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Sinop’un Ayancık ilçesinde doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Ayancık’ta tamamladı.
Lisans Eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde aldı.

 Yüksek Lisansını “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” alanında Dumlupınar Üniversitesinde tamaadı. 

İlk öğretmenlik görevine 1995 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde başladı.
Burada bir süre görev yaptıktan sonra, Sinop iline tayin edildi. Sinop ili Ayancık ilçesinde çeşitli 

okullarda öğretmenlik ve okul yöneticiliği görevlerinde bulundu. 
2003-2012 yılları arasında Ayancık Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. 

2012-2016 yılları arasındaKütahya İl Millî Eğitim Müdürü olarak görev yapan Coşkun ESEN 
14/03/2016 tarihinde Samsun İl Millî Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi.

Evli ve bir çocuk babasıdır.



Erdal AKSOY
 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI

AR-GE YÖNETİCİSİ
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1980 yılında Ankara’da doğdu.  İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 2002 yılında Gazi 
Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe ve Finansman Öğretmenliğinden mezun 
oldu. 2014 yılında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve 

Ekonomisi alanında yüksek lisansını yaptı

2002 yılında Çorum İli Boğazkale İlçesi Boğazkale Çok Programlı Lisesinde Muhasebe ve Finansman 
Öğretmeni olarak görevine başladı. 2003-2007 yılları arası aynı okulun müdürlük görevini yürüttü. 

2007 yılında Çorum İli Sungurlu İlçesi Cumhuriyet İlköğretim Okuluna öğretmen olarak atandı. 2009 
yılında Sungurlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görevlendirildi. 2014 yılı Ekim ayına kadar bu 

görevine devam etti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Erdal AKSOY 20/10/2014 tarihinde Samsun İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.
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Samsun Maarif Hareketi Yüksek İstişare
Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

 İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda Akademik Başarı, Değerler Eğitimi, Kitap Okuma 
Çalışmaları, Rehberlik Hizmetleri, Projeler ve Sportif-Kültür-Sanat alanları başta olmak üzere; eğitimin 
bütün alanlarında eğitim hizmetlerinin niteliğini artırarak öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltmek 
amacıyla, Haziran 2016 zümre çalıştaylarından çıkan sonuçlara göre yapılandırdığımız Maarif Hareketi 
Projesinin denetim ayağı olan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Valimiz Sayın İbrahim ŞAHİN’ in 
başkanlığında gerçekleştirildi.
     Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer ARLI, Omü Rektör Yardımcısı Vedat 
CEYHAN, Vali Yardımcımız Hasan ÖZTÜRK, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Salih Zeki MURZİOĞLU, Yerel ve Ulusal Basın Temsilcileri, 17 İlçe Milli Eğitim Müdürü, 17 
İlçeden oluşturulan 138 komisyon başkanları, sendika temsilcileri ve çeşitli sivil toplum örgütleri katıldı.
 Projenin başlangıcından bu yana 2016 -2017 Eğitim Öğretim yılında belirlenen Akademik Başarı, 
Değerler Eğitimi, Kitap Okuma Çalışmaları, Rehberlik Hizmetleri, Projeler ve Sportif Faali-
yetler-Kültür-Sanat Faaliyetleri, Okul Aile İşbirliği, Öğretmenlerin ve İdarecilen Mesleki Gelişimi
alanlarında çok olumlu iyileşmeler olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun ESEN rakamlarla 
Samsun Maarif Hareketini anlatan bir sunum yaptı.
     “Bütüncül bir yaklaşımla şekillendirilen Samsun Maarif Hareketi Bakanlığımız stratejik temalarına 
yönelik olarak hazırlanmıştır, eğitime erişim, eğitimde kalite ve kurumsal kapasitenin arttırılması hedeflerine 
yönelik bir çalışmadır. Projenin üç temel ayağı vardır. Vizyon belgeleri, eğitim yürütme kurulları ve
performans değerlendirme. Vizyon Belgelerini oluşturan okullar mevcut durumlarını ve iyileştirmek için 
yapacakları çalışmaları vizyon belgesi ile ortaya koyar ve İl Müdürü ile Okul Müdürü belgeleri imzalar. 
Eğitim Yürütme Kurulları, Okul müdürlerinden oluşur ve aylık olarak okullarında yaptıkları çalışmaları 
değerlendirirler ve ilçe eğitim yürütme kurullarında sunarlar. İlçe Milli Eğitim Müdürleri de İlçelerinde 
yapılan çalışmaları il eğitim yürütme kurulunda sunar. Performans Değerlendirme ise yapılan çalışmalar 
maarif hareketi adıyla oluşturulan yazılım programına işlenir ve okulların performanslarını gösteren puanları 
ortaya çıkar. Yapılan çalışmalar bir havuzda toplanır ve okullar bu havuzdan istedikleri çalışmaları ve
projeleri indirip okullarında uygulayabilirler. Maarif Hareketi Projesi, Birlikte Öğrenmeyi, Birlikte 
Gelişmeyi esas alan bir projedir.”
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Samsun Maarif Hareketi Yüksek İstişare
Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

 Projenin istatistiklerine değinen İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, TEOG ortalama 
puanımız 399 dan 420 ye çıkmıştır. Destekleme Yetiştirme Kurslarında 1. Dönem itibariyle kurs merkezi 
sayımız 379 dan 428 e ,öğrenci sayımız 68.506 dan 76.413’ e  2. Dönem itibariyle kurs merkezi sayımız 405 
ten 425 e öğrenci sayımız 73.533 ten 76.067 ye  yükselmiştir.
 Adım Adım Başarı projesi adıyla oluşturulan Ölçme Değerlendirme Merkezimizde geçen yıl 8. ve 12. 
sınıflarımıza toplam 8 deneme sınavı yapılmış iken; şu zamana kadar 5. sınıftan 12. Sınıfa kadar tüm 
sınıflarda toplam 20 deneme sınavı yapılmış yılsonuna kadar 36 sınav yapılması planlanmaktadır. Adım 
Adım Başarı projemiz marka tescili almış, aynı zamanda bakanlığımız tarafından eğitimde yenilikçilik 
ödüllerinde öğretim yöntem teknikleri kategorisinde Türkiye 1. si seçilmiştir. Okullarda yürütülen yerel 
projelerin sayısı 1384 ten 2560 a çıkmıştır. ERASMUS+ Projelerine başvuru sayıs 100 den 140 a çıkmıştır.
     TÜBİTAK Projelerine başvuru geçen yıla oranla 524 ten 538 e, kabul edilen proje sayısı 34 ten 36 ya 
çıkmıştır. Tabiatta Ders Var Projesi geçen yıl 24 okulda 768 öğrenciye uygulanmış, bu yıl 47 okulda 1504 
öğrenciye uygulanmaktadır. Kitap okuma etkinliklerinde okullara kazandırılan kitap sayısı 122.169 dan 
166.646 ya, Kitap okumayla ilgili öğrencilere yapılan etkinlik sayısı 3.646 dan 5.092 ye,  Kitap okumayla 
ilgili velilere yapılan etkinlik sayısı 769 dan 1754 e çıkmıştır. 13 ilçemizde bulunan halk kütüphanelerinde 
okuyucu sayısı 48.51 den 53.234 e, Kayıtlı üye sayısı 7.892 den 10.949 a, Ödünç verilen materyal sayısı 
22.527  den 30.565 e yükselmiştir.
     Oku Anla Yaşa projesiyle 144.992 öğrenciye ulaşılmış,16.266 öğretmene 11.848 veliye kitap okuma 
etkinlikleri yapılmıştır. Sportif faaliyetlerde 7.721 olan lisanslı öğrenci sporcu sayısı 8.267 ye yükselmiştir. 
Valiliğimiz himayelerinde yürütülen geleceğe kulaç atıyoruz projesinde geçen yıl 10.150 çocuğumuz yüzme 
öğrenmiş iken bu yıl bu sayının %50 artışla 15.250 olması hedeflenmektedir. kültür sanat faaliyetlerinde 
Kültürel yarışmalara katılım 3.416 dan 3.649 a, öğretim yılı içinde abone olunan süreli yayın sayısı 143 ten 
390 a yükselmiştir. Değerler Eğitimi etkinlik sayıları 2.799 dan 3.286 ya yükselmiştir. Eba Portalında öğret-
men kayıt oranı %64 ten %80 e öğrenci kayıt oranı %35ten %65 e yükselmiştir. Eba Portalına katkıda bulu-
nan yönetici ve öğretmen sayıları 513 ten 1.011 e yükselmiştir. İkili yani sabahçı ve öğlenci eğitim yapan 
okul sayısı 104 ten 74 e düşürülmüştür. Hedefimiz tüm Türkiye de olduğu gibi 2019 yılında samsunda da 
ikili eğitimi sonlandırmak tüm okullarımızda normal eğitime geçmektir.” dedi.
     İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN in sunumundan sonra OMÜ Rektör Yardımcısı Vedat 
CEYHAN, Valimiz Sayın İbrahim ŞAHİN, Maarif Hareketi projesini değerlendiren bir konuşma yaptılar ve 
soru cevaplar, görüş ve önerilerle toplantı sonlandı.
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Maarif Hareketi Şubat Ayı İl Eğitim Yürütme Kurulu 
Toplantısı 19 Mayıs Lisesi Toplantı Salonunda 

Gerçekleştirildi.

 Samsun Maarif Hareketi Şubat Ayı İl Eğitim Yürütme Kurulu Toplantısının açılışında konuşan İl 
Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN “Maarif hareketi projesine dört elle sarılan İlçe Milli Eğitim 
Müdürlerimizi, okul müdürlerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Maarif hareke-
tinin 4 aylık faaliyet raporları bize göstermiştir ki eğitim öğretim faaliyetlerinde 2015-2016 eğitim öğretim 
yılının tamamına oranla projenin ilk dört ayında % 30 u aşkın bir artış sağladık” dedi.

 Toplantı İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin ilçelerinde yaptıkları etkinlikleri projenin kriterlerine göre 
sunması ile devam etti. Toplantıda,  Yenilenen Maarif Hareketi İnteraktif Portal tanıtımı yapıldı. Ayrıca 
2016 – 2017 eğitim öğretim yılının 2. Döneminde maarif hareketi kapsamında planlanan çalışmalar 
görüşüldü. Maarif Hareketi ile ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşülmesiyle toplantı sona 
erdi.
        Toplantı,  İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN’ in Başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla yapıldı.
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Gelişen teknolojiyle birlikte öğrencilerimiz özellikle sinema ve internette sanal kahramanlarla 
karşılaşmakta ve kendilerini onlarla özdeşleştirmektedir. Özellikle son yıllarda Türklerin bilim tarihine
katkılarının olmadığı gibi bir kanının oluşması da bu projenin gerçekleştirilmesinde önemli bir etkendir. 
Öğrencilerimiz siyasi, ilmi, spor, askeri ve mizahi alanda iz bırakmış olan Türk büyüklerini yeterince 
tanımamaktadır. Dünden Bugüne 100 Büyük Türk projesiyle öğrencilerimiz tarihe iz bırakmış atalarını
tanıma fırsatı bulacaktır. Geçmişi araştırarak atalarımızın dünya uygarlığına kattığı  birikimi bilmek 
her toplum için bir ulusal gurur ve kıvanç kaynağıdır.Bu kıvanç insanın ruhuna güç, koluna kuvvet ve
yüreğine gayret verir. Ancak bunun tersine, kendi geçmişine güvenmeyen, başarısına inanmayanlar ise
karamsarlığa, ruhî zayıflığa düşüp başkalarının kulluğuna teslim olmaya uygun hale gelir. 
Böyle bir duruma düşmüş ulusların tarih sahnesinden ebediyen kaybolmaya mahkum olduğunu biz,
hem tarih sayfalarında okuyor hem de günümüzde açıkça yaşıyoruz. Öğrencilerimizin geçmişteki
Türk büyüklerini tanımaları ve onların medeniyet tarihine katkılarını öğrenmelerini sağlamak, öğrencilerde
millî benliğimize ve geçmişimize karşı ilgi uyandırmak ve sevgiyi geliştirmek suretiyle geleceğe 
daha iyi hazırlamak, kendilerini, ailelerini ve milletini yüceltmeleri sorumluluğunu geliştirmek amacıyla 
 İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 100 Büyük Türk  Projesini hazırlamış ve 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında 
uygulamaya koymuştuk. Okullarımız Türk büyükleri, onların düşünceleri ve eserleri ile ilgili tanıtıcı etkinlikler
( Piyes, dinleti, kısa film vb.) düzenlenledi.Okullardan gelen istekler doğrultusunda “100 Büyük Türk “ projesi 
2016-2017 eğitim öğretim yılında da devam edilmesi kararı alındı.Gönüllülük esasına bağlı olarak başlatılan  
“Dünden Bugüne 100 Büyük Türk” projesi bizi 35.400 tarihini seven ve sahip çıkan  öğrenci,
veli ve öğretmen ile tanıştırdı. 



 

      

 

 
 

 

      

 

Eğitim felsefemizin temelinde 21. yüzyıl dünya vatandaşının sahip olması gereken temel yaşam 
becerilerinin öğrencilerimizce kazanılmasını sağlamak yer almaktadır. Bu beceriler hepimizin 
bildiği gibi; bilim ve teknolojide yetkin olma, öğrenmeyi öğrenme, kültürel farkındalık oluşturma, 
girişimci ve sosyal birey olma yetkinliklerine sahip olmayı 
gerektirmektedir.
 Hepimizin tek bir amacı var, öğrencilerimiz. Onların en iyi eğitimi almaları, kendi potansi-
yellerini kullanıp geliştirebilmeleri. Millî manevi değerler zemininde 21. yüzyıl becerilerine 
ulaşmaları, bedenen sağlıklı ve mutlu bireyler olmaları. Kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif 
faaliyetlere katılmaları. Onların kendisini iyi ve doğru şekilde ifade edebilen, en az bir yabancı dilde 
iletişim kurabilen, özgüven sahibi, estetik beğenisi gelişmiş, üretime ve girişime dönük bireyler 
olmaları… 
 Çağa ayak uydurabilmek için bizler de dinamik bir hale gelmeliyiz. Okullarımızı da sürekli 
kendilerini yenileyen, değişen kurumlar olarak dizayn etmeliyiz ki öğrencilerimiz kendilerini 
geleceğe hazırlayabilsin. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ifadesiyle “ Değişerek devam etmek, devam 
ederek değişmek” şeklinde kendini bulan anlayışı okullarımıza yerleştirmeliyiz. Eğitimin yıldızları 
projesi de bu düşünceden ilham almıştır. Okulun niteliğini ve performansını geliştirebilmek, 
iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını sürekli kılabilmek için ise ÖDÜLLENDİRME önemli bir 
süreçtir.
 Bunun için eğitimde model teşkil edecek örnek çalışmalar hazırlamak, uygulamak ve bunu 
bütün ilgililerle paylaşmak adına “Eğitim Yıldızları” adlı proje İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
bünyesinde 3 yıldır yürütülmektedir. Eğitimin Yıldızları projesi ile eğitimde uygulanan örnek 
çalışmaları; yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşmak, yaygınlaştırmak ve okul 
kültürüne dinamiklik kazandırmayı amaçladık. 
 ”EĞİTİMİN YILDIZLARI” projesi ile okullarımızın “Değişerek devam etme, devam ederek 
değişme” yeterliğini kazanabilmesi için okul çalışanlarını, velilerini ve okulun diğer paydaşlarını 
teşvik ederek okullarda eğitim öğretim kalitesini arttırmak ve ilimizin gelişimine katkıda bulunmak 
hedeflenmiştir. 

EĞİTİMİN YILDIZLARI
Projesi
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 Anadolu Eğitim ve Sosyal Vakfı sponsorluğunda Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafın-
dan düzenlenen Eğitimin Yıldızları projesi, yenilikçi uygulamaları eğitim sistemine kazandırmayı, 
öğrenci ve öğretmenlerimize daha iyi eğitim ve öğretim imkânları sunmayı, 2023 Türkiye 
vizyonunun gerektirdiği hedefleri yakalamayı amaçlıyor.
 
 Okullardaki başarılı projelerin, başarılı olan öğrenci ve onlara destek olan öğretmenlerimizin 
motivasyonlarını arttırarak, başarılarının devamını sağlamak üzere ödüllendirilmesi hedefleniyor.
 
 Bu yıl 3. Sü düzenlenen projeye toplam 376 başvuru yapıldı. 18 Kategoride ödüle layık 
görülenler ödüllerini 26 Mayıs 2017 Cuma günü saat 13:30 da düzenlenen ödül töreni ile aldılar.
 
 Eğitimin Yıldızları Projesinde Yılın Eğitim Gönüllüsü Ödülü  Köksal ERSAYIN’ a, Yılın 
Duyarlı Öğretmeni  Derya  ÖZCAN -Atakum Nene Hatun Anaokulu, Yılın Duyarlı Velisi Sarah 
Taha ABDÜLKAREEM- Atakum Halide Edip Adıvar  Anaokulu  Yılın Duyarlı Çalışanı  Mahir 
KAVUN -İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yılın Duyarlı Öğrencisi Kader ÇOTUR- Bafra 
Atatürk Ortaokulu, Yılın Duyarlı Okul - Canik Karşıyaka Anadolu Lisesi Yılın Eğitim Ortamı 
İlkadım Kazım Orbay İlkokulu, Yılın Eğitim Uygulaması  İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , 
Yılın Sanat Okulu İlkadım  Çatalarmut İlkokulu, Yılın Spor Okulu, İlkadım  Gülsüm Sami Kefeli 
Ortaokulu, Yılın Sosyal Proje Okulu  İlkadım  Samsun Anadolu Lisesi, Yılın Proje Okulu Atakum  
Halide Edip  Adıvar Anaokulu, Yılın Çevreci Okulu Atakum  Seyfi Demirsoy Ortaokulu, Yılın 
Bilim Okulu Canik  Canik İMKB Anadolu Lisesi, Yılın Akademik Okul -Bafra  Evrenuşağı Orta-
okulu Eğitim Gönüllüsü Kurumsal , Yılın Veli Uygulaması Havza Ortaklar İlkokulu, Yılın Okulu 
İlkadım İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verildi.   

EĞİTİMİN YILDIZLARI
ÖDÜL TÖRENİ
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BİR DİLEK TUT
PROJESİ

 

 

 

 

 

 

 

Dünya çok hızlı bir gelişim ve değişimin içerisindedir. Her geçen dakika bilgi ve teknoloji 
gelişmekte buna paralel olarak dünyamızda önemli değişimler yaşanmaktadır. Özellikle iletişim 
teknolojilerinde erişmiş olduğumuz imkanlar dünyayı küçük bir köye dönüştürmektedir. Dünyanın 
neresinde olursa olsun bir bilgiye, kişiye veya orada yaşananlara erişim saniyeler içerisinde 
gerçekleşmektedir. Ayrıca günümüzde dünyanın bu gelişim hızına ayak uydurmak, çağı yakalamak 
ve çağı tutabilmek önemli bir etken haline gelmektedir.
 Bunun yanısıra teknolojik gelişmeler sosyal yaşamı, ahlaki değerleri ve kültürü tehdit eder 
bir hal almıştır.  Bu durumda hem çağı yakalamak hem de değerler erozyonundan korunmak bir 
gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Bilginin, teknolojinin ve onun getirdiği değişimin önünde
direnmek mümkün değildir. Bunun yerine onu alıp doğru kullanan hatta bilgiyi, teknolojiyi üreten, 
değerlerine sahip çıkan ve değerleri ile uyumlu bir gelişim sağlayan milletler var olmaya devam 
edeceklerdir.
 Ülkemizin geleceğinde gençlerimizin ufku ve bakış açıları son derece önemlidir. Bu manada 
gençlerimizin yaşadığı ortamın genişletilmesi, bir çok farklı kişi, yaşam hikayesi, farklı farklı 
mekanlar, şehirde ve çevresinde kendilerine açık imkanlar gibi unsurların tecrübe edilmesi
gençlerimizin ufkunu açacaktır. Küçücük yaşam alanı içerisine sıkışmış bir gencin ufku da buna 
paralel olarak küçük olacaktır. Bu kapsamda gençlerimizin bir dünya insanı olmaları için daha çok 
tecrübe sahibi olmaları istenmektedir. 
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BİR DİLEK TUT
PROJESİ

 

 

 
 

 

 

 

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş 
ortaklığıyla hazırlanan “Bir Dilek Tut! Kendin için” projesiyle 4 merkez ilçe dışındaki dezavantajlı 
ilçelerde eğitimini sürdüren ortaokul öğrencilerini il merkezine getirilerek bir dizi etkinliğe 
katılmaları ve rol model oluşturabilecek kişilerle bir araya getirerek öğrencilerin vizyonlarını
geliştirmelerine katkı sağlamak amaçlanmıştır.
 "Bir Dilek Tut (Kendin İçin)" adlı sosyal sorumluluk projesine Yakakent Karaaba Ortaokulu, 
Yakakent Liman YBO, Ayvacık Eynel Ortaokulu ve Asarcık'tan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 
belirlediği toplamda 230 öğrenci ile gerçekleştirildi. 
 Öğrenciler bulundukları ilçeden sabah saatlerinde yola çıktı. Program kapsamında gezdikleri 
gördükleri her yer de büyük heyecan yaşadılar. Samsun şehir merkezine gelen çocuklar şaşkınlık 
içinde etrafı izledi. Şehir merkezi dışında kırsal kesimde yaşamını sürdüren öğrencilerin birçoğu 
hayatlarında ilk defa büyükşehre geldi, seyahatleri sırasında tramvay yolunun yanından geçen 
öğrencilerin birçoğu ilk kez bir tramvay gördü, ilk kez bir müze gezdi ve ilk kez 3 boyutlu bir 
sinema keyfi yaşadı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesine gelen öğrenciler müze
rehberleri eşliğinde Samsun tarihi hakkında bilgi aldı. Müze gezisi sonrası öğrencilere hikâye kitabı 
hediye edildi.
 Etkinlik kapsamında öğrencilerin sonraki durakları; Bandırma Vapuru Gezisi, Hayvanat 
Bahçesi Gezisi oldu. Ardından öğrenciler; hayatları boyunca ilk defa 3 boyutlu sinema filmi 
izlediler. Hayatlarında birçok ilki bir arada yaşayan öğrenciler, hayallerinin gerçek olduğunu 
söylediler.   
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Projemiz, 2016 yılı aralık ayı itibariyle uygulamaya konulmuştur. Projede ilkokullarda yapılan 
okuma etkinlikleri diğer kademelerde de çeşitlenerek artmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
görme engelliler için öğrencilerin kendi sesleriyle seslendirdikleri sesli kitap etkinliği başlatılmıştır. 
İlimizdeki görme engelliler  derneği ile bu konuda iletişime geçilmiş ve yaptığımız çalışmaların bir 
örneği kendilerine de iletilmiştir.
 İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açık ve kapalı alanlarda kitap okuma farkındalık 
çalışmaları yapılmıştır. İl genelinde kitap kardeşliği adı altında kütüphanesi olmayan yada yeterli 
sayıda kitabı bulunmayan okullarımız için bir kampanya başlatılmıştır. 6198 adet kitap çeşitli
ilçelerdeki okullarımıza ulaştırılmıştır. Ayrıca il genelinde yapılan dört yarışmanın ödüllendirilmesi 
yapılmıştır. Dereceye giren 15 öğrencimiz ödülünü İl Milli Eğitim Mürüdürümüz Sayın Coşkun 
ESEN tarafından alırken, yarışmaya katılan tüm öğrencilere ise katılım belgeleri verilmiştir.
 Projemiz kapsamındaki faaliyetler için yapılan etkinlikler baz alınarak ilimizde bulunan 
okulların projeye ait verilerini içeren ilçeler düzeyinde aylık bilgi formları alınmış ve bu veriler baz 
alınarak oluşturulan grafikte ilçeler düzeyinde aylara göre verilerdeki artış ve azalışlar 
gözlemlenmiştir. Aylık bilgi formlarındaki veriler ise; Kütüphaneye üye olan ve yararlanan kişi 
sayısı(öğretmen, öğrenci, veli),  okunan toplam kitap sayısı vb dir.
 Bu  veriler  sonucunda gözlemlenmiştir ki kütüphaneden faydalanan öğrenci  sayısı ocak 
ayında  78.998 iken ilk üç  ayın sonucunda mart ayında  80.189 olmuştur. Kütüphanelere üye olan 
öğrenci sayısı ocak ayında 60.048 iken ilk üç  ayın sonucunda mart ayında  139.451 olmuştur. 
Okunan kitap sayısı ocak ayında 121.305 iken ilk üç  ayın sonucunda mart ayında  126.254 
olmuştur. Öğretmenlerimiz tarafından okunan  toplam kitap sayısı  36.353,velilerimiz tarafından 
okunan toplam kitap sayısı 30.197 dir.

Oku, Anla, Yaşa Projesi
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Müdürlüğümüz, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve 
Halk Sağlığı Müdürlüğünün işbirliği ile yürütülen 
“Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider” adlı proje ikinci yılında tüm ilçelerdeki 285 ortaokulun 5., 6., 7. 
ve 8. sınıf öğrencileriyle devam etmektedir. 
 Toplumsal farkındalığın başlayacağı yer olan okullarda, öğrencilerimizin, öncelikle sağlıklı 
yaşam davranışlarını alışkanlık haline getirmeleri, ailelerine bu konuda örnek olmaları, ayrıca ailelerini 
ve yakınlarını kanser taramalarına yönlendirmelerini hedefleyen projede 5 - 6. sınıflar görsel tasarım 
ile 7 - 8. sınıflar slogan ile tüm ortaokul öğrencileri ise yönlendirme kategorisi ile yarışmaya 
katılmışlardır.
 Projenin 12 Ekim 2016’da yapılan protokol imza töreninden sonra; 14–26 Ekim 2016 tarihleri 
arasında 7 ayrı ilçede 10 ayrı toplantıda ortaokulların Türkçe ve görsel sanatlar öğretmenleri ile 
idarecilerine, Toplum Sağlığı Merkezleri ve KETEM proje ekiplerine proje süreci ile ilgili eğitim 
verilmiştir.  18.04.2017 tarihi itibariyle KETEM ve TSM’lere TOPLAM 2004 kişi yönlendirilmiştir. 
 Çocuklarımızın yönlendirdiği ve kanser taramalarına katılan ,  HPV-DNA testinin pozitif olan 
ve tedaviye başlayan birçok kişi bulunuyor.  Sen iste Yeter Kanser Çeker Gider projesi en az diğer 
projeler kadar değerlidir. Ama diğer projelerden farkı daha şimdiden çocuklarda bilinç oluşturması, 
sorumluluk vermesi, ayrıca büyüklerinin de farkındalık kazanmalarıdır ve farkı sonunda hayat 
olmasıdır. 
 Proje kapsamında tüm ortaokul öğrencilerinin katılabildiği kanser tarama merkezlerine hasta 
yönlendirme, görsel tasarım ve slogan yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi 
amacıyla 3 Mayıs 2017 tarihinde  15 Temmuz Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonun'da tören 
düzenlendi. Görsel tasarım ve slogan yarışmasında ve en çok yönlendirmede ilk üçe girenlere bisiklet, 
3 kategorinin birincisi olan öğrencilerin danışman öğretmenlerine bisiklet, en çok yönlendirme yapan 
ilk 5 okula spor seti hediye edildi.  

SEN İSTE YETER, KANSER
ÇEKER GİDER PROJESİ
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Samsun’un deniz şehri olmasına rağmen çocuklarının suyla tanışmamış olmasından yola çıkarak Samsun İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı 
Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla “Geleceğe Kulaç Atıyoruz” projesi hayata geçirildi.  
Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç tarafından da desteklenen “Geleceğe Kulaç Atıyoruz” Projesi 
ile bir sahil kenti olan Samsun’un çocuklarına yüzme öğretmek amaçlanmaktadır. Bu projeden amacımız 
çocukların yüzme öğrenmesi ve doğumdan ölüme kadar yapılabilecek bir spor dalını yaygınlaştırmaktır. 
Çünkü bazı spor dallarını belli yaşta yapabiliyoruz ama tüm hayat boyunca yapabileceğimiz tek spor dalı 
yüzmedir. 
 Diğer taraftan yüzme konusunda yetenekli olan çocuklarımızı tespit ederek profesyonel olarak bu 
sporu yapmalarını destekliyoruz. Böylece Türkiye birinciliklerinde, olimpiyatlarda, dünya şampiyonluklarında 
çocuklarımızın ülkemiz için yarışmasını hedefliyoruz. Bu nedenlerle geleceğe kulaç atıyoruz projesini çok 
önemsiyoruz. Çünkü eğitimin sadece sınıflarda dört duvar arasında yapılamayacağını düşünüyoruz. Ders dışı 
etkinlikler ile okul çocukların zihninde sadece ders öğretilen değil hayatında öğretildiği alanlar 
olacaktır. “Geleceğe Kulaç Atıyoruz” projesi Türkiye’de hatta dünyada takip edilen önemli bir proje haline 
geldi.
 Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Valiler toplantısında projemizden övgüyle bahsetmiş ve birçok il 
projemizi örnek alarak yeni projeler geliştirmeye başlamıştır. Ayrıca İtalya’da eğitimcilerin bir arada olduğu 
ve eğitim alanında farklı uygulamaların konuşulduğu bir toplantıda “Geleceğe Kulaç Atıyoruz” projemiz 
gündeme gelmiş ve buradaki Avrupalı eğitimciler projeyi şaşkınlık ile karşılamışlar. Çünkü birçok Avrupa 
ülkesinin ulaşamadığı büyüklükteki bir projeyi Samsun tek başına ve yerel imkânlar ile gerçekleştirmekte 
hatta gerçekleştirmekle kalmamakta sonuçlar almaktadır.  Geçen yıl koyulan 10 bin hedefi yakalandı. 
2016-2017 eğitim öğretim yılında ise 8 etap sonrasında 15.250 öğrenciye yüzme sporu öğretilmiştir .  Projenin 
hedefine ulaşması için Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli olan 32 Beden Eğitimi öğretmeni büyük bir özveri 
ile çalışmaktadır.
Projede görevli Beden Eğitimi öğretmenleri tarafından 480 öğrencinin yüzme sporuna yetenekli olduğu tespit 
edilmiştir.480 yetenekli öğrencimize “performans çalışmaları “yapılmış olup üst düzeyde yeteneği keşfed-
ilen160 öğrenciye ücretsiz eğitim verilmesi için alt yapı çalışmaları başlanmıştır. Bu sporcuların ülkemizi 
ileriki yıllarda yüzme müsabakalarında temsil edeceğine ve büyük başarılar kazanacağına eminiz. Hayata 
dokunan “Geleceğe Kulaç Atıyoruz” projemiz uzun vadede ülkemize önemli katkılar 
sağlayacağı bir gerçektir. 

GELECEĞE KULAÇ ATIYORUZ PROJESİ
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ZİRVEDE
BENDE VARIM

PROJESİ

Zirvede Ben de varım! Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)’nin 3 Ağustos 2016 tarihinde Rio’da yaptığı 
toplantı  sonrası spor tırmanışını Tokyo 2020 Olimpiyatları’na eklenmesine karar verdi. Dünyada popülerliğini 
yeni oluşturan “Spor tırmanış” branşı Ülkemizde batı illerinde çok popüler . “Spor tırmanış” branşı bölgemi-
zde yeni yeni canlanmaya başladı. Bu konuda öncü illerden biri olma yolunda iddialıyız. Bu doğrultuda 
altyapımızın çok iyi olduğunu söyleyebiliriz.Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü  “Sportif 
Tırmanış” alanında oldukça donanımlı. 
 Atatürk Spor Salonunda yapılan tırmanma duvarı Türkiye’nin hiçbir ilinde bulunmamaktadır. Diğer 
illerin üniversitelerine bağlı olarak küçük çapta yapılan tırmanma duvarı ise sadece üniversite gençlerine 
hizmet vermektedirler. Biz küçük yaşlardan başlayarak bu branşta sporcular yetiştirmek istiyoruz. 
 Özellikle risk grubunda olan okullarla çalışarak hem bu öğrencilerimize hedef kazandırmak hem de 
öğrencilerimizin enerjilerini olumlu yönde yönlendirmek istiyoruz. Temel branşlarda ilerlemek zor olabilir 
ancak yeni gelişmekte olan branşlarda erken köşe kapmak önemli. Bizim en önemli misyonlarımızdan bir 
tanesi de Samsun’u bu bölgede pilot  il yapabilmek. Eğer bundan sonra bu potansiyel devam ederse Samsun 
bölgesel bir alan olarak seçilecek. Dolayısıyla potansiyel de çok fazla olduğu zaman milli düzeyde hatta dünya 
çapında sporcuların çıkması hiç zor değil. 
 “Zirve de Bende Varım!” projesiyle amacımız 3 yıllık bir süre içinde önce  Türkiye Şampiyonası’nda  
sonra ise Avrupa ve dünya Şampiyonasında  yarışabilecek sporcular da yetiştirebilmek. İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri  ve spor il müdürlüğü ortaklığıyla bu yıl 350 risk grubundaki öğrenciye 
eğitim verdik. Yapılan eğitim ve çalışmalar sonucunda 64 öğrencinin Spor Tırmanış branşında yetenekli 
olduğu tesbit edilmiştir. Bu öğrencilerin bu spor branşında eğitim almaları takdirde ileride çok iyi bir 
yarışmacı sporcusu olacakları gözlemlenmiştir. 
 “Zirvede Ben de Varım.” Projesinde tesbit edilen 5 sporcu 13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Samsun 
ilinde Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler, Küçükler, Minikler Lider Spor Tırmanış 
Türkiye Şampiyonasına katılmıştır. Sadece 8 seans çalışan öğrencilerimiz önemli başarılar elde etmişlerdir. 
Şampiyona sonucunda elde edilen dereceler aşağıdadır. Meliha Özdemir - Toptepe İlkokulu -Türkiye 6.  Buse 
Naz Sadıkoğlu – Fatih Temiz İlkokulu Türkiye 8. Tuana Aydın - İnönü İlkokulu- Türkiye 11. Melike Gökçe – 
İnönü İlkokulu -Türkiye 13. Sinan Gökçe - İnönü Ortaokulu -Türkiye 10   
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GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM
PROJESİ

 Geleceğimize Sahip Çıkalım Projesi Bitkisel Sıvı Atık Yağların Toplanması Yarışması ve Bitkisel 
Sıvı Atık Yağ Eğitimlerini içeren çevre sağlığına yönelik farkındalık projesidir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ortaklığı ile Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İlkadım Belediyesi  İşbirliğiyle düzenlenen proje 
05.10.2016-10.04.2017 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 
 Proje kapsamında öğretmen ve öğrencilere çevre ve su kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin 
geliştirilmesi konularında 13.978 öğrenci ve 208 öğretmene eğitim verilmiş, hazırlanan bitkisel atık yağları 
konu alan animasyon çizgi filminin okullarda gösterimi gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında okullarda ve 
Atatürk Kültür Merkezi’nde ilkokul öğrencilerine yönelik 14 seans çevre konulu “BİZİM DÜNYAMIZ” adlı 
tiyatro gösterileri düzenlenmiştir. Proje sonunda 20.817 ton bitkisel atık yağ toplanmıştır.
 22.02.2017 tarihinde yapılan ara değerlendirme toplantısının ardından 19.04.2017 Çarşamba günü 
düzenlenen ödül töreninde en çok bitkisel atık yağ toplayan ilk 5 okula Spor Seti, İlk 100 öğrenciye kırtasiye 
seti, ilk 5 öğrenci ve öğretmenine bisiklet hediye edilmiştir. 
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 Samsun valiliğimizin öncülüğünde, Samsun Büyükşehir Belediyesinin destekleri, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz ve makine mühendisleri odası Samsun Şubesi işbirliği ile Atakum, Canik, İlkadım ve 
Tekkeköy ilçelerinde eğitim öğretim gören 3. Ve 4. Sınıf öğrencilerine Tramvay, otobüs gibi toplu taşıma 
araçlarının kullanımı trafik kuralları hakkında bilgilendirme eğitimleri yapıldı.
 Kent içi güvenli ulaşım bilincini artırmak amacı ile hazırlanan proje de 73 okula gidilmiş, bu okullarda 
18.138 öğrenciye konuyla ilgili eğitim verilmiş kitap dağıtım işlemi tamamlanmıştır.
 Kapanış 10.05.2017 çarşamba saat 09:30 da Tekkeköy Hamzalı Gölceğiz Cumhuriyet İlkokulunda 
yapıldı. 

KENT İÇİ GÜVENLİ ULAŞIM
PROJESİ
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MASALLARLA BÜYÜYORUZ
PROJESİ ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 Öğrencilere milli kültürümüze ait değer, tutum ve davranışlarını kazandırmak, düş gücünün
gelişmesine, düşünce ufkunun açılmasına bilişsel, duyuşsal ve dil gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla İl 
Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan, Samsun Büyük Şehir Belediyesi ve Halk Sağlığı 
Müdürlüğünün ortak olduğu  “Masallarla Büyüyoruz” projesi ödül töreni 2 Haziran 2017 Cuma günü saat 
14:30 da
Olgunlaşma Enstitüsü konferans salonunda yapıldı. Heyecanlı ve renkli geçen Ödül törenine İl Milli Eğitim 
müdürümüz Coşkun Esen, Halk Sağlığı Müdür yardımcısı Dr. Erdinç Özoğlu İl Milli eğitim Müdür 
Yardımcısı Erdal Aksoy, Hanife Öztürk Erdin, şube müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Okul İdarecileri, 
Öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
 Öğrenciler arası düzenlenen yarışmada, Bafra Sürmeli İlkokulundan Yeliz VELİOĞLU 1. olurken, 
Vezirköprü Habibfakı İlkokulu Filiz EKİZ 2., Karagöl Şehit Arif Çetin İlkokulundan Esma BİLİCİ 3. oldu.
 Öğretmenler arası düzenlenen masal yazma yarışmasında Canik Toptepe İlkokulu Öğretmeni Betül 
TOPALOĞLU 1. , Tekkeköy Kahyalı İlkokulu Öretmeni Sibel ZAFER 2.,Tekkeköy Kutlukent
80. Yıl İlkokulu Öğretmeni Yusuf Ziya VAROL 3. Oldu.   Dereceye girenlere Ödülleri İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Coşkun ESEN verdi. 
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TEOG ve YGS- LYS için Tercih 
Danışmanlık Merkezleri

 TEOG ve YGS-LYS için Müdürlüğümüz tarafından toplam 184 tercih danışma merkezleri kurulacak. 
Tercih süresince hizmet verecek olan danışma merkezleri, alanında uzman öğretmenlerin rehberliğinde 
öğrencilerin geleceklerine yön verirken daha başarılı seçimler yapmalarına yardımcı olacak.
   
  Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ve Yüksek Öğretime Geçiş Sınavları (YGS – 
LYS) sonunda yapılacak olan tercih dönemleri süresince,  öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve değerleri 
doğrultusunda başarılı olabilecekleri alanlarda eğitim almalarına yardımcı olmak amacıyla tüm ilçeler-
imizde TEOG, YGS-LYS danışma merkezleri kurulacak.
    
 14-24 Temmuz 2017 tarihleri arasında tercih danışmanlığı yapılacak olan Ortaöğretim Kurum-
larına Yerleştirme Tercih Merkezlerinde 17 ilçede 111 merkezde toplam 336 öğretmenimiz görev 
yapacak.
    
 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak olan Yükseköğretim Kurumlarına Yerleştirme 
Tercih Merkezlerinde ise 17 ilçede 73 merkezde 220 öğretmenimiz, toplam 184 Tercih Danışma 
Merkezi´nde ise 556 öğretmenimiz görev alarak öğrencilerimizi doğru tercih konusunda danışmanlık 
yapacak.
   
  Ayrıca Bulvar AVM, Yeşilyurt AVM, Piazza AVM ve İstiklal (Çiftlik) Caddesi´nde de tercih 
danışma merkezleri kurulacak. Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda Samsun 
Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde özel ve devlet üniversitelerinin katılacağı tercih günleri düzenle-
necek.



Eğitimde İyileştirme ve Geliştirme Çalışmaları
Samsun’ da Başladı

Bölüm 2

 Eğitimde İyileştirme ve Geliştirme Çalışmaları Samsun’ da Başladı. İki gün sürecek olan 
Çalıştay da 2017-2018 eğitim öğretim yılına hazırlık amacıyla, dersin öğretiminde uygulanan etkili 
öğretim, yöntem ve teknikleri, etkili materyaller ile teknoloji ve teknolojik alt yapı ve içerikler, 
derse katkı sağlayan okul içi ve dışı sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler, etkili iletişim ve akade-
mik başarının artırılması, dezavantajlı öğrencilere yönelik örnek çalışmalar, öğretmenlerin mesleki 
gelişimleri ve rehberlik çalışmaları konuları il geneli tüm öğretmenlerin katıldığı zümre çalıştay-
larında masaya yatırılıyor.
    Çalıştay öncesi öğretmenlere bir mesaj gönderen İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, 
mesajında “ Değerli Öğretmenim, içinde bulunduğumuz bilgi çağı, bilim ve teknoloji alanlarında 
hızlı bir değişimi beraberinde getirmiştir. Bu değişim soran, sorgulayan, yorumlayan ve üreten 
bireylerin yetiştirilmesini gerekli kılmıştır. Bu nedenle bakanlığımız ve müdürlüğümüz eğitimde 
iyileştirme ve geliştirmeye yönelik çalışmalara hız vermiştir.
    Eğitimde iyileştirme ve geliştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında Türk Milli Eğitim Sistemi-
nin en etkili bileşenlerinden biri hiç şüphesiz sizlersiniz. Değerli öğretmenlerimiz 2017-2023 
öğretmen strateji belgesinde Türkiye de başta öğrenciler ve veliler olmak üzere tüm toplu-
muneğitimden beklentilerinin yerine getirilebilmesi için eğitim öğretim faaliyetlerinin iyi yetişmiş, 
kendisini sürekli güncelleyen ve  mesleğini yapmaktan mutluluk duyan öğretmenlerle sürdürülmesi 
gerekmektedir. “Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılmak” amacıyla mesleki 
gelişim kapsamında branşınız ile ilgili  öğretim programları ile ön görülen yöntem ve teknikleri, 
öğrenme ortamlarına yansıtan, eğitimde teknolojik yenilikleri kullanan, sonuçlarını görüp ve 
değerlendirerek geliştirerek başarıyı yakalayan sizlerin mesleğinizdeki bilgi, birikim ve deneyim-
leri paylaşımını sağlayarak; eğitim bölgelerinizde, ilçenizde ve ilimizde eğitim kalitesine önemli 
ölçüde katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
    Bu amaçla; öğretmenliğiniz sürecinde çalıştayda belirlenen konularda  bilgi, birikim ve tecrübel-
erinizin kayıt altına alınması, paylaşılması ve çoğaltılması, yaratıcılığı geliştirme, eğitim öğretim 
uygulamalarını zenginleştirme ve böylece öğretmenlerimizin iletişim ve tecrübe paylaşımlarıyla 
mesleki gelişimlere katkı sağlayarak eğitim hizmet kalitemizin artması hedeflenmektedir. 21-22 
haziran 2017 tarihinde planladığımız zümre çalıştayına katılımlarını ve katkılarınız için teşekkür 
eder, mesleki hayatınızda başarılar dilerim.” dedi.
    2017 – 2018 eğitim öğretim yılına hazırlık maksadıyla 21-22 Haziran 2017 tarihlerinde iki gün 
sürecek olan çalıştayda mesleki gelişimlere katkı sağlanarak eğitim hizmet kalitesinin artması 
hedefleniyor.



Bölüm 2

Tabiatta Ders Var Projesi Kapanış Töreni 
Gerçekleştirildi

 İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce hazırlanan Tabiatta Ders Var Projemizin kapanış töreni ve proje 
kapsamında hazırlanan Biyoloji ve Resim dersi zümre öğretmenlerinin işbirliği ile öğrencilerle birlikte 
19 Mayıs şehri olan Samsun’un 19 adet kuşunun akrilik resim çalışması yapılarak okulda bir resim 
koridoru açılışı gerçekleştirildi.
     İlimizde 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, tür, popülasyon 
ve habitat kavramlarını öğrenmeleri, Biyolojik çeşitliliğin önemini kavramaları, Ülkemiz ve dünyadaki 
çevre sorunları ile etkilerini anlamalarını sağlamak, Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının sınıf dışı 
eğitim tekniklerine yönelik bilgi ve becerilerini artırarak, ilimizde sınıf dışı eğitim etkinliklerini 
yaygınlaştırmak amaçlanıyor.
     İki yıl içerisinde 1.988 öğrenci, 142 öğretmen ve 132 öğretmen adayı olmak üzere toplamda 2.262 
faydalanıcı proje sürecinde yer almıştır. “Tabiatta Ders Var!” projesi 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında 
başlamış olup, 7. Sınıfa kayıtlı 672 öğrenci, 48 öğretmen ve 48 öğretmen adayı ile Kızılırmak Deltası 
Kuş Cennetinde sınıf dışı (duvarsız) eğitim gerçekleştirildi.
     2016-2017 eğitim öğretim yılında ise 42 öğrenci hareketliliği ve 2 öğretmen eğitimi ile tüm eğitim 
kademelerine yayılmıştır. İlimiz ilçelerinden belirlenen 14 ilkokuldan 4. sınıf, 14 ortaokuldan 7.sınıf, 
14 liseden 9.sınıf olmak üzere 1.176 öğrenci, 28 sınıf, 28 fen bilgisi, 28 biyoloji öğretmenliği 
branşlarından 84 öğretmen ve 19 Mayıs Üniversitesinde öğrenim gören 84 öğretmen adayını(toplamda 
1344 faydalanıcı) kapsayacak şekilde devam etmiştir. İkinci dönem hareketlilik programına 5 Özel 
Eğitim Okulumuz daha katılarak projenin özel eğitim ihtiyacı duyan öğrencilere yönelik yaygınlaştırıl-
ması sağlandı.
     Biyoloji ve Resim dersi zümre öğretmenlerinin işbirliği ile öğrencilerle birlikte 19 Mayıs şehri olan 
Samsun’un 19 adet kuşunun akrilik resim çalışması yapılarak okulda bir resim koridoru oluşturuldu.
     Sayın Valimiz İbrahim ŞAHİN’ in teşrifleriyle düzenlenen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yusuf Ziya YILMAZ, Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörü Sait BİLGİÇ, İl Milli Eğitim Müdürümüz 
Coşkun ESEN ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Bölüm 2

İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN´in 15 
Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Mesajı

 Hepinizin bildiği gibi 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Türk Milletinin 
milli iradesine karşı bir darbe girişimi düzenlendi. Bu hain darbe teşebbüsü Türkiye Cumhuriyeti´nin 
geleceğini dış güçlerin eline teslim etmeyi, Türkiye Cumhuriyeti´ni sömürgeci Batılı devletlerin işgaline 
zemin hazırlayacak bir kaos ortamına sürüklemeyi amaçlıyordu.
   
 Fakat hesap edemedikleri tek şey 15 Temmuz’da, meydanlarda, tıpkı Çanakkale’de, İstiklal 
Savaşımızda olduğu gibi, tüm fertleriyle tek yürek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen 
büyük Türk Milletinin varlığıydı. Bu darbe girişiminde, Milletimiz, tıpkı bin yıl önce Malazgirt’te olduğu 
gibi, bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koydu. Bu tür 
anti-demokratik girişimlere ve terör örgütü yapılanmalarına karşı daha güçlü ve kararlı olan yüce Mille-
timiz,  vatanperverliğini dünyaya örnek olacak şekilde sergilemiştir.  Yüce Milletimiz bu azim ve 
kararlılığı ile milli birliğine, beraberliğine ve değerlerine özenle, dikkatle ve içten sahip çıkmıştır.
    
 Bugün Milletimizin o gece gösterdiği kahramanlığın ve vatanperverliğin 1. yıl dönümünde 
görmekteyiz ki Milletin iradesine pranga vurmaya çalışan hainler bugün de boş durmamakta, çeşitli 
yollarla ülkemizin büyümesi ve gelişmesi yolundaki çabaları akamete uğratmaya çalışmaktadırlar. Fakat 
bu hainlerin ve onların işbirlikçilerinin anlamadıkları şey 1071’den itibaren Milletimizin ve bu toprak-
ların yazgısının bir daha ayrılmamak üzere birleştiğidir.
  
 Millet olarak varlığımızı güçlendiren, geleceğimizi aydınlatan, sorumlu, inançlı, duyarlı mücade-
leci duruşları ile bize örnek olan başta kadınlarımız, erkeklerimiz, yaşlılarımız, gençlerimiz gelecekte de 
aynı bilinç ve kararlılıkla yüce Milletimizin iradesine daima sahip çıkacaktır.
    Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıy-
la tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki, vatanın bu aziz evlatları kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima 
muhafaza edeceklerdir.  



Bölüm 2

E-Twinning Projelerinde Avrupa ve Ulusal Kalite 
Etiketi Alan Öğretmenlerimiz

İl Milli Eğitim üdürümüz Coşkun ESEN’ i 
Makamında Ziyaret Etti

 Erasmus plus kapsamında yer alan e-twinning projelerinde yapmış oldukları çalışmalarla 
Avrupa ve Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazanan öğretmenlere,  kalite etiketleri İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Coşkun ESEN tarafından verildi.

 Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ulusal destek 
servisi tarafından koordine edilen E-twinning projeleri istatistiklerinde portala kayıtlı aktif öğretmen 
saısının 33 ten 112 ye çıktığı, aktif proje sayısının da 54 ten 211 e çıktığı gözlemlenmiş olup, Maarif 
Hareketinin e-twinning çalışmalarına artı yönde katkısını ortaya çıkartmıştır.

 Avrupa ve Ulusal Kalite Etiketi alan öğretmenlerimiz İlkadım Mustafa Kemal İlkokulundan 
İnnap KAYA, Çarşamba Anafartalar Ortaokulundan Seçil SEZEN, Tekkeköy İmam Hatip Ortaokulun-
dan Elif ŞİMŞEK ile Elif ÖZSOY, Tekkeköy Kutlukent 80. Yıl İlkokulundan Münevver Çakır 
ERTEKİN ile Belgin TUNÇ,  Gazi Anadolu Lisesinden Nalan AYDIN, Ayvacık Anadolu Lisesi Merve 
ZENGİN oldu.

 İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, okullarımızın ve öğretmenlerimizin gösterdiği 
başarıdan memnuniyet duyduğunu belirterek, başarılarının devamını diledi.



Bölüm 2

Okula Devamın ve Aidiyetin Artırılması
Çalıştayı Gerçekleştirildi

 Okula Devamın ve Aidiyetin Artırılması Çalıştayı İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN’ in
katılımlarıyla gerçekleştirildi.
 İlimizde öğrencilerimizin okul devamsızlığına ilişkin problem taraması yapmak ve çözüm yolları 
oluşturmak adına, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinasyonunda Samsun Rehberlik ve Araştırma 
Merkezi tarafından “Okuldayım” projesi uygulanıyor.
 Maarif Hareketi Projesi kapsamında “Okula devamın ve aidiyetin arttırılması” çalıştayı düzenlendi. 
Çalıştayda devamsızlık nedenleri ve çözümleri araştırıldı.
 Okulu bırakma oranının Türkiye’de çok yüksek olduğunun altını çizen İl Milli Eğitim Müdürümüz 
Coşkun ESEN, “Bundan 2 ay önce yapmış olduğumuz yaklaşık bin 988 öğrencimize ulaştığımız bir anket 
çalışması neticesinde okullarımızda çok ciddi anlamda devamsızlık sorunu olduğunu, aidiyet probleminin 
olduğunu ve erken okul terklerinin ilimizde beklenenden yüksek olduğunu gördük. Bu bir problemdir. 
Türkiye genelinde yüzde 32 oranında okul terkimiz ve devamsızlık oranımız var. Bu ilkokullarda yüzde 14, 
ortaokul ve liselerde ise yüzde34-35’lerle gibi büyük rakamlarla karşı karşıyayız. Biz, eğitim sisteminin 
içerisine giren öğrencilerimizin yüzde 32’sini maalesef kaybediyoruz. Ya okulu terk etmiş oluyorlar ya da 
devamsızlık konusunda sorun yaşıyoruz. Bu mutlaka halledilmesi gereken bir problemdir. Özellikle 
devamsızlık oranının yüzde 75 oranında 9. Sınıflar düzeyinde yapıldığını gördük. Yani devamsızlığı en 
fazla 9. Sınıf öğrencileri yapıyoruz. Bütün bu problemleri ortadan kaldırmak için bugün bir ortak akıl 
arayışına girdik. İnşallah çalıştayımız faydalı geçer” dedi.
 Proje ile ilimizin 17 ilçesinde öğrenci devamsızlık durumu bakımından yüksek devamsızlık göster-
ilen her ilçeden 2 ortaokul 2 lise olmak üzere toplam 69 okulumuzda okula devamsızlığı 5 gün ve üzeri olan 
750’ si kız öğrenci, 1238’i erkek öğrenci olmak üzere toplam 1288 öğrenci üzerinde okul devamsızlığı 
nedenlerine ilişkin anket çalışması yapılmış olup, çalışma istatistiki değerlendirmesi makale formatında 
hazırlandı. Okula devamsızlık durumu ile ilgili çeşitli paydaş kurumlar ile düzenlenen çalıştayda, katılımcı 
kurumların görüşleri alınarak çözüm yolları üretildi.
 Okula devam ve aidiyetin artırılması çalıştayı sonuçlarının raporlaştırılması ve ilimizde okul ve 
kurumlarda uygulanmak üzere bir eylem planı halinde uygulamaya sunulması planlanıyor.
 Programa İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN’ in yanı sıra, Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Yusuf DEMİR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Yıldız PEKŞEN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtman ERSANLI, İl ve ilçe milli 
eğitim yöneticileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.



Bölüm 2

Robotçapa Projesi TÜBİTAK 11. Ortaokul
Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında
Türkiye 3.sü oldu

 Samsun R.K. Bilim ve Sanat Merkezinin ROBOTÇAPA projesi, 10 bin 918 öğrencinin 7 bin 905 
projeyle katıldığı 11.TÜBİTAK ortaokul öğrencileri araştırma proje yarışmasında Türkiye 3. sü oldu.
     
 Samsun R.K. Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Aydın PEKER ile proje danışmanı öğretmeni 
Abdullah Kerim MARAL ve Projeyi yapan öğrenci Ahmet Kağan SARICAOĞLU İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Coşkun ESEN’ i makamında ziyaret etti.
     
 TÜBİTAK 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına, 25 Ocak-16 Şubat 2017 
tarihleri arasında 5 bin 936 kız ve 4 bin 982 erkek olmak üzere toplam 10 bin 918 öğrenci tarafından 7 
bin 905 proje başvurusu gerçekleştirildi. Biyoloji, fizik, kimya ve matematik gibi 4 alanda düzenlenen 
yarışmada projelerin ön değerlendirmeleri bölge jürilerince yapıldı.
      
 Final yarışmasında jüri tarafından yapılacak değerlendirmeler neticesinde her alanda birincilik, 
ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülleri verildi. Başarılı olan öğrencilere ve öğretmenlerine para ödülü ve 
belgeleri takdim edildi.   23-26 Mayıs 2017 tarihlerinde Eskişehir de düzenlenen Türkiye Finalinde 
Robotçapa projemiz üçüncü oldu.  Merkezimiz 7. sınıf öğrencimiz Ahmet Kaan SARICAOĞLU ´nun 
yaptığı robot 3.oldu. "Roboçapa" isimli arazi aracı şeklindeki robot, 24 saat boyunca kendi kendine tarla 
sürme yeteneğine sahip.
     İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, elde edilen başarıdan dolayı öğrencimizi kutladı. 
Öğrencimize hediye verdi. 



Bölüm 2

Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim 
Kurumları Ulusal Bilim Kampı Ödül Töreni Düzenlendi

Türkiye de ilk olarak gerçekleştirilen Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Program ve Proje 
Uygulayan Eğitim Kurumları öğrencilerine bilimsel çalışmaları sevdirme, bilimsel çalışma yapmaya teşvik 
etme, bu öğrenciler aracılığı ile yeni buluşlara kapılar aralama, 58 proje okulunu bir araya getirip sinerji 
oluşturma ve aynı zamanda kamuoyunda proje okulları nedir? Neler yapar? sorularına bilimsel çalışmalar 
ile cevap sunma amacıyla ilimiz Samsun Anadolu Lisesi koordinesinde 4 (dört) aşamalı olarak yürütülen 
Ulusal Bilim Kampının Ödül Töreni gerçekleştirildi.
     Valimiz Sayın İbrahim ŞAHİN’ in teşrifleriyle Samsun Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen Ödül 
Töreninde Mekatronik, Yazılım ve Temiz Üretim Kategorilerinde dereceye giren projeler ödüllendirildi.
     Ödül Töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, “Bakanlığımız Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğüne bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları arasında düzenlendiğimiz Samsun 
Anadolu Lisesi organizesinde gerçekleşen bilim kampının ödül töreninde bir aradayız. İlimize ülkemizin 
çeşitli illerinden gelen okullarımızın öğretmenlerine ve öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum. Bilindiği 
üzere bilim kampı şubat ayı içerisinde ilimizde 58 okulumuzun katılımıyla gerçekleştirildi. 58 proje okulu-
muzu ortak bir sinerji etrafında toplanarak birbirinden öğrenen birlikte gelişme anlayışı içerisinde bir bilim 
kampında buluşturmanın mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Öğrencilerimiz 58 farklı okuldan 
arkadaşlarını tanıdılar. Çok ciddi bir sinerji oluştu diye düşünüyoruz. Aynı şekilde öğretmen ve yönetici 
arkadaşlarımız üç gün boyunca çeşitli çalıştaylar gerçekleştirdiler. Özellikle okul yöneticilerimiz kendi 
okullarında uygulamış oldukları özgün çalışmaları bilim kampımızda sergilediler. Böylelikle okullar 
arasında ciddi bir birlikte çalışma kültürü oluştu. Bilim Kampının düzenlenmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.
     Bilim Kampında dereceye girenlere ödüller protokol üyeleri tarafından verildi. Ödül Töreninin ardından 
dereceye giren projelerin sergilendiği Bilim Kampı sergisinin açılışı yapıldı.
     Ulusal Bilim Kampı Ödül Törenine Sayın Valimiz İbrahim ŞAHİN’ in yanı sıra İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Coşkun ESEN, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Seyit Ahmet KAYHAN, İlkadım 
Kaymakamı Turan ATLAMAZ ile Ondokuzmayıs Üniversitesi’nde görevli Öğretim Üyeleri, Öğretmen ve 
Öğrenciler katıldı.



Bölüm 2

Din Eğitiminde İş Birliği ve Kalite Çalıştayı İl Milli 
Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN’ in katılımlarıyla 

gerçekleştirildi

 Din Eğitimi ve Öğretimi konusunda işbirliğini artırmak ve daha nitelikli eğitim ve hizmet sunmak 
adına Müdürlüğümüz ile Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Samsun Müftülüğünün 
paydaş olduğu “Din Eğitiminde İşbirliği ve Kalite Çalıştayı düzenleniyor.
     
 İl Mili Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN’ in de katılımlarıyla 05 Mayıs 2017 saat 10:00 da 
açılışı gerçekleştirilen çalıştay iki  gün süreyle düzenlenecek. 
 
 Din eğitimi/din hizmetlerinde görülen sorunları ve İlahiyat Fakültesinden beklentileri konu alan 
çalıştay da, Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesinden Semiha YILMAZ “Örgün Eğitimde Din Öğretimi” 
konulu tebliği ile yer alırken, Atakum Anadolu İHL den Ülkü DAL, Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesinden Yusuf ERTÜRK ve Zekayi YENER ise müzakereci olarak katılım sağlıyor. 
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Uzman Psikolog Özkan ŞENOL Tarafından Eğitim 
Yöneticilerine Yönelik “Liderlik Becerilerinin Geliştir-

ilmesi Semineri” düzenlendi.

 Uzman Psikolog Özkan ŞENOL´un Eğitim Yöneticilerine yönelik “Eğitim Yöneticilerinin 
Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi” Semineri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun ESEN, İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcıları, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri, okul
müdürlerinin katılımıyla 27 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 10.00’da Atakum Şehit Yücel Ünsal Ortaokulu 
Konferans Salonu´nda gerçekleştirildi.

 Uzman Psikolog Özkan ŞENOL’ un,  Eğitim Liderliği, Doğru İletişim Teknikleri, Öfke Yönetimi, 
Stres ve Başa Çıkma Yolları, Duygusal Zekâ Becerisi, Sorun Çözme ve Karar Verme Teknikleri, Pratik 
Düşünme Becerisi, Kurum Geliştirme Yöntemleri, Ekip Çalışması, Okulda Verimi ve Başarıyı Artırma 
Yöntemleri, Zamanı Etkili Kullanma, Mesleki Tükenmişlik, Personel Performansını Geliştirme Teknikleri 
konularında tüm Eğitim Yöneticilerine yönelik verdiği “Eğitim Yöneticilerinin Liderlik Becerilerinin 
Geliştirilmesi” Semineri beğeni topladı.
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4’üncü Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülü “Adım 
Adım Başarı Projesi” ile Bakan Yardımcısı Sayın Orhan 
ERDEM tarafından İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun 
ESEN’ e verildi.

 Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri sahiplerini buldu, Ödül Töreninde konuşan Milli 
Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Orhan ERDEM, "Yeni eğitim anlayışında ve okul geliştirmede çok 
önemli fonksiyonları olan öğretmenler yenilikçi olmalı, değişimi ve gelişimi zamanında görmeli ve bilgile-
rini sürekli güncellemeleri gerekmektedir" dedi.

Eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve 
paylaşımının sağlanması amacıyla “4’üncü Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri”, Başkent Öğretmen 
Evi’nde düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Mehteran ekibinin 15 Temmuz Demokrasi Marşı, 
Fetih Marşı ve Ceddin Deden Marşı’nı seslendirdiği törende ödüle layık görülen 7 proje tanıtıldı. Ardından 
proje sahiplerine ödülleri verildi.

Ödül Töreninde Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kategorisinde Türkiye 1. Olan Adım Adım Başarı Projesi-
nin ödülünü Bakan Yardımcısı Orhan ERDEM İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN’ e vererek göster-
ilen başarıdan dolayı kutladı.

Düzenlenen törene İlimizden İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN’ in yanı sıra, Maarif Müfettişleri 
Başkanı Selim ÇAKIR ile adım adım başarı projesi ekibi katıldı.
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Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ondokuzmayıs 
Üniversitesi Rektörlüğü Eğitimde İş Birliği Protokolü 
İmzalandı.

İlimizdeki okullarda eğitimin niteliğini geliştirme yoluyla, öğrencilerin öğrenme başarılarını arttırma ve 
daha ileri düzeyde öğrenim görme fırsatlarını artırmak amacıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Ondo-
kuzmayıs Üniversitesi Rektörlüğü arasında 22/02/2017 Çarşamba günü saat 11:00 de işbirliği protokolü 
imzalandı.
 Protokol kapsamında Öğretmen, okul yöneticisi ve diğer personelin hizmet içi eğitim ve yüksek 
lisans ve doktora düzeyinde öğrenim görmelerine destek sağlamak, Okullar, bilimsel araştırmalar için bir 
laboratuvar olarak kullanmak ve öğretim elemanı-öğretmen işbirliği ile ortak bilimsel araştırmalar yapmak, 
Üniversite’de sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde kurulması planlanan ve milli eğitim öğrencilerinin 
de yararlanacağı “Girişimcilik, İnovasyon ve Kuluçka Merkezi için her türlü maddi, ayni ve iş gücü desteği 
sağlamak, üniversitede öğrencilere staj imkânı sağlamak, öğrencilerle ilgili sağlık taramaları yapmak.
 
 Öğrencilerin sağlıklı beslenmelerine destek sağlamak, ortak kongre, konferans, seminer, konser, 
sergi, yarışma vb.bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, proje ve yayınlar yapmak, üniversite 
bünyesinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait büro tahsis etmek, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul 
yöneticilerinin üniversite kütüphanesinden ve üniversitenin sosyal kültürel etkinliklerinden yararlanmalarını 
sağlamak, öğrencilerin üniversiteyi tanıma amaçlı olarak bazı dersleri ve laboratuvar çalışmalarını
izlemelerine fırsat sağlamak, öğrencilere yönelik yetenek taramaları yapmak ve gelişmeleri için destek 
sağlamak, öğrencilerin spor yapmaları ve hareketli yaşamı günlük hayatın bir parçası haline getirmelerine 
destek vermek, ortak çalışmalar için gerekli fiziki ortam ve destekleri sağlamak, il zümre toplantılarına 
akademik danışmanlık sağlamak, üniversite bünyesindeki öğrenci toplulukları ile okullarda yer alan öğrenci 
kulüpleri arasında işbirliğini geliştirmek konularında işbirliği yapılacaktır.
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Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ondokuzmayıs 
Üniversitesi Rektörlüğü Eğitimde İş Birliği Protokolü 
İmzalandı.

Sayın Valimiz İbrahim ŞAHİN’ in teşrifleriyle düzenlenen imza töreninde konuşan İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Coşkun ESEN,  “Bugün eğitimde büyük çaplı bir işbirliği protokolü imzalanmış oluyor. 
Çeşitli okul kademelerimizde üniversitemiz ve fakülteleri ile imzalanmış protokoller var. Biz kurumsal 
olarak Rektörlük ile İl Müdürlüğümüz arasında bütün ilçelerimizi ve her kademedeki okullarımızı kapsay-
acak şekilde geniş çaplı bir eğitim de işbirliği protokolünü imza altına almış olacağız. Üniversitemiz 
bizim bilim yapan kurumumuz ve Samsun da bilim alanında otoriter bir kurum.
 Dolayısıyla biz eğitim camiası olarak üniversitemizin bu bilim potansiyelinden yararlanmak 
istiyoruz. Bu anlamda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.  Öğretmen ve öğrenci niteliğini artırmaya 
yönelik çalışmalarda üniversite olmak zorunda. Üniversitemizle beraber Samsun İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü olarak gerek öğrenci, gerek öğretmen olarak niteliğini artırmak arzusundayız. Bu protokolün 
öğretmenlerimizin, üniversitemizin yetkin bilim insanlarının eşliğinde, 21. yy temel becerilerini kazanma 
noktasında onların mesleki gelişimlerini ve alandaki bilgilerinin tazelenmesi ve yeni bir bakış açısı kazan-
malarına hizmet edeceğinizi düşünüyoruz. Bize vermiş olduğu destekten dolayı,  eğitimimizde her daim 
her türlü etkinliğimizde birebir rol oynayan Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Yine göreve gelir 
gelmez kendisiyle paylaştığımız ve bugünde imza altına alacağımız bu protokolü heyecanla karşılayan 
Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum. Bu protokolün Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün niteliğinin 
artmasında katkı sunmasını diliyor teşekkür ediyorum” dedi.
        Konuşmaların ardından, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Rektörlüğü Eğitimde İş Birliği Protokolü Sayın Valimiz İbrahim ŞAHİN, Ondokuzmayıs Üniversitesi 
Rektörü Sayın Prof. Dr. Sait BİLGİÇ ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Coşkun ESEN tarafından 
imzalandı.
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 Samsun da Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi için Eğitim ve İş Sektörü temsilcileri bir araya geldi. 
Milli Eğitim Bakanlığınca planlanan ve Müdürlüğümüzce organize edilen Mesleki ve Teknik Eğiti-
min İstişare Çalıştayı 24 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 09:30 da Samsun da düzenlendi.
    
 Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve 
Projeler Daire Başkanı Şennur ÇETİN başkanlığında düzenlenen Çalıştayda mesleki ve teknik eğitim 
ile ilgili yapılan yeni düzenlemelerin, sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri-
nin durumu, eğitimi yapılan ve ilde sektörün ihtiyacı olan meslek alanlarının yoğunluğu, mesleki ve 
teknik eğitimin sorun alanları ve paydaşlarla iş birliği konuları istişare edildi.
    
 Çalıştayın açılışını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, yaptığı 
konuşmasında; “Bugün burada ilimizde bulunan sektör temsilcileri ve Müdürlüğümüze bağlı Mesleki 
ve Teknik Eğitim Kurumlarından sorumlu yönetici ve okul müdürlerimiz var. Bu çalıştay ile mesleki 
ve teknik eğitim ile sosyal ve ekonomik sektörler iş birliği içinde ulusal ve uluslararası mesleki 
yeterliliğe, meslek ahlakına ve mesleki değerlere sahip, yenilikçi girişimci, üretken ekonomiye değer 
katan ehli iş gücü yetiştirilmesini amaçlıyoruz.
 Bizim ve Mesleki ve Teknik Eğitimin önceliği olan, öğrencilerimizi Milli kültürümüzün 
temeli olan ahilik anlayışıyla yetiştirmek, ihtiyaç doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek, okul-
larımızdan mezun olanların üretime katılacak şekilde yetiştirmesini, sistemin sürekli geliştirilmesini 
ve kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.
    Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda düzenlenen programa, Milli Eğitim 
Bakanlığı Yetkililerinin yanı sıra, İŞKUR, KOSGEB, Üniversite ve kamu kurum temsilcileri, Ticaret 
ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Meslek Odaları temsilcileri, Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumu 
Yöneticileri ve İl ve İlçe Milli Eğitim yöneticileri katıldı.

 Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Çalıştayı Düzenlendi
İlimizde
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 Türkiye de İlk Olarak Gerçekleştirilen Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Özel 
Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları öğrencilerine bilimsel çalışmaları sevdirme, bilimsel 
çalışma yapmaya teşvik etme, bu öğrenciler aracılığı ile yeni buluşlara kapılar aralama, 58 proje 
okulunu bir araya getirip sinerji oluşturma ve aynı zamanda kamu oyunda proje okulları nedir? Neler 
yapar? Sorularına bilimsel çalışmalar ile cevap sunma maksadı ile İlimiz Samsun Anadolu Lisesi 
koordinesinde 4 (dört) aşamalı olarak Ulusal Bilim Kampı Düzenlendi. Üç gün süresince 19 Mayıs 
Üniversitesinden alanlarında uzman öğretim üyeleri öğrencilerle bir araya geldi.

 Bilgisayar Grubunda Sorumlu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdal KILIÇ ile Araştırma Görevlileri 
Emre KURAL, Özkan ŞAHİN ve Aykut KARAKAYA eğitim verdi. Çevre (Temiz Üretim) Grubunda 
Sorumlu Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Semra ÇORUH ve Doç. Dr. Feza GEYİKÇİ, Araştırma Görevlil-
eri Arife ŞİMŞEK, Sevda E. AKKAYA, Sevda Üstün ODABAŞI, Handan ATALAY, Candan KAR-
AEYVAZ, Buğçe ÖZOĞUL, Gülce ÇAKMAK, Handan AKÜLKER eğitim verdi. Mekatronik 
Grubu Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan ÖZGÜNENEL ve Doç. Dr. Hakan ÖZCAN, Araştır-
ma Görevlisi M. Serdar ÇELİK, B. Kürşat GÜL, Burak BAYGÜNEŞ ile Fevzi ŞAHİN eğitim 
verdiler.
 Kapanış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, “Ortaöğretim 
Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Ulusal Bilim 
Kampının ilkini ilimizde gerçekleştirmiş olduk. Üç gün süren çalışma ve etkinlikler çerçevesinde 
öğrencilerimiz üniversitemiz bünyesinde eğitimler aldılar. Kendilerine çok şey kattılar diye 
düşünüyorum. Öğrencilerimiz 58 farklı okuldan arkadaşlarını tanıdılar. Çok ciddi bir sinerji oluştu 
diye düşünüyoruz. Aynı şekilde öğretmen ve yönetici arkadaşlarımız üç gün boyunca çeşitli çalıştay-
lar gerçekleştirdiler. Özellikle okul yöneticilerimiz kendi okullarında uygulamış oldukları özgün 
çalışmaları burada sergilediler. Böylelikle okullar arasında ciddi bir birlikte çalışma kültürü oluştu. 
Çalışmalar rapor haline getirildi. Bu raporlar okullarımız ve bakanlığımız ile paylaşılacak.
Tekrar katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Yeniden sizlerle görüşebilmeyi ümit ediyor, hepinize 
güzel günler aydınlık yarınlar diliyorum” dedi.
 Kapanış Programına Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Seyit Ahmet KAYHAN 
ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri, Okul Müdürleri Öğretmen ve Öğrenciler Katıldı.

Türkiye de İlk Olarak Gerçekleştirilen Ulusal Bilim Kampı,
Müdürlüğümüz Ev Sahipliğinde Tamamlandı.
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İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN
Kanal A Televizyonunda Canlı Yayında 
Maarif Hareketini ve Yürütülen Projeleri Anlattı.

 İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, Kanal a televizyonunda Eğitim Editörü 
programında canlı yayında  Süleyman Beledioğlu’ nun konuğu oldu.
 
 Coşkun ESEN, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürüttüğü MAARİF HAREKETİ, 
GELECEĞE KULAÇ ATIYORUZ, ADIM ADIM BAŞARI, TABİATTA DERS VAR, SAMSUN-
LUYUZ SAMSUNSPORLUYUZ projelerini  canlı yayında anlattı.
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“İnsanlığın Sınavı Halep’in Çocukları
” Projesi Protokol İmza Töreni Gerçekleştirildi.

Sayın Valimiz İbrahim ŞAHİN’ in teşrifleriyle  20/01/2017 Cuma günü saat 09.00 da Atatürk Ortaokulun-
da  düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Türk Kızılayı Samsun Şubesinin ortaklaşa yürüteceği proje ile  Çocuk-
ların, sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişilikleri-
nin her yönüyle gelişmesini sağlamak. Öğrencileri, toplumsal ve evrensel değerlerle donanmış ve bu değer-
lerle yaşamayı yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek. ‘Yardımlaşma’  gibi değerlere karşı 
duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürmek. Değerler eğitiminde yer alan  ‘yardımlaşma’ 
konusunun öğrencilere kazandırılması kapsamında yardım kampanyasıyla toplanan yardım Halep insanının 
ihtiyaçlarını karşılaması için gönderilecektir.
 Protokol İmza Töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, ´´Hayırlı toplum 
oluşumuzu da böyle zor zamanlarda dünya coğrafyasında zulüm gören mağdur olmuş, yetim kalmış insan-
lara uzattığımız elle ortaya koyuyoruz. Fikir adamı, Ahlâk felsefecisi Nurettin TOPÇU "İlköğretim 
düzeyinde şefkat ve merhameti ortaöğretim düzeyinde çocuklarımıza adaleti anlatın yeter..." diyor işte bizde 
bu projeyle çocuklarımızın rahmet ve şefkat duygularının yeşermesine katkıda bulunmasına, yardımlaşma 
duygusunun toplumun tüm kesimlerine yayılmasına öncülük etmiş oluyoruz. Daha da önemlisi bütün insan-
lığı bir kardeş kabul edip, akan kanın durdurulmasının ve mağdur olanlara yardım etmek isteyen gönülleri 
buluşturma amacındayız. Tüm Samsun´a ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun´´ ifadelerini kullandı.
 Samsun’dan yaklaşık 150 tırın yardım için yola çıktığını ifade eden Valimiz Sayın İbrahim ŞAHİN, 
“Bunu çocuklarımızın basit bir yardım kampanyası olarak görmemek gerekiyor. Çocuklarımıza evrensel bir 
bakış açısı getirmenin yolu, biraz etrafımızdaki sorunlarla da çocuklarımızı ilgili kılmaktır. Dolayısıyla 
Halep’e bir yavrumuz yardım ettiğinde ‘Halep kimdir, nedir?’ diye sorma ihtiyacı duyacak. Halep önceden 
bahçeler şehri olarak bilinirdi. Samsun’dan bugüne kadar yardım için çıkan tır sayısı 150’yi buldu. Çünkü 
Diyanet İşlerimiz yaptı, Kızılay yaptı, Kredi Yurtlar Kurumu yaptı, belediyeler, özel şirketler yaptı. Bunlar 
gurur verici bir şey” ifadelerini kullandı.
          Konuşmaların ardından Valimiz İbrahim ŞAHİN, İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN ve Türk 
Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib DEMİREL “İnsanlığın Sınavı Halep’in Çocukları” proje 
protokolünü imzaladı. İmzaların ardından TEOG sınavında başarı elde eden Atatürk Ortaokulu öğrencilerine 
plaketler verildi.
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Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve
Azaltılması İl Yürütme Kurulu Toplantısı Yapıldı.

 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
24/03/2006 tarihli, 1342 sayılı 2009/26 numaralı ve “Okullarda Şiddetin Önlenmesi” konulu Genelgesi, 
21/01/2009 tarihli ve 290 sayılı,2009/09 numaralı ve “Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltıl-
ması” konulu Genelgesine dayanak oluşturulan ve yılda iki kez yapılması gereken (Aralık ve Haziran 
aylarında) “İl Yürütme Kurulu”  toplantımız valilik toplantı salonunda Vali Yardımcımız Sayın Mehmet Ali 
Karatekeli Beyin başkanlığında aşağıda sunulan gündemle yapıldı.
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BİLİME İZ BIRAKTILAR…
OKULLARIMIZDA BİLİM FUARLARI 
BÜYÜK COŞKU VE HEYECANLA GERÇEKLEŞİYOR

 “TÜBİTAK Bilim Fuarları”, 5-12. sınıfta okumakta olan öğrencilerin eğitim/öğretim programı 
çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak,
araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrenciler ve izleyiciler için eğlenerek öğrenebilecekleri bir 
ortam oluşturmayı amaçlamaktadır.TÜBİTAK Bilim Fuarları ilimizde 2017 yılında 78 okulumuzda 
gerçekleştirildi.
 
 Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi, Öğrencilere bilimsel proje yapma ve paylaşma konusunda 
yeni ortam ve olanakların yaratılması, Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak bilimin 
eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması, Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsen-
mesinin teşvik edilmesi, Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışma-
ların öneminin öğrenciler tarafından uygulayarak/yaşayarak öğrenilmesinin sağlanması amaçlarıyla 
gerçekleşen bilim fuarları okullarda öğrenciler, öğretmenler, veliler ve ilimizde farklı kurumlarda görevli 
yetkililerin katılımlarıyla gerçekleşiyor. 


