve 
sını�arında kullanabilecekleri birçok cep telefonu uygula-
masının tanıtımını yapıyor. Yazıda sadece tanıtım yapılmak-
la kalmayıp bu uygulamaların derste nasıl kullanılacağı 
konusunda bilgi de veriliyor.
BU SAYIDA CEMİL MERİÇ'İN EĞİTİM GÖRÜŞÜNE YER 
VERİLDİ.
 Samsun Egitim Dergisi her sayıda farklı bir 
düşünürün eğitim konusundaki görüşlerine yer veriyor. Bu 
sayısında ise Cemil Meriç'in eğitim görüşünü anlatan bir 
yazı yer almıştır. Yazıya “Cemil Meriç; eğitimin öğretmekle 
bitmediğine, hoca-talebe ilişkisinin sadece sını�a ve ders 
saatiyle sınırlı kalmaması gerektiğine inanan bir hocaydı." 
cümlesiyle giriş yapılıyor. Ayakları hem doğuya hem de 
batıya basan Meriç’in rahlesinden geçen öğrencilerin bir 
yıldız gibi parladığı ve bunun sebebinin ise öğrencilerine 
sadece okul koridorlarındaki öğretmen modelinden değil, 
hayatın birçok noktasındaki yol gösterici ve ufuk açıcı rolün-
den kaynaklandığı belirtilmektedir.
SAMSUN EĞİTİM DERGİSİNİN MUTFAĞINDA ÖĞRET-
MENLER BULUNUYOR
 Samsun Egitim dergisinde yer alan makalelerin 
yazılması, konu ve içerik oluşturulması, yayın ve inceleme, 
düzenleme ve redaksiyon gibi tüm aşamalar, Samsun’da 
görev yapan öğretmenler tarafından yapılmıştır. 31 adet 
makalenin yer aldığı dergimizin bu sayısı toplam 112 
sayfadan oluşmaktadır. 

Samsun Eğitim Dergisi 2. Sayısı Çıktı!
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 Samsun Maarif Hareketi 2019 ? 2020 Eğitim Öğretim yılı Ekim ayı İl Eğitim Yürütme Kurulu Toplantısı İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Coşkun ESEN başkanlığında 23 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 09.30 da  İlkadım Sema Cengiz 
Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlendi.

         Toplantıya il ve ilçe eğitim yöneticileri katıldı. Toplantıda ilk olarak ilçelerde bu ay düzenlenen İlçe Eğitim 
Yürütme Kurulu toplantılarında alınan öneriler ve kararlar görüşülürken, ilçelerinde uygulanması planlanan 
projelerle ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürleri sunum yaptı.

       Samsun Maarif hareketi kapsamında düzenlenen okul vizyon belgelerinin tamamlanma oranları, LGS-TYT 
sonuçları ile hazır bulunuşluk sınavları sonuçları üzerinden akademik başarının artırılmasına yönelik ilçelerde 
yapılan çalışmalar, destekleme yetiştirme kurslarının ve Samsun Gelişim İzleme Sistemi (SAMGİS) ilçe 
toplantılarının değerlendirilmesi gerçekleştirildi. Her ilçe milli eğitim müdürü kendi ilçelerindeki eğitim öğretim 
hizmetlerinin genel durumuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN'e bri�ng verdiler.

            Toplantı dilek ve temenniler ile bir sonraki toplantıda görüşülecek gündem maddelerin belirlenmesinden 
sonra tamamlandı.

ARALIK BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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 Valimiz Sayın Osman Kaymak ile İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Coşkun Esen 15.10.2019 Salı günü saat 
10.00'da Atakum ilçemizdeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda 
düzenlenen 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projesinin   
2019-2020 protokolünün imza törenine katıldı. Valiliğimiz 
himayesinde, Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde, 
Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık 
Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla 
sürdürülen ve 5 yılda toplam 64 bin öğrencinin yüzme 
öğrendiği Türkiye'ye örnek olan 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' 
projesinin 2019-2020 protokolü imza töreni saygı duruşun-
da bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı.

 İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen, "Tüm 
Türkiye'ye örnek olmuş bir projenin protokol imza 
töreninde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Projemiz 
ile beraber belki Türkiye'de alanında en çok yüzme sporu 
öğreten bir başarıya sahip olduk. Bir proje olmanın yanında 
kurumlar arası eşgüdümü sağlayan örnek alınabilecek bir 
projedir. Şu ana kadar 65 bine yakın ilkokul 2. ve 3. sınıf 
çocuğumuza yüzme sporumuzu öğretmiş bulunuyoruz" 
şeklinde konuştu.

 Törende yaptığı konuşmada, Samsun'un ilk adım 
kenti olduğunu ve hemen hemen her alanda öncü olduğu-
muzu dile getiren Valimiz Sayın Osman Kaymak, "Geleceğe 
Kulaç Atıyoruz" projesi bundan beş yıl önce başlatıldı ve artan 
katılımla devam ediyor. Şu an itibariyle 64 bin öğrenci yüzmeyi 
öğrendi. Hatta bu projemiz Gençlik ve Spor Bakanlığımız 
tarafından örnek bulunarak bütün Türkiye'ye yaygınlaştırıl-
maya başlandı. Bakanlığımız 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' 
sloganıyla büyük bir yüzme kampanyası başlattı ve bu projeyi 
Türkiye'ye yaygınlaştırıyor. Bundan dolayı da Gençlik ve Spor 
Bakanımız Sayın M. Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür 
ediyoruz." dedi.

 Projenin kapsamında bugüne kadar 64 bin 
öğrencinin yüzme eğitimi almasına ek olarak, bu yıl da 10 
bini öğrenci olmak üzere toplamda 65 bin kişiye daha 
yüzme eğitimi vermeyi hede�ediklerini dile getiren Valimiz 
Sayın Osman Kaymak, "Böylece 2019-2020 sezonunun 
sonunda Samsun'da 129 bin kişi yüzme öğrenmiş olacak. 
Bundan dolayı onurluyuz, gururluyuz. Tabii ki bunlar çok 
kolay gerçekleşmiyor. Bu hizmetin gerçekleşmesinde Milli 
Eğitim Müdürümüz ile Gençlik ve Spor Müdürümüzün 
büyük gayretleri olduğu gibi büyük gayretin birisi de 
Büyükşehir Belediyemize ait. Çünkü bu çocuklarımız 
evlerinden araçlarla geliyorlar, burada hocalarımızın 
eşliğinde eğitim aldıktan sonra evlerine dönüyorlar. Tüm 
bunlar bir maliyet. O nedenle şimdiye kadar destek veren 
Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. 
Bugün aramızda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımıza 
teşekkür ediyoruz. Bu işleri hep birlikte yapıyoruz." şeklinde 
konuştu.
 Konuşmasının ardından Valimiz Sayın Osman 
Kaymak, 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projesinin 2019-2020 
protokolünü Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl 
Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü İ. Hakkı Kasapoğlu ve İl Sağlık Müdürü Dr. 
Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç ile birlikte imzaladı.

 Daha sonra, proje kapsamında yüzme eğitimi alan 
öğrenciler arasında düzenlenen yüzme yarışmasının startını 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte 
veren Valimiz Sayın Osman Kaymak, yarışmanın ardından 
dereceye giren öğrencilere ödüllerini protokol üyeleriyle 
birlikte verdi.

 Protokol imza törenine ayrıca, Atakum Kaymakamı 
Namık Kemal Nazlı, yüzme eğitmenleri, öğrenciler ve velileri 
katıldı.

Geleceğe Kulaç Atıyoruz 
projesinin 2019-2020 protokolünün imza töreni gerçekleştirildi.
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 2018 çağrı döneminde Türkiye çapında kabul edilen toplam 50 Bilim Şenliği projesinden biri olan 
TÜBİTAK 4007 Tekkeköy Bilim Şenliği Sayın Valimiz Osman Kaymak ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN' in 
katılımıyla açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasını ardından İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun ESEN 
yaptığı konuşmasında, "İlim dediğimiz bilgi dediğimiz şey merakla başlar. Bu çalışma daha şimdiden amacına 
ulaştı diye düşünüyorum. Öğrencilerimiz şimdiden stantlarda hazırlanan atölyelerde bilginin merakını giderme, 
öğrenme çabası içindeler. Öğrenme dediğimiz şey okulun dört duvarıyla sınırlı değildir. Bazen bir sokağı veya bir 
caddeyi öğrenme ortamına dönüştürürsünüz. Bugün bizde bilgiyi, bilime ulaşmayı sağlayacak bir öğrenme 
ortamı oluşturduk. Bu projeye katkı sunan tüm paydaşlara, öğretmen arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum." dedi. Bu tür programlarda bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Valimiz Sayın Osman 
KAYMAK, "Gerçek anlamda biz öğrencilerimizi bilimle, teknoloji ile buluşturarak gelecekte konuşulan projeleri çok 
önemsiyoruz. Çocuklarımız bu etkinliklerle bilimle tanışıyorlar. Öğrencilerimizin bu tür uğraşlar içerisinde olmaların-
dan çok mutlu oluyoruz. Samsun gerçek manada bir eğitim kenti. 270 bine yakın öğrencimiz var. İlimizde iki tane 
üniversitemiz var. Ondokuz Mayıs Üniversitemiz yurt dışından en çok yabancı öğrenci kabul gören köklü bir üniversite. 
O yönüyle biz Samsun'u bir eğitim kenti olarak kurguluyoruz. Eğitim kentinin göstergeleri başarılı eğitimlerdir. Çok 
öğrencinin dışında yaptığımız buluşlarla, derecelerle Samsun gerek ortaöğretimde gerekse üniversitelerde eğitime 
bilime katkılarımızla övünecek bir il olmak durumundayız. O yönüyle bu tür çalışmaları çok önemsiyoruz. Çocuk-
larımızın geleceğe hazırlanmaları, emin olmaları çok önemli." şeklinde konuştu.

 Okullarda tasarım atölyelerini de çok önemsediklerini ifada eden Valimiz Sayın Osman KAYMAK, 
"Tasarım ve beceri atölyeleri kurarak çocuklarımızın sanatta, sporda daha iyi yerlere gelmeleri için ciddi çalışmalar 
yapıyoruz. bu projeleri hazırlayan ve kabul ettiren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Samsun ilkadım kenti. Cumhuriye-
tin kurulduğu ve ilk adımının atıldığı kent. İlk adım kenti olarak da örnek ve önder olmak durumundayız. Bölgeye 
önderlik yapmak durumundayız. Eğitimde de Samsun bu tür projelerle iddialı olmak durumundadır. O yönüyle bu tür 
projeleri çok önemsediğimizi bir kez daha belirtiyorum. Güçlü olmak durumundayız. Güçlü olmak için vaktimizi çok iyi 
değerlendirip, çok okuyacağız, öğretmenlerimizi çok iyi dinleyeceğiz. Bizim için hazırlanana bu projelere destek 
olacağız ve kendimizi göstermeye çalışacağız.  Sizlerin sayesinde Türkiye gelecekte çok daha iyi yerlere gelecektir. 
Gerçek bağımsızlık eğitimde, bilimde güçlü olmaktan geçiyor. Ben hepinize emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. 
Şenliğiniz hayırlı olsun diyorum." diye konuştu.

 Konuşmaların ardından Valimiz Sayın Osman KAYMAK,  TÜBİTAK 4007 Tekkeköy Bilim Şenliği kapsamın-
da 55 atölye ve 131 etkinliğin gerçekleştirildiği stantları gezerek, emeği geçenleri tebrik etti. TÜBİTAK 4007 
Tekkeköy Bilim Şenliğine ayrıca, Vali Yardımcısı Hasan BALCI, Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı, Tekkeköy Belediye 
Başkanı Hasan Togar, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve alileri katıldı.

ARALIK BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TÜBİTAK 4007
Tekkeköy Bilim Şenliği Açıldı.
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Geleceğe Kulaç Atıyoruz 
projesinin 2019-2020 protokolünün imza töreni gerçekleştirildi.
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 2018 çağrı döneminde Türkiye çapında kabul edilen toplam 50 Bilim Şenliği projesinden biri olan 
TÜBİTAK 4007 Tekkeköy Bilim Şenliği Sayın Valimiz Osman Kaymak ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN' in 
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yaptığı konuşmasında, "İlim dediğimiz bilgi dediğimiz şey merakla başlar. Bu çalışma daha şimdiden amacına 
ulaştı diye düşünüyorum. Öğrencilerimiz şimdiden stantlarda hazırlanan atölyelerde bilginin merakını giderme, 
öğrenme çabası içindeler. Öğrenme dediğimiz şey okulun dört duvarıyla sınırlı değildir. Bazen bir sokağı veya bir 
caddeyi öğrenme ortamına dönüştürürsünüz. Bugün bizde bilgiyi, bilime ulaşmayı sağlayacak bir öğrenme 
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önemsiyoruz. Çocuklarımız bu etkinliklerle bilimle tanışıyorlar. Öğrencilerimizin bu tür uğraşlar içerisinde olmaların-
dan çok mutlu oluyoruz. Samsun gerçek manada bir eğitim kenti. 270 bine yakın öğrencimiz var. İlimizde iki tane 
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 Konuşmaların ardından Valimiz Sayın Osman KAYMAK,  TÜBİTAK 4007 Tekkeköy Bilim Şenliği kapsamın-
da 55 atölye ve 131 etkinliğin gerçekleştirildiği stantları gezerek, emeği geçenleri tebrik etti. TÜBİTAK 4007 
Tekkeköy Bilim Şenliğine ayrıca, Vali Yardımcısı Hasan BALCI, Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı, Tekkeköy Belediye 
Başkanı Hasan Togar, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve alileri katıldı.

ARALIK BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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 İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen Erasmus Günleri açılışını gerçekleştirdi. Erasmus+ Programının 
tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2017 yılından bu yana Ekim ayı içerisinde 
Erasmus Günleri (Erasmusdays) etkinlikleri düzenleniyor. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada 3 senedir kutlanan 
Erasmus Günleri (#ErasmusDays) adlı kampanya ile çeşitli görünürlük, yaygınlaştırma ve bilgilendirme faaliyetleri 
bu yıl 10-11-12 Ekim tarihlerinde tüm Avrupa ülkeleriyle birlikte farklı dünya ülkelerinde eş zamanlı olarak 
gerçekleştiriliyor.

 Tanıtım günleri ile Erasmus+ Programının görünürlüğüne ve bilinirliğine katkı sunmak, özellikle kurum 
çevresini ve mümkün mertebe yerel halkı Erasmus+ ve projeniz hakkında bilgilendirmek, programdan yararlan-
mak için teşvik etmek ve programın faydaları hakkında farkındalık yaratmak amaçlanıyor.

Erasmus Günleri Samsun' da Başladı.

ARALIK BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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 Valimiz Sayın Osman Kaymak ile İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen, Müdürlüğümüz ve Samsun 
Tenis Kulübü ortaklığında uygulanan Avantaj ! Sıra Sende projesi protokol imza törenine katıldı. 2018 - 2019 
eğitim öğretim yılında başlayan ve 500 öğrencinin tenis eğitimi aldığı Avantaj Sıra Sende projesinin ikinci yılında 
2 bin öğrenciye kort tenisi eğitimi verilecek.

 Samsun Tenis Kulübünde yapılan protokol imza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun 
Esen, Bu yıl 2. Sezonunu gerçekleştireceğimiz "Avantaj ! Sıra Sende" projesi ile; kendini tanıyan, disiplinli, 
özgüvenli, dürüst uluslararası alanda performans ve yüksek beceri gösterebilecek tenisçiler yetiştirmek 
amaçlamaktadır. "Avantaj! Sıra Sende" projesinde öğrencilerimize 8 seans tenis eğitimi verilmektedir. 
Öğrenme süreçlerinin" sonucunda çocuklarımızın Sürat, kuvvet, dayanıklılık, esneklik , dikkat toplama ve 
motivasyon becerilerinde artış olmasını beklemekteyiz. Spor yaparak geliştirdiği bu özellikler sayesinde 
herhangi bir beceriyi daha çabuk öğrenmesini ve problemleri daha çabuk çözmesini beklemekteyiz. Eğer 
yetenekli bir öğrencimizi keşfedip uluslararası alanda bizi temsil edebilirse ne mutlu bize. 2019-2020 eğitim 
öğretim yılında 2 bin öğrenciye tenis eğitimi verilecek ve yeteneği keşfedilen öğrencilerle özel olarak çalışıla-
caktır. Çocukların sadece akademik değil �ziksel ve psikolojik olarak da güçlü olması için çocukların hayatı-
na dokunan, onları etkili bireyler yapmak için projeler hazırlamaya devam edeceğiz. Sporu, kültürü ve sanatı 
içinde barındırmayan akademik başarının eğitimin hede�erine ulaşmasını güçleştireceğine inanıyoruz. Bu 
amaçla geleneksel okçuluk , yelken , bowling vb yeteneğe dayalı projeleri konusunda veri analizlerimizi, 
ihtiyaç analizlerini ve projenin teorik altyapısı için çalışıyoruz. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 
"Geleceği Geleceğe Taşıyan Projeler"i hayata geçiriyoruz" dedi.

 Konuşmaların ardından imza törenine geçilerek protokol metni Valimiz Sayın Osman Kaymak, İl Milli 
Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen ve Samsun Tenis Kulübü Başkanı Özcan Dursun tarafından imzalandı.

Proje ile günümüzde çocukların ve gençlerin bilgisayar ve akıllı telefonları geçirdikleri zamanın bir hayli fazla 
olduğu bunun sonucu olarak hareketlerinin azaldığı ve sağlıklı bir sosyalleşme düzeyine ulaşamadıklarından 
dolayı bireyde ciddi bir bağımlılık duygusu yarattığı gözlenmektedir. Tenis branşında öncü, büyük başarılar 
üreten, gelişim odaklı, saygı duyulan, ilke merkezli uluslararası standartlara sahip olma hede� ile oluşturulan 
"Avantaj ! Sıra Sende" projesi ile; kendini tanıyan, disiplinli, özgüvenli, dürüst uluslararası alanda performans ve 
yüksek beceri gösterebilecek tenisçiler yetiştirilmesi amaçlanıyor. 

Avantaj ! Sıra Sende Projesi 
Samsun' da 2 bin 500 öğrenci Tenis Öğrenecek

ARALIK BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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SAMSUNGİS
Samsun Gelişim İzleme Sistemi

Değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlayan ve 
çağın gerektirdiği

yeterliliklere sahip çocukları yetiştirebilmek 
okulların öncelikleri arasındadır!

Neler Yapıyoruz?
SAMSUNGİS projesi kapsamındaki uygulamalar ile il, ilçe 

veya okul genelinde yapılan sınavlar için iş yükünü 
azaltıyoruz. Aynı zamanda sınavları okutmak için eldeki 

imkanları en iyi şekilde kullanıyoruz.

Masaüstü Uygulaması
Fatih Projesi kapsamında dağıtılan yazıcıları optik okuma 
cihazı olarak kullanıyoruz. Harici optik okuyucu cihazlara 

ihtiyaç duymuyoruz.

Mobil Uygulama
Öğretmenlerimiz cep telefonlarını optik okuma cihazı 

olarak kullanıyor. Yaptıkları sınavları hızlıca okuyabiliyor.

Web Uygulaması
Tüm verileri tek bir noktada toplayarak ayrıntılı raporlar 

sunuyoruz ve tüm kontrolleri buradan yapıyoruz.

2019

 Temel Eğitim Genel Müdürümüz Dr. Cem GENÇOĞLU, İlimizde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak İl 
Millî Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN'i ziyaret eden Genel Müdürümüz Dr. Cem GENÇOĞLU, İl Millî Eğitim 
Müdürümüz Coşkun ESEN ile birlikte daha sonra Valimiz Sayın Osman KAYMAK'ı makamında ziyaret etti. 
Akabinde sırasıyla Necatibey İlkokulunu ve Kubilay İlkokulunu ziyaret eden Genel Müdürümüz Dr. Cem GENÇOĞ-
LU okullarımızda öğretmen, öğrenci ve velilerimizle bir araya geldi.

 Öğretmenlerimizle öğretmenler odasında sohbet etti. Ardından Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı 
Erken Çocukluk Eğitimi projesi serti�ka programına katıldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmenlerimize 
serti�kalarını vererek hatıra fotoğrafı çektiren Temel Eğitim Genel Müdürümüz Dr. Cem GENÇOĞLU ilimizdeki 
ziyaret programını tamamladı. Programında Genel Müdürümüz Dr. Cem GENÇOĞLU'na İl Millî Eğitim 
Müdürümüz Coşkun ESEN eşlik etti.

Temel Eğitim Genel Müdürümüz Dr. Cem GENÇOĞLU
Eğitimde Birlikteyiz Projesi Kapsamında
İlimizde Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirdi.

ARALIK BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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LU okullarımızda öğretmen, öğrenci ve velilerimizle bir araya geldi.

 Öğretmenlerimizle öğretmenler odasında sohbet etti. Ardından Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı 
Erken Çocukluk Eğitimi projesi serti�ka programına katıldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmenlerimize 
serti�kalarını vererek hatıra fotoğrafı çektiren Temel Eğitim Genel Müdürümüz Dr. Cem GENÇOĞLU ilimizdeki 
ziyaret programını tamamladı. Programında Genel Müdürümüz Dr. Cem GENÇOĞLU'na İl Millî Eğitim 
Müdürümüz Coşkun ESEN eşlik etti.

Temel Eğitim Genel Müdürümüz Dr. Cem GENÇOĞLU
Eğitimde Birlikteyiz Projesi Kapsamında
İlimizde Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirdi.
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"Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider" 
5. Yılında Hedef 7 bin Yönlendirme

 Bu projenin son derece yararlı ve önemli 
olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Musta-
fa Demir, "Öğrencilerimizi bu yaşlarda bu tür proje 
kapsamı içerisinde değerlendirmek onlara hayatları 
boyunca sağlık noktasında çok ciddi katkı sağlayacaktır. 
Büyükşehir Belediyesi olarak bu projeye her türlü katkıyı 
vermeye hazırız ve elimizden geleni yapacağız." dedi.

 Kanserle mücadele anlamında vatandaşımıza 
yardımcı olmak ve önleyici hizmetler anlamında çok 
ciddi çalışmalar yapıldığını ifade eden Valimiz Sayın 
Osman Kaymak, "Bu sene de 'Sen İste Yeter Kanser 
Çeker Gider' projesinin beşincisini başlatıyoruz. Hep 
birlikte bu çalışmaları yürüteceğiz. Gerçekten bu kötü 
hastalıkla mücadele etmek için insanlar çaresiz değil, 
mutlaka çaresi de var. Doktorların söyledikleri gibi ilk 
ve erken teşhis hastalıkla mücadelede çok önemli. İşte 
bu erken teşhisi yakalayabilmek için kanser tarama-
larını yaptırmak gerekiyor. Bu anlamda Sağlık Bakan-
lığımızın KETEM'leri var. Bu merkezler Türkiye'de her 
ilimizde var ama buralara vatandaşlarımız yeteri 
kadar müracaat etmiyorlar. Bu merkezlerin dolup 
taşması lazım." dedi.

 Kanserin çağın hastalığı olduğunu söyleyen 
Valimiz Sayın Osman Kaymak, "Kanserle mücadele ve 
tedavisi konusunda her gün yeni bir gelişme kat ediliyor. 
Ama bütün uzmanların söylediği erken teşhis erken 
tedavi. Bu anlamda çocuklar ebeveynlerini yönlendirir. 
Çocuk babasına ve annesine hadi KETEM'e gideceğiz 
dediği zaman hiçbir baba ve anne çocuğunu kırmaz. 
Arkadaşlarımız bu düşünceden hareketle bu projeyi 
faaliyete geçirdiler. Geçen sene 3 bin 500 kişiye 
yönlendirme yapıldı. İnşallah bu sene bu rakamı iki 
katına çıkarmayı düşünüyoruz. Samsun ilkadım kenti. 
İnşallah bu projeyle de öncülük yapacağız. Vatan-
daşlarımızın bu kötü hastalığa yakalanmamaları ve 
yakalananların ise erken tedavileri konusunda inşallah 
bir hizmet ortaya koymuş olacağız. Ben bu vesile ile bu 
projeye katkısı ve emeği olan herkese çok teşekkür 
ediyorum. Projemiz ilimize hayırlı olsun." diye konuştu.

 Bu projenin vatandaşlara ve kitlelere ulaştırıl-
ması konusunda basının desteğinin çok önemli 
olduğunu söyleyen Valimiz Sayın Osman Kaymak, 
konuşmasının sonunda "Bu konuda basından destek 
bekliyoruz." dedi.

'Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider' projesi imza törenine 
ayrıca, İlçe Kaymakamları, ilgili kurum müdürleri ve 
temsilcileri katıldı.

 Valiliğimizin himayelerinde, İl Sağlık Müdürlüğü 
koordinesinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen 'Sen İste Yeter 
Kanser Çeker Gider' projesi protokol imza törenine yapıldı.

 Valimiz Sayın Osman Kaymak' ın başkanlığında, 
17.09.2019 Salı günü saat 14.00'te Valilik toplantı salonunda 
gerçekleştirilen toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Muhammet Ali Oruç yaptığı açıklamada, "Bu sene bu 
projemizle ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sını�arda okuyan öğrencile-
rimizin ailesini, akrabalarını ve komşularını KETEM' e 
yönlendirerek kanserle ilgili taramalarını yaptırmaları 
amaçlanmıştır. Geçen sene bu proje ile 3 bin 500 yüz 
yönlendirme yaptık. Bu sene inşallah bu sayıyı 7 bine 
çıkartmayı düşünüyoruz. Bu projenin sonunda da en çok 
yönlendirmeyi yapan okulumuza, öğretmenimize ve 
öğrencimize hediyeler vereceğiz. Buradaki amacımız 
yönlendirmeyi yapabilmektir." dedi.

 Böyle bir projenin sürdürülebilir ve hayata dokunur 
olmasının çok önemli olduğunu söyleyen İl Mili Eğitim 
Müdürü Coşkun Esen, yaptığı konuşmasında, "Projemiz tüm 
kurumların iş birliği ile yürüyor. İnsanlara ulaşmanın en 
kestirme yolu çocuktur. Çocuk, insanlığın en masum 
yönüdür. Masum bir çocuk, bir teklifte bulunduğunda 
kolay kolay reddedilmez. Bu projede bunu yaşıyoruz. 3 
yıllık rakamlarda, 3 bin 500 yönlendirme var. Geçen sene 
ise bir yılda, 3 bin 500 yönlendirme yapılmış. Toplamda 
140 kişi tarama sonuçlarının negatif çıkması nedeniyle bir 
üst merkeze yönlendirilmiş ve 3 kişiye kanser teşhisi konul-
muştur. Bu yıl umudumuz yarının bilinçli büyüklerini 
yetiştirmek, giremediğimiz evlere girmek ve ikna 
edemediğimiz kişileri tarama programlarına dâhil etmek-
tir. Her şey sağlıklı büyükler, mutlu küçükler için. Çocuk-
larımız burada öğrenme faaliyeti de gerçekleştiriyorlar. 
Sadece kansere değil, sağlıklı yaşamada dikkat çekiyoruz" 
ifadelerini kullandı.
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 '24 Kasım Öğretmenler Günü' kutlama programı 24.11.2019 Pazar günü saat 10.00'da, Atatürk Kültür 
Merkezi'nde düzenlendi. Valimiz Sayın Osman KAYMAK ile İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, Atatürk 
Kültür Merkezi'nde düzenlenen program öncesi ilimizde görev yapmış veya yapmaya devam eden öğretmen ve 
idarecilerin çektiği fotoğra�arın sergilendiği '55 Öğretmen 55 Fotoğraf Projesi Sergisi'ni protokol üyeleriyle 
ziyaret ederek, dereceye girenlere ödüllerini verdi. Daha sonra '24 Kasım Öğretmenler Günü' için hazırlanan 
program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunması ile başladı. Ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü 
programı Samsun Sosyal Bilimler Lisemizin hazırlamış olduğu video gösterimi yapıldı. Daha sonra mesleğe yeni 
başlayan öğretmenler adına Tekkeköy İmam Hatip Lisesi Öğretmeni İsmail Soylu ve emekli öğretmenler adına 
emekli öğretmen Süleyman Yıldırım bir konuşma yaptı.

 İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN programda yaptığı konuşmada, "Sayın Valim; sevgili öğretmen 
arkadaşlarım ve değerli konuklar; Başta Başöğretmenimiz Büyük Atatürk olmak üzere bu ülke insanlığının 
yetişmesinde bütün varlığı ile mücadele eden tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Öğretmenlik insanı inşa 
eden, çocuğu bugüne uyandıran ve çocuğun yüksek yararı ile hareket eden, çocuğun hukukunu koruyan bir 
anlayışla çalışan bir meslek olmanın ötesinde bir şeydir. Yani öğretmenlik bir iş değil, vazifedir. Bir sorumluluktur. 
İnsanlık bilincidir. Siz değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutlar,  hepinizi gönül 
dolusu sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlarım." dedi.

 Valimiz Sayın Osman KAYMAK i ise programda yaptığı konuşmasında, "Sevgili Öğretmenler; 'Öğretmenler 
Gününüzü' canı gönülden kutluyorum. Göreve yeni başlayan öğretmenlerimizi kutluyor, başarılar diliyorum. 
Arkadaşlar, öğretmenlik mesleği çok kutsal bir meslektir. Sizler bu işi çok iyi bilen arkadaşlarsınız. Hz. Ali'nin 'bana bir 
harf öğretenin kölesi olurum' düsturundan Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmenlere olan inancını her defasında 
söylüyoruz. Arkadaşlar bu mesajların yansımasını toplumda görmemiz gerekiyor. Bu anlamda öğretmenlik işini 
yaparken bu heyecan yaşanmıyorsa geleceğimizden emin olamayız. Onun için iş sizin elinizde. Ailelerin kurtuluşu, 
huzuru öğretmenlerin elindedir.  Öğretmenlik bir iş için yapılmaması gerekiyor. O çocuklar gözlerini açmış bizden ben 
nasıl bir insan olayım. Dünya'ya nasıl bakayım. Hayatı nasıl anlamlandırayım diyor. Bütün bunları sizlerden öğreniyor. 
Değerli arkadaşlar, Samsunumuzda 240 bin öğrencimiz var. 20 bin öğretmenimiz ile çocuklarımızı eğitmeye 
çalışıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Maarif Hareketi kapsamında birçok güzel projeler ortaya koyuyor. Bu anlam-
da İl Milli Eğitim Müdürümüzü ve ekibini tebrik ediyorum. Hakka intikal eden öğretmenlerimiz ile Necmettin öğretmen 
ve Aybüke öğretmen gibi şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz. Emekli öğretmenlerimize sağlık, başarı ve mutlu 
bir hayat diliyorum. Mesleğine yeni başlamış ve halen mesleğini devam ettirmekte olanlara mutlu, sağlıklı ve başarılı 
eğitim-öğretim dönemleri diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." dedi.

2019

 Avrupa Birliği ve Türkiye' nin eş �nansmanı ile UNICEF'in teknik desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel 
Eğitim Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi 
Projesi" öğretmen eğitimleri Samsun' da başladı.

 Samsun' da bir otelde üç gün süresince devam edecek olan eğitimlerin açılış programına katılan İl Milli 
Eğitim Müdürü Coşkun Esen yaptığı konuşmada, "Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüzün faydalanıcı ve uygu-
layıcı olduğu bu projede bu yılda Samsun ayağını başlatmış bulunuyoruz. İlimiz genelinde 6 anaokulu ve 4 
ilkokulu olmak üzere 10 okulumuz bu projenin kapsamı dâhilinde. Ama kapsayıcı eğitim denildiği zaman, 
eğitime ulaşım, eğitimden faydalanma dendiği zaman tüm okullarımızın gündemine giriyor. Burada 
öğreneceğiniz ve ortaya koyacağınız farkındalığın tüm ilimizi kapsayacak nitelikte olmasını ve başarılı, verimli bir 
eğitim süreci geçirmenizi diliyorum" dedi.

 Kaliteli kapsayıcı eğitim sağlanması yoluyla engeli olan çocukların (3-7 yaş arası) erken çocukluk 
eğitimine ve ilkokul 1. sınıfa erişimlerinin artırılması planlanan projede, çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal 
gelişimlerinin iyileştirilmesi, engeli olan çocukların ailelerinin ve çocukların bakımını üstlenen kişilerin kapsayıcı 
eğitim hakları, imkânları ve okul-aile iş birliğinin önemi hakkındaki farkındalıklarının artırılması, karar vericilerin, 
engeli olmayan çocukların aileleri ve çocukların bakımını üstlenen kişilerin, engeli olan çocukların kaliteli 
kapsayıcı eğitim alma haklarına ilişkin farkındalıklarının artırılması ve bu konuda desteklerinin sağlanması, Öğret-
menlere, 3 - 7 yaş arası tüm çocuklara kaliteli kapsayıcı eğitim sunabilecekleri şekilde bilgi ve becerilerin kazan-
dırılması amaçlanıyor.

 Samsun ile Antalya, Bursa, Gaziantep, İzmir, Konya olmak üzere 6 pilot ilde yer alan 90 pilot okula devam 
eden 3-7 yaş arası tüm çocukları, bu çocukların aileleri ve bakımını üstlenen kişileri, bu okullarda görev yapan 
öğretmenleri, okul yöneticisi ve diğer eğitim personelini kapsayan proje üç yıl sürecek. 2-4 eylül tarihleri arasında 
düzenlenen Samsun' daki eğitimlerde Temel Eğitim Genel Müdürlüğünden Proje Sorumlusu Cemal Tinkılıç ve 
Doç. Dr. Burcu Şimşek ile Ar. Gör. Betül Yılmaz' da UNICEF' temsilcisi olarak bulunuyor.

"Engeli Olan Çocuklar İçin
Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi" 
Projesi Öğretmen Eğitimleri Samsun' da Başladı.
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"Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider" 
5. Yılında Hedef 7 bin Yönlendirme

 Bu projenin son derece yararlı ve önemli 
olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Musta-
fa Demir, "Öğrencilerimizi bu yaşlarda bu tür proje 
kapsamı içerisinde değerlendirmek onlara hayatları 
boyunca sağlık noktasında çok ciddi katkı sağlayacaktır. 
Büyükşehir Belediyesi olarak bu projeye her türlü katkıyı 
vermeye hazırız ve elimizden geleni yapacağız." dedi.

 Kanserle mücadele anlamında vatandaşımıza 
yardımcı olmak ve önleyici hizmetler anlamında çok 
ciddi çalışmalar yapıldığını ifade eden Valimiz Sayın 
Osman Kaymak, "Bu sene de 'Sen İste Yeter Kanser 
Çeker Gider' projesinin beşincisini başlatıyoruz. Hep 
birlikte bu çalışmaları yürüteceğiz. Gerçekten bu kötü 
hastalıkla mücadele etmek için insanlar çaresiz değil, 
mutlaka çaresi de var. Doktorların söyledikleri gibi ilk 
ve erken teşhis hastalıkla mücadelede çok önemli. İşte 
bu erken teşhisi yakalayabilmek için kanser tarama-
larını yaptırmak gerekiyor. Bu anlamda Sağlık Bakan-
lığımızın KETEM'leri var. Bu merkezler Türkiye'de her 
ilimizde var ama buralara vatandaşlarımız yeteri 
kadar müracaat etmiyorlar. Bu merkezlerin dolup 
taşması lazım." dedi.

 Kanserin çağın hastalığı olduğunu söyleyen 
Valimiz Sayın Osman Kaymak, "Kanserle mücadele ve 
tedavisi konusunda her gün yeni bir gelişme kat ediliyor. 
Ama bütün uzmanların söylediği erken teşhis erken 
tedavi. Bu anlamda çocuklar ebeveynlerini yönlendirir. 
Çocuk babasına ve annesine hadi KETEM'e gideceğiz 
dediği zaman hiçbir baba ve anne çocuğunu kırmaz. 
Arkadaşlarımız bu düşünceden hareketle bu projeyi 
faaliyete geçirdiler. Geçen sene 3 bin 500 kişiye 
yönlendirme yapıldı. İnşallah bu sene bu rakamı iki 
katına çıkarmayı düşünüyoruz. Samsun ilkadım kenti. 
İnşallah bu projeyle de öncülük yapacağız. Vatan-
daşlarımızın bu kötü hastalığa yakalanmamaları ve 
yakalananların ise erken tedavileri konusunda inşallah 
bir hizmet ortaya koymuş olacağız. Ben bu vesile ile bu 
projeye katkısı ve emeği olan herkese çok teşekkür 
ediyorum. Projemiz ilimize hayırlı olsun." diye konuştu.

 Bu projenin vatandaşlara ve kitlelere ulaştırıl-
ması konusunda basının desteğinin çok önemli 
olduğunu söyleyen Valimiz Sayın Osman Kaymak, 
konuşmasının sonunda "Bu konuda basından destek 
bekliyoruz." dedi.

'Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider' projesi imza törenine 
ayrıca, İlçe Kaymakamları, ilgili kurum müdürleri ve 
temsilcileri katıldı.

 Valiliğimizin himayelerinde, İl Sağlık Müdürlüğü 
koordinesinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen 'Sen İste Yeter 
Kanser Çeker Gider' projesi protokol imza törenine yapıldı.

 Valimiz Sayın Osman Kaymak' ın başkanlığında, 
17.09.2019 Salı günü saat 14.00'te Valilik toplantı salonunda 
gerçekleştirilen toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Muhammet Ali Oruç yaptığı açıklamada, "Bu sene bu 
projemizle ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sını�arda okuyan öğrencile-
rimizin ailesini, akrabalarını ve komşularını KETEM' e 
yönlendirerek kanserle ilgili taramalarını yaptırmaları 
amaçlanmıştır. Geçen sene bu proje ile 3 bin 500 yüz 
yönlendirme yaptık. Bu sene inşallah bu sayıyı 7 bine 
çıkartmayı düşünüyoruz. Bu projenin sonunda da en çok 
yönlendirmeyi yapan okulumuza, öğretmenimize ve 
öğrencimize hediyeler vereceğiz. Buradaki amacımız 
yönlendirmeyi yapabilmektir." dedi.

 Böyle bir projenin sürdürülebilir ve hayata dokunur 
olmasının çok önemli olduğunu söyleyen İl Mili Eğitim 
Müdürü Coşkun Esen, yaptığı konuşmasında, "Projemiz tüm 
kurumların iş birliği ile yürüyor. İnsanlara ulaşmanın en 
kestirme yolu çocuktur. Çocuk, insanlığın en masum 
yönüdür. Masum bir çocuk, bir teklifte bulunduğunda 
kolay kolay reddedilmez. Bu projede bunu yaşıyoruz. 3 
yıllık rakamlarda, 3 bin 500 yönlendirme var. Geçen sene 
ise bir yılda, 3 bin 500 yönlendirme yapılmış. Toplamda 
140 kişi tarama sonuçlarının negatif çıkması nedeniyle bir 
üst merkeze yönlendirilmiş ve 3 kişiye kanser teşhisi konul-
muştur. Bu yıl umudumuz yarının bilinçli büyüklerini 
yetiştirmek, giremediğimiz evlere girmek ve ikna 
edemediğimiz kişileri tarama programlarına dâhil etmek-
tir. Her şey sağlıklı büyükler, mutlu küçükler için. Çocuk-
larımız burada öğrenme faaliyeti de gerçekleştiriyorlar. 
Sadece kansere değil, sağlıklı yaşamada dikkat çekiyoruz" 
ifadelerini kullandı.
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Merkezi'nde düzenlendi. Valimiz Sayın Osman KAYMAK ile İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, Atatürk 
Kültür Merkezi'nde düzenlenen program öncesi ilimizde görev yapmış veya yapmaya devam eden öğretmen ve 
idarecilerin çektiği fotoğra�arın sergilendiği '55 Öğretmen 55 Fotoğraf Projesi Sergisi'ni protokol üyeleriyle 
ziyaret ederek, dereceye girenlere ödüllerini verdi. Daha sonra '24 Kasım Öğretmenler Günü' için hazırlanan 
program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunması ile başladı. Ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü 
programı Samsun Sosyal Bilimler Lisemizin hazırlamış olduğu video gösterimi yapıldı. Daha sonra mesleğe yeni 
başlayan öğretmenler adına Tekkeköy İmam Hatip Lisesi Öğretmeni İsmail Soylu ve emekli öğretmenler adına 
emekli öğretmen Süleyman Yıldırım bir konuşma yaptı.

 İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN programda yaptığı konuşmada, "Sayın Valim; sevgili öğretmen 
arkadaşlarım ve değerli konuklar; Başta Başöğretmenimiz Büyük Atatürk olmak üzere bu ülke insanlığının 
yetişmesinde bütün varlığı ile mücadele eden tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Öğretmenlik insanı inşa 
eden, çocuğu bugüne uyandıran ve çocuğun yüksek yararı ile hareket eden, çocuğun hukukunu koruyan bir 
anlayışla çalışan bir meslek olmanın ötesinde bir şeydir. Yani öğretmenlik bir iş değil, vazifedir. Bir sorumluluktur. 
İnsanlık bilincidir. Siz değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutlar,  hepinizi gönül 
dolusu sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlarım." dedi.

 Valimiz Sayın Osman KAYMAK i ise programda yaptığı konuşmasında, "Sevgili Öğretmenler; 'Öğretmenler 
Gününüzü' canı gönülden kutluyorum. Göreve yeni başlayan öğretmenlerimizi kutluyor, başarılar diliyorum. 
Arkadaşlar, öğretmenlik mesleği çok kutsal bir meslektir. Sizler bu işi çok iyi bilen arkadaşlarsınız. Hz. Ali'nin 'bana bir 
harf öğretenin kölesi olurum' düsturundan Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmenlere olan inancını her defasında 
söylüyoruz. Arkadaşlar bu mesajların yansımasını toplumda görmemiz gerekiyor. Bu anlamda öğretmenlik işini 
yaparken bu heyecan yaşanmıyorsa geleceğimizden emin olamayız. Onun için iş sizin elinizde. Ailelerin kurtuluşu, 
huzuru öğretmenlerin elindedir.  Öğretmenlik bir iş için yapılmaması gerekiyor. O çocuklar gözlerini açmış bizden ben 
nasıl bir insan olayım. Dünya'ya nasıl bakayım. Hayatı nasıl anlamlandırayım diyor. Bütün bunları sizlerden öğreniyor. 
Değerli arkadaşlar, Samsunumuzda 240 bin öğrencimiz var. 20 bin öğretmenimiz ile çocuklarımızı eğitmeye 
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eğitim-öğretim dönemleri diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." dedi.

2019

 Avrupa Birliği ve Türkiye' nin eş �nansmanı ile UNICEF'in teknik desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel 
Eğitim Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi 
Projesi" öğretmen eğitimleri Samsun' da başladı.

 Samsun' da bir otelde üç gün süresince devam edecek olan eğitimlerin açılış programına katılan İl Milli 
Eğitim Müdürü Coşkun Esen yaptığı konuşmada, "Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüzün faydalanıcı ve uygu-
layıcı olduğu bu projede bu yılda Samsun ayağını başlatmış bulunuyoruz. İlimiz genelinde 6 anaokulu ve 4 
ilkokulu olmak üzere 10 okulumuz bu projenin kapsamı dâhilinde. Ama kapsayıcı eğitim denildiği zaman, 
eğitime ulaşım, eğitimden faydalanma dendiği zaman tüm okullarımızın gündemine giriyor. Burada 
öğreneceğiniz ve ortaya koyacağınız farkındalığın tüm ilimizi kapsayacak nitelikte olmasını ve başarılı, verimli bir 
eğitim süreci geçirmenizi diliyorum" dedi.

 Kaliteli kapsayıcı eğitim sağlanması yoluyla engeli olan çocukların (3-7 yaş arası) erken çocukluk 
eğitimine ve ilkokul 1. sınıfa erişimlerinin artırılması planlanan projede, çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal 
gelişimlerinin iyileştirilmesi, engeli olan çocukların ailelerinin ve çocukların bakımını üstlenen kişilerin kapsayıcı 
eğitim hakları, imkânları ve okul-aile iş birliğinin önemi hakkındaki farkındalıklarının artırılması, karar vericilerin, 
engeli olmayan çocukların aileleri ve çocukların bakımını üstlenen kişilerin, engeli olan çocukların kaliteli 
kapsayıcı eğitim alma haklarına ilişkin farkındalıklarının artırılması ve bu konuda desteklerinin sağlanması, Öğret-
menlere, 3 - 7 yaş arası tüm çocuklara kaliteli kapsayıcı eğitim sunabilecekleri şekilde bilgi ve becerilerin kazan-
dırılması amaçlanıyor.

 Samsun ile Antalya, Bursa, Gaziantep, İzmir, Konya olmak üzere 6 pilot ilde yer alan 90 pilot okula devam 
eden 3-7 yaş arası tüm çocukları, bu çocukların aileleri ve bakımını üstlenen kişileri, bu okullarda görev yapan 
öğretmenleri, okul yöneticisi ve diğer eğitim personelini kapsayan proje üç yıl sürecek. 2-4 eylül tarihleri arasında 
düzenlenen Samsun' daki eğitimlerde Temel Eğitim Genel Müdürlüğünden Proje Sorumlusu Cemal Tinkılıç ve 
Doç. Dr. Burcu Şimşek ile Ar. Gör. Betül Yılmaz' da UNICEF' temsilcisi olarak bulunuyor.

"Engeli Olan Çocuklar İçin
Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi" 
Projesi Öğretmen Eğitimleri Samsun' da Başladı.
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  Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Münazara ve Hitabet Derneği tarafından organize edilen  yaklaşık olarak bir 
senedir devam eden  Liseler arası Türkiye Münazara Ligi Şampiyonasına Bölge Şampiyonu Unvanı ile katılan 
Samsun Sosyal Bilimler Lisesi 'Yorgunlar' takımı 400 lise arasından sıyrılarak çıktığı büyük �nalde 3 İstanbul 
takımını (İstanbul Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler 2 takım, Kartal İmam Hatip Lisesi) mağlup etmeyi başararak 
Türkiye Münazara Ligi Şampiyonu oldu.

 İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi'nde düzenlenen Parlamenter Münazara sistemi kurallarına göre 
yapılan turnuvada Samsun Sosyal Bilimler Lisesi'ni temsil eden Seray SOYLU, Emin Taha ÇELİK ve danışman öğret-
menimiz Oğuzhan Çolak ödüllerini Münazara ve Hitabet Derneği Başkanı Yavuz YİĞİT ve Gençlik ve Spor Bakan 
Yardımcısı Halis Yunus ERSÖZ' ün elinden aldı. Okulumuzu, öğrenci ve öğretmenimizi tebrik ederiz.

Samsun Sosyal Bilimler Lisesi Münazara 
Türkiye Şampiyonu
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 Valimiz Sayın Osman Kaymak'ın başkanlığında, 03.07.2019 Çarşamba günü saat 10.00'da gerçekleştirilen 
toplantıda iş insanlarımızla kahvaltıda bir araya gelindi.

 Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen:

 "2023 Eğitim Vizyonunun amacı; önümüzdeki üç yıl eğitimimizin nasıl bir sistemi öngördüğü, üç yıl 
içerisinde nasıl bir yol haritası izleneceğini tüm kamuoyu ile paylaşması amaçlanmaktadır. Çocuklarımıza sadece 
teorik bilgi çerçevesinde çocuğu donatmak değil, aynı zamanda becerilerini ortaya çıkarabilecek bir eğitim 
sistemini kurgulamak, sadece çocuğu maddi olarak ele almak değil, onu bir mana olarakda ele alacak eğitim 
sistemi ön görülmektedir. Okullarımızda kodlamadan, yazılıma, zekâsal çalışmalarından, sanatsal çalışmalara 
kadar bir dizi atölyeler kurmak istiyoruz. Hatta günlük yaşam becerilerinden tutunda sosyal hayatta becerilerini 
kolaylaştıracak becerileri kazandırmaya ilişkin atölyeler yaptırmak istiyoruz." dedi.

 İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen'in konuşmasının ardından, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Doğan 
okullarda tasarım beceri atölyeleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

 Valimiz Sayın Osman Kaymak ise yaptığı konuşmasında, "Sizler bütün iş hayatınızda görüyorsunuz; bir 
tornavidayı kullanamayan, ütüsünü yapamayan ve her şeyi anne ve babadan bekleyen çocukların burada çok 
değişik becerilerle çocuklarımızı hayata hazırlamış olacağız. Bence Samsun'a yapılacak iyiliklerden birisi bu 
olacaktır. Sizlerde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için yapılacak bu iyiliğin bir parçası olacaksınız. 
İlkokuldan başlanarak tüm öğretim kademelerinde okullara çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle 
ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi için tasarım beceri atölyeleri kurulacaktır. Bu 
atölyeler ile öğrenilen bilgilerin yaşam becerisine dönüşmesi sağlanacaktır. Bilmekten çok tasarlamanın, 
yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı bu atölyeler çocuğun kendisini, meslekleri, çevresine tanımasına 
yardımcı olacaktır.

 Değerli arkadaşlar, bu atölyelerdeki etkinlikler bilim, sanat, spor ve kültür odaklı yapılandırılacak ve bu 
atölyeler yeniçağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu          
okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için somut mekânlar olarak düzenlenecektir. Tasarım beceri atölyeleri 
öğrencilerin derslere yönelik bilişsel becerilerini yaparak, yaşayarak, deneyimleme fırsatı veren, sadece tüketen 
bireyler olmak yerine üretim sürecini de destekleyecek nitelikler kazandıran, bunula birlikte öğrencilerin 
duyuşsal ve psiko-motor becerilerini de geliştiren ortamlar olarak bütüncül bir yaklaşımla tasarlanmıştır.
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Samsun'da Tasarım Beceri Atölyeleri
Kurulmasına Yönelik Çalışmalar Başladı.
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 Eğitim çok önemlidir. Sonuçta bunlar bizim çocuklarımızdır. Sizler şehrimizin çok değerli iş insanlarısınız. 
Sizler okullara ve Samsun'a büyük katkılar yaptınız. Samsun'da artık okullarımızı ikili eğitimden tekli eğitime 
geçiyoruz. Şuan Samsun'da okul ihtiyacımız yok. Ancak Samsun büyür ve göç alırsa okul ihtiyacı ortaya çıkar. 
Şuan yeni okul binası yapmayacağız. Arkadaşlar bu okullarımızda eğitim gören çocuklarımızı vatana, millete ve 
hayata iyi hazırlamaktır. Samsun bence burada çok önemli bir pozisyon alabilir ve Türkiye'ye önderlik yapabilir." 
dedi.  

 Sayın Valimizin konuşmasının ardından toplantı soru-cevap şeklinde devam etti.

 Toplantıya ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR, Vali Yardımcısı Sezgin ÜÇÜNCÜ, İlçe 
kaymakamları, iş insanları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Güçlü yarınlar için 2023 Eğitim Vizyonu 
doğrultusunda çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri için küçük ölçekli pilot uygulama 
için belirlenen ilkokul ve ortaokullarda kurulacak Tasarım-Beceri Atölyeleri 21.yüzyıl becerileri, yükseköğretim 
alanları ile bilim, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri odaklı olarak değerlendirilmiş ve 5 alanda 10 atölye 
modeli ortaya çıkarılmıştır. Ortaöğretim kurumlarında Bilim ve Kültür-Sanat alanlarında 2 Tasarım-Beceri Atölyesi 
kurulması planlandı.  

Temel Eğitim Okullarında Kurulacak Atölyeler:

1-Fen,Teknoloji, Matematik ve Mühendislik (FeTeMM) Atölyesi
2- Yazılım ve Tasarım Atölyesi
3- Görsel Sanatlar Atölyesi
4- Ahşap ve Metal Atölyesi
5- Müzik Atölyesi
6-Drama ve Eleştirel Düşünce Atölyesi
7- Yaşam Becerileri Atölyesi
8- Tabiat ve Hayvan Bakımı Atölyesi 

     Atölyelerin kurulmasında dezavantajlı okullar öncelikli olmak üzere �ziki mekanları uygun olan ve okulun 
öğrencilerinin için en çok ihtiyaç duyacağı, öğrencilerde okul aidiyeti oluşturacak, ilgi ve yeteneklerini ortaya 
çıkaracak ve geliştirecek, sosyal başarılarını (azim, sabır, merak, empati, paylaşma, grup çalışması vb.) artıracak, 
karakter eğitimine katkı sağlayacak dolaylı olarak da akademik başarısına katkı sağlayacak atölye belirlenmesine 
özen gösterildi. İlimizde 17 ilçemizde Temmuz-Aralık 2019 tarihlerinde(1.Etap) 100 Atölye, Ocak-Haziran 2020 
tarihlerinde(2.Etap) de 100 Atölye Kamu kurumları, belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları, iş adamları, sanayiciler ve 
hayırseverler işbirliğinde kurulması planlandı. Bakanlığımızca Atölye teknik şartnameleri standartları hazırlanmış 
olup https://samsun.meb.gov.tr/tba.rar linkinde yer almaktadır.
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 Valimiz Sayın Osman Kaymak ile İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Coşkun Esen 15.10.2019 Salı günü saat 
10.00'da Atakum ilçemizdeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda 
düzenlenen 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projesinin   
2019-2020 protokolünün imza törenine katıldı. Valiliğimiz 
himayesinde, Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde, 
Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık 
Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla 
sürdürülen ve 5 yılda toplam 64 bin öğrencinin yüzme 
öğrendiği Türkiye'ye örnek olan 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' 
projesinin 2019-2020 protokolü imza töreni saygı duruşun-
da bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı.

 İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen, "Tüm 
Türkiye'ye örnek olmuş bir projenin protokol imza 
töreninde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Projemiz 
ile beraber belki Türkiye'de alanında en çok yüzme sporu 
öğreten bir başarıya sahip olduk. Bir proje olmanın yanında 
kurumlar arası eşgüdümü sağlayan örnek alınabilecek bir 
projedir. Şu ana kadar 65 bine yakın ilkokul 2. ve 3. sınıf 
çocuğumuza yüzme sporumuzu öğretmiş bulunuyoruz" 
şeklinde konuştu.

 Törende yaptığı konuşmada, Samsun'un ilk adım 
kenti olduğunu ve hemen hemen her alanda öncü olduğu-
muzu dile getiren Valimiz Sayın Osman Kaymak, "Geleceğe 
Kulaç Atıyoruz" projesi bundan beş yıl önce başlatıldı ve artan 
katılımla devam ediyor. Şu an itibariyle 64 bin öğrenci yüzmeyi 
öğrendi. Hatta bu projemiz Gençlik ve Spor Bakanlığımız 
tarafından örnek bulunarak bütün Türkiye'ye yaygınlaştırıl-
maya başlandı. Bakanlığımız 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' 
sloganıyla büyük bir yüzme kampanyası başlattı ve bu projeyi 
Türkiye'ye yaygınlaştırıyor. Bundan dolayı da Gençlik ve Spor 
Bakanımız Sayın M. Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür 
ediyoruz." dedi.

Ortaöğretim Okullarında Kurulacak Atölyeler:

1-Bilim Atölyesi

2- Kültür  ve Sanat Atölyesi

Samsun'da Tasarım Beceri Atölyeleri
Kurulmasına Yönelik Çalışmalar Başladı.

17
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 Müdürlüğümüzce, mülteci çocuk/ergenler, onların ebeveynleri, yerel öğrenciler ve aileleri arasında 
barışçıl bir yaşam ortamının desteklenmesi ve mülteci öğrencilerin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla 
hazırlanan 'Yabancı Kalma' projesinin açılış töreni gerçekleştirildi. Bir otelde gerçekleştirilen program İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife ÖZTÜRK ERDİN'in proje hakkında sunum gerçekleştirmesiyle başladı.

 Daha sonra açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun ESEN, Orta Doğu'da yaşanan savaştan 
sonra göçten en çok etkilenen ülkelerden birinin Türkiye olduğuna dikkat çekti. ESEN, “Ülkemizde bugün resmi 
verilere göre yaklaşık 3 milyon sadece Suriyeli olmak üzere mülteci konumunda yaşamaktadır. Ülke olarak belki 
iftihar etmemiz gereken konulardan bir tanesi de şudur: Kapısı çalınmak, kendisinden eman dilenmek, kendisi 
tarafından korunmayı arzu edinmek sanıyorum dünyanın en büyük güzelliklerinden biridir. Her ülkenin kapısı 
çalınmaz. İşte biz ülke olarak belki bu anlamda kendimizle iftihar etmek, bu ülkede yaşayan insanlar olarak 
bundan gurur duymak zorundayız.” dedi.

 Daha sonra açıklamalarda bulunan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Bölüm Başkanı Akif Atlı ise 
dünyanın en kalabalık mülteci nüfusunu barındırdığı ve insani standartları sağladığı için Türkiye'ye teşekkür 
ederek sözlerine başladı. Türkiye'de yaşayan mültecileri buradaki vatandaşların bağrına bastığını ifade eden Atlı, 
bu nedenle uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler' in Türkiye'ye müteşekkir olduğunu kaydetti. Kendilerinin 
buna çok küçük bir katkıları olduğunu aktaran Atlı, 'Özellikle bahsi geçen mültecilerin toplumsal uyumlarının 
sağlanması, ülkenin refah ve huzuruna bir adım daha yaklaşılması, mültecinin getirmiş olduğu yetenekleriyle 
katkılarını üretime paylaşıma dönüştürmesine destek olacak bu projeyi İl Milli Eğitim Müdürlüğünün idare ediyor 
olması bizim için hem büyük kazanç hem de ileriye yönelik çok kuvvetli bir numunedir. Geçen yılki projeden 
aldığımız feyz ile bu seneki projenin daha başarılı olacağını itimat ediyorum. Samsun sadece Suriyelilerle değil 
Iraklılarla, Afganlarla da birliktedir. Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu misa�rperverlik sadece bizim için değil 
dünya için bir numunedir' diye konuştu.

 Samsun Vali Yardımcısı Sezgin ÜÇÜNCÜ de projenin faydalı olduğuna vurgu yaparak, 'Projeyle inşallah 
Türkçeyi çok daha hızlı öğreneceksiniz. Belki bundan sonraki programlarımızda bir iki yıl içerisinde çeviriye de 
gerek kalmayacak. Ben bu projeden azami şekilde yararlanmanızı gönüllü ve istekli bir şekilde hiçbir etkinliği 
kaçırmamanızı dilerim. Spor, müzik, sanat, tarih, etkinleri var. Güzel bir proje. İnşallah bu vesileyle hem Samsun'u 
hem de Türkiye'deki yaşamı öğreneceksiniz' şeklinde konuştu.

ARALIK BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yabancı Kalma Projesi
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 Eğitim çok önemlidir. Sonuçta bunlar bizim çocuklarımızdır. Sizler şehrimizin çok değerli iş insanlarısınız. 
Sizler okullara ve Samsun'a büyük katkılar yaptınız. Samsun'da artık okullarımızı ikili eğitimden tekli eğitime 
geçiyoruz. Şuan Samsun'da okul ihtiyacımız yok. Ancak Samsun büyür ve göç alırsa okul ihtiyacı ortaya çıkar. 
Şuan yeni okul binası yapmayacağız. Arkadaşlar bu okullarımızda eğitim gören çocuklarımızı vatana, millete ve 
hayata iyi hazırlamaktır. Samsun bence burada çok önemli bir pozisyon alabilir ve Türkiye'ye önderlik yapabilir." 
dedi.  

 Sayın Valimizin konuşmasının ardından toplantı soru-cevap şeklinde devam etti.
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kaymakamları, iş insanları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Güçlü yarınlar için 2023 Eğitim Vizyonu 
doğrultusunda çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri için küçük ölçekli pilot uygulama 
için belirlenen ilkokul ve ortaokullarda kurulacak Tasarım-Beceri Atölyeleri 21.yüzyıl becerileri, yükseköğretim 
alanları ile bilim, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri odaklı olarak değerlendirilmiş ve 5 alanda 10 atölye 
modeli ortaya çıkarılmıştır. Ortaöğretim kurumlarında Bilim ve Kültür-Sanat alanlarında 2 Tasarım-Beceri Atölyesi 
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7- Yaşam Becerileri Atölyesi
8- Tabiat ve Hayvan Bakımı Atölyesi 
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çıkaracak ve geliştirecek, sosyal başarılarını (azim, sabır, merak, empati, paylaşma, grup çalışması vb.) artıracak, 
karakter eğitimine katkı sağlayacak dolaylı olarak da akademik başarısına katkı sağlayacak atölye belirlenmesine 
özen gösterildi. İlimizde 17 ilçemizde Temmuz-Aralık 2019 tarihlerinde(1.Etap) 100 Atölye, Ocak-Haziran 2020 
tarihlerinde(2.Etap) de 100 Atölye Kamu kurumları, belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları, iş adamları, sanayiciler ve 
hayırseverler işbirliğinde kurulması planlandı. Bakanlığımızca Atölye teknik şartnameleri standartları hazırlanmış 
olup https://samsun.meb.gov.tr/tba.rar linkinde yer almaktadır.

ARALIK BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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 İlimizde görev yapan öğretmenlerimizin çalışmalarında oluşan resimler OMÜ Eğitim Kak. Resim İş Öğret-
menliği Bölümü'de görev yapan akademisyenlerden oluşan 3 kişilik bir jüri tarafından sergilemeye değer 
bulunan çalışmalar 24 Kasım Öğretmeler Günü haftasında İlkadım ilçemizde Panoroma 1919 müzemizde bir 
hafta boyunca sergilenmiştir. Jüriliğini  Prof. Dr. Çağatay İNAM KARAHAN, Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN ve Dr. Selma 
KARAAHMET'in yaptığı sergide 50 adet çalışma yer almıştır.

ARALIK BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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Ya
şa

m
ın

 R
en

kl
er

i P
ro

je
si

19

2019

 Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ortaöğretim öğrencilerimizin bilimsel araştırma yöntemlerini 
öğrenmelerini sağlamak, bilimsel araştırma yapmak isteyen öğrencilerimize ve öğretmenlerimize gerekli akade-
mik desteği vermek ve bilimsel yazı yazma becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlamış olduğumuz Araştırmacı 
Öğrenci projesi ile toplamda 28 okulumuz ve 55 öğrencimiz yetiştirilmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş 
birliği ile yürüttüğümüz proje sonucunda, "Araştırmacı Öğrenci Kongresi" düzenlenerek Bilim Kurulu tarafından 
onay verilen çalışmalar, bizzat öğrenciler tarafından bildiri olarak sunulacaktır.
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TEMMUZ

Tasarım Beceri
Atölyelerinde,
28 Farklı temada
Atölye Çalışması
Yapıldı.

350 Adet
“ Tasarım Beceri

Atölyesi”
AçıldıBu süreçte 600 

Öğretmenimize
Eğitim Verildi.

EYLÜL
2019ARALIK BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 Öğrencilerimizin kültür ve bilgi dağarcığının 
artırılması, eğitimde yeni uygulamalar tasarlamak için 
sistematik bir temelde yaratıcı çalışmalar yürütmeleri ve 
proje tabanlı eğitim yoluyla, öğrencilerimizin temel 
düşünme becerileri, organizasyon ve iş birliği yetenekleri 
kazanmalarını sağlamak amacıyla ilimiz genelinde 
ortaöğretim düzeyinde eğitim-öğretim gören 17 
öğrencimizle "Genç Ar-Ge" ekibi kurulmuştur.
 Öğrencilerimize bu doğrultuda proje geliştirme 
ve yazma eğitimleri verilerek çözüm odaklı yaklaşım ve 
öğrencilerimizin okul öğrenci iş birliği, öğrenci perspek-
ti�nden okul gelişim uygulamalarına yönelik eğitimler 
almaları planlanmaktadır. Bu proje sayesinde öğrencile-
rimizin okullarında gördükleri eğitim sorunları ve sosyal 
sorunların çözümüne yönelik proje geliştirmeleri beklen-
mektedir. Bu ekibin, ilerleyen süreçlerde kurumsal     pro-
jelerde de görev almaları sağlanarak gençlerin girişimcilik 
yönlerinin geliştirilmesi ve il ar-ge ekibi tarafından 
yürütülen projeleri gözlemleyerek il genelinde öğrenci 
odaklı faaliyetler üretmeleri planlanmaktadır.

Genç Arge Projesi
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 Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Jet iş birliği ile yürütülen "Başkenti Görmeyen Kalmasın" 
projesi kapsamında, Samsun ortaokul ve liselerinde öğrenim gören yaklaşık 900 öğrenci ve 44 öğretmen, toplam-
da 22 sefer olmak üzere, uçakla Başkent Ankara'ya günübirlik gezi yapmaktadır. Gezi sürecinde; Feza Gürsoy Bilim 
Merkezi, Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi, MTA Müzesi, Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
Panoramik Gezi ve Millet Camii ziyaretleri yapılmaktadır. Proje kapsamında öğrencilerimiz sabah saat 06:00 da 
Samsun Çarşamba Havaalanı'ndan uçağa binmekte, aynı akşam 23:00 uçağıyla Samsun'a dönmektedir.
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Başkenti Görmeyen Kalmasın Projesi
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 En iyi coğrafya öğretim yolu, öğrencinin aktif olarak katılımı ile mümkündür. Bu sayede öğrenci, 
coğrafyanın sadece bir bilgi yığını olmadığını anlayacak ve günlük hayattaki mekâna bağlı birçok problemi 
çözme becerisi gelişecektir. Öğrencinin hayatından daha başarılı olabilmesi için coğra� beceriye sahip olması 
gerekir.
 Günlük hayattaki birçok işimizi sahip olduğumuz coğra� becerilere göre yaparız. Bir evin nereden satın 
alınıp kiralanabileceği, nereden iyi bir iş bulunabileceği, iş yerine ya da bir arkadaşın evine nasıl gidilebileceği, 
nereden alışveriş yapılabileceği, tatil ya da okula en kestirme nasıl gideceğimizi, sahip olduğumuz coğra�          
becerilerle yaparız. Bunları yapabilmemiz için, coğra� bilgiyi toplama, düzenleme ve bu bilgiyi kullanma becerisi-
nin bir araya gelmesi şarttır. 
 Öğretmenler, öğrencilerinin daha iyi bir coğrafya eğitimi ve coğra� beceri kazanmaları için sürekli 
çalışmalar yapmaktadırlar. Eğitimcilerimiz bu becerileri öğrencilerine kazandırırken değişik metotlar kullanırlar. 
Coğrafya derslerinde işlenen konuların gerçek hayat ile bağlantılı bir şekilde öğretilmesi coğrafya öğretmenleri-
nin bir sorumluluğudur. “GÜVENLİ YAŞAM” projesi gerçekleştirilecek olan ilimizdeki deprem fay hattının geçtiği 
yerler, çığ ve heyelan bölgeleri bunların çevrede ki etkileri ilimizin afet riskleri, geçici korunma yöntemleri, 
depreme hazırlık eğitimleri ile gerçek hayatla ilişkilendirilerek öğrencilerin coğra� becerileri geliştirilecektir.
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Güvenli Yaşam Projesi
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 Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 01-05 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen 
spor tırmanış küçükler C-D-E kategorileri milli takım gelişim kampına, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 
uyguladığı "Zirvede Ben de Varım" projesinde keşfedilen 4 sporcu katılacak.

 Türkiye genelinde 22 sporcunun davet edildiği kampa Samsun'dan 6 sporcu davet edildi. Samsun'dan 
kampa davet edilen Ceylin Karakaya, Muhammed Utku Kanbay, Hacer Karaoğlu ve Tuana Aydın; 2016 yılından 
itibaren İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle başarılı bir 
şekilde sürdürülen projenin keşfettiği sporcular.

 Tekkeköy Kutlukent 80. Yıl İlkokulu öğrencisiyken keşfedilen Ceylin Karakaya; Türkiye'yi 2018 ve 2019 
yıllarında Romanya'da yapılan Balkan Şampiyonası’nda iki kez, 2018 yılında ise Azerbaycan'da yapılan şampiyo-
nada ise bir kez, Alparslan İlkokulu öğrencisiyken keşfedilen Muhammet Utku Kanbay da 2019 yılında Romanya’ 
da yapılan Balkan Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etme başarısını gösterdi. İnönü İlkokulu öğrencisiyken 
keşfedilen Tauna Aydın'nın  kendi kategorisinde Türkiye 3. lüğü, Gazi Ortaokulunda öğrenciyken keşfedilen Hacer 
Karaoğlu'nun ise Türkiye 5. liği bulunuyor.

"Zirvede Ben de Varım" projesinin diğer büyük başarısı ise 2017-2018 eğitim öğretim yılında okul sporları 
kategorisinde ülkemizde ilk defa yapılan spor tırmanış yarışmalarında gerçekleşti. Türkiye birincisi olan SAMSUN 
ili, 36 madalyanın 26'sını "Zirvede Ben de Varım" proje ekibi tarafından keşfedilen ve bizzat çalıştırılan öğrenciler-
le kazandı.

Milli Kampa Davet Edilen 6 Sporcudan 
4‘ü "Zirvede Ben de Varım" Projesi'nden
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 Samsun'da "Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider" projesi kapsamında 146 okuldaki öğrenciler sayesinde 
dört bine yakın vatandaşa kanser taraması yapıldı. "Atık Yağların Biodizele Dönüştürülmesi Yarışması" ile ise on iki 
bin litre atık yağ toplandı ve çevre kirliliğinin önüne geçildi. 
 Samsun Valiliği himayesinde, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlkadım Belediyesi iş birliği ve İl Sağlık 
Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen "Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider" projesi "İlkokullar Arası 
Yönlendirme Yarışması" ve "Atık Yağların Toplanarak Biodizele Dönüştürülmesi Yarışması" kapanış ödül töreni 
Samsun Batıpark'ta yapıldı. 
 Bu seneki sloganı "Sağlıklı Büyükler, Mutlu Küçükler" olan 'Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider" projesi 
İlkokullar Arası Yönlendirme Yarışması'na 146 farklı okuldan 704 öğrenci katıldı. Yarışma sonucunda 59 öğrenci, 3 
ilkokul ve 10 sınıf çeşitli hediyelere layık görüldü.
 Açılışta konuşma yapan Samsun Vali Yardımcısı İbrahim AVCI, "Çocuklarımızın anneleri arasındaki bağı 
güçlendiren bir proje olduğu düşünüyorum. Çocuklarımızı ilimiz genelinde annelerini, yakınlarını, tanıdıklarını 
ilgili merkezlere götürmeleri, bu konuda teşvik etmeleri, şimdiye kadar yapılan yolun bir başka yöntemidir." dedi.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun ESEN: "Bir projenin başarısı sürdürülebilirliğinde, insana dokunmasında ve 
samimiyetinde aranır. Her iki projenin de 4 yıldan beri başarısını artırarak, insana dokunarak, daha çok hayatımıza 
girerek devam etmesinden anlaşılıyor ki gerçekten sosyal hayatımızı dizayn eden, sosyal hayattaki sorumluluk-
larımızı bize hatırlatan ve her şeyden önemlisi sürdürebilir olmasını ifade ediyor." diye konuştu.
 "Atık Yağların Biodizele Dönüştürülmesi Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu. "Geleceğimize Sahip 
Çıkalım Projesi" kapsamında Atık Yağların Biodizele Dönüştürülmesi Yarışması"na 300 öğrenci katıldı. İlkadım ve 
Atakum ilçelerini kapsayan yarışmada 12 bin litre atık yağ toplandı. Yarışma sonucunda 6 öğretmen, 62 öğrenci 
ve 2 okul ödül almaya hak kazandı. Yarışmada ödül olarak bisiklet, hediye çekleri, spor ve kırtasiye malzemeleri 
verildi. Ödüllerini alan çocuklar günü şarkı söyleyerek ve dans ederek geçirdi.

"Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi"
 ve "Atık Yağların Biodizele Dönüştürülmesi
 Yarışması" ödül töreni düzenlendi.

26



2019ARALIK BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 01-05 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen 
spor tırmanış küçükler C-D-E kategorileri milli takım gelişim kampına, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 
uyguladığı "Zirvede Ben de Varım" projesinde keşfedilen 4 sporcu katılacak.

 Türkiye genelinde 22 sporcunun davet edildiği kampa Samsun'dan 6 sporcu davet edildi. Samsun'dan 
kampa davet edilen Ceylin Karakaya, Muhammed Utku Kanbay, Hacer Karaoğlu ve Tuana Aydın; 2016 yılından 
itibaren İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle başarılı bir 
şekilde sürdürülen projenin keşfettiği sporcular.

 Tekkeköy Kutlukent 80. Yıl İlkokulu öğrencisiyken keşfedilen Ceylin Karakaya; Türkiye'yi 2018 ve 2019 
yıllarında Romanya'da yapılan Balkan Şampiyonası’nda iki kez, 2018 yılında ise Azerbaycan'da yapılan şampiyo-
nada ise bir kez, Alparslan İlkokulu öğrencisiyken keşfedilen Muhammet Utku Kanbay da 2019 yılında Romanya’ 
da yapılan Balkan Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etme başarısını gösterdi. İnönü İlkokulu öğrencisiyken 
keşfedilen Tauna Aydın'nın  kendi kategorisinde Türkiye 3. lüğü, Gazi Ortaokulunda öğrenciyken keşfedilen Hacer 
Karaoğlu'nun ise Türkiye 5. liği bulunuyor.

"Zirvede Ben de Varım" projesinin diğer büyük başarısı ise 2017-2018 eğitim öğretim yılında okul sporları 
kategorisinde ülkemizde ilk defa yapılan spor tırmanış yarışmalarında gerçekleşti. Türkiye birincisi olan SAMSUN 
ili, 36 madalyanın 26'sını "Zirvede Ben de Varım" proje ekibi tarafından keşfedilen ve bizzat çalıştırılan öğrenciler-
le kazandı.

Milli Kampa Davet Edilen 6 Sporcudan 
4‘ü "Zirvede Ben de Varım" Projesi'nden

25

2019ARALIK BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 Samsun'da "Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider" projesi kapsamında 146 okuldaki öğrenciler sayesinde 
dört bine yakın vatandaşa kanser taraması yapıldı. "Atık Yağların Biodizele Dönüştürülmesi Yarışması" ile ise on iki 
bin litre atık yağ toplandı ve çevre kirliliğinin önüne geçildi. 
 Samsun Valiliği himayesinde, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlkadım Belediyesi iş birliği ve İl Sağlık 
Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen "Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider" projesi "İlkokullar Arası 
Yönlendirme Yarışması" ve "Atık Yağların Toplanarak Biodizele Dönüştürülmesi Yarışması" kapanış ödül töreni 
Samsun Batıpark'ta yapıldı. 
 Bu seneki sloganı "Sağlıklı Büyükler, Mutlu Küçükler" olan 'Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider" projesi 
İlkokullar Arası Yönlendirme Yarışması'na 146 farklı okuldan 704 öğrenci katıldı. Yarışma sonucunda 59 öğrenci, 3 
ilkokul ve 10 sınıf çeşitli hediyelere layık görüldü.
 Açılışta konuşma yapan Samsun Vali Yardımcısı İbrahim AVCI, "Çocuklarımızın anneleri arasındaki bağı 
güçlendiren bir proje olduğu düşünüyorum. Çocuklarımızı ilimiz genelinde annelerini, yakınlarını, tanıdıklarını 
ilgili merkezlere götürmeleri, bu konuda teşvik etmeleri, şimdiye kadar yapılan yolun bir başka yöntemidir." dedi.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun ESEN: "Bir projenin başarısı sürdürülebilirliğinde, insana dokunmasında ve 
samimiyetinde aranır. Her iki projenin de 4 yıldan beri başarısını artırarak, insana dokunarak, daha çok hayatımıza 
girerek devam etmesinden anlaşılıyor ki gerçekten sosyal hayatımızı dizayn eden, sosyal hayattaki sorumluluk-
larımızı bize hatırlatan ve her şeyden önemlisi sürdürebilir olmasını ifade ediyor." diye konuştu.
 "Atık Yağların Biodizele Dönüştürülmesi Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu. "Geleceğimize Sahip 
Çıkalım Projesi" kapsamında Atık Yağların Biodizele Dönüştürülmesi Yarışması"na 300 öğrenci katıldı. İlkadım ve 
Atakum ilçelerini kapsayan yarışmada 12 bin litre atık yağ toplandı. Yarışma sonucunda 6 öğretmen, 62 öğrenci 
ve 2 okul ödül almaya hak kazandı. Yarışmada ödül olarak bisiklet, hediye çekleri, spor ve kırtasiye malzemeleri 
verildi. Ödüllerini alan çocuklar günü şarkı söyleyerek ve dans ederek geçirdi.

"Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi"
 ve "Atık Yağların Biodizele Dönüştürülmesi
 Yarışması" ödül töreni düzenlendi.

26



2019ARALIK BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, Müdürlüğümüzce hazırlanan "Müzede Bir Gün" projesi 
kapsamında Samsun Kent Müzesi´ nde öğrencilerimizle bir araya geldi. Projeye ilkokullarımızın 4. sını�arında 
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 hede�ediklerini 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 
hede�eniyor.

 Ayrıca öğrenciler arasında kültür, sanat, estetik ve tarih bilincini geliştirmek, kent belleğini ve Kuvayı 
Milliye Ruhunu yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmayı ve Samsun Kent Müzesi ve Sadi Tekkesi Kuvayı Milliye 
Ruhu Kulliyesi’ni  eğitim-öğretim amaçlı etkin bir şekilde kullanarak okul müze iş birliğinin artırılmasını 
amaçlıyoruz.

 Müzedeki eğitimin ardından İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN öğrencilerimize kitap hediye 
ederken, Kent Müzesi tarafından da en çok bilgi edinen öğrenciye de hediye verildi. Proje sayesinde öğrenciler, 
hem eğitici hem de eğlenceli zaman geçirdiler.

“Müzede Bir Gün”
Projesi ile 4 Bin Öğrencimiz
Müzede Eğitim Görecek
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 “Tabiatta Ders Var!” projesi ile ilimizde değişik habitatları(deniz, kum, ıslak çayır, mera, göl, subasar 
ormanlar), zengin bitki ve hayvan varlığı ile sınıf dışı (duvarsız) eğitim için tam bir tabiat sınıfı olan Kızılırmak 
Deltası Kuş Cennetinde,

Doğa ve bilim odaklı etkinlikler gerçekleştirerek öğrencilerin;

Ekosistem, tur, popülasyon ve habitat kavramlarını öğrenmeleri,

Biyolojik çeşitliliğin önemini kavramaları,

Ülkemiz ve dünyadaki çevre sorunları ile etkilerini anlamalarını sağlamak,

 Öğretmenlerin sınıf dışı eğitim tekniklerine yönelik bilgi ve becerilerini artırarak, ilimizde sınıf dışı eğitim 
etkinliklerini yaygınlaştırmak, amaçlanmaktadır.

Tabiatta Ders Var! Projesi 
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 “Tabiatta Ders Var!” projesi ile ilimizde değişik habitatları(deniz, kum, ıslak çayır, mera, göl, subasar 
ormanlar), zengin bitki ve hayvan varlığı ile sınıf dışı (duvarsız) eğitim için tam bir tabiat sınıfı olan Kızılırmak 
Deltası Kuş Cennetinde,

Doğa ve bilim odaklı etkinlikler gerçekleştirerek öğrencilerin;

Ekosistem, tur, popülasyon ve habitat kavramlarını öğrenmeleri,

Biyolojik çeşitliliğin önemini kavramaları,

Ülkemiz ve dünyadaki çevre sorunları ile etkilerini anlamalarını sağlamak,

 Öğretmenlerin sınıf dışı eğitim tekniklerine yönelik bilgi ve becerilerini artırarak, ilimizde sınıf dışı eğitim 
etkinliklerini yaygınlaştırmak, amaçlanmaktadır.

Tabiatta Ders Var! Projesi 
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 Toplumun ve ailenin temel direği olan yaşlılarımız, geçmişten günümüze köprü kuran, kültürümüzü ve 
değerlerimizi geleceğe taşıyan kimseler olarak toplumda hak ettikleri saygınlığı kazanmaları gerekmektedir. 
Yaşlıların daha kaliteli bir hayat sürmesi için onlara sunulan yaşam standartları artırılmalı, onlara kendilerini yalnız 
hissettirmeyecek, geleceğe olan güvensizlikten ve endişeden kaynaklanan korku, kaygı ve üzüntülerini unuttura-
cak faaliyetler yapılması gerekmektedir.
 Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, öğrenciler ile geçmiş kültürleri arasında bağ kurmak, yaşlılara 
üretkenliklerini sürdürebilecekleri ortamlar hazırlayarak, onları psikolojik ve sosyolojik olarak güçlendirmek, 
hayatın içinde aktif olarak var olmalarını, kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak, öğrencilerle ortak etkin-
likler düzenleyerek saygınlıklarını ve iletişim güçlerini arttırmak, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci kazanma-
larına katkıda bulunmak amacıyla “Geçmiş Gelecekle Buluşuyor“ projesini Samsun Büyükşehir Belediyesi  ile 
ortak olarak yürütüyoruz.
 Proje sürecinde; öğrencilerimiz huzurevinde kalan yaşlılarımızı ziyaret ederek onlarla kaliteli zaman 
geçirmekte, aynı zamanda yaşlılarımız da 4 er kişilik gruplar halinde, okulda öğrencilerimizle buluşmaktadır. Bu 
buluşmalarda Kore ve Kıbrıs gazilerimiz de yer almakta olup, öğrencilerle birlikte şiir okumaları, sinema ve tiyatro 
etkinlikleri, ahşap boyama, dokuma , örme ve müzik gibi sanatsal faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
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Geçmiş Gelecekle Buluşuyor Projesi
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 Çocuğun gelişiminin en kritik, en ilginç, en çok dikkat isteyen ve ihmal edilmemesi gereken bir dönem 
olan Okul öncesi (0-6 yaş ) eğitimde okullaşma oranının arttırılması, toplumun bu konudaki bilgi eksikliğinin 
giderilmesi, kamu ve özel sektörlerin yönlendirilmesini ve hayırsever katkısının sağlanması amacıyla  hazırlanan 
“Haydi” projesi topyekûn eğitim seferberliğidir.

• Okulöncesi Eğitim alanında hazırlanan yeni eğitim yöntemleri ve yenilikçi eğitim uygulamaları
 geliştirerek okullaşma oranını %100 olmasına katkı sunmak
• Toplumun okul öncesi  eğitim ve öğretim alanında önde gelen sorunlarına yenilikçi çözümler getirmek 
• Okulöncesi eğitim alanında yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizi yeni uygulamaları hayata geçirmeleri  
 konusunda teşvik etmek ve eğitim ve öğretim alanında en iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını
 sağlamak. 
• Yeni uygulamalar ile okulöncesi öğretimin artırılmasının önündeki engelleri aşmak.
• Okul öncesi öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini arttırmak
• Dezavantajlı öğrencilerin ulaşımını ve okul öncesi eğitime ulaşımında hayırsever desteğini almak
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Haydi Projesi
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Haydi Projesi
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 “BU TOPRAĞIN ÇOCUKLARI”  projesi ile ilimizde bulunan ilkokul bahçelerinin Tasarım-Beceri Atölyeleri 
ile bağlantılı olarak yeniden tasarlanıp yaşam alanlarına dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Proje, öğrencilerin 
doğayı ve tarımı araştırarak, keşfederek ve bizzat kendisi deneyimleyerek öğrenmesi sağlanacak şekilde tasarlan-
mıştır. Gerçekleştirilen proje uygulamasında öğrencilere tarıma dayalı uygulamalar, yaratıcı drama çalışmaları, 
sanat atölyesi uygulamaları ve spor aktiviteleri gibi etkinlikler sunulmuştur. Ayrıca ;
1. Milli Eğitim Bakanlığımızın, 2023 hede�eri doğrultusunda eğitim kalitemizin artırılmasına katkı sağlamak
2.  Eğitim paydaşları arasında dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve iş birliği yapma anlayışını 
güçlendirmek,
3. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde yer alan hede�ere ulaşmak,
4.   İlimiz okul öncesi öğrencilerinin tarımı  sevmelerini sağlamak,
5.   İlimiz okul öncesi öğrencilerinin toprağı ekip biçme ve ürün alma becerilerini geliştirmek. 
6.   Üreten, özverili, bilinçli ve çağdaş toplum seviyesinde bireyler yetiştirmek,
7.   Çevre bilincine sahip nesiller yetiştirmek,
8.   Tarımın, çiftçiliğin sevdirilmesine katkıda bulunmak, 
9.   Okul bahçelerinin yeniden tasarlanmasını sağlamak.
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Bu Toprağın Çocukları Projesi
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 “MAARİFİN YILDIZLARI” projesi, yenilikçi uygulamaları eğitim sistemine kazandırmayı, öğrenci ve öğret-
menlerimize daha iyi eğitim ye öğretim imkânları sunmayı ve 2023 Türkiye vizyonunun gerektirdiği hede�eri 
yakalamayı amaçlamaktadır. Yöneticilerimiz, öğretmen ve öğrencilerimiz yenilikçi uygulamaları hayata geçirme 
bağlamında teşvik edilirken eğitim ortamlarımızın da, kalitesi artırılmış olacaktır. 
Eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların;
 Ödüllendirilerek teşvik edilmesi,
 Paylaşımının sağlanması,
 Kalitesinin artırılması
amaçlanmaktadır.
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Mari�n Yıldızları Projesi
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Mari�n Yıldızları Projesi
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 ‘Geleceğe STEM’le Hazırlan’ projesi kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul (fen bilimleri, matematik)  
 ve lise (�zik, kimya, biyoloji, matematik) öğretmenlerimize STEM eğitimi veriliyor.
 Bahsedilen kademe ve branşlardan 60 gönüllü öğretmen ‘STEM İlçe Temsilcisi’ olarak belirlendi.
 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde ilçe temsilcilerimiz toplamda 142 saatlik uygulamalı STEM  
 eğitimi alarak ‘STEM Eğiticisi’ oldular.
 STEM Eğiticilerimiz 2019 yılında 47 kurs açarak 1.001 öğretmene STEM Eğitimi verdiler.

 Geleceğe STEM’le Hazırlan’ projesinin faaliyete başladığı 2018 Mayıs ayından bu zamana kadar STEM  
 eğitimiyle ilgili ilimizdeki öğretmenlere yönelik; 
 2 seminer, 15 atölye çalışması, 53 hizmetiçi eğitim kursu olmak üzere 70 eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. 
 Toplamda 1.730 saat süren bu eğitim faaliyetlerine 2.080 öğretmen katıldı.
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Geleceğe STEM’le Projesi
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Geleceğe STEM’le Projesi
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Ağustos 2018

2018-2019 
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
HAZIRLIK TOPLANTISI

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü

FATİH AKKUŞ
Temel Eğitim Şube Müdürü

AB proje başvuruları ve sürecin takip edilmesi

2



AB proje başvuruları ve sürecin takip edilmesi

3

Erasmus + Programı Mesleki Eğitim Öğrenici Ve Personel Hareketliliği (KA102) 

Faaliyeti Desteği Alan Okullarımız ve Kurumlarımız

ATAKUM Altınkum Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi

Otelcilik Sektöründe Staj 
Hareketliliği

63.229,00

AYVACIK Ayvacık Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi

Avrupa'da Staj Samsun'da 
İstihdam

12.894,00

BAFRA Hasan Çakın Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi

Avrupa’da Staj ile Pastacılık 
Uygulamalarının Geliştirilmesi

19.700,00

ÇARŞAMBA Çarşamba Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi

Biz Avrupa'ya Elektrikli 
Otomobiller Türkiye'ye 36.960,00

HAVZA Havza Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi

Avrupa'da Rüzgar Enerji 
Santralleri Mesleki Beceri Stajı 32.220,00

LADİK Ladik Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi

Geleceğin Geriatri Hemşireleri 
Avrupa'da Stajda 37.414,00

TEKKEKÖY Tekkeköy Gelemen Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi

AB Ülkelerinde Hayvancılık 
İşletmelerinde Sürü Yönetimi 
ve Kayıt

34.522,00

AB proje başvuruları ve sürecin takip edilmesi
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Erasmus + Programı Mesleki Eğitim Öğrenici Ve Personel Hareketliliği (KA102) 

Faaliyeti Desteği Alan Okullarımız ve Kurumlarımız

TEKKEKÖY
Tıbbi Cihaz Teknolojileri 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi

Ülkemizin İlk Tematik Meslek 
Lisesinden Tıbbi Cihazlar ve 
%100 Yerli Medikal Aletler Stajı 

42.352,00

SAMSUN Samsun İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü İstihdama Yönelik Avrupa Stajı 51.960,00

VEZİRKÖPRÜ Vezirköprü Mesleki Eğitim 
Merkezi

Avrupa’da Sanayi ve Hizmet 
Sektörleri Stajı 23.821,00

YAKAKENT Yakakent Çok Programlı 
Anadolu Lisesi

Hasta Yaşlı Bakım 
Teknisyenlerinin Avrupa'da 
Beceri Eğitimi

18.224,00

35

ve

ve

AB proje başvuruları ve sürecin takip edilmesi
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Erasmus + Programı Bireylerin Öğrenme Haraketliliği Ve Personel Hareketliliği 

(KA101) Faaliyeti Desteği Alan Okullarımız ve Kurumlarımız

SAMSUN ÖZEL EĞİTİM MESLEK 
LİSESİ

Özel Eğitim Uygulamalarında 
Yenilikçi Yaklaşımlar ve İşitme 
Engellilerin Eğitiminde "Etkin Aile" 
Modeli Oluşturma

11.142,00

ATATÜRK ORTAOKULU Geleceğimi Birlikte Planlayalım mı? 25.725,00

DERECİK ORTAOKULU Zorbalıktan Dostluğa Ortak Akıl 11.670,00

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
VAKFI KOLEJI ÖZEL ORTAOKULU

Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat 
ve Matematik 19.024,00

KILIÇARSLAN ORTAOKULU Yaratıcılığını Uyandır, Kendini Keşfet 20.140,00

VEZİRKÖPRÜ ATATÜRK ORTA 
OKULU Sürekli Değişim Sürekli Gelişim 29.504,00

19 MAYIS HAMİDİYE ANADOLU 
İMAM HATİP LİSESİ

Bağımlı İnternet Kullanıcısı Değil 
Bilinçli Internet Tüketicisi Ol 15.456,00

AB proje başvuruları ve sürecin takip edilmesi

6

Erasmus + Programı Bireylerin Öğrenme Haraketliliği Ve Personel Hareketliliği 

(KA101) Faaliyeti Desteği Alan Okullarımız ve Kurumlarımız

AKŞEMSETTİN İMAM HATİP 
ORTAOKULU Duygusal Zeka ve Öğrenci Koçluğu 9.920,00

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ

Sınıf İçinde Etkili Davranış Yönetim 
Stratejileri ve Yenilikçi Uygulama 

uygulamaları
55.080,00

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Göçmen Entegrasyonunda Avrupa 
Yaklaşımları ( 47. Yedek) 55.000,00

36
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(KA101) Faaliyeti Desteği Alan Okullarımız ve Kurumlarımız

SAMSUN ÖZEL EĞİTİM MESLEK 
LİSESİ

Özel Eğitim Uygulamalarında 
Yenilikçi Yaklaşımlar ve İşitme 
Engellilerin Eğitiminde "Etkin Aile" 
Modeli Oluşturma

11.142,00

ATATÜRK ORTAOKULU Geleceğimi Birlikte Planlayalım mı? 25.725,00

DERECİK ORTAOKULU Zorbalıktan Dostluğa Ortak Akıl 11.670,00

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
VAKFI KOLEJI ÖZEL ORTAOKULU

Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat 
ve Matematik 19.024,00

KILIÇARSLAN ORTAOKULU Yaratıcılığını Uyandır, Kendini Keşfet 20.140,00

VEZİRKÖPRÜ ATATÜRK ORTA 
OKULU Sürekli Değişim Sürekli Gelişim 29.504,00

19 MAYIS HAMİDİYE ANADOLU 
İMAM HATİP LİSESİ

Bağımlı İnternet Kullanıcısı Değil 
Bilinçli Internet Tüketicisi Ol 15.456,00

AB proje başvuruları ve sürecin takip edilmesi

6

Erasmus + Programı Bireylerin Öğrenme Haraketliliği Ve Personel Hareketliliği 

(KA101) Faaliyeti Desteği Alan Okullarımız ve Kurumlarımız

AKŞEMSETTİN İMAM HATİP 
ORTAOKULU Duygusal Zeka ve Öğrenci Koçluğu 9.920,00

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ

Sınıf İçinde Etkili Davranış Yönetim 
Stratejileri ve Yenilikçi Uygulama 

uygulamaları
55.080,00

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Göçmen Entegrasyonunda Avrupa 
Yaklaşımları ( 47. Yedek) 55.000,00

36
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AB proje başvuruları ve sürecin takip edilmesi
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Erasmus + Programı Okullar Arsı Değişim (KA229) Faaliyeti Desteği Alan 

Okullarımız ve Kurumlarımız

SAMSUN ÖZEL ARTI BİLGİ 
ANADOLU LİSESİ

New Approaches On Teachıng 
Methods 28.197,00

SAMSUN ROTARY KULÜBÜ 
BİLİM VE SANAT MERKEZİ Train, Work And Succeed in Europe 18.000,00

SAMSUN ANADOLU LİSESİ Stop Cyber-Bullying - Be Kind Online 17.460,00

ÖZEL SAMSUN TAKEV ANADOLU 
LİSESİ Gender Matters? 21.040,00

EMİRLİ ORTAOKULU Media Literacy-See The World 
Through The Eyes Of Reality 30.922,00

İSTİKLAL MESLEKİ VE TEKNİK 
ANADOLU LİSESİ

Greener Together, Greener For Our 
Planet 28.351,00

ATAKUM ANADOLU İMAM HATİP 
LİSESİ Dropping Off Drop Outs 19.650,00

AB proje başvuruları ve sürecin takip edilmesi
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Erasmus + Programı Okullar Arsı Değişim (KA229) Faaliyeti Desteği Alan 

Okullarımız ve Kurumlarımız

ÖZEL SAMSUN BİLNET 
ORTAOKULU

Manifestaciones Artísticas Desde 
Las Festividades Y Tradiciones 
Europeas

29.544,00

GAZİ ANADOLU LİSESİ First Steps Towards
Entrepreneurship 26.391,00

SAMSUN ÖZEL ARTI BİLGİ FEN 
LİSESİ

Devoloping ICT And Social Skills By 
Cinema 25.525,00

SAMSUN ÖZEL ARTI BİLGİ 
ANADOLU LİSESİ

Using Mobile Apps in The Learning 
Process 32.520,00

ÇARŞAMBA 75. YIL MESLEKİ VE 
TEKNİK ANADOLU LİSESİ Migration Challenge Europe 30.438,00

ÖZEL CANİK UĞUR ANADOLU 
LİSESİ

Scientific Concepts In The 
Production Of Sustainable Energy 29.541,00

ATAKUM ANADOLU LİSESİ
Utilizing The Computers As A Tool In 
Studying - Own Knowledge 
Acquiring

28.515,00
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Erasmus + Programı Okullar Arsı Değişim (KA229) Faaliyeti Desteği Alan 

Okullarımız ve Kurumlarımız

ÖZEL CANİK UĞUR FEN LİSESİ Effectıve Schools Of Modern Age 27.756,00

SAMSUN ANADOLU LİSESİ Young Entrepreneurs Sustaining 
The Earth 30.300,00

BEREKET YATILI BÖLGE 
ORTAOKULU

Strategies Towards Radical 
Intercultural Values in Education 14.132,00

BELEDİYE ORTAOKULU One Way Ticket 28.365,00

BAFRA ATATÜRK ANADOLU 
LİSESİ

Young Entrepreneurs Discovering 
Cultural Heritage 28.351,00

ATAKUM ANADOLU LİSESİ The Future Will Definitely Belong To 
The Digital World

32.004,00

ONUR ATEŞ ANADOLU LİSESİ Nıe Dla Przemocy I Dyskryminacji 31.160,00

AB proje başvuruları ve sürecin takip edilmesi

10

Erasmus + Programı Okullar Arsı Değişim (KA229) Faaliyeti Desteği Alan 

Okullarımız ve Kurumlarımız

FATİH SULTAN MEHMET 
ORTAOKULU The Lego Stem Laboratory. 23.382,00

ÖZEL İLKADIM UĞUR 
ORTAOKULU Maths in Daily Life 30.222,00

BARUTHANE ORTAOKULU Çöpte Yatan Servet 37.938,00

ATAKUM ANADOLU İMAM HATİP 
LİSESİ Community 30.522,00

SAMSUN ANADOLU LİSESİ How To Make Steam Literacy A 
Reality For All Students 22.420,00

ÖZEL ÇİZGİÜSTÜ FEN BİLİMLERİ 
OKULLARI FEN LİSESİ Unity In Diversity 28.530,00

38



AB proje başvuruları ve sürecin takip edilmesi

11

Erasmus + Programı Okullar Eğitim ve Stratejik Ortaklık (KA201) Faaliyeti Desteği 

Alan Okullarımız ve Kurumlarımız

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Up to Speed. 350.000,00

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Family Courts 300.000,00

Başvuru yapılan 5 projenin henüz sonucu açıklanmamıştır.

39

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KALKINMA AJANSI PROJELERİ
KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI UYGULANAN  PROJELER

 1- Eğitimde Disleksi ve Farkındalık Eğitimleri: Eğitimde disleksili öğrencilerint tespit edilmesi ve eğitim-
lerin özelleştirilmesine yönelik ana sınıfı ve sınıf öğretmenlerine yönelik 58 öğretmen eğitim almıştır. Bütçesi 
12.890,00 TL dir.
 2- Teknoloji Tasarım Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Tasarım Dersi Öğretim Programının tanıtımı ve 
uygulama örnekleri: Teknoloji Tasarım öğretmenlerine yönelik yeni müfredatın tanıtılması amacı ile 95 öğretmen 
eğitim almıştır. Bütçesi 14.455,00 TL dir.
 3- Çocuk Resimleri Yorumlama ve Analizleri Eğitici Eğitimi: Ana sınıfı ve sınıf öğretmenlerine yönelik 
olarak çocukların çizdikleri resimlerden analiz etme ile ilgili 55 öğretmen eğitim almıştır. Bütçesi 17.500,00 TL dir.

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KALKINMA AJANSI PROJELERİ
KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI UYGULANANACAK  PROJELER

 1- Cinsel İstismar Mağduru Çocukla Görüşme Teknikleri Eğitici Eğitimi: Samsun Barosu ile ortaklık 
yapılarak hazırlanan proje sözleşme makamınca kabul edilmiş ve proje Ocak ayı içerisinde uygulanacaktır. 30 
Avukat ile 30 Rehber öğretmen bu alanda eğitim alacaklardır. Bütçesi 17.850,00 TL dir.

KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK  PROGRAMI
UYGULANANACAK  PROJELER
 1- Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı 
kapsamında sunulan “YENİ BÖLÜMLER YENİ UMUTLAR” şsşmli proje sözleşme makamınca kabul edilmiş, 
sözlşeme imzalanmıştır. 12 ay boyunca uygulanacak projede ilimizde faaliyet gösteren Şehit İlhan Hamlı Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Asansör Sistemleri alanı açılacaktır. Alanın atölyedeki ekipmanları bu hibe 
kapsamında tedarik edilecek ve alan açılacaktır. 
Bütçesi 396.000,00 TL dir.

KALKINMA AJANSI SODES GÜDÜMLÜ DESTEĞİ PROGRAMI
KAPSAMINDA UYGULANACAK PROJE
 1- Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak SODES Güdümlü Mali programına “RİSK ALTINDA YAŞAYAN 
ÇOCUK VE GENÇLERE MESLEK BİLİNCİ KAZANDIRMA VE İSTİHDAM DESTEĞİ” isimli proje sözleşme makamına 
sunulmuş ve onaylanmıştır. 18 ay planlanan proje kapsamında 5 ilçede Beceri atölyeleri kurulacaktır. Ayrıca hedef 
grup 1000 risk grubunda bulunan çocuk gence girişimcilik eğitimleri yanı sıra sosyal faaliyetler gerçekleştirilecek-
tir. Kurulacak Beceri atölyelerinde risk grubu öğrencilerin ilgi ve yetenekleri tespit edilerek eğitime geri dönmeleri 
sağlanacak ve suça bulaşma ya da madde bağımlılığı gibi  kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları hede�enmiştir.
Bütçesi : 1.172.846,78 TL dir.

2019ARALIK BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

40
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2019ARALIK BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapmakta olan öğretmen ve yöneticilerin 
mesleki yeterliliklerini geliştirmenin yanında öğrencilerin ve ailelerin ihtiyacı olan 
bilgi, beceri ve eğitimleri il genelinde tek çatı altında toplayarak web sitesi üzerinden 
hızlı başvuru yapmalarını sağlamak ve böylece ilin eğitim kaynaklarını etkili olarak 
kullanmak başlattığımız Samsun Akademi projemizde kurulduğu günden bu zamana 
kadar;
• 681 Eğitim Faaliyeti düzenlendi
• 250 eğitmen görev aldı
• Bu faaliyetlere 16.735 öğretmen katıldı.
Samsun Akademi çatısı altında;
• Öğrenci 
• Öğretmen 
• Yönetici 
• Ailelere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir.

Samsun Akademi’de gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri 4 türdedir;
• Atölye
• Seminer
• Konferans
• Hizmetiçi Eğitim

Samsun Akademi projesi sayesinde;
• Eğitim faaliyetleri tek bir merkezde değil tüm ilçelerimizde planlanıyor.
• Eğitim, katılımcıların ayağına gidiyor. 
• Eğitim mekânı olarak okullarımız kullanılıyor.
• Eğitim Faaliyetleri web sitesinde duyuruluyor. 
• Katılımcılar kişisel hesaplarından girerek eğitimlere başvuruyor.
• Her dönem başında ihtiyaç anketi uygulanarak katılımcılarımızın ihtiyaç duydukları 
eğitim faaliyetleri belirleniyor.
• Ayrıca katılımcılarımız web sitesi üzerinden de diledikleri zaman eğitim isteğinde 
bulunabiliyorlar.

Web Sitesine Üye Olan Katılımcı Sayısı;
• 200 veli
• 820 öğrenci
• 1932 Yönetici
• 15.600 öğretmen

İl dışında görev yapıp tatilini Samsun’da 
geçiren 335 öğretmenimiz de web sitemize 
üye olarak eğitimlerimize katılmaktadır.

samsun.meb.gov.tr/

2019ARALIK BÜLTENİ SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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İl Milli Eğitim Müdürü  Coşkun ESEN
İl Milli Eğitim Şube Müdürü  Fatih AKKUŞ
Ar-ge Birimi Seyyid Ahmet DİKMEN
Ar-ge Birimi İsmail KURTULAN
Ar-ge Birimi Gökhan KURTOĞLU
Ar-ge Birimi Selma BAHADIR
Ar-ge Birimi Serpil AKGÜN
Ar-ge Birimi İrfan GÜMÜŞ
Ar-ge Birimi Hatice TUNCER UÇAR
Ar-ge Birimi Cihan KOCAMAN
Ar-ge Birimi Ahmet YILDIZ
Ar-ge Birimi Şennur KOÇ
Ar-ge Birimi İlhami DİKSOY
Ar-ge Birimi Kemal ERCAN
Ar-ge Birimi Mehmet  YAPICI
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Ar-ge Birimi Seyyid Ahmet DİKMEN
Ar-ge Birimi İsmail KURTULAN
Ar-ge Birimi Gökhan KURTOĞLU
Ar-ge Birimi Selma BAHADIR
Ar-ge Birimi Serpil AKGÜN
Ar-ge Birimi İrfan GÜMÜŞ
Ar-ge Birimi Hatice TUNCER UÇAR
Ar-ge Birimi Cihan KOCAMAN
Ar-ge Birimi Ahmet YILDIZ
Ar-ge Birimi Şennur KOÇ
Ar-ge Birimi İlhami DİKSOY
Ar-ge Birimi Kemal ERCAN
Ar-ge Birimi Mehmet  YAPICI






