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“GELECEĞİMİZ OLAN ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”
AR-GE denildiğinde genellikle akla ilk gelen sektör teknoloji olmaktadır. Ancak son 60 yıldır dünya 
genelinde AR-GE çalışmaları eğitim içinde kendisini daha aktif olarak göstermektedir. Gelişen ve 
değişen dünyamızda toplumun ihtiyaçları da gelişmelere bağlı olarak hızla değişmektedir. Bu 
ihtiyaçlara cevap verebilecek insan gücünün eğitilmesi için de eğitim konusunda yapılan AR-GE 
çalışmaları büyük önem taşımaktadır. AR-GE çalışmaları ile eğitim kurumları sorunlarına çözüm 
üretebilmekte, hızla değişen dünyaya ayak uydurabilmekte, yaşayan bir eğitim sürecinin oluşmasına 
katkı sunmaktadır. Bu düşünce ile ilimizin eğitim uygulamaları ile ilgili araştırma ve bunlara bağlı 
olarak geliştirme çalışmalarını içeren projelere büyük önem veriyoruz. 
Ders denilince, okul denilince, eğitim denilince genellikle beton binalar ve dört duvarla çevrili sınıflar 
akla gelir. Eğitim sadece mevcut eğitim-öğretim araçlarıyla ve mekânlarıyla sınıflandırılamaz. Eğitim 
anlayışımızda alışkın olduğumuz metotların dışına çıkmamız ve günümüz çocuklarının ruh dünyaları-
na uygun eğitim yöntemleri geliştirmemiz gerektiğinde yola çıkarak ilimizde birçok projeyi hayata 
geçirdik. Aslında ilimizdeki eğitim kalitesini artıracak bir sistemin temellerini attık.
 
Bültenimizin bu sayısında ilimizde son altı aydır uygulanan projelerin ve eğitim etkinliklerinin 
bir özetini bulacaksınız:

Samsun Maarif Hareketi projesi ile; ilimizde eğitim adına yapılan tüm çalışmaların toplandığı bir 
çatı oluşturduk. Böylece her kurumun bir hafızasının olmasını ve geleceğini geçmişine bakarak 
planlamasını sağlamayı amaçladık.

Kodlasam projesi ile; öğrencilerimizi, bilgisayar kullanım becerileriyle donatıp tüketen değil üreten 
bireyler haline getirmeyi, çocuklarımıza kodlamayı, yenilikçiliği ve girişimciliği öğreterek, sadece 
bilişim uygulamalarını kullanan değil, yeni uygulamalar üretebilen ve pazarlayabilen bir nesil 
yetiştirmeyi amaçladık.
Samsun Akademi projesi ile; ilimizde görev yapmakta olan öğretmen ve yöneticilerin mesleki yeter-
liliklerini geliştirmenin yanında öğrencilerin ve ailelerin ihtiyacı olan bilgi, beceri ve eğitimleri il 
genlinde tek çatı altında toplayarak web sitesi üzerinden hızla başvuru yapmalarını kolaylaştırmayı 
amaçladık.
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Düş Bahçesi proje ile; ilimizde eğitim gören mülteci çocuklar ve aileleri ile yerel toplum üyesi 
çocuklar ve aileleri arasında kardeşlik bağını güçlendirmeyi amaçladık.
Konumuz Afet Rehberimiz AFAD projesi ile; öğrencilerimize doğal afetler ve önlemler konusunda 
yaşayarak öğrenme imkânı sunmayı amaçladık.
Müzede Bir Gün projesi ile; ilimizin 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 kazandırmayı amaçladık.
Yazarlar Okulda projesi ile; İlimizde yazmayı seven, duygu ve düşüncelerini aktarmayı isteyen, 
geleceğin yazarları olan çocuklarımızı şimdiden okurlar ile buluşturmayı amaçladık.
Oku Ana Yaşa projesi ile; ilimizde okuma seferberliği başlatmayı, çocukların, öğretmenlerin, anne 
babaların ve tüm Samsun’un okuma konusunda farkındalık kazanmasını amaçladık.
Geleceğe Kulaç Atıyoruz projesi ile; bir sahil kenti olan ilimizin çocuklarına yüzme öğretmeyi, 
yüzme konusunda yetenekli olan çocuklarımızı keşfetmeyi amaçladık.
Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider projesi ile; kanser konusunda çocuklarımıza ve ailelere farkın-
dalık kazandırmayı amaçladık. Projemiz sayesinde 33 kişi sağlık kurumlarına ileri tedavi için 
yönlendirilmiştir.
55 Öğretmen 55 Fotoğraf projesi ile; ilimizde görev yapmakta olan tüm öğretmenlerimizin ve idare-
cilerimizin kendi duyguları, zevkleri, edebi ve estetik yönlerini geliştirerek motivasyonlarını 
artırmayı amaçladık.
100 Büyük Türk projesi ile; çocuklarımızı Türk büyükleri ile tanıştırmayı, çocuklarımıza kendi 
kültürümüzün değeri olan kişiler ile tanıştırarak yeni rol modeller ile tanışmalarını sağlamayı 
amaçladık.
Tabiatta Ders Var projesi ile; 2262 öğrencimiz doğada yaşayarak, yaparak duvarsız eğitim almış 
oldu. Böylece hem doğa sevgisi kazandılar hem de alternatif öğretim yöntemleri hayata geçirilmiş 
oldu.
Avrupa Gönüllülük Hizmeti ile; ilimizdeki çocuklarımızın yurtdışı deneyimi kazanmasını, farklı dil 
ve kültürleri tanımasını amaçladık.
İlimiz adına yaptığımız tüm bu çalışmalar bakanlığımızın da dikkati çekti. Bakanlığımızın prestijli 
ödüllerinden olan “Eğitimde ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” kapsamında ilimiz 2016 yılında 1, 
2017 yılında 2 proje ile Türkiye birinciliğini kazanmıştır. 2018 yılında ise 81 il içerisinden Samsun 16 
proje ile saha incelemesine kalarak Türkiye birincisi olmuştur. 
Çocuklarımızın için durmadan çalışıyoruz. Çünkü eğitim yaşayan bir süreçtir. Bu nedenle her an 
değişime ve yeniliklere açık olmalıdır. Bu nedenle durmadan yenilenerek ve gelişerek geleceğimiz 
olan çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlamak için çalışıyoruz.
Sonraki bültende buluşmak dileğimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Coşkun ESEN
Samsun İl Milli Eğitim Müdürü
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Eğitimi profesyonel anlamda yöneten okullar; çağa ayak uydurabilen, donanımlı 
ve öğrenmeye açık bireyler yetiştirebilmek için başta öğretmenler ve veliler olmak 
üzere tüm organlarının tam bir motivasyon ve sinerji ile hareket etmesini 
sağlamalıdırlar. Bu dinamizmi yakalayabilmek adına kurumların mevcut durum-
larını bilmeleri, eksik yönlerini tespit ederek bunlara yönelik tamamlayıcı çalışmalar 
yapmaları ve süreç içerisinde hedeflerine ne kadar ulaşıp ulaşamadıklarını gözden 
geçirmeleri gerekmektedir. Projemiz ile ilimizdeki kurumlar il genelinde kendi 
durumlarını görebilecek, diğer kurumların çalışmalarını örnek alarak öğrenme 
imkânı bulabileceklerdir.
Türk Milli Eğitim sistemi son 15 yıl içinde büyük ölçekli yapısal bir değişim içine 
girmiştir. Bu değişime Milli Eğitim Müdürlüklerinin ayak uydurması eğitimde 
istenen başarının elde edilmesi için kaçınılmazdır. Standart ve geleneksel eğitim 
anlayışı ile bu değişen eğitim kurum yapısına ayak uydurmak oldukça zor olmakta. 
Çok emek, çok zaman harcanmakta ancak hedeflenen amaca tam olarak ulaşılama-
maktadır. Ayrıca öğretmen yeterlilikleri çerçevesi kapsamında Milli Eğitim Bakan-
lığı tarafından hazırlanan öğretmen yeterliliklerinin izlenmesi, desteklenmesi 
kaçınılmazdır. Projemiz bu gelişimi izleme desteklemeyi sağlayacak etkiye sahiptir.
  İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak il genelinde eğitim adına yapılan çalışma-
ları bir çatı altında toplamak ve kurumların kapasitesini güçlendirmek için projeyi 
hayata geçirme ihtiyacı duyulmuştur. Proje ile il genelinde aktif, ölçülebilir, geri- 
bildirim aşaması olan, kurumların iş birliğini destekleyen, rekabeti değil birlikte 
çalışmayı sağlayacak bir eğitim hareketinin başlaması zorunlu hal almaktadır.
Projemiz kapsamında yapılan çalışmalarla,
• Avrupa Komisyonu’nun “Yönetişim” konulu Beyaz Sayfa’sına göre iyi 
yönetişimin Açıklık/Şeffaflık, Katılım, Hesap verebilirlik, Etkinlik, Tutarlılık alanın-
da beş ilkesini eğitim kurumlarında uygulamayı sağlamak,
• Eğitim alanında hizmet sunumunda verimliliği artırmak,
• Hedef grubundaki idare, öğretmen ve öğrencilerin yönetimi strateji ve uygu-
lamalarını güçlendirmek,
• Uygun eğitim öğretim ortamını oluşturarak millî-manevî değerlere sahip; 
Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, özgüveni yüksek, demokrat, insan haklarına 
saygılı; bilgiyi sorgulayan, kullanan ve paylaşabilen mutlu bireyler yetiştirmek,
• İlimizdeki eğitim kurumları arasında iş birliğini sağlamak,
• İlimizin eğitim kalitesini arttırmak,
• Öğretmen Strateji Belgesi kapsamında Resmî gazetede yayınlanan Öğret-
menlik Mesleği Genel Yeterlikleri alanında öğretmenlerin gelişimini izlemek ve 
desteklemek,
• Akademik başarının yanında sosyal, kültürel, sportif, projeler v.b. alanlarda 
bütüncül bir eğitim hareketliliği kazandırmak amaçlanmaktadır.
• İlimizin ve eğitim kurumlarımızın stratejik planlarındaki kurumsal kapasiteyi 
artırma çalışmaları faaliyetlerinin takibinin ve sorunlara hemen çözüm üretmenin 
sağlanması amaçlanmaktadır.
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Millî Eğitim Bakanlığı Yenilikçilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 
tarafından Eğitim ve öğretim alanında özgün uygulamaların ödüllendirilerek teşvik 
edilmesi ve paylaşımının sağlanması amacıyla "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik 
Ödülleri" dağıtılmaktadır. 
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak üstümüze düşen görevi yaptık ve iki yılda 
3400 öğretmene Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri konusunda bilgilendirme 
semineri verdik. Bu çalışmalarımızın neticesinde Bakanlığımızın en itibarlı ödülü 
olan eğitimde yenilikçilik ödüllerinde 2016 da 1, 2017 yılında 2 projemiz Türkiye 
birincisi olmuştur.
2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 6.sı düzenlenen "Eğitim ve Öğretimde Yeni-
likçilik Ödülleri" kapsamında Türkiye geneli 4 bin 841 başvurunun yapıldığı Eğitim 
ve Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerinde değerlendirme sürecinden sonra Toplam 151 
proje saha ziyaretlerine kalmıştır. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü 16 proje ile en 
fazla saha ziyaretine kalan il olarak Türkiye birincisi olma başarısını göstermiştir.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen “Samsun Maarif Hareketi”, “Oku, 
Anla, Yaşa (Samsun İçin Okuma Vakti)” “Konumuz Afed Rehberimiz Afad”, “Tabi-
atta Ders Var” ve “ Eğitimin Yıldızları” projeleri saha ziyaretine kalarak toplam 5 
proje ile Samsun’ u temsil ederken ayrıca İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 
“Liseler Bilim Yolunda”, Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün “Anne Baba 
Haydi Laba” , İlkadım Mehmet Akif Ersoy İlkokulu‘nun “İşte Oyun”, Bafra Kızılır-
mak Anaokulunun “Farkımız Yok, Biriz, Beraberiz”, Gülbahar Hatun Anaokulunun 
“81 İl 81 Bayrak”, Galip Öztürk Ortaokulunun “Öykülerimde Yeşeren Değerler”, 
Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin “Sevgi Çiftliği”, Çatalarmut İlkoku-
lu’ nun “Benim Hayal Gücüm ve Sanat”, Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinin “Sessiz Öğretmenler”, Nene Hatun Anaokulunun “Okul Öncesi 
Olimpiyatları”, Karşıyaka Anadolu Lisesinin “Asla Yalnız Değilsin” projeleri Eğitim 
ve Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerinde saha ziyaretlerine kalmıştır.
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EĞİTİM ÖĞRETİMDE
YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ

SAMSUN 16 PROJE İLE
SAHA İNCELEMESİNE KALARAK
TÜRKİYE’DE 81 İL İÇERİSİNDE 

1.SIRAYA YERLEŞMİŞTİR
BİREYSEL BÜYÜKŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KONUMUZ AFET YOLUMUZ AFAD
BİREYSEL BÜYÜKŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİMİN YILDIZLARI
BİREYSEL BÜYÜKŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MAARİF HAREKETİ PORTALI
BİREYSEL BÜYÜKŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

OKU ANLA YAŞA
KURUMSAL BÜYÜKŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TABİATTA DERS VAR
KURUMSAL ALAÇAM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ANNE BABA HAYDİ LAB A
KURUMSAL BAFRA GALİP ÖZTÜRK ORTAOKULU

ÖYKÜLERİMLE YEŞEREN DEĞERLER
BİREYSEL BAFRA KIZILIRMAK ANAOKULU

FARKIMIZ YOK, BİRİZ BERABERİZ
KURUMSAL CANİK GÜLBAHAR HATUN ANAOKULU

81 İL 81 BAYRAK
KURUMSAL CANİK KARŞIYAKA ANADOLU LİSESİ

ASLA YALNIZ DEĞİLSİNİZ
KURUMSAL ÇARŞAMBA NENE HATUN ANAOKULU

OKUL ÖNCESİ OLİMPİYATLARI
KURUMSAL HAVZA ŞEHİT RECEP ŞAHİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

SESSİZ ÖĞRETMENLER
KURUMSAL İLKADIM İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞ

LİSELİLER BİLİM YOLUNDA
KURUMSAL İLKADIM MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU

İŞTE OYUN
BİREYSEL İLKADIM ÇATALARMUT İLKOKULU

BENİM HAYAL GÜCÜM
KURUMSAL TEKKEKÖY GELEMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

SEVGİ ÇİFLİĞİ

2018



Yeni eğitim yöntemleri konusunda öğretmenleri bilgilendirmek ve mesleki 
gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan Samsun Öğretmen Akademi’nin 
“KodlaSam Projesi” kapsamında verilecek tasarım, robotik ve kodlama eğitimleri ile 
ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen, “Öğrencilerimizi, bilgisa-
yar kullanım becerileriyle donatıp, sadece tüketen değil; aynı zamanda üreten birey-
ler haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede, teknolojiyi yakından takip eden 
çocuklarımıza kodlamayı, yenilikçiliği ve girişimciliği öğreterek, sadece bilişim 
uygulamaları kullanan değil, yeni uygulamalar üretebilen ve pazarlayabilen bir nesil 
yetiştirmek için ilimizdeki 17 ilçenin tamamında birer  Robotik & Kodlama Atölyesi 
açmayı planlıyoruz.” dedi.

      İl Müdürümüz, “Bu atölyelerde öğrencilerimize 3D Tasarım (Mekanik Tasarım), 
Algoritma, Blok Tabanlı Kodlama, Metin Tabanlı Kodlama ve Robotik eğitimleri 
verilecek. 5, 6, 7,8’inci sınıf öğrencilerimiz ile ortaöğretim 9, 10 ve 11’inci sınıf 
öğrencilerimiz bu eğitimlerden yararlanabilecekler. Önce öğretmenlerimize Samsun 
Öğretmen Akademi kapsamında eğitimler aldırıyoruz.  Bu öğretmenlerimiz aynı 
eğitimleri kendi ilçelerinde hizmet içi eğitim kapsamında açarak çalışmaların 
yaygınlaştırılmasını sağlayacaklar.” diye konuştu.

      Kodlama dersinin bu yıl 5 ve 6’ncı sınıflarda zorunlu olacağını, 7 ve 8’inci 
sınıflarda ise seçmeli olarak verileceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun 
ESEN, “Önümüzdeki eğitim öğretim yılında ise lise düzeyinde de kodlama dersi 
verilmesi planlanıyor. Kodlama, bilgisayarlara bir işlemi yerine getirmeleri için 
izlemeleri gereken yolu adım adım yazılan komutlarla anlatmak olarak tanımlanıyor. 
Telefonlardan araç göstergelerine, bilgisayarlardan termostatlara kadar birçok 
cihazın içindeki yazılımlar, yazılımcıların yazdığı kodlar sayesinde çalışıyor.” diye- 
rek kodlama eğitiminin gerekliliğine vurgu yaptı.

EĞİTİMİN 
KODLARI

AR-GE BİRİMİ ÇALIŞMALARI

KODLASAM
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İlimizdeki öğretmen ve yöneticilerin mesleki yeterliliklerini geliştirmenin yanında 
öğrencilerin ve ailelerin ihtiyacı olan bilgi, beceri ve eğitimleri il genlinde tek çatı 
altında toplayarak web sitesi üzerinden hızla başvuru yapmalarını kolaylaştırmak 
için Samsun Akademi hayata geçirildi. Samsun da görev yapan öğretmen ve idarecil-
erin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayabilmek, eğitimlere gönüllü olarak 
katılmak isteyen öğretmenlerin başvurularını alarak en verimli şekilde planlamasını 
ve uygulamasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Samsun Akademi’  lansmanı 
geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salo-
nu’nda gerçekleşen tanıtımda projenin detayları paylaşıldı.

            Tanıtım toplantısının açılışında konuşan Milli Eğitimden sorumlu Samsun Vali 
Yardımcımız Sayın Recep Yüksel, “ ‘Bir Şehir Değişir, Türkiye Değişir’ sloganıyla 
Samsun zaten önde bir şehir. Biz kendimizi değiştirmeye devam ettiğimiz sürece 
amacına kenetlenmiş projeler hazırlayıp, uyguladığımız sürece Samsun ilkler arasın-
da yer almaya devam edecektir. Siz öğretmenler ve idareciler, sorunlarla 
karşılaştığınızda kendinizi yalnız hissetmeyin diye devletin bütün kaynaklarından 
fazlasıyla pay alıp o sorunları çözme çabasındayız. Öğrencilerle ve velilerle bazen 
çok güzel işler yapıyorsunuz ama tırnak içerisinde ‘boğuşmak’ zorunda kaldığınızda 
da kendinizi yalnız hissetmeyin diye eğitimin diğer zorluklarında olduğu gibi hep 
birlikteyiz, hep birlikte olmaya özen göstereceğiz. Bunları yaparken hukuka uygun, 
adil, vicdanlara hitap edecek şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Tek tek tanışamasak 
bile Samsun Maarif Hareketi’ni sizlerle beraber yürütmeye devam ediyoruz. 
Şehrimizin siyasetçileri, valimiz ve milli eğitim müdürümüz devletimizin parasal ve 
diğer kaynaklarını Samsun’a çekmek için hareket halindeler. Kendinizi güçlü hisset-
meye devam edin. Bugün tanıtılan proje, hem kaynaklarımızı birleştirecek hem 
duyarlılığımızı, bilincimizi arttıracak ve teknolojiyi bir kere daha bizim elimizin 
altına serecek. Son noktadaki öğrencimize, velimize bir kez daha dokunmanın, bir 
yandan da dokunduğumuz o noktanın en yüksek devlet katına ulaşmasında vesile 
olmasının fırsatını birlikte yakalamış olacağız. Uygulamada emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.

AR-GE BİRİMİ ÇALIŞMALARI
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EĞİTİMİN
 AKADEMİK

YÜZÜ

Projenin detayları hakkında bilgi veren Samsun İl 
Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Karaman, “Samsun 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak mevcut olanakları ve 
kaynakları etkin biçimde kullanarak ilimiz bünyesinde 
görev yapan yöneticilerin, öğretmenlerin ve eğitim 
hizmeti alan öğrencilerin, ailelerin kişisel ve mesleki 
gelişimlerine katkı sağlayabilmek, eğitimlere gönüllü 
olarak katılmak isteyenlerin başvurularını alarak en 
verimli ve hızlı şekilde planlamasını ve uygulamasını 
sağlamak amacıyla ‘Samsun Akademi Projesi’ni 
hayata geçirdik. Samsun İl Milli Eğitim müdürlüğü 
olarak yaptığımız çalışmaların çoğunda yenilikleri 
getirmek için çalışıyoruz. Samsun Akademi’de diğer 
illerden oldukça farklı özellikleri içinde barındırıyor. 
Örneğin; öğretmen, öğrenci, veli ve kurum müdürler-
imiz hazırlanan internet sitemize girerek kendilerine en 
yakın bölgede açık olan eğitimleri görebilecek ve 
bunlara online olarak hemen başvuru yapabilecek. 
Ayrıca Samsun Akademi sadece bir aylık veya bir 
dönemlik eğitim faaliyetlerini içermeyecek. Yıl boyun-
ca yaşayan bir süreç olarak işlev görecek. Ayrıca 
Samsun Akademi eğitim içerikleri yenilikleri içerecek. 
Bilindik standart eğitimlerin dışında eğitimler burada 
planlanacak. Örneğin bugün İngiltere’de verilen bir 
eğitim kısa sürede akademimiz tarafından ilimize 
getirtilerek öğretmen, öğrenci, yönetici ve anne baba-
larımızla tanıştırılacak. Yine son bir farkımız ise bizim 
eğitimcilerimizin içinde kendisini yetiştirmiş öğret-
menlerimizin deneyimleri önemli yer tutacak. 

Akademimizin sahanın içinde görev yapan öğretmen-
lerimizi eğitimci haline getirerek sahadan uzak 
olmayan, teorinin yanında pratiğinde etkili olduğu bir 
eğitim ortamı kazandıracaktır” diye konuştu.
            Konuşmaların ardından Kırıkkale Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsmail 
Aydoğan, “Eğitim ve Paradigma Kültür Temelli 
Eğitim” konulu sunum yaptı. Samsun Akademi projesi 
kapsamında katılımcıların gönüllülük esasına göre 
eğitimlere başvurabileceği bir internet portalı hazır-
landı. İlde düzenlenen tüm eğitimler portalda topla-
nacak ve öğretmenler bu eğitimlere başvuru yapabi-
lecekler.
Samsun Akademi Web Sitesi:
“http://samsunakademi.meb.gov.tr/” adresinden takip 
edilecek. Samsun’da 17 ilçede görev yapan öğretmen 
ve okul yöneticileri ile Samsun’daki öğrenciler ve 
onların anne babaları projenin hedef kitlesini 
oluşturuyor.
            Programa ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı,Samsun İl 
Müftüsü Veysel Çakı, İlçe Milli Eğitim Müdürler ve 
Okul Müdürleri katıldı.

AR-GE BİRİMİ ÇALIŞMALARI
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Mülteci çocuklar ve onların ebeveynleri ile 
yerel toplum üyesi öğrenci çocuklar ve aileleri 
arasında akran ve aile destek ağı oluşturarak sosyal 
uyumun desteklenmesini ve barışçıl bir yaşam 
ortamının oluşturulmasını sağlamak amacıyla 
Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan “Düş Bahçe-
si” Projesi açılış ve tanıtım toplantısı bir otelde 
gerçekleştirildi.
            Birleşmiş Miletler tanıtım ve mülteci video-
su gösterisi ile başlayan program bu yıl mart 
ayında hazırlanan Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği tarafından mayıs ayında onay 
alan projenin tanıtımı ile devam etti.
            Açılış programında konuşan İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Coşkun Esen, “Bu gün burada 
Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çok 
önemli bir projenin tanıtımını yapıyoruz. Bundan 
dolayı memnuniyetimi ve mutluluğumu ifade 
etmek istiyorum. Hiç bir insan çok önemli bir 
zorunluluk olmadığı sürece doğduğu ve büyüdüğü 
vatanından ayrılmak ve göç etmek istemez.  21. 
Yüzyılı yaşadığımız bu bilgi ve bilişim çağında 
hemen yanı başımızda bulunan Suriye’den ülkem-
ize gerçekleşen göç dalgasına adeta Türkiye dışın-
daki tüm dünya seyirci kaldı. Bu bizim sorumlu-
luklarımızı bir kat daha artırıyor. Biz de ‘Düş 
Bahçesi’ adını verdiğimiz bu proje ile ülkemizde 
misafir ettiğimiz insanların hem kendilerine, hem 
de çocuklarına eğitim noktasında üzerimize düşeni 
yapmak istiyoruz. Amacımız kendi öğrencimize 
sunduğumuz hizmetin aynısını bu öğrencilerimize 
de sunmaktır ”dedi.

Proje kapsamında Suriye, Irak, Afgan ve İran 
uyruklular dâhil olmak üzere her bir mülteci 
öğrenci ve ebeveyni, ev sahibi toplumdan bir 
öğrenci ve ebeveyni ile eşleştirilecek. Bu "kardeş 
akran ve aile destek ve eşleşme ağı” ile mültecilere 
Türkçe dil becerilerini geliştirmelerine yönelik 
kurslar, her iki topluma yönelik bilinçlendirme 
toplantıları organize edilecek. Aynı zamanda ortak 
sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenerek 
karşılıklı farkındalıkların artırılması ve iki toplu-
luk arasında sosyal anlamda uyumun daha pozitif 
bir noktaya getirilmesi sağlanacak. Tüm seçim, 
eşleştirme, akran faaliyetleri, Müdürlüğümüz ve 
her okuldan seçilen sorumlu öğretmenler tarafın-
dan yürütülecek.
            Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği Ankara Ofisi tarafından finanse edilen 
“Düş Bahçesi” Projesi ile 802 mülteci, 802 öğrenci 
ve her iki grup mensubu anne ebeveynleri olmak 
üzere toplamda 3 bin 208 faydalanıcıya ulaşılması 
hedefleniyor.
            Düzenlenen Tanıtım Toplantısına Valimiz 
Sayın Osman Kaymak, Birleşmiş Milletler Mülte-
ci Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi Temsilcisi 
Sayın Jean Marie Garelli, Vali Yardımcısı Sayın 
Recep Yüksel, Atakum Kaymakamı Namık Kemal 
Nazlı, il ve ilçe eğitim yöneticileri, öğretmenler, 
okullarda eğitim gören mülteci çocuklar ve aile- 
leri, yerel öğrenciler ve aileleri katıldı.

AR-GE BİRİMİ ÇALIŞMALARI
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AR-GE BİRİMİ ÇALIŞMALARI

BİLİM FUARLARI

TUBİTAK BİLİM FUARLARI
2018 YILINDA TUBİTAK PROJELERİNE SAMSUN DAMGA VURDU! Tübitak lise araştır-
ma projelerinde bölgeye kalan 100 projenİn 36 sı Samsun'dan. Türkiye geneli ortaokullar arası 
araştırma projelerinde 755 projeyle Türkiye'de 3. İl olmuştur. 2017 yılında 65 olan Bilim fuarı 
sayımız 2018 de 153'e ulaşmıştır.
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Müdürlüğümüz tarafından, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ortaklığı ile hazır-
lanan “Konumuz AFET Rehberimiz AFAD” projesi kapsamında ortaöğretim 11. 
Sınıf öğrencilerimiz;  2824 kişinin yaşamını kaybettiği 5 bin kişinin yaralandığı 26 
Kasım 1943´te merkezi Tosya-Ladik olan 7.2 büyüklüğündeki depremde Ladik- 
Akpınar Köy Enstitüsünden hayatını kaybeden 2 öğrencinin mezarlarını ziyaret etti.
    Projemiz ile doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek korunma ve önlem 
alma yollarına yönelik uygulamaları, kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılın-
masının öneminin öğrencilere kavratılması ile Samsun’da olabilecek sel, heyelan 
olmak üzere, deprem, çığ gibi doğa olaylarının verebileceği zararları önlem alarak 
azaltılması hedefleniyor. “Konumuz AFET Rehberimiz AFAD” projemiz ile 40 
lisemizden 1000 öğrencimiz ve 80 coğrafya öğretmenimiz, İl Afet ve Acil Durum 
müdürlüğünde görev yapan mühendislerin eşliğinde yapacağı arazi çalışması ile 
Lâdik ve civarındaki fay izi, çığ patikası ve heyelan alanlarını yerinde görerek coğ- 
rafi bilgi ve becerilerini geliştirecek. Öğrencilerimiz proje ile doğal afetleri; oluşum 
nedenleri, özellikleri, dağılışları ve insanlara olan etkileri bakımından analiz ederek,  
insanların doğal afetlerin oluşumuna etkisini kavrayacak.

YAPARAK
YAŞAYARAK

ÖĞRENME

AR-GE BİRİMİ ÇALIŞMALARI

KONUMUZ AFET REHBERİMİZ AFAD PROJESİ
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AR-GE BİRİMİ ÇALIŞMALARI

TÜBİTAK ETKİNLİKLERİ

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları 
Başkanlığınca ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrenimine 
devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve 
uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya 
teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve 
mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı 
sağlamak amacıyla Biyoloji, Değerler Eğitimi, 
Fizik, Kimya, Kodlama, Tarih, Türkçe ve Mate- 
matik alanlarında ortaokul öğrencilerine yönelik 
Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Yarışmasında Bölge Finaline davet edilen projeler 
sergilenmeye başladı.
     Bölge Sergisi açılışı  Ondokuzmayıs Üniversitesi 
Kurupelit Kampüsü Yaşar Doğu Spor Salonunda 26 
Mart 2018 Pazartesi günü saat 14:00 de  İl Milli 
Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN’in katılımlarıyla 
gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürümüz bölge 
sergisinde proje stantlarını gezdi. İlimiz den bölge 
sergisine kalan 19 projemizi de tek tek yakından 
inceleyerek öğrencilerimizden projeler hakkında 
bilgi aldı. Projelerde emeği geçen öğretmen ve 
öğrencilerimize başarılar diledi.

  TÜBİTAK tarafından bu yıl 49.su düzenlenen ve 
ülkemizde 12 bölgede gerçekleşen yarışmanın 
Samsun Bölge Finali Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Kurupelit Kampüsü Atatürk Kongre Kültür Merkezi 
Mavi Salonda gerçekleştirildi.
     12 daldan projelerin yer aldığı yarışmada bu yıl 
Antalya’da gerçekleştirilecek Türkiye Finaline 
gönderilmek üzere 17 proje seçildi. Samsun, 
Amasya, Ordu, Giresun, Tokat, Kastamonu, Sinop 
illerinden okulların katıldığı yarışmada Samsun, 
Türkiye Finaline gönderilecek 17 projenin 7’sine 
hak kazanarak(birincilik) büyük bir başarıya imza 
attı. 36 proje ile bölge sergisine katılan ilimiz 4 
projede ikincilik, 4 projede ise üçüncülük alarak 
toplamda 15 proje ile bölge sergisinde en çok ödül 
alan il olarak yarışmaya damgasını vurdu.
     Büyük bir özveri ile yarışmaya katılım sağlayan, 
bölge finaline kalan ve derece alan tüm okullarımı-
za, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür 
eder, Antalya’da gerçekleştirilecek Türkiye Finali 
yarışmasına katılacak okullarımıza başarılar dileriz.

TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Arası
Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi
Finalinde Samsun Rüzgârı…

12. TÜBİTAK Ortaokul
Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi Açıldı
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Eğitim programlarında, müzeler eğitim birimi olarak kabul edilmekte ve pek çok 
ülkede müze-okul işbirliği yapılarak hazırlanan eğitim programları ve materyallerle, 
okulların belli derslerini müzede yapabilmelerine imkân tanınmakta böylece müze- 
ler birer okul vazifesi görmektedir. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 4. Sınıf 
öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinin  “Geçmişimi Öğreniyorum”       ” 
Yaşadığımız Yer”  ünite konularını müzede yapmalarına fırsat vermek için “Müzede 
Bir Gün” projesini yaptık. Haftada dört defa her gün bir sınıf öğretmenleri ile birlikte 
sabah saat 09:30 da Samsun kent Müzesi ve Sadi Tekkesi Kuva-i Milliye Ruhu Külli-
yesinde faaliyete başlıdı. Eğitim 3 bölümde gerçekleşti.
1.Bölüm Müze Tanıtımı: Öğrenciler müze uzmanı rehberler eşliğinde seviyelerine 
uygun bir anlatımla uygulamalı olarak müzedeki eğitimini tamamlıyor. 

2. Bölüm Samsun tanıtım videosu: Konferans salonuna alınan öğrenciler Samsun 
tanıtım videosunu izliyor.
3. Bölüm Etkinlik Zamanı:  Müzede ki temalara uygun bir etkinlik yapılıyor.(Soy 
ağacı, Ebru, Gazilerle söyleşi, Müzemi tanıtıyorum vb )

Öğrenciler arasında kültür, sanat, estetik ve tarih bilincini geliştirmek, kent belleğini 
ve Kuva-i Milliye Ruhunu yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak. Samsun Kent 
Müzesi ve Sadi Tekkesi Kuva-i Milliye Ruhu Kulliyesi’ ni eğitim-öğretim amaçlı 
etkin bir şekilde kullanmak.  Okul Müze İşbirliğini artırmak. 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 kazandırmak ve aidiyet duygularını gelişti- 
rerek eğitimin kalitesini artırmak için hazırladığımız “Müzede Bir Gün Projesi”  ile   
17 İlçemizde gönüllü olarak proje kapsamında yer almak isteyen 159  Sınıf   toplam  
4000 Öğrenci      318 Öğretmen ile Samsun Kent Müzesi ve Sadi Tekkesi Kuva-i 
Milliye Külliyesinde ders yaptı. Her gün bir sınıf bir Gazi ile buluşarak söyleşilerde 
bulundu.

TARİH, KÜLTÜR ve EĞİTİM

AR-GE BİRİMİ ÇALIŞMALARI

MÜZEDE BİR GÜN PROJESİ
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Öğrencilerimizin edebi ve estetik ürünler meydana getirmesini teşvik etmek, 
edebiyata ve sanata olan ilgilerini arttırmak, kendilerini düzenli ve sağlam bir şekilde 
ifade edebilmelerini sağlamak, ülkemizdeki edebiyat ve sanat alanında yeni bir nefes 
oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla başlatılan “Yazarlar Okulda” projemize olan 
ilginin devam etmesi neticesinde bu sene ikincisi gerçekleştiriyoruz.
210 hikâye müracaatının gerçekleştiği projemizde hikâyeler seçici kurul tarafından 
değerlendirildikten sonra dereceye giren hikâye sahiplerine ödülleri takdim edilecek 
ve kurul tarafından seçilen 55 hikâye kitaplaştırılacak.

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

YAZARLAR OKULDA II

AR-GE BİRİMİ ÇALIŞMALARI

YAZARLAR OKULDA PROJESİ
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AR-GE BİRİMİ ÇALIŞMALARI

OKU ANLA YAŞA PROJESİ

OKUMA 
SEFERBERLİĞİ

Projemiz, 2016 yılı aralık ayı itibariyle uygulamaya konulmuştur. Projede ilkokul- 
larda 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 kendi- 
lerine de iletilmiştir.
 İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açık ve kapalı alanlarda kitap okuma 
farkındalık çalışmaları yapılmıştır. İl genelinde kitap kardeşliği adı altında kütüpha-
nesi 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 öğren-
cilere ise katılım belgeleri verilmiştir.
 Projemiz kapsamındaki faaliyetler için yapılan etkinlikler baz alınarak ili- 
mizde 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 sonucun-
da 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,velileri- miz tarafından okunan toplam kitap 
sayısı 30.197 dir.

PROJE KAPSAMINDA “ SAMSUN İÇİN OKUMA VAKTİ” ETKİNLİĞİ 
GERÇEKLEŞTİRİLEREK TÜRKİYE GENELİNDE BÜYÜK İLGİ TOPLADI



SAMSUNDA OKUMA SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

SAMSUN İÇİN OKUMA VAKTİ

SEMİNER, KONFERANS,
PANEL, EĞİTİM ve DİĞER ETKİNLİKLER
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41.000
ÖĞRENCİ YÜZME EĞİTİMİ ALDI

Samsun’un deniz şehri olmasına rağmen çocuklarının suyla tanışmamış olmasın-
dan yola çıkarak hayata geçirilen Geleceğe Kulaç Atıyoruz projesinde amacımız 
çocukların yüzme öğrenmesi ve doğumdan ölüme kadar yapılabilecek bir spor dalını 
yaygınlaştırmaktır. 
 “Geleceğe Kulaç Atıyoruz” projesi Türkiye’de hatta dünyada takip edilen önemli bir 
proje haline geldi. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım, Valiler toplantısında projem-
izden övgüyle bahsetmiş ve birçok il projemizi örnek alarak yeni projeler geliştir- 
meye başlamıştır. Ayrıca İtalya’da eğitimcilerin bir arada olduğu ve eğitim alanında 
farklı uygulamaların konuşulduğu bir toplantıda “Geleceğe Kulaç Atıyoruz” proje- 
miz 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. 
“Geleceğe kulaç atıyoruz” projesi ile 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 10 bin, 
2016-2017 eğitim-öğretim yılında 15 bin 200, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 18 
bin olmak üzere 3 yılda 41 bin 2. ve 3. sınıf öğrencisine yüzme öğretilmiştir.
Projenin hedefine ulaşması için Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli olan 34 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 keşfedilen 160 öğrenciye ücretsiz eğitim verilmektedir. Bu sporcu-
ların ülkemizi ileriki yıllarda yüzme müsabakalarında temsil edeceğine ve büyük 
başarılar kazanacağına eminiz. Hayata dokunan “Geleceğe Kulaç Atıyoruz” projem-
izin uzun vadede ülkemize önemli katkılar sağlayacağı bir gerçektir.

AR-GE BİRİMİ ÇALIŞMALARI

GELECEĞE KULAÇ ATIYORUZ PROJESİ
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En yakın rakibine 9 madalya fark 

Türkiye 1. si 
16 madalyanın 9’u ferdi, 

7 si (Dörder kişilik) takım madalyasından oluşmuştur.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)’nin 3 Ağustos 2016 tarihinde Rio’da 
yaptığı toplantı sonrası “Spor Tırmanış”ını Tokyo 2020 Olimpiyatları’na eklenmeye 
karar verdi.
Dünyada popülerliğini yeni oluşturan “Spor Tırmanış” branşında öncü illerden biri 
olma yolunda iddialıyız. Biz küçük yaşlardan başlayarak bu branşta sporcular 
yetiştirmek istiyoruz. Özellikle risk grubunda olan okullarla çalışarak hem bu öğren-
cilerimize hedef kazandırmak hem de öğrencilerimizin enerjilerini olumlu yönde 
yönlendirmek istiyoruz.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığıyla 
iki yılda 4800 risk grubundaki öğrenciye eğitim verdik.
Yapılan eğitim ve çalışmalar sonucunda 64 öğrencinin Spor Tırmanış branşında 
yetenekli olduğu tespit edilmiştir. 
“Zirvede Ben de Varım” projesinde sadece 8 seans çalışan öğrencilerimiz önemli 
başarılar elde etmişlerdir. 2017-2018 Eğitim öğretim yılında ilk defa gerçekleştirilen 
Okul Sporları Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası 04-07 Mayıs 2018 tarihide 
Samsun Atatürk Spor Salonunda yapılmıştır. Toplam 21 ilden 405 sporcu ve 80 okul 
yarışmaya katılım sağlamıştır. İlimizden yarışmaya katılan sporcular ferdi ve takım 
olarak toplam 16 madalya almış ve en yakın rakibine 9 madalya fark atarak Türkiye 
1. si olmuştur. 16 madalyanın 9 u ferdi, 7 si (Dörder kişilik) takım madalyasından 
oluşmuştur.
Bu durum “Zirvede Ben de Varım” projesinin ve bu projeyi yürüten proje ortak-
larının ulaşmak istediği hedefe tam olarak ulaştığının göstergesidir. Proje uygu-
lanırken daha ziyade risk bölgesindeki okulların seçilmiş olması da bir kazanımdır. 
Ayrıca projemizde yer alan iki 2 öğrencimiz de milli takıma gitme başarısı göstermiş 
ayrıca 8 öğrencimiz Milli Takım kampına çağrılmıştır.

AR-GE BİRİMİ ÇALIŞMALARI

ZİRVEDE BENDE VARIM PROJESİ

16 MADALYA
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Samsunlular ve tüm Türkiye özgürlük ve bağımsızlık mücadelemize 19 Mayıs 
1919'da başladı. Ve bu destandan 99 yıl sonra bugün, Samsunlu müzik öğretmenleri 
olarak atalarımıza vefa borcunu yerine getirmek için "Bir Adım Yeter" diyerek 1919 
çocuk ve gençten oluşan devasa koroyu oluşturdu. Aslında atılan ilk adım kurtuluşun 
100. yılına hazırlık. 1919 çocuk ve genç,73 müzik öğretmeni, 60 okul 19 Mayıs’ta 
1919 çocuk ve gençle kurtuluş mücadelemizi anlatan en güzel marşlarımızı seslen-
dirmek için bir araya geldi. Atalarımıza ve kendi hayatlarını bizlere hediye eden 
şehitlerimize emanetlerinin bilincinde olduğumuzu, bu Cumhuriyeti ve bu toprakları 
sonsuza kadar koruyacağımızı haykırarak söylemek istedi.
73 gönüllü müzik öğretmenimizin gözetiminde 1919 öğrenci ile koro oluşturmak, 
oluşturacağımız koro ile Samsun’umuzun kültürel ve tarihsel gelişimini tanıtmak ve 
Samsun denilince akla gelen besteleri dinleyicilerimizle buluşturmak amacıyla “Bir 
Adım Yeter” projesi başlatıldı. “BİR ADIM YETER” (1919 korosu) projesi, ortaokul 
ve liselerde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle yürütüldü. İlk aşamada okullar-
da öğretilmek üzere, çocukların kolay söyleyebileceği ve ezberleyebileceği çok 
bilinen “7 Marş, 2 şarkı” müzik öğretmenleri tarafından öğrencilere öğretildi
1919 öğrenciden oluşan koro Samsun’un kültürüne etki eden mekanlarda (Bandırma 
Vapuru, Kurtuluş Yolu, Atatürk Heykeli ,Vezirköprü-Taşhan vb gibi ) farkındalık 
konserleri düzenleyerek, performans sergilediler. Türkiye’nin dört bir yanından 
öğrenciler ve müzik öğretmenleri  “1919 çocuk ve gencin kalbi Samsun da Türkiye 
için atacak, bu ritme sen de katıl ,Bir adım da sen at ” diyerek projemize destek 
vermişlerdir.

AR-GE BİRİMİ ÇALIŞMALARI

BİR ADIM YETER PROJESİ
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 “Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider” adlı proje ile toplum-
sal farkındalığın başlayacağı yer olan okullarda, öğrencilerimizin, öncelikle sağlıklı 
yaşam davranışlarını alışkanlık haline getirmeleri, ailelerine bu konuda örnek olma-
ları, ayrıca ailelerini ve yakınlarını kanser taramalarına yönlendirmelerini hedeflen-
miştir. Diğer projelerden farkı çocuklarda erken yaşlarda bilinç oluşturması, sorum-
luluk vermesi, ayrıca büyüklerinin de farkındalık kazanmalarıdır.
2015-2016 eğitim öğretim yılında 76 okulun katıldığı projede 850 öğrenci eser üretti 
ve proje kapsamında 544 kişi kanser taramalarına yönlendirildi. 2016-2017 eğitim 
öğretim yılında toplam 143 okuldan, 508 öğrenci 5 aylık bir sürede 2005 kişiyi 
kanser taramalarını yaptırmak üzere KETEM’lere ve Toplum Sağlığı Merkezlerine 
yönlendirdi. Yapılan tarama testleri sonucu serviks kanseri taraması yapılan 36 kişi, 
meme kanseri taraması yapılan 29 kişi ve kalın bağırsak kanseri taraması yapılan 26 
kişi olmak üzere toplam 91 kişinin tarama test sonuçları pozitif çıktı ve ileri tet- 
kiklerini yaptırmak üzere bir üst merkeze sevkleri sağlandı. Sevk edilenlerden ise 4 
tane meme kanseri vakası yakalandı ve 11 kişide yüksek riskli HPV pozitifliği 
çıktı.2017-2018 eğitim öğretim yılında ise liseli öğrencilerimizin dikkatini kanser 
taramaları konusuna çekmek amacı ile onların daha çok ilgi duyacağı kısa film 
yarışması düzenlendi. 1,5 ay gibi kısa bir zaman diliminde 17 ilçeden, 89 liseden, 
168 öğrenci kısa film gönderdi, 334 öğrenci 1048 yakınını kanser taramalarını 
yaptırmak üzere tarama merkezlerimize yönlendirdi. 2017-2018 eğitim öğretim 
yılının ikinci döneminde Elliden Yetmişe etkinliği hazırlanmış; 17 ilçe 17 ilkokul ve 
sadece kolorektal kanser taraması için çalışmalar başlatılmıştır. Elliden Yetmişe 
etkinliğinde yönlendirilen kişi sayısı 451’dir. Henüz sonuçlandırılmamış testler 
olmakla beraber hâlihazırda 33 pozitif vaka olup, ileri tetkiklerini yaptırmak üzere 
bir üst merkeze yönlendirilmişlerdir.
Öğrencilerinin kanserden korunma yöntemlerini öğrenmesi  ve  yakınlarının farkın-
dalığının artırılması amacıyla hazırlanan Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider projesi 
kapsamında  öğrenciler resim,  slogan ve  kısa film çalışmalarıyla katılmışlar ve üç 
yılda toplam 4597 yakınını  TSM ve KETEM’lerde yapılan kanser taramalarına 
yönlendirmişlerdir. 

AR-GE BİRİMİ ÇALIŞMALARI

SEN İSTE YETER KANSER ÇEKER GİDER

YÖNLENDİRİLEN 104
KİŞİNİN TETKİKLERİ
POZİTİF ÇIKARAK ERKEN TEDAVİ
FIRSATI BULMUŞTUR.

BÖLÜM 1



Rekora Doğru” projesinde amacımız fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı 
nesiller yetiştirmektir. Ayrıca Samsun iline bağlı ilçelerde eğitimini sürdüren özel 
öğrencilerin (2015-2016 eğitim öğretim yılında devamsızlık yapan, obezite olan, 
anne/baba ayrı ya da birinin vefatı durumunda olan akademik başarısı düşük olan 
öğrenciler ) katılımıyla gerçekleşecek ve ilimizin tarihi ve turistik alanlarının 
tanıtımı yapılacaktır. Oryantiring yarışması ile 11 kişilik (1 danışman öğretmen, 10 
öğrenci) gruplardan oluşacak ekiplerin bir nevi ORYANTİRİNG yarışması yapma-
ları amaçlanmıştır. Proje sayesinde; Oryantiring’in öğrencilerde oluşturacağı fiziksel 
ve zihinsel katkılardan da  faydalanılmış olunacaktır.
Oryantiring, fiziki olduğu kadar zihni de çalıştıran son derece sağlıklı ve zekâ gerek-
tiren bir spordur. Sadece fiziğinizi geliştirmekle kalmaz ek olarak baskı ve stres altın-
dayken bağımsız olarak düşünme ve zorlukları çözme yeteneğinizi de geliştirir.
Oryantiring bir öğrenci sporudur, çünkü öğrencilerin mantıklı düşünme ve problem-
leri bağımsız olarak analiz edip çözme yeteneğini geliştirir.
Türkiye Oryantiring Federasyonu rehberliğinde yürütülen “Rekora Doğru” projesi 
kapsamında doğa ile birlikte macera ve hareket sunan “ oryantiring” sporu konusuna 

AR-GE BİRİMİ ÇALIŞMALARI

REKORA DOĞRU PROJESİ

700 ÖĞRETMENE EĞİTİM VERİLEREK 
1919 ÖĞRENCİNİN DOĞADA

SATRANÇ OYNAMASI SAĞLAMIŞTIR.

BÖLÜM 1



100 BÜYÜK TÜRK 
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 tanıma-
maktadır. Dünden Bugüne 100 Büyük Türk projesiyle öğrencilerimiz tarihe iz bırak-
mış atalarını tanıma fırsatı bulacaktır.
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 100 Büyük Türk Projesini hazırla-
mış ve 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında uygulamaya koymuştur. Okullarımız Türk 
büyükleri, onların düşünceleri ve eserleri ile ilgili tanıtıcı etkinlikler( Piyes, dinleti, 
kısa film vb.) düzenlemiştir.
Okullardan gelen istekler doğrultusunda “100 Büyük Türk” projesinin sürdürüle-
bilmesi konusunda karar alınmıştır.
Gönüllülük esasına bağlı olarak başlatılan  “Dünden Bugüne 100 Büyük Türk” 
projesi 26914 öğrenci, 2030 öğretmen, 6760 veli olmak üzere toplam 35.400 tarihini 
seven ve sahip çıkan kişiyle tanıştırdı. Kendi oluşturdukları sahnede tarihe iz bırak-
mış atalarını tanıma imkânı bulmuşlardır.

AR-GE BİRİMİ ÇALIŞMALARI

100 BÜYÜK TÜRK PROJESİ
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AR-GE BİRİMİ ÇALIŞMALARI

LİSELER ARASI MÜNAZARA YARIŞMASI

TARTIŞARAK
ÖĞRENİYORUZ

Müdürlüğümüzce hayata geçirilen “Öğrenci 
Akademi” kapsamında il genelinde resmi, özel 
liselerin katılımı ile Müdürlüğümüz ve İbrahim 
Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesinin Koordi-
nasyonunda münazara turnuvası düzenlendi. 18 
Nisan 2018 Çarşamba Günü Sema Cengiz Büberci 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşti- 
rilen il finalinde Bafra Fen Lisesi öğrencileri 1. 
oldu. Canik İMKB Anadolu Lisesi 2. olurken 
Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi ise 3. Oldu.          
Turnuva ile öğrencilerin; kendine güven, sorumlu-
luk, empati kurma duygularının gelişmesi, toplum 
veya topluluk içinde kendini rahat ifade edebilme- 
leri, fikir ve antitez üretme, çözüm bulma 
yeteneklerinin gelişmesi, farklı görüşleri bir arada 
yaşatabilme, mantık yürütüp, araştırma yaparak, 
düşüncelerini savunacak kanıtlara ulaşabilme, 
tezler ve istatistikî bilgiler yoluyla fikirlerini 
savunma becerilerinin gelişmesi sağlandı. Turnu-
vada okullar tarafından oluşturulan her takım 3 asil 
1 yedek, toplamda 4 konuşmacıdan oluşuyor. 
Yarışmadaki takımlar; konuyu destekleyen takım 
”tez”, karşı çıkan takım “antitez” olmak üzere 
ikiye ayrılan konuları 20 şer dakika münazara etti. 
Konuya hâkimiyet, vurgu ve tonlama ile dili 
kullanma, örnek ve kalıplar, beden dili ve zaman 
kullanımı konularında puanlamalar yapılarak 
kazanan takım jüri tarafından belirlendi.
         

Münazara Turnuvası il finalinde konuşan İl Milli 
Eğitim Müdürümüz Coşkun ESEN, “Toplamda 88 
okulumuzdan 350 öğrencimizin yarışmacı olarak 
katıldığı bir organizasyon gerçekleştirdik. Sizlerle 
ilgili biz konuşup tartışırken sizlerden beklentile-
rimizi de ifade ediyoruz. Herkes sizden bir şey 
bekliyor. Aileleriniz bir şey bekliyor, toplum bir 
şey bekliyor. Sizden beklentimizi ifade ederken 
21. Yüzyıl öğrencileri sorgulayan araştıran ve 
çözüm önerileri geliştiren bireyler olmalıdır 
diyoruz. Yaptığımız projeler aslında hepsi birbirini 
destekleyen ve birbirini besleyen projeler. Sürekli 
okuma ile ilgili projeler üretiyoruz. Oku, anla, yaşa 
diyoruz. Evlerde okuyun, veliler okusun diyoruz, 
okuma vakti diyoruz. Aslında bütün gayemiz sizin 
düşünen sorgulayan ve kendi tezlerini geliştiren 
insanlar haline getirmek. Bugün burada 
arkadaşlarımız iki konuyu tartıştılar ve kendi bakış 
açılarını ifade ettiler. Bir değerlendirme yapıldı. 
Bir grup birinci olurken, bir grupta ikinci oldu. 
Tabi bu bir değerlendirme.  İkinci olanın hiç 
haklılık tarafı yok anlamına gelmiyor. Önemli olan 
öğrencilerimizin fikirlerini savunma becerilerini 
geliştirmeseydi. Bunu başardılar. Yarışmada emeği 
geçen arkadaşlarımıza gönlünü ortaya koyan 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.
         Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen Münazara 
Turnuvası finaline, il ve ilçe eğitim yöneticileri, 
okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

BÖLÜM 1



“55 Öğretmen  55 Öğrenci”
Öğretmen, en genel tanımıyla, öğrenmeye rehberlik eden kişidir. Bununla beraber 
estetik ve edebî duyarlılıkları da var olan ve var eden kişidir öğretmen. Sadece bilgi 
aktarımında bulunan kişi değildir. Kendi duyguları, zevkleri, edebi ve estetik duruşu 
da vardır.

Özellikle günümüz dünyasında öğretmenlik çok boyutluluk kazanmış bir meslektir. 
Sürekli değişen bir dünya ve eğitim anlayışları karşısında öğretmen de kendini 
yenilemek, okumak ve devamlı tazelemek durumundadır. Bunu yaparken edebî ve 
estetik duyuş ve ifade edişi biçimleri de değişmek, derinleşmek durumundadır.

Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan  “55 Öğretmen 55 Fotoğraf” projesi kapsamın-
da  180 öğretmenimiz 204 fotoğraf ile yarışmamıza katılmıştır. Yarışma sonuçları 
Ağustos ayında açıklanacaktır.

AR-GE BİRİMİ ÇALIŞMALARI

55 ÖĞRETMEN 55 FOTOĞRAF PROJESİ
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İlimizin her yerinde görev yapan öğretmenlerimizin STEM yaklaşımını öğrenmesi 
ve derslerinde aktif olarak uygulaması, öğrencilerimizin erken yaşlarda matematik 
ve fene ilgi duymaları, bu alanlarla ilgili mesleklere karşı olumlu tutum geliştirme- 
leri, öğrencilerimizin enerjisini ve ilgisini topluma hizmet edebileceği şekilde 
yönlendirmek ve çeşitli ortamlarda yer almasına fırsatlar yaratmak, öğrencilerin 
erken yaşlarda üretim odaklı beceriler kazanmasını sağlamak amacıyla başlatılan 
projemiz 2018 yılının Mayıs itibaren uygulanmaya başladı.
Proje, Samsun’un tüm ilçelerinde görev yapan okul öncesi, ilkokul, ortaokul (fen 
bilimleri, matematik), lise (fizik, kimya, biyoloji, matematik) öğretmenlerini kapsa-
maktadır. Proje kapsamında bahsedilen her branş için ayrı ayrı olmak üzere ilçeler-
imizden 75 gönüllü STEM Koordinatörleri seçildi.
2020 yılına kadar devam etmesi tasarlanan projede;
• Koordinatör öğretmenlerimize STEM Temel Seviye, İleri Seviye ve eğitimi 
düzenlenmesi
• STEM üzerine çalışan akademik personelden eğitim desteği alınması
• Koordinatör öğretmenlerimizin STEM ile ilgili öğrendikleri bilgileri 
sınıflarında uygulamaları. 
• Eğitimleri tamamlayan koordinatör öğretmenlerinin kendi ilçelerindeki züm-
relerine eğitim vermesi
• Koordinatör öğretmenlerimizin öncülüğünde STEM etkinlikleri tasarlanması 
planlanmaktadır.

Proje kapsamında koordinatör öğretmenlerimize;
• 11. 14. 15 Mayıs tarihlerinde Scientix STEM Semineri verildi. 
• 18-27 Haziran tarihleri arasında STEM Temel Seviye hizmetiçi kursları 
düzenlendi.
2018-2019 eğitim öğretim yılında koordinatör öğretmenlerimizin eğitim faaliyetler-
ine devam edilecektir.

AR-GE BİRİMİ ÇALIŞMALARI

GELECEĞE STEM’LE HAZIRLAN PROJESİ

FenTeknolojiMühendislikMatematik
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AR-GE BİRİMİ ÇALIŞMALARI

TABİATTA DERS VAR PROJESİ

Öğrencilerimizin fen bilgisi , biyoloji ders kazanımlarına uygun etkinlikleri,

 doğada gerçekleştirme imkanı veren proje ile 2262 öğrenci
Bafra Kızılırmak Deltasında  tam gün sınıf dışı eğitim yapma imkanı bulmuştur.
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Samsun’ da Öğretmenler Samsun Öğretmen Akademisi ile KODLASAM projesi 
kapsamında kodlama eğitimleri alıyor.
            Öğretmenlere verilen Kodlama Eğitimleri öğretmenlerin mesleki gelişimlerini 
desteklemek ve gelişen dünyadaki yeni eğitim yöntemleri konusunda öğretmenleri 
bilgilendirmek amacıyla oluşturulan “Samsun Öğretmen Akademisi Projesi” 
kapsamında veriliyor.
            İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 
“Öğrencilerimizi, bilgisayar kullanım becerileriyle donatıp tüketen değil üreten 
bireyler haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede; teknolojiyi yakından takip 
eden çocuklarımıza kodlamayı, yenilikçiliği ve girişimciliği öğreterek, sadece 
bilişim uygulamaları kullanan değil, yeni uygulamalar üretebilen ve pazarlayabilen 
bir nesil yetiştirmek için ilimizdeki 17 ilçenin tamamına birer tane robotik kodlama 
atölyesi açmayı planlıyoruz.
            Bu atölyelerde öğrencilerimize 3D Tasarım (Mekanik Tasarım), Algoritma, 
Blok Tabanlı Kodlama, Metin Tabanlı Kodlama ve Robotik eğitimler verilecek. 
5,6,7, ve 8. sınıf öğrencilerimiz ile Ortaöğretim 9,10 ve 11. Sınıf öğrencilerimiz bu 
eğitimlerden yararlanabilecekler.  Bu kapsamda önce öğretmenlerimize eğitimler 
aldırıyoruz. Eğitimler Samsun Öğretmen Akademisi kapsamında veriliyor. Bu 
eğitimleri alan öğretmenlerimiz aynı eğitimleri kendi ilçelerinde hizmetiçi eğitim 
kapsamında açarak bu çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlayacaklar.” dedi.
            Bu yıl ortaokullarda 5 ve 6.  sınıflarda zorunlu olan kodlama dersi, 7 ve 8. 
sınıflarda ise seçmeli olarak veriliyor. Önümüzdeki eğitim öğretim yılı döneminde 
ise lise düzeyinde de kodlama dersi verilmesi planlanıyor. Kodlama, bilgisayarlara 
bir işlemi yerine getirmeleri için izlemeleri gereken yolu adım adım yazılan komut-
larla anlatmak olarak tanımlanıyor. Telefonlardan araba göstergelerine, bilgisayarlar-
dan termostatlara kadar birçok cihazın içindeki yazılımlar, yazılımcıların yazdığı 
kodlar sayesinde çalışıyor. Öncelikle bilgisayarlara adım adım komut verme man-
tığının kavranması üzerinde duruluyor.

KODLAMA EĞİTİMLERİ

SEMİNER, KONFERANS,
PANEL, EĞİTİM ve DİĞER ETKİNLİKLER
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GİBİ BİR ÇOK ALANDA ÖĞRETMENLERİMİZİN MESLEKİ
GELİŞİMLERİNE KATKI SUNACAK EĞİTİMLERİ ÖĞRETMENLERİMİZ İLE

 BİRLİKTE DÜZENLİYOR VE ETKİN HALE GETİRİYORUZ

ZEKA OYUNLARI

ZEKA OYUNLARI
ROBOTİK

3D STUDİO MAX
AB PROJE YAZMA

ORİGAMİ
ORYANTİRİNG
PHOTOSHOP

YEREL PROJE YAZMA
AUTO CAD

3D YAZICI VE TASARIM EĞİTİMİ
STEM EĞİTİMİ 

TEMEL ELEKTRONİK 
(ROBOTİK)

SEMİNER, KONFERANS,
PANEL, EĞİTİM ve DİĞER ETKİNLİKLER
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ODTÜ Dönem Arası Seminerleri
Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla ODTÜ tarafın-
dan bu yıl altıncısı düzenlenen ODTÜ Dönem Arası Seminerleri’ne ilimizde görev 
yapan farklı branşlardaki 15 öğretmenin katılmasına yönelik organizasyon düzenlen-
di. Öğretmenlerimiz 5-7 Şubat 2018 tarihlerinde düzenlenen bu seminerlerde ODTÜ 
ve diğer üniversitelerden gelen akademisyenlerin STEM, kodlama, fizik, astronomi, 
kimya, biyoloji, tıp, nükleer enerji, uzay araştırmaları, arkeoloji, tarih, kişisel gelişim 
gibi konularda sunumlarını dinlediler. Edindikleri bilgi ve tecrübeleri okullarında 
uyguladılar ve meslektaşlarıyla paylaştılar.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

SEMİNER, KONFERANS,
PANEL, EĞİTİM ve DİĞER ETKİNLİKLER
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Eğitim Teknoloji Konferansı 
Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla Eğitim Tekno-
lojileri Platformu (ETP) tarafından düzenlenen Eğitim Teknolojileri Konferansı’na 
ilimizde görev yapan farklı branşlardaki 42 öğretmenin katılmasına yönelik organi-
zasyon düzenlendi. 
24 Mart 2018 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 
konferansta Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğretmenler eğitimde teknoloji 
kullanımına dair iyi uygulamalarını paylaştılar. Öğretmenlerimiz bu konferansta 
edindikleri bilgi ve tecrübeleri okullarında uyguladılar, meslektaşlarıyla paylaştılar.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

SEMİNER, KONFERANS,
PANEL, EĞİTİM ve DİĞER ETKİNLİKLER
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İlkokulda Yenilikçi Öğretmen 
Sempozyumu
Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla İstanbul 
Gönüllü Eğitimciler Derneği tarafından düzenlenen İlkokulda Yenilikçi Öğretmen 
Sempozyumu’na ilimizde görev yapan 23 sınıf öğretmeninin katılmasına yönelik 
organizasyon düzenlendi. 
5 Mayıs 2018 tarihinde Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen konferans-
ta Türkiye’nin dört bir yanından gelen sınıf öğretmenleri, sınıflarında uyguladıkları 
yenilikçi uygulamaları bildiri sunumu ve atölye çalışması şeklinde paylaştılar. İli- 
mizden iki öğretmenimiz de bu sempozyumda bildiri sundular. Öğretmenlerimiz bu 
konferansta edindikleri bilgi ve tecrübeleri okullarında uyguladılar, meslektaşlarıyla 
paylaştılar.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

SEMİNER, KONFERANS,
PANEL, EĞİTİM ve DİĞER ETKİNLİKLER
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Erasmus+ Avrupa Gönüllülük Hizmeti (AGH) kapsamında gönderen kurum 
olarak Ulusal Ajans tarafından akredite edilen kurumumuzun başvurusunu yaptığı ve 
onaylanan “Flying Fins” adlı 2017-2-TR01-KA105-047463 referans numaralı proje 
kapsamında Temmuz ayı itibarı ile dördüncü gencimizi Avrupa’ya uğurladık. Her bir 
gencin 57 gün süreyle yurtdışında kalarak gönüllü hizmette bulunduğu projede 
gençlerin tüm masrafları müdürlüğümüzün aldığı AB proje bütçesinden karşılan-
maktadır. Gençlerde,kültürlerarası diyalog, iletişim , farklı kültürleri tanıma, dil, 
özgüven, disiplin, ve en önemlisi de gönüllü hizmette bulunma, toplum yararına 
karşılıksız çalışma becerilerinin  geliştirilmesi amacıyla yürütülen proje 2019 yılında 
sona erecektir. Her bir katılımcı genç, proje hareketliliği sonunda Youthpass  sertifi-
kası alarak yaşam ve kariyerlerinin ileriki dönemlerine olumlu bir katkı sağlamış 
olacaklardır. Özellikle dezavantajlı (sosyo-ekonomik, coğrafi, sosyal, fiziksel 
engeller) gençlerin bu projede yer alması projenin hedefleri açısından önem arz 
etmektedir. 

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

AVRUPA GÖNÜLLÜLÜK HİZMETLERİ
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Bilgi İletişim Teknolojilerinin aktif olarak kullanıldığı, Avrupa öğretmen  ve 
eğitim ağı eTwinning, Türkiye’nin 2009 yılında dahil olduğu ve  sıfır okul sayısından 
52 381 aktif üye okul sayısına ulaşarak Avrupa birincisi olduğu bir platformdur. Plat-
forma, ilimizden 844 okul, 1578 öğretmen Twinning’de,  çok önemli ve zorlu kriter-
leri karşılayarak Ulusal kalite ödülü ve Belçika tarafından özel seçilerek  başarılı 
bulunan ve Avrupa kalite ödülü almaya hak kazanan okul, öğretmen ve projelerimiz;  
2018 yılı eTwinning ulusal ve Avrupa kalite ödülleri, 2017’de yürütülmüş olan 
projeleri kapsamakta olup, bu ödüller her eğitim-öğretim yılı sonunda UDS (Ulusal 
Destek Servisi) tarafından duyurulmakta ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından 
öğretmen ve idarecilere ulaştırılmaktadır.
Atakum Anadolu Lisesi, İlkadım Gazi Lisesi, İlkadım Mustafa Kemal İlkokulu, 
Kutlukent 80. Yıl İlkokulu ilk defa 2018 yılında uygulanmaya başlanan “ eTwinning 
Okulları” listesine girmeye hak kazanarak, kapsamlı, kollektif ve işbirlikçi çalışan 
eTwinning okulları olarak ilimizdeki eTwinning hareketinin öncüsü ve rehberi 
olacaklardır. 

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

E -TWİNNİNG
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Ulusal ve Avrupa Kalite Ödülü Alan Öğretmen ve Okullar

13 Haziran 2018 tarihinde, İl Milli Eğitim Müdürü Sn. Coşkun Esen yukarıda adı 
geçen öğretmenleri ve bu öğretmenlerimizin çalışmakta oldukları kurumların 
müdürleri makamaında kabul ederek ödül ve sertifikalarını takdim etmiştir. Sayın 
Coşkun Esen, ödül ve plaketlerin takdimi esnasında ;“Bilgi İletişim teknolojileri 
kullanımını destekleyen ve hem öğretmenlerimize, hem de öğrencilerimize Avrupalı 
meslektaş ve akranlarıyla işbirliği içinde proje yürütme imkanı tanıyan eTwinning 
platformunda ilimizi ve ülkemizi projeleriyle temsil eden öğretmenlerimizi canı 
gönülden kutluyor, bu öğretmenlerimizi cesaretlendiren, onlara yol açan vizyoner 
okul müdürlerimizi de ayrıca tebrik ediyorum” demiştir.

Öğretmen Adı - Soyadı  Okul Adı
Belgin Tunç    Kutlukent 80.Yıl İlkokulu 
Canan Şen   Atatürk Ortaokulu 
Elif Özsoy   Tekkeköy İmam Hatip Ortaokulu
Elif Şimşek   Tekkeköy İmam Hatip Ortaokulu
Günsel Ağmaz   23 Nisan Ortaokulu
Mehtap Bozoğlu  Kutlukent 80.Yıl İlkokulu
Münevver Çakır Ertekin Kutlukent 80.Yıl İlkokulu 
Nalan Aydın   Gazi Anadolu Lisesi
İnnap Kaya   İlkadım Mustafa Kemal İlkokulu 
Gülsemin Turan  Atakum Anadolu lisesi 

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

E -TWİNNİNG
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AR-GE BİRİMİ 

İl Milli Eğitim Şube Müdürü  Fatih AKKUŞ
Ar-ge Birimi Funda YÜKSEL 
Ar-ge Birimi Salih NURDAĞ
Ar-ge Birimi Kazım AYGÜN
Ar-ge Birimi Bülent KOÇAK
Ar-ge Birimi Selma BAHADIR
Ar-ge Birimi Serpil AKKÜN
Ar-ge Birimi İrfan GÜMÜŞ
Ar-ge Birimi Ömer BİLGİN
Ar-ge Birimi Cihan KOCAMAN
Ar-ge Birimi Mehmet  YAPICI


