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 2022 yılı Haziran Bülteni’ni yayımladık. Bültenimiz, Samsun İl Millî Eğitim Müdür-
lüğü Araştırma Geliştirme Birimi’nin sürdürdüğü proje ve faaliyetlerin tanıtımını içer-
mektedir.  Ar-Ge birimleri, yürütülen projelerin perde arkasındaki dinamik güç olarak 
eğitim dünyasına destek olurken eğitim-öğretim gibi çok yönlü bakış açılarına ihtiyaç 
duyulan bir alanda her zaman önemini koruyacaktır.
 Bilindiği gibi eğitim çalışmaları, kendini yenilemeyi ve çağın gereklerine ayak 
uydurmayı gerektirir. Eğitim çalışmaları her zaman daha iyisini yapmak için yol alınan 
süreçli verimli aktiviteleri içerir. Bundan dolayı çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için 
değer üreten ve eğitime katkı sağlayan projeleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Çok hızlı 
ilerlemelere şahit olduğumuz 21. yüzyıl, teknoloji alanında çok hızlı bir gelişmeler içeri-
sindedir. Küreselleşme ile bilgi ve sermayenin sınır tanımadan dolaştığı dünyamızda, ku-
rumlar için AR-GE birimlerinin strateji geliştirmede, yerel, ulusal ve uluslararası ölçekteki 
önemi de her geçen gün artıyor.
 Geleceğimizin sağlıklı temeller üzerine inşası ancak eğitimli genç nüfus ile müm-
kündür. Gelecekte hedeflenen insan modelini oluştururken geçmişimizi ve değerleri-
mizi de yeni yüzyıllara taşımanın aracı eğitimdir. Geçmişle gelecek arasında oluşturulan 
köprünün tarihimizden aldığımız güçle perçinlenmesi son derece önemlidir. Bu hedef-
lerle Müdürlüğümüz bünyesinde hazırladığımız; Okul Merkezli Gelişim Benim Okulum, 
Günebakan Okullar, İmece, İstersem Ben de Başarırım projelerimiz eğitim dünyasında 
fark yaratan projeler olarak öne çıkıyor. Bu projelere gösterilen ilgi ve dönütlerden yola 
çıkarak Ar-ge birimimizin eğitimin doğru noktalarına odaklandığını ve yaptıkları çalış-
malarda başarılı olduklarını görüyoruz. 
 Müdürlüğümüz yerel, ulusal ve küresel düzeyde birçok proje yürütmekte, ilimiz-
deki tüm öğretmenler ve öğrencilerimizle fikir alışverişi yaparak yenilerini üretmektedir. 
Tüm çalışmalarımızı bütün ortaklarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu tanıtım ki-
tapçığımızda yürüttüğümüz projeler, TÜBİTAK projeleri, AB projeleri ve yerel projelere 
ilişkin paylaşımları göreceksiniz. Bu vesileyle çalışmalarımıza katkı sunan tüm ekibimize 
teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

	 	 	 	 	 	 	 	 																											Murat	Yiğit
	 	 	 	 	 	 	 	 															İl	Millî	Eğitim	Müdürü

 
 Günümüzde her şey hızlı bir şekilde dönüşüm yaşamaktadır. Eğitim de doğal olarak bu 
dönüşümden etkilenmektedir. AR-GE Birimleri, İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde kuru-
lan ve eğitimin AR-GE’sini yaparak bu dönüşümün etkilerini araştıran, bu amaç doğrultusunda 
projeler geliştiren birimlerdir. Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak gerçekleş-
tirdiğimiz çalışmalar, yaptığımız projeler beceri ve bilgi odaklı olmaları ile birlikte; tüm proje-
lerimiz özde evrensel, uygulamada ise ilimizi merkeze alan bir yapıya sahiptir. Başarımızın sırrı; 
ürettiğimiz projelere öncelikle okulları ve öğretmenleri dâhil etmekten ve gerektiğinde proje-
lere katılımlarını sağlamaktan geçer. 
 Bizler Bakanlığımızın öngördüğü yol haritası doğrultusunda çalışmalarımıza devam 
etmekte; öğrencilerimizi yeni dünya koşullarına, yeni bir anlayışla hazırlamanın gayreti içeri-
sindeyiz. Her geçen günün,  bizim için bilgi ve deneyim hazinesi olduğunu dikkate alarak sür-
dürdüğümüz projelerin, çocuklarımızın yetişkin bir bireye dönüşmesinde ve topluma iyi bir 
insan olarak katılmasında önemli görevleri yerine getirdiğinin farkındayız. Çocuklarımızı, sa-
dece akademik bilgi ve becerilerle donatmıyor aynı zamanda medeniyetimizin güçlü ve köklü 
değerleriyle de bezeyip bu bilgilere sahip bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Belirlediğimiz 
hedeflere varma amacıyla, AR-GE Birimi ekibimizin yoğun çalışmaları ve okullarımızın gayreti 
ile birlikte artacağına inanıyoruz.
 Eğitimde çağın gereklerini tespit ederek, değerlerimize yenilerini katarak, değerlerimi-
zi, kurum kültürümüze ve çalışmalarımıza ekleyerek eğitimin geleceğini sorgulamaya, takım 
çalışmaları ile yeni hedefler koymaya ve projeler üretmeye devam edeceğiz. Çalışmak ve ha-
yata ümitle bakmak, insanın en büyük hazinesidir. Çocuklarımızı ilgilendiren bütün alanlarda 
ortak iyilere ulaşmak için paydaşlarımızla umut verici adımlar atmayı sürdürürken yenilik ve 
tazeliklerle dolu gelecek bültenimizde tekrar karşılaşmak dileğiyle. 
Sağlıcakla kalın.

																									 	 	 	 	 	 	 										Kenan	Arslan
	 	 	 	 	 	 																				İl	Millî	Eğitim	Müdür	Yardımcısı
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 2022 yılı Haziran Bülteni’ni yayımladık. Bültenimiz, Samsun İl Millî Eğitim Müdür-
lüğü Araştırma Geliştirme Birimi’nin sürdürdüğü proje ve faaliyetlerin tanıtımını içer-
mektedir.  Ar-Ge birimleri, yürütülen projelerin perde arkasındaki dinamik güç olarak 
eğitim dünyasına destek olurken eğitim-öğretim gibi çok yönlü bakış açılarına ihtiyaç 
duyulan bir alanda her zaman önemini koruyacaktır.
 Bilindiği gibi eğitim çalışmaları, kendini yenilemeyi ve çağın gereklerine ayak 
uydurmayı gerektirir. Eğitim çalışmaları her zaman daha iyisini yapmak için yol alınan 
süreçli verimli aktiviteleri içerir. Bundan dolayı çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için 
değer üreten ve eğitime katkı sağlayan projeleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Çok hızlı 
ilerlemelere şahit olduğumuz 21. yüzyıl, teknoloji alanında çok hızlı bir gelişmeler içeri-
sindedir. Küreselleşme ile bilgi ve sermayenin sınır tanımadan dolaştığı dünyamızda, ku-
rumlar için AR-GE birimlerinin strateji geliştirmede, yerel, ulusal ve uluslararası ölçekteki 
önemi de her geçen gün artıyor.
 Geleceğimizin sağlıklı temeller üzerine inşası ancak eğitimli genç nüfus ile müm-
kündür. Gelecekte hedeflenen insan modelini oluştururken geçmişimizi ve değerleri-
mizi de yeni yüzyıllara taşımanın aracı eğitimdir. Geçmişle gelecek arasında oluşturulan 
köprünün tarihimizden aldığımız güçle perçinlenmesi son derece önemlidir. Bu hedef-
lerle Müdürlüğümüz bünyesinde hazırladığımız; Okul Merkezli Gelişim Benim Okulum, 
Günebakan Okullar, İmece, İstersem Ben de Başarırım projelerimiz eğitim dünyasında 
fark yaratan projeler olarak öne çıkıyor. Bu projelere gösterilen ilgi ve dönütlerden yola 
çıkarak Ar-ge birimimizin eğitimin doğru noktalarına odaklandığını ve yaptıkları çalış-
malarda başarılı olduklarını görüyoruz. 
 Müdürlüğümüz yerel, ulusal ve küresel düzeyde birçok proje yürütmekte, ilimiz-
deki tüm öğretmenler ve öğrencilerimizle fikir alışverişi yaparak yenilerini üretmektedir. 
Tüm çalışmalarımızı bütün ortaklarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu tanıtım ki-
tapçığımızda yürüttüğümüz projeler, TÜBİTAK projeleri, AB projeleri ve yerel projelere 
ilişkin paylaşımları göreceksiniz. Bu vesileyle çalışmalarımıza katkı sunan tüm ekibimize 
teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

	 	 	 	 	 	 	 	 																											Murat	Yiğit
	 	 	 	 	 	 	 	 															İl	Millî	Eğitim	Müdürü
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Günümüzde her şey hızlı bir şekilde dönüşüm yaşamaktadır. Eğitim de doğal olarak bu dönü-
şümden etkilenmektedir. AR-GE Birimleri, İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde kurulan ve 
eğitimin AR-GE’sini yaparak bu dönüşümün etkilerini araştıran, bu amaç doğrultusunda pro-
jeler geliştiren birimlerdir. Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak gerçekleştirdi-
ğimiz çalışmalar, yaptığımız projeler beceri ve bilgi odaklı olmaları ile birlikte; tüm projelerimiz 
özde evrensel, uygulamada ise ilimizi merkeze alan bir yapıya sahiptir. Başarımızın sırrı; üret-
tiğimiz projelere öncelikle okulları ve öğretmenleri dâhil etmekten ve gerektiğinde projelere 
katılımlarını sağlamaktan geçer. 
Bizler Bakanlığımızın öngördüğü yol haritası doğrultusunda çalışmalarımıza devam etmekte; 
öğrencilerimizi yeni dünya koşullarına, yeni bir anlayışla hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Her 
geçen günün,  bizim için bilgi ve deneyim hazinesi olduğunu dikkate alarak sürdürdüğümüz 
projelerin, çocuklarımızın yetişkin bir bireye dönüşmesinde ve topluma iyi bir insan olarak ka-
tılmasında önemli görevleri yerine getirdiğinin farkındayız. Çocuklarımızı, sadece akademik 
bilgi ve becerilerle donatmıyor aynı zamanda medeniyetimizin güçlü ve köklü değerleriyle de 
bezeyip bu bilgilere sahip bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Belirlediğimiz hedeflere varma 
amacıyla, AR-GE Birimi ekibimizin yoğun çalışmaları ve okullarımızın gayreti ile birlikte artaca-
ğına inanıyoruz.
Eğitimde çağın gereklerini tespit ederek, değerlerimize yenilerini katarak, değerlerimizi, kurum 
kültürümüze ve çalışmalarımıza ekleyerek eğitimin geleceğini sorgulamaya, takım çalışmaları 
ile yeni hedefler koymaya ve projeler üretmeye devam edeceğiz. Çalışmak ve hayata ümitle 
bakmak, insanın en büyük hazinesidir. Çocuklarımızı ilgilendiren bütün alanlarda ortak iyile-
re ulaşmak için paydaşlarımızla umut verici adımlar atmayı sürdürürken yenilik ve tazeliklerle 
dolu gelecek bültenimizde tekrar karşılaşmak dileğiyle. 
Sağlıcakla kalın.

																									 	 	 	 	 	 	 										Kenan	Arslan
	 	 	 	 	 	 																				İl	Millî	Eğitim	Müdür	Yardımcısı
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Bakanımız	Sayın	Mahmut	ÖZER	İlimizi	Ziyaret	Etti

 Millî Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer, çeşitli programlara katılmak üzere 
Samsun’a geldi. Valilik ziyaretinin ardından Samsun İl Eğitim Değerlendirme Top-
lantısı’na katıldı.  Toplantı sonrasında açıklama yapan Bakan Özer, eğitimde gelinen 
nokta ve kalitenin nasıl artırılabileceğini ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini söyledi.
 Samsun’a 1 milyar 324 milyon liralık eğitim yatırımı müjdesi Bakanlığın, Sam-
sun’da yeni eğitim binalarını yapma ve güçlendirme kapsamında yaklaşık 200 mil-
yon liralık yatırımı bulunduğunu belirten Özer, “Bu yatırımı, 1 milyar 129 milyonluk 
yeni bütçeyle 1 milyar 324 milyona çıkarmış olduk. Ciddi bir yatırımı, eğitim kalitesini 
artırmak adına Samsun’a kazandırmış oluyoruz.” diye konuştu.
 Bu kapsamda en büyük payın anaokullarına verildiğine işaret eden Özer, “Şu 
anda Samsun’da 43 anaokulu var. Bakanlık olarak en önem verdiğimiz yeni eğitim 
politikalarından biri, okul öncesi eğitime erişimi artırmak. Bunun için 3-5 yaş aralığın-
daki okullaşma oranını OECD ortalamalarına çıkarabilmek için 3 bin yeni anaokulu, 
40 bin de yeni ana sınıfı yapacağız. Bu projeyi Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla 
paylaştı. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülüyor.” 
dedi.
 Samsun’a 36 yeni anaokulu yapacaklarını belirten Özer, 6’sı özel eğitim anao-
kulu olacak okulların 2022’de tamamlanmasının planlandığını anlattı.
 Böylece Samsun’daki anaokulu sayısının 79’a çıkacağını dile getiren Özer, 
“Yeni yaptığımız ilkokul ve ortaokulların içinde açacağımız anaokullarını buna dâhil 
etmedik. Onlarla birlikte muhtemelen 80-90’ın üzerine çıkmış olacak. Kapasiteyi yüz-
de 100 artırmış olacağız.” ifadelerini kullandı.
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 90’ın üzerine çıkmış olacak. Kapasiteyi yüzde 100 artırmış olacağız.” ifadele-
rini kullandı.  Samsun’a özel eğitim kampüsü yapılacak Özer, Samsun’a özel eğitim 
kampüsü yapma kararı da aldıklarını belirterek “2022’de İstanbul’da 4, Ankara’da 2 
yeni özel eğitim kampüsleri yapma kararı aldık. Bu kampüslerde özel eğitim anao-
kulları, özel eğitim uygulama okulları, özel eğitim destek okulu var. Ailelerin çocuk-
larını beklerken nitelikli zaman geçirecekleri mekânların olduğu, halk eğitim kurs-
ları aldıkları, çok güzel donatıların olduğu bir kampüs... En az 10 dönümlük arazide 
yapılacak özel eğitim kampüsünü Samsun’a da kazandırmış olacağız. Yaklaşık 100 
milyonluk maliyetle Samsun’a özel eğitim kampüsünü, özel eğitim öğrencilerimize 
ve velilerin hizmetine sunmuş olacağız.” bilgisini verdi.
 Samsun’a 9 yeni ilkokul ve ortaokul da kazandıracaklarını anlatan Özer, şöyle 
konuştu: “Şu anda Samsun’un hızlı şekilde çözmesi gereken konu, güçlendirme kap-
samındaki okulların güçlendirmelerinin 2022 yılında tamamlanması. Bu kapsamda 
500 milyonluk ödeneği, güçlendirmelerin 2022 yılında tamamlanması için Samsun’a 
tahsis etmiş bulunuyoruz. Okulların imkân ve farklılıklarının azaltılması, mevcut eği-
tim ortamının kaliteli hâle getirilmesiyle ilgili 60 milyonluk büyük onarım ödeneğini 
de Samsun’a tahsis ettik. Böylece eğitim yatırımlarını çok ciddi kapasite artırımıyla 
1,3 milyarın üzerine çıkarmış oluyoruz. Umut ediyorum ki bu yatırımlarla tüm va-
tandaşlarımızın, eğitimin tüm kademelerine erişimiyle ilgili sorunlarını çözdüğümüz 
gibi eğitimde nitelikli bir seviyeye Samsun’u kavuşturmuş olacağız. Daha önce Bafra 
ilçesine özel eğitim kampüsü yapma kararı almıştık. Bu kararı da realize edeceğiz. 
Öncelikle hayırseverlerimizle süreç başlayacak. Daha sonra Bakanlık olarak kampü-
sün nihayetlendirilip eğitim öğretime açılması için her türlü desteği sağlayacağız.”
 Bakan Özer, Bakanlık olarak uzun zamandır üzerinde çalıştıkları köy okulları-
nın rehabilitasyonu ve yeniden eğitim öğretime kazandırılmasıyla ilgili önemli bir 
adımı Samsun’dan başlattıklarını vurgulayarak şunları kaydetti: “Tüm köy okullarını 
inceleyip, fizibilite çalışmasını yaparak kütüphaneler, donatılarla zenginleştirip okul 
olarak kullanma imkânı varsa okul, değilse halk eğitim merkezleri yaparak köylerde-
ki vatandaşlarımıza talep etmiş oldukları her türlü kurs hizmeti sunulacak. Çok canlı 
mekânlara dönüştüreceğiz. Aynı zamanda yaz kamplarının olduğu spesifik alanlar 
da oluşturacağız. Bu, Bakanlık olarak uzun zamandır hayalimizdi. Bu hayalin pilot uy-
gulamasını Samsun’dan başlatmış oluyoruz. Desteklerinden dolayı büyükşehir be-
lediye başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Projede ana paydaşımız, büyükşehir 
belediye başkanlığı olacak. Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum.”

Millî	Eğitim	Bakanımız	Sayın	Mahmut	Özer	Köy	Yaşam	Merkezleri
Projesini	Samsun’da	Başlattı	Köy	Okulları,	Yaşam	Merkezlerine
Dönüşüyor

 Millî Eğitim Bakanlığınca köy okullarının yaşam merkezlerine dönüştürülmesi ve mate-
matik seferberliği projesi kapsamında köy yaşam merkezlerinin tanıtımı, Millî Eğitim Bakanımız 
Sayın Mahmut Özer’in katılımıyla Samsun’da gerçekleşti.

 Programa Bakanımız Sayın Mahmut Özer, Bakanımızın Eşi Sayın Nebahat Özer Hanı-
mefendi, Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Milletvekillerimiz Ak Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Sayın Çiğdem Karaaslan, Sayın Fuat Köktaş, Sayın Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Mustafa Demir, Bakan Yardımcılarımız Sayın Dr. Sadri Şensoy ve Sayın Prof. Dr. 
Petek Aşkar, Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Sayın 
Ahmet Berber,  Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Sayın Cüneyt Akçapınar, Ak Parti 
Samsun İl Başkanı Sayın Ersan Aksu, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Yiğit, İlçe Kayma-
kamlarımız, İlçe Belediye Başkanlarımız, Protokol Üyeleri, öğrencilerimiz ve velilerimiz katıldı.

 Alanlı Recep Asal Matematik ve Tabiat Okulunda gerçekleştirilen tanıtım programında 
konuşan Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer, “Köy okullarını nasıl dönüştürebilir, nasıl 
aktif olarak kullanırız?” düşüncesinin iki ay gibi kısa bir sürede somut bir projeye dönüştüğünü 
belirtti. Köy okullarının yaşam merkezine dönüşmesi projesinin ilk adımını Samsun’da atmak-
tan mutluluk duyduğunu belirten Özer, projede emeği olan Samsun milletvekili Çiğdem Kara-
aslan, Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkürleri-
ni iletti.

  Son 20 yılda Türkiye’nin eğitimde önemli bir dönüşüm yaşadığını ifade eden Bakanı-
mız Sayın Mahmut Özer, okul öncesinden ortaöğretime, ortaöğretimden yükseköğretime tüm 
kademelerde eğitime erişim problemlerinin çözüldüğünü dile getirdi.
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Başörtüsü yasaklarından katsayı uygulamasına eğitimin önemindeki tüm engellerin kaldırıldı-
ğını belirten Özer, aynı zamanda kız çocuklarının eğitime erişim problemlerinin de son 19 yılda 
çözüldüğünü söyledi. 

 Türkiye’nin, yoluna eğitimde yeni hikâyelerle devam ettiğini; bilim, teknoloji üretimin-
de yerli ve millî açılımlar yapan, aynı zamanda toplumun değerlerini içselleştirmiş gençler ye-
tiştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini kaydeden Özer, şöyle devam etti: 

 “Köy okulları da bu süreçte yıllardan beri ilçelere, ilçelerden şehirlere, oradan metro-
pollere göçün sonucu olarak ortaya çıktı. Bakanlığımız taşımalı eğitim süreci başlattı. Yani köy 
okullarındaki çocuklarımızı yalnız bırakmadı. Onları en yakın eğitim birimine ücretsiz taşıyarak 
ve taşıdığı her öğrencinin de öğle yemeğini ücretsiz karşılayarak bugünlere geldik. Özellikle 
Kovid-19 salgını, yavaş yavaş köylere doğru yeniden dönüşün ilk adımlarını da tetiklemeye 
başladı ve özellikle artık bugün gündemimizde olan gıda tedarik zincirlerindeki problemler, 
tarımın tekrar canlanması, tarıma tekrar odaklanılmasıyla ilgili tüm bu dönüşümler... Millî Eği-
tim Bakanlığı olarak biz köy okullarımızın binalarını tekrar hayata kazandırma, köy yaşam mer-
kezine dönüştürmeyle ilgili harekete geçtik. Yaklaşık 6 aydan beri Bakan Yardımcılarımız, genel 
müdürlerimiz, STK’ler ve diğer paydaşlarımızla konuyu tartıştık ve  ilk adım attık. İlk adım olarak 
artık 2022-2023 eğitim öğretim yılında köy okullarının ilkokul olarak hizmet verebilmesiyle il-
gili yönetmelik değişikliğini gerçekleştirdik. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında ihtiyaç olan 
tüm noktalarda köy okullarımız, ilköğretim okulu olarak hizmet verebilecek.”

 Köy okulunun ilkokul olarak kullanılamadığı durumlarda ikinci adım olarak anaokulu 
olabileceğini belirten Özer, “Bakanlıkça bu dönemki en büyük önceliğimiz okul öncesi eğitime 
erişimi arttırmak. Bir yönetmelik değişikliği daha yaptık. Ve köylerde ana sınıfı açılmasıyla ilgili 
on öğrenci şartını beşe düşürdük. Sadece bu adımımızla on iki bin yavrumuz anaokullarına, 
ana sınıflarına kavuştu. Üçüncü adım, eğer ilkokul ve anaokulu olarak kullanılamıyorsa halk 
eğitimi merkezi olarak kullanılabilmesiyle ilgili çalışma başlattık.” diye konuştu. 

 2022-2023 yılında her ay bir milyon vatandaşa halk eğitim merkezleriyle ulaşabilmeyi 
hedeflediklerini ifade eden Bakanımız Sayın Mahmut Özer; 2021 yılında yaklaşık 5 milyon va-
tandaşın, 2022 yılının ilk 5 ayında ise 6 milyon vatandaşın halk eğitimi merkezlerinden yarar-
landığını söyledi.  

 Yıl sonuna kadar hedefin 12 milyon vatandaşa ulaşmak olduğunu dile getiren Baka-
nımız Sayın Mahmut Özer, “Halk eğitimi kurslarından yararlanan kursiyerlerimizin yüzde 70’i 
kadınlarımız. Biz halk eğitimi merkezleriyle kadınımızı daha güçlü kılmak, onun eğitim ihtiyaç-
larını karşılamak ve iş gücü piyasasında da ayakları üzerinde durması için her türlü desteği 
veriyoruz. Dolayısıyla köy yaşam merkezlerindeki üçüncü açılımımız da halk eğitim merkezleri 
olacak. Halk eğitim merkezlerinde, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu yaklaşık 3 bin 258 farklı 
kursu açabilme imkânımız olacak ve o hizmeti vatandaşımızın ayağına getirmiş olacağız. “ dedi.

 Eğer ihtiyaç varsa ve fiziki mekân uygunsa bu alanların gençlik kampı olarak da kulla-
nılabileceğini kaydeden Bakanımız Sayın Mahmut Özer; ilkokuldan anaokuluna, halk eğitimi 
merkezinden gençlik kampına vatandaşın aktif olarak kullandığı mekânlara dönüştürüleceğini 
belirtti. 

 Projenin hayırlı olmasını dileyen Sayın Bakanımız, hayırsever Recep Asal’a da teşekkür 
etti. 

 Doğayı gözlemlemeyi değil, dokunarak, hissederek doğanın bir parçası olmayı amaçla-
yan proje; hayırsever iş insanı Recep Asal ile imzalanan iş birliği protokolüyle aktif eğitim birimi 
olarak kullanılamayan Atakum Alanlı İlkokulunun Millî Eğitim Bakanlığının Köy Okullarının Köy 
Yaşam Merkezlerine Dönüştürülmesi ve Matematik Seferberliği Projesi kapsamında hayata ge-
çirildi.

 Alanlı Recep Asal Matematik ve Tabiat Okulu eğitim programı; doğa, bilim ve sanatın 
iç içe geçtiği atölyelerle yürütülüyor. Matematik atölyesi; çocukların matematiksel kavramları 
doğa aracılığıyla edinmeleri, doğadaki matematiği keşfetmeleri, doğa sevgisi ile birlikte mate-
matiğe ilişkin ön yargılarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Ekoloji ve yasam becerileri atölyesi 
sayesinde doğa ile ilgili en uygun çözümler yine doğada bulunuyor.
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Samsun	Köy	Okulları	Projesi			

                    Sayın Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’in ilimizi ziyareti sırasında gündeme 
getirdiği ve ilk olarak ilimizde başlatılacak olan köy okullarının rehabilitasyonu ve kullanımı ile 
ilgili kullanılmayan köy/ mahalle okullarının durumları incelenerek, köyün/ mahallenin eğitim, 
sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğine katkısı yönünden değerlendirmek amaçlanmıştır.
           İlimiz genelinde bulunan köy/mahalle okullarımızın bilgileri, proje kapsamında Müdürlü-
ğümüzce oluşturulan interaktif internet sitesi üzerinden süreç takip edilmektedir.
          Samsun Kapalı Köy Okulları Projesi ile ilimiz genelinde bulunan kapalı mahalle okullarının 
kadınlara yönelik kursların açılacağı Halk Eğitim Merkezi, ana sınıfı, Kur’an kursu, köy kütüpha-
nesi, sosyal etkinlik merkezi ve yaz kampı olarak yeniden vatandaşlarımızın istifadesine sunu-
lacaktır.

Samsun	Kapalı	Köy	Okulları	Projesi	Değerlendirme	Toplantısı,	İl	Milli	
Eğitim	Müdürümüz	Murat	Yiğit’	in	Başkanlığında	Gerçekleştirildi.

 Samsun Kapalı Köy Okulları Projesi Değerlendirme Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü-
müz Murat Yiğit’ in Başkanlığında Gerçekleştirildi. Sayın Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’in ili-
mizi ziyareti sırasında gündeme getirdiği ve ilk olarak ilimizde başlatılacak olan köy okullarının 
rehabilitasyonu ve ve kullanımı ile ilgili Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı-
da kapalı olan köy/ mahalle okullarının durumları, köyün/ mahallenin eğitim, sosyal ve eko-
nomik sürdürülebilirliğine katkısı yönünden değerlendirilmesi, “Samsun Kapalı Köy Okulları” 
projesi ile atıl vaziyette bulunan okul bina ve lojmanlarının onarılarak eğitsel ve sosyal alanlara 
dönüştürülüp halkın hizmetine sunulması konuları istişare edildi. Kapalı Köy okullarının köy 
sosyal hayatına kazandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında ilk etapta kullanılabilir du-
rumda olan okullarımızda halk eğitim kursları açılması planlandı. Toplantıya İlçe Milli Eğitim 
Müdürleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürleri katıldı.
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 Okullarımızın fiziksel duru-
munu iyileştirmek ve eğitimde ka-
liteyi içsel dinamiklerle sağlamak, 
öğrencilerin akademik başarılarını 
arttırmak, öğrencilerin gönüllülük 
faaliyetlerinde yer almasını sağ-
lamak amacıyla Müdürlüğümüz 
tarafından hazırlanan Benim Oku-
lum projesi kapsamında okulları-
mızda yapılan bazı çalışmalar

Benim	Okulum
Projesi	Kapsamında	
Okullarımızın
Yaptığı	Bazı
Çalışmalar

İl	Geneli	Okul	Merkezli	Gelişim/	Benim	Okulum	Projesi	kapsamında	8.	
ve	12.	Sınıf	Düzeyinde	Değerlendirme	Sınavları	Gerçekleştirildi.	

 İl Geneli Okul Merkezli Gelişim/ Benim Okulum Projesi kapsamında, Müdürlüğümüzce 
hazırlanan LGS-TYT-AYT Değerlendirme Sınavları yapıldı. Öğrencilerimiz, bu değerlendirme 
sınavı ile kendilerini test etme imkânı buldular.
Yapılan sınavlarda katılım sayıları tabloda verilmiştir.

İl Geneli Okul Merkezli Gelişim/ Benim Okulum Projesi 
kapsamında 8. Ve 12. Sınıf Düzeyinde Değerlendirme 
Sınavları Gerçekleştirildi.  
 

İl Geneli Okul Merkezli Gelişim/ Benim Okulum Projesi kapsamında, Müdürlüğümüzce 
hazırlanan LGS-TYT-AYT Değerlendirme Sınavları yapıldı. Öğrencilerimiz, bu 
değerlendirme sınavı ile kendilerini test etme imkânı buldular. 

Yapılan sınavlarda katılım sayıları tabloda verilmiştir. 

 

         
 

8.SINIFLAR  
 

HBS LGS-1 LGS-2 LGS-3 LGS-4 LGS-5 LGS-6 LGS-7 LGS-8 
14040 13555 14148 2645 13079 13811 13918 12338 11907 

 

 

                                                                                    12. SINIFLAR  

HBS TYT-1 TYT-2 TYT-3 TYT-4 TYT-5 AYT-1 AYT-2 
11186 10491 9476 7815 8736 8552  4000 3960 
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Günebakan	Ookullar	/	Kardeş	Okul	Projesi

  Farklı birikim ve eğitim anlayışı içerisinde faaliyet gösteren okulları bir araya getirerek;  
ortak bir tema üzerinde iş birliği ve diyaloğu artıran ve okulların birlikte etkinlik ve faaliyet ger-
çekleştirdiği bir çalışmadır.
 Projeye ait web sitesi kurulup bütün okullarımıza kullanıcı adı ve şifre tanımlanmıştır. 
 15 Şubat 2022 tarihinde aktif hale getirilen web sitesi üzerinden kendi tercihleri doğ-
rultusunda 1029 eğitim kurumu kardeş okul olarak eşleştirilmiştir. 15 Mart 2022 tarihine kadar 
kardeş okullar tanışma ziyaretleri gerçekleştirmiştir.
Aylık etkinlik planlamaları yapmıştır. Web sitesinde aylık raporlandırmalar yapılmaktadır.
 Tüm ilçelerimizde İlçe Milli Eğitim Müdürleri başkanlığında ilgili şube müdürleri, özel 
büro ekipleri ve okul müdürlerinin katılımıyla süreç değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. 
Okulların kardeş okulları ile düzenlediği etkinlikler ve web sitesine yapılan etkinliklerin rapor-
lanması, fotoğraflanması vb. konular istişare edilmektedir.   Günebakan Kardeş Okullar Projesi kapsamında okullarımız; birlikte kitap okuma 

çalışmaları, huzurevi ziyaretleri gibi gönüllülük faaliyetleri, sera ve bahçe çalışmaları, akıl 
ve zekâ oyunları, satranç turnuvaları, futbol, voleybol, basketbol maçları, sinema ve tiyatro 
etkinlikleri gibi birçok alanda birbirleriyle etkileşim kurmaya devam ediyor.

Günebakan	Kardeş	Okullar	Projesi	Kapsamında
Okullarımızın	Yaptığı	Bazı	Çalışmalar
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 Samsun’da Uygulanan İMECE Projesiyle Kamuda 438.068 TL Tasarruf Sağlandı. 
Samsun Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen İMECE pro-
jesiyle kamuda kısa sürede 438.068 TL tasarruf sağlandı. 
 Samsun’daki tüm kamu kurumları arasında işbirliği ile paylaşımları arttırmayı he-
defleyen İMECE projesi tasarruf sağlamaya devam ediyor. 29.11.2021 tarihinde tanıtımı 
yapılan projenin çevrimiçi platformu 01.02.2022 tarihinde aktif hale getirildi. Proje kapsa-
mındaki Samsun Valiliğine bağlı tüm kamu kurumları, Samsun Büyükşehir Belediyesi, 19 
Mayıs Üniversitesi, 17 İlçe Belediyesi olmak üzere toplamda 1300 kurumdan yetkili kişiler 
belirlenip şifre dağıtımları yapıldı. Kurumlar, ihtiyaç fazlası çalışır durumdaki malzeme-
lerini https://samsunomgep.meb.gov.tr/imece adresinden yüklemeye devam ederken 
sistemden malzeme talebinde bulunabiliyor.
 1448 Malzeme Tekrar Kullanıma Kazandırıldı İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesin-
de kurulan komisyon tarafından ay sonu cuma günü yapılan toplantılarda sistemdeki 
malzemelere gelen birden fazla talepler değerlendirilip, daha önce sistemden yararlan-
mamış en fazla ihtiyacı olduğu düşünülen kurumların talepleri onaylıyor. 17/06/2022 ta-
rihinde yapılan son komisyon toplantısı sonucunda sisteme 66 farklı kalemde 361adet 
malzeme kurumlar arasında paylaşılmıştır. Bu Malzemelerin tahmin tasarruf miktarı 
80.128TL olarak hesaplanmıştır. Yılsonu raporuna göre 152 kalemde 1448 adet malzeme 
kurumlar arasında paylaşılmış ve toplamda 438.068 TL tasarruf sağlanmıştır. Projenin asıl 
amacı olan kamu tasarrufu önemli ölçüde gerçekleşti.

Müdürlüğümüzce; öğrencilerimizin 
ilgi, istek ve kabiliyetlerine uygun, nite-
likli kitapları tercih etmeleri hususun-
da onlara rehber olup yol göstermesi 
amacıyla “ İstersem Ben de Başarırım 
” kılavuz hikâye kitabı kaleme alınmış;  
öğrencilerimizin unutulmaya yüz tutan 
masal, hikâye, tekerleme, bilmece, efsa-
ne, mâni, şiir, ağıt, ninni, türkü gibi kül-
türel değerleri yazarak öz değerlerine 
sahip çıkmalarını destekleyen “Hikâye 
Kitabı Özel Defteri” hazırlanmıştır. Sam-
sun Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 
ve Müdürlüğümüze bağlı resmî ve özel 
tüm ilkokulların 3. sınıf öğrencilerini 
kapsayan İstersem Ben De Başarırım 
Projesi 14 Mart 2022 tarihinde düzen-
lenen Açılış Toplantısı ile ilimizde uygu-
lanmaya başlanmıştır.

“İSTERSEM	BEN	DE	BAŞARIRIM”	
Okumayı	Zevke	Dönüştürerek	Ortak	Okuma	Hafızasına	
Bir	Adım	Daha…
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İlimizde öğrenim gören resmî ve özel tüm ilkokulların 3. sınıf öğrencilerine 17.332 adet   “	İs-
tersem	Ben	de	Başarırım	” kılavuz hikâye kitabı ve “Hikâye	Kitabı	Özel	Defteri” ücretsiz bir 
şekilde dağıtılmıştır.

İlimizde resmî ve özel tüm ilkokullar-
da 3. sınıf düzeyinde öğrenim gören 
17.332 öğrenci tarafından nisan ve 
mayıs ayları verileri doğrultusunda 
21.451 adet masal, hikâye, tekerle-
me, bilmece, efsane, mâni, şiir, ağıt, 
ninni, türkü gibi kültürel değerler 
aile büyüklerinden ve yakın çevrele-
rinden derlenmiştir.

İlimizde resmî ve özel tüm ilkokullarda 3. sınıf dü-
zeyinde öğrenim gören 17.332 öğrenci tarafın-
dan nisan ve mayıs ayları verileri doğrultusunda 
23.783 kez kütüphane ve kitabevi ziyareti gerçek-
leştirilmiştir.Kitap evi ziyareti gerçekleştirilerek 
157.383 adet kitap okunmuştur.
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  İstersem Ben De Başarırım kılavuz hikâye kitabının yazarı İlhan Akın ile öğrencilerimi-
zin bir araya geldiği yazar-okur buluşmaları gerçekleştirilmiştir.

Yazarımız; Şehit Onbaşı Yücel Ünsal İlkokulu, Şehit Ahmet Özsoy İlkokulu, Adnan Kahveci 
İlkokulu, Sakarya İlkokulu, İnönü İlkokulu, Kocatepe İlkokulu, Cahit Zarifoğlu İlkokulu, Gökçe-
çakmak İlkokulu ve Gülören İlkokulundaki 3. sınıf öğrencilerimizle buluşmuştur.

					Bu	Okulda	Hemşire	Var

  Samsun Valiliği himayesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü arasında imzalanan “Okul Sağlığı Uygulamasına Ait İşbirliği Protokolü”  ve ” Bu okul-
da HEMŞİRE var”  projesi kapsamında, salgından korunma başta olmak üzere; temizlik, sağlıklı 
beslenme ve hijyen konularında eğitimler   verilerek farkındalık oluşturulması, Okul/kurum 
çalışanları, öğrenciler ve ailelerin sağlık okur yazarlığını arttırılması, bağımlılıkla mücadele, ya-
ralanmalardan korunma, okulda acil ve ilk yardım gibi birçok konuda faaliyetler yapılması ve 
okullarda gerekli maske, mesafe ve hijyen kurallarının bir yaşam tarzına dönüştürülmesi” he-
deflenmiştir. 
          Proje kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 
son sınıf öğrencileri   1. Dönem 18,   2. Dönem 23 olmak üzere toplam 41 okulumuzda hizmet 
vermiştir.
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Müzede	Bir	Gün

  Öğrenciler arasında kültür, sanat, estetik ve tarih bilincini geliştirmek, müzeleri eği-
tim-öğretim amaçlı etkin bir şekilde kullanarak öğrencilerin çevrimiçi eğitim sürecine aktif 
katılımlarını sağlamak amacıyla yürüttüğümüz projedir.
4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz
2017-2018 6000 öğrenci
2018-2019 5.000 öğrenci
2019-2020 4.000 öğrenci
2020-2021 5.000 öğrenci
2021-2022 1300 öğrenci 1. Döneminde
2021-2022 4562 öğrenci 2. Döneminde Hibrit eğitim modeli ile müze eğitimlerini önce çev-
rimiçi platformda  ve sonrasında müze ziyaretlerimiz ile gerçekleştirmektedirler.
Öğrencilerimiz Kent Müzesi, Sadi Tekkesi ve Kuvayi Milliye Ruhu Müzesi ve Panorama Sam-
sun Dijital Gösterim Merkezinde alan eğitimi ve atölye çalışması yaptı. Müze eğitimi, uz-
manlar eşliğinde müze ziyaretleri, Müze Sandığı, Tabu, Ebru gibi atölye çalışmaları ve etkin-
likler, gazi-öğrenci sohbetleri yapıldı.

Geleceğe	Kulaç	Atıyoruz,	Zirvede	Ben	de	Varım	ve	Buzda	
Satranç-Curling	Projelerinin	Ödül	Töreni	Gerçekleştirildi

Geleceğe Kulaç Atıyoruz, Zirvede Ben de Varım ve Buzda Satranç-Curling Projelerinde 106.440 
öğrencimize eğitim verildi.

Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit, Gençlik ve Spor İl 
Müdürü İ. Hakkı Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Ali Oruç, protokol üyeleri, öğren-
cilerimiz, velileri ve antrenörlerin katılımıyla Geleceğe Kulaç Atıyoruz, Zirvede Ben de Varım ve 
Buzda Satranç-Curling Projeleri’nin ödül töreni gerçekleştirildi.

Bu projelerin uzun süredir aksatılmadan sürdürülmesiyle öğrencilerimize toplumsal, kültürel 
ve sportif değerlerin kazandırıldığını dile getiren Sayın Valimiz, “Özveriyle sürdürülen çalışma-
lar ve ortaya konulan emekler, ulusal düzeyde yapılan sportif yarışmalarda karşılığını bulmuş; 
projelerimizden yetişen pek çok öğrencimiz önemli başarılara imza atmış ve elde edilen so-
nuçlar elbette bizim için iftihar kaynağı olmuştur. Onları dinç, umutlu, yapabileceklerinin far-
kında, yarınlara her bakımdan hazır nesiller olarak yetişirken görmek en büyük gurur kaynağı-
mızdır.” dedi. Geleceğe Kulaç Atıyoruz projesiyle bugüne kadar 85 bin 2. ve 3. sınıf öğrencimize 
8 seans yüzme eğitimi verildiğini ve 680 öğrencimizin yetenekli bulunarak ilgili alanlara yön-
lendirildiğini dile getiren Sayın Valimiz, Zirvede Ben de Varım projesi kapsamında 20.000 öğ-
rencimize 8 seans sportif tırmanış eğitimi verildiğini ve yarışmaya katılan sporcularımızın ferdi 
ve takım olarak 16 madalyayla Türkiye 1.’si olduğunu, 6 öğrencimizin de Millî Takıma girme 
başarısı gösterdiğini söyledi. Buzda Satranç-Curling Projesi kapsamında da 1.440 öğrencimize 
eğitim verildiğini ve eğitim alan 40 öğrencimizin spor kulüplerine yerleşerek çalışmalarına de-
vam ettiğini dile getiren Sayın Valimiz, “Geleceğe Kulaç Atıyoruz, Zirvede Ben de Varım, Buzda 
Satranç-Curling Projeleri kapsamında gösterdikleri başarılardan dolayı burada bulunan sev-
gili çocuklarımızı en içten duygularımla tebrik ediyor, bulundukları noktalara gelmelerinde 
büyük emekleri bulunan kurumlarımızı, değerli öğretmenlerimizi ve proje paydaşlarımızı da 
bu vesileyle kutluyorum.” dedi.
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Bilinçli	Tüketici-Bilinçli	Nesiller	ProjeLansman	Toplantısı	Gerçekleştirildi

 Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen Bilinçli Tüketici-Bilinçli Nesiller 
Proje Lansman Toplantısına Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Tüketicinin Korunması ve Piya-
sa Gözetimi Genel Müdürü Sayın Avni Dilber, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Yiğit, Tica-
ret İl Müdürü Sayın Kürşat Turpçu, protokol üyeleri, okul müdürleri ve öğretmenlerimiz katıldı.
 Valiliğimiz himayelerinde, Müdürlüğümüz, Ticaret İl Müdürlüğü ve DevGross Market arasında 
uygulanmakta olan ‘Bilinçli Tüketici-Bilinçli Nesiller Projesi’nin protokolünün Ocak ayında imzalan-
dığını ve proje kapsamında 15-21 Mart Tüketici Haftasından itibaren İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze 
bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerimize ‘Tüketici Hakları ve Yükümlülükleri’ konusunda 
bilgilendirme yapılmaya ve eğitim verilmeye başlandığını ifade eden Sayın Valimiz, bilinçli tüketici-
nin en önemli özelliğinin haklarını bilmek ve aramak olduğunu belirterek, çocuklarımızın daha okul 
çağlarında nereden alışveriş yapabileceğini ve ekonomik açıdan hem kendisi hem ailesi hem de 
çevresine nasıl faydalı olabileceğini iyi bilen bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini söyledi.
 Bilinçli Tüketici kavramının globalleşen dünyada ve günümüz şartlarında önem-
li bir kavram olduğunu dile getirerek, 2022 yılı sonuna kadar devam edecek proje kap-
samında öğrencilerimiz aracılığıyla velilerimize de eğitim vermeyi hedeflediklerini belir-
ten Sayın Valimiz, projeyle yerli malı kullanımının teşvik edilmesinin yanı sıra başta ekmek 
konusunda olmak üzere israfın önlenmesi noktasında da farkındalık oluşturulacağını söyledi.
 İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı toplam 1.255 okulda eğitim gören 270.466 öğ-
rencimizi geleceğimizin teminatı olarak gördüklerini ve bu bağlamda pozitif bilimleri kavra-
malarının yanı sıra milli ve manevi değerler ile sosyal ve toplumsal konularda da kendileri-
ni geliştirmelerine önem verdiklerini ifade eden Sayın Valimiz, bu projeyle yasal haklarını bilen 
ve kullanan bilinçli nesiller olarak yetişmesine katkı sağlanacak çocuklarımızın tüketim konu-
sunda toplumsal bilincin oluşmasına doğrudan pozitif etki edeceğine inandığını belirtti.

 Fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak, olimpiyat-
lara eklenen Curling branşı alanında uygulamalı olarak eğitim vermek, yetenekli öğrencilerin 
kapasitelerini ve millî takım kadrosuna gidecek öğrenci sayısını arttırmak amacıyla hazırlan-
mıştır.
 Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünün birlikte 
yürüttüğü proje kapsamında Canik, İlkadım,  Atakum ve Tekkeköy ilçelerindeki ortaokulları-
mızdan 6 -7. ve lise 9-10. sınıf öğrencilerimizden toplam 2000 öğrenci proje kapsamındadır.
2021-2022 eğitim öğretim yılında İlkadım ilçemizden  540, Atakum ilçemizde 120, Canik ilçe-
mizden 60 öğrencimiz olmak üzere toplamda 720 öğrencimiz Curling branşında temel eğitim 
almıştır. Bu eğitimlere katılan öğrencilerimizden 40 tanesi ilimizde faaliyet gösteren spor ku-
lüplerine yerleştirilerek çalışmalarına devam etmektedir. 
 Proje kapsamında eğitim verdiğimiz öğrencilerimizden 10 u bu sene Erzurum da ya-
pılan Türkiye Curling Federasyonu 2.lige yükselme müsabakalarına katıldı. Yükselme müsaba-
kalarında 3. olarak 2.lige katıldılar ve 2.ligde de 4 olarak ilk yıllarında büyük bir başarıya imza 
attılar.  
 22-24 Nisan 2022 tarihleri arasında Trabzon da yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Cur-
ling Turnuvası na 20 öğrenci ile katılım sağladık ve bu öğrencilerin oluşturduğu takımımızla 
turnuvada 3. Olduk. 
13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında İlimizde yapılan 19 Mayıs Curling turnuvasında 30 öğrenci 
ile katılım sağladık ve bu öğrencilerimiz 6 ilden 12 takımın katıldığı turnuvada başarılı sonuçlar 
aldılar.
 Bu proje sayesinde ülkemizde şuan sadece 6 ilde faaliyette bulunan Türkiye Curling Fe-
derasyonunun Erzurum ilinden sonra Türkiye en çok aktif lisanslı Curling branşında sporcusu 
bulunan il olduk.
 Projemizdeki öğrencilerimizin gelişiminin devamı için Türkiye Curling Federasyonu-
nun destekleriyle ilimizde Curling branşında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi açılması için 
girişimlerine başlanmıştır.
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Öğrencilerimiz	Samsun’u	Keşfediyor

 İlimizde yaşayan öğrencilerimizin, kültürel, sosyal ve psikososyal gelişimlerine katkıda 
bulunmak, şehirlerine aidiyet duygularını arttırmak, şehrimizin tarihi, kültürel, turistik alanları 
hakkında bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla Müdürlüğümüz ve Samsun Büyükşehir Beledi-
yesi ortaklığında yürütülen “Samsun’u Keşfet Şehrini Farket” projesi kapsamında öğrencileri-
miz şehrimizi keşfediyor.
Lise öğrencilerimizin katıldığı gezilerde; merkez ilçelerimizdeki (Tekkeköy, Canik, İlkadım ve 
Atakum) öğrencilerimiz Tekkeköy Mağaraları, Çarşamba Çivisiz Camii, Ayvacık Hasan Uğurlu 
Barajı ziyareti ve Samsunum-2 Gemisi ile baraj turu yaparken merkez dışında bulunan 13 ilçe-
mizdeki öğrencilerimiz ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Planeteryumu, İlkadım Tütün İskelesi, 
Panaroma Dijital Gösterim Merkezi, Onur Anıtı, Kent Müzesi, Bandırma Gemisi Müzesi’ni ziyaret 
ederek Samsun’um 1 Gemisi ile sahil turu yapıyorlar. 
 8 Haziran - 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında uygulanacak olan projede 31 gezi faali-
yeti düzenlenecek ve toplamda 3100 öğrenciye ulaşılacak.

Parmaklar	Nefes	Alsın	Projesi	Protokol	İmza
Töreni	Gerçekleştirildi

             Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit, Valiliği-
miz himayelerinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 
iş birliğiyle yürütülecek olan ‘Parmaklar Nefes Alsın’ projesinin Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık 
Müzesinde düzenlenen Protokol İmza Törenine katıldı.
            Tören öncesi, parmaktan şeker ölçümü yerine sensör cihazı kullanmak isteyen minikleri-
mizin yaşadığı zorlukları, beklentilerini ve duygularını ifade ettikleri resimlerin yer aldığı sergiyi 
gezen Sayın Valimiz, her yaşta ortaya çıkabilmekle birlikte 8-15 yaş arasında başlama sıklığı 
oldukça yüksek olan Tip 1 Diyabet hastalığının günümüzde birçok kişide görülebilen önemli 
bir sağlık sorunu olduğunu ve özellikle bu hastalıkla mücadele eden okul çağındaki çocukla-
rımızın eğitim hayatlarını kolaylaştırmak için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade ede-
rek, “Bu hastalıkla mücadele eden çocuklarımızın yaşadığı en önemli sorunun gün içinde ve 
uykuda pek çok kez kan şekeri ölçümü için parmak uçlarının delinmesidir. Tip 1 Diyabet tanılı 
öğrencilerimizin bu sorununun çözümü için bu yıl içerisinde diyabet hastası 193 öğrencimizin 
100’üne ASKON ve MÜSİAD Samsun Şubelerinin desteğiyle koldan sürekli kan şekeri ölçüm 
sensörü/cihazı alınması ve 19 okulumuza bu çocuklarımızın ilaçlarının muhafazası için büro 
tipi buzdolabı temin edilmesini hedefliyoruz. Bu vesileyle İl Sağlık Müdürlüğümüz ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğümüz ile ASKON Samsun Şube Başkanlığı, MÜSİAD Samsun Şube Başkanlığı, 
yönetim kurulu üyeleri ve Karadeniz Diyabet Derneğine diyabet hastası öğrencilerimizin eği-
tim hayatının kolaylaştırılması anlamında büyük bir önem arz eden bu proje ve resim sergisine 
katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
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İlimize	7	Adet	YEDAŞ	Bilişim	Teknolojileri	Sınıfı	Kurulmasına
İlişkin	Protokol	İmzalandı

  Çocuklarımıza ve gençlerimize 21. yüzyılın teknoloji ve bilim donanımlarını kazandır-
mak amacıyla 7 adet YEDAŞ Bilişim Teknolojileri Sınıfı kurulmasına ilişkin protokol, Valimiz Sa-
yın Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit ve YEDAŞ Genel Müdürü Hasan 
Yasir Bora’nın katılımıyla imzalandı.

 Teknolojik gelişmelerle birlikte okullarda bilişim teknolojileri eğitiminin öneminin gi-
derek arttığı ifade eden Sayın Valimiz, bu eğitimin erken yaşlarda verilmesinin de önem kazan-
dığını belirterek, “Çocuklarımızın teknolojiyi sadece tüketen değil, geliştiren ve üreten bireyler 
olarak yetiştirilebilmesi noktasında bilişim teknolojileri ve programlama eğitimlerinin katkısı-
nı biliyoruz. Teknolojinin nimetlerinden daha çok faydalanabilmek, geleceğe yönelik nitelikli 
bireyler yetiştirmek ve yeni stratejiler geliştirmek amacıyla da var gücümüzle çalışıyoruz. Bu 
bağlamda çok faydasını göreceğimiz YEDAŞ Bilişim Teknolojileri Sınıflarının öğrencilerimiz için 
hayırlı olmasını diliyor, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

İlimizde	Müdürlüğümüz	ve	YEDAŞ	arasında	imzalanan	protokol	
bünyesinde	kurulan	Bilişim	Teknolojileri	Sınıfları	Yeni	Eğitim
Öğretim	Yılına	Hazırlanıyor
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		Ortaokullarda	Skolyoz	Eğitimi	Ve	Taraması	Gerçekleştirildi
 
 Skolyoz, genellikle çocuklarımızın ergenlik dönemi başlangıcında artış gösterme eği-
liminde olan bir hastalıktır. Öğrencilerimizin omurga şeklinin bozulmasında görülen belirtiler 
incelendiğinde; sırada otururken kendini rahatsız hissetme, okulda yazı yazarken sıraya eğilme 
zorunluluğu hissetme, okul çantasının ağırlığından dolayı rahatsız olma, okul çantasını tek om-
zunda taşıma gibi konularda şikâyetler dikkat çekmektedir.
             İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız iş birliğiyle, ilimizde öğrenim gören ortaokul (5.6.7 ve 
8.sınıf ) öğrencilerimize yönelik; skolyoz hastalığının tespiti için tarama çalışmaları yapılması 
için çalışmalar yapıldı. Hastalığın; belirtileri, gelişimi, tedavi yöntemleri, öğrencilerimize ve ai-
lelerine etkileriyle ilgili konularda öğretmenlerimize ve velilerimize bilgilendirme çalışmalarını 
İl Sağlık Müdürlüğünce yapıldı. Yapılan tarama çalışmaları ile öğrencilerimizde skolyoz riskini 
belirleyip erken teşhis ve tedavisi ile toplum sağlığına katkıda bulunması amaçlandı.
            Bu kapsamda gönüllü aile hekimi ile fizyoterapistler tarafından il genelindeki 69 okulda 
20 bin öğrenciye skolyoz taraması yapılırken, hastalığın belirtileri konusunda öğretmen ve ve-
lilere de bilgi verildi.
           Yapılan saha çalışmasında 217 öğrenciye skolyoz ön tanısı konulmuş,  hastalık şüphesi 
görülen öğrencilerin fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanelerine yönlendirilmiştir.

‘Hikâyemizin	Yarım	Asırlık	Yerli	Sesi	Mustafa	Kutlu’	Konulu	Panel	
Gerçekleştirildi	
 Hikâyemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu’ Konulu Panel Gerçekleştirildi.
Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir, Eski 
Tarım ve Köy İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Sami Güçlü, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Murat 
Yiğit, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrencilerimizin katılımlarıyla, Valiliğimizin himayesinde 
Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Anadolu Mektebi projesi kapsamında düzenlenen ‘Hikâ-
yemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu’ konulu panel gerçekleştirildi. 
Kitapların geleceğe açılan kapılar olduğunu ve okumanın, insanın kişisel gelişimini sağlarken 
düşünce yapısını ve hayal dünyasını da zenginleştirdiğini, kitap okumayı pozitif bir değer ola-
rak hayatına katabilmiş bireylerin olayları ve fikirleri tahlil etme kabiliyetinin güçlendiğini ifade 
eden Sayın Valimiz, “Anadolu Mektebi projesiyle böylesine büyük bir önem arz eden okuma 
konusunda kıymetli bir adım atmış olduk. Projemiz kapsamında, kültür ve medeniyetimize 
müspet katkıları olan yazarların eserleri, öğrencilerimiz tarafından okunarak değerlendirme 
aşamasından geçtikten sonra çeşitli etkinliklerle izleyicilere tanıtılacaktır. Bu sayede hem ço-
cuklarımız belli bir düzen içerisinde kitap okuyacak hem de yetkin kalemler yardımıyla va-
kıf oldukları milli manevi değerlerini toplumla paylaşma fırsatı yakalayacaklardır.” dedi. Orta 
öğretim düzeyinde uygulanan projeyle gençlerimizin kendi kültürlerini ve ait oldukları me-
deniyetin yüksek değerlerini tanımalarının da hedeflendiğini dile getirerek, genç kuşakların 
bu hususiyetleri layıkıyla öğrenmeleri için sarf edilen her çabanın desteklenmesi gerektiği-
ne inandığını söyleyen Sayın Valimiz, bir anlamda yazar okuması da olan ve öğrencilerimizin 
dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesine de önemli katkılar sağlayacak olan 
projeyi hazırlayarak okullarımızda uygulayan Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, emek ve 
katkılarından dolayı değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, projemizin hayırlı olmasını dili-
yorum.” diye konuştu.
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Nesillerin ortak hafızası ve medeniyetin temel yapı taşı olarak kitapların; çocuklarımı-
zın duygu ve düşünce dünyasının biçimlenmesinde önemli rol oynadığını, okumak 
eyleminin, kendini ve içinde bulunduğu toplumu daha iyi tanımak adına her bireyin 
çıkması gereken bir yolculuk olarak tanımlandığını, zira insanın okudukça çevresinde 
olan biten gerçeklerle ilgili fikir yürütme, çıkarımlarda bulunma, olaylara daha geniş bir 
çerçeveden bakma yeteneği kazandığını belirten İl Müdürümüz Murat Yiğit, “ Anadolu 
Mektebi, Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sağlamış yazarların eserlerinin 
okumasını, okunan her eser hakkında değerlendirmelerde bulunulmasını, eserlerin en 
az yarısı okunduktan sonra belirlenen tema çerçevesinde konuşmalar hazırlanarak dü-
zenlenen panel programlarında, hazırlanan konuşmaların sunulmasını içeren bir yazar 
okuma faaliyetidir. Okuma programımız kapsamında bugün itibarıyla 35 okul ve 865 
öğrencimize ulaşmayı başardık. Anadolu Mektebinin misyonu; tarihimizden aldığımız 
güç ve sorumluluk duygusuyla Türk kültür ve medeniyetine özellikle son yüzyılda kat-
kılar sunan yazarlarımız ışığında, ait olduğu milleti ve değerler dünyasını tanıyan, emek 
ve insan merkezli bir hayat anlayışı ile milli ve evrensel bir sorumluluk ruhuna sahip, er-
demli, ilkeli, araştıran, sorgulayan, çok yönlü ve donanımlı nesillerin yetişmesine katkıda 
bulunmaktır.
Düşüncelerini eserlerine sakin samimi ve içten bir üslupla yansıtan Anadolu Mektebi Ya-
zar Okumaları programının ilk yazarı Sayın Mustafa Kutlu’ yu eserlerini okuyan gençle-
rimizin dilinden dinleyeceğiz. Mustafa Kutlu’nun Her bir kitabında Anadolu’nun kadim 
kültürünü hazmetmiş sindirmiş olmasının rahatlığıyla yazması, yazarken neredeyse her 
yaşta okuyucunun anlayabileceği bir sadelik ve akıcılıkla anlatması gençlerimizin kadim 
kültürümüzü anlayabilmeleri için çok önemli bir başlangıç olacaktır diye düşünüyorum.
Okuma programımızın hazırlanarak yürütülmesinde katkıları bulunan başta Anadolu 
Mektebi Yürütme Kurulu Başkanımız Prof.Dr. Sami Güçlü hocamıza, Valimiz Sayın Doç.
Dr. Zülkif Dağlı’ya, Canik Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Sandıkçı’ ya tüm paydaş-
larımıza ve özellikle okuma programlarına dâhil olan öğrencilerimize teşekkür ediyor; 
Anadolu Mektebi Yazar Okuma programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.
 
Panel, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

 Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sa-
yın Recep Kemal Certel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Yavuz 
Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mahmut Aydın, Cumhuriyet Baş-
savcısı Sayın Mehmet Sabri Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Yiğit, İl 
Müftüsü Seyfullah Çakır, Kudüs ve Aksa kitabının yazarı Sayın Prof. Dr. Bünyamin 
Erul, Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Sayın Doç. Dr. Salih Kesgin,Memur-Sen 
Samsun Şube Başkanı Sayın Hamdi Yıldız, protokol üyeleri ve öğrencilerimizin 
katılımıyla, Valiliğimiz himayelerinde Müdürlüğümüz ve Kudüs Platformu iş birli-
ğiyle uygulanan kitap tahlil programı kapsamında Kudüs ve Aksa kitabının tahlil 
edildiği panel ve konferans gerçekleştirildi.
 
 İsra ve Miraç mucizelerinin yaşandığı, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı bağrın-
da barındıran ve tüm insanlığın tarihi serüvenine şahitlik eden evrensel bir değer 
olan kadim şehir Kudüs’ün tüm yönleriyle anlatıldığı Kudüs ve Aksa kitabının İb-
rahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesinden 9 öğrencimiz tarafından tahlil edildiği 
panelin ardından programda kitabın yazarı Prof. Dr. Bünyamin Erul konferans su-
numu yaptı.

Kudüs	ve	Aksa	Kitabının	Tahlil	Edildiği		Panel	ve	Konferans
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 Öğretmenlerimizin yürüttüğü eTwinning projelerinin yaygınlaştırılması; eTwinning projesi yü-
rütmek isteyen öğretmenlerimizin eTwinning projelerinin kuruluş, uygulama süreçlerine tanıklık etmesi 
ve ilham alması amacıyla Müdürlüğümüz tarafından eTwinning Projeleri Yaygınlaştırma ve Tanıtım Top-
lantıları gerçekleştirilmiştir.

 Öğretmenlerimizin yürüttüğü eTwinning projelerinin yaygınlaştırılması; eTwinning projesi yü-
rütmek isteyen öğretmenlerimizin eTwinning projelerinin kuruluş, uygulama süreçlerine tanıklık etmesi 
ve ilham alması amacıyla Müdürlüğümüz tarafından eTwinning Projeleri Yaygınlaştırma ve Tanıtım Top-
lantıları gerçekleştirilmiştir.

eTwinning, Avrupa’daki okullar için oluştu-
rulmuş bir topluluktur. eTwinning, iletişim 
kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştir-
mek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en 
heyecan verici öğrenme topluluğunu his-
setmek ve bu topluluğun bir parçası olmak 
için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullar-
dan birinde çalışan personele (öğretmenler, 
müdürler, kütüphaneciler vb.) yönelik bir 
platform sunmaktadır. 2022 yılında Müdür-
lüğümüz tarafından düzenlenen çevrimi-
çi toplantı ve eğitim ile 1000’in üzerinde 
öğretmenimize ulaşılmıştır. Düzenlenen 
eğitimlerle öğretmenlerimiz, uzman kişi-
lerle bir araya getirilmiş; farklı konularda ve 
anahtar yetkinliklerde gelişim fırsatı yakala-
mışlardır.

eTwinning	ve	Avrupa	Günü
Öğretmen	Buluşması
Gerçekleştirildi
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 2022 yılında yapılan okul ziyaretleri ile, eTwinning projeleri yürüten öğretmenlerimize rehberlik 
edilerek Okul Müdürlerine eTwinning projeleri hakkında bilgi verilmiştir. Proje yürüten öğretmenlerimi-
ze ve proje çalışmalarına destek veren idarecilerimize teşekkür ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 

 2022 yılında müdürlüğümüze bağlı 466 okulumuzda, 967 öğretmenimiz tarafından 1052 adet 
eTwinning projesi yürütülmüştür. Tüm ilçelerimizde aktif bir şekilde eTwinning projeleri yürütülmeye 
devam etmektedir.

eTwinning	Kategoriler	 	 	 	 2021	Yılı	 	 2022	Yılı

Ulusal Kalite Etiketi Proje Sayısı   306   678

Avrupa Kalite Etiketi Proje Sayısı   105   273

Kalite Etiketi Alan Toplam Proje Sayısı  411   951

Kalite Etiketi Alan Öğretmen Sayısı   118   478

Kalite Etiketi Levhası Alan Okul Sayısı  86   277

 İl Millî Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit’in katılımıyla 14 Haziran 2022 tarihinde eTwinning 
Kalite Etiketi Töreni düzenlendi. Törende Müdürlüğümüze bağlı okullarda görev yapan öğret-
menlerimize, yürüttükleri eTwinning projeleriyle kazandıkları Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketleri; 
okul müdürlerimize ise Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Levhaları takdim edildi.

İlimizde;
478 öğretmenimiz 678 adet Ulusal Kalite Etiketi ve 273 adet Avrupa Kalite Etiketi,
277 okulumuzdan 143’ü Avrupa Kalite Etiketi Levhası, 136’sı Ulusal Kalite Etiketi Levhası almaya 
hak kazanmıştır.
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İlimiz	TÜBİTAK	Bilim	Fuarlarıyla	Şenlendi

 TÜBİTAK desteğiyle düzenlenen 4006 bilim fuarları başlıyor. Mayıs-Haziran haziran ay-
larında 14 ilçemizde 73 okulumuzda öğrencilerimiz yıl boyunca yaptıkları araştırmalar sonu-
cunda ürettikleri projelerini ziyaretçilere sundular. 
 Bilim fuarları, ortaokul ve lise öğrencilerinin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme ko-
nusunda teşvik edilerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin 
kazandırılmasına katkı sağlanması; farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğ-
renciye proje hazırlama fırsatının sunulması; bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, rapor-
lamanın ve sunum becerilerinin öğrencilere kazandırılması; öğrenciler üzerindeki yarışma bas-
kısının ortadan kaldırılarak takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam 
ve olanakların sağlanması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Fuarların düzenlenmesi için TÜBİ-
TAK tarafından okullarımıza 438.000 TL ödenek aktarıldı.

Tübitak	53.	Lise	Öğrencileri	Araştırma	Projeleri	Yarışması	Bölge	
Ve	Türkiye	Finallerinden	Ödüllerle	Döndük	

 TÜBİTAK tarafından bu yıl 53.sü düzenlenen ve ülkemizde 12 bölgede gerçekleşen ya-
rışmanın Bölge Finalleri ve Türkiye Finali gerçekleştirilerek ödüller sahiplerini buldu.
Samsun, Amasya, Giresun, Kastamonu, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat illerini kapsayan Samsun 
bölgesinden başvuru yapılan 1402 proje arasından 100 proje bölge sergisine davet edildi. 532 
proje başvurusu yapılan İlimizden de 36 proje bölge sergisine katılma başarısını gösterdi.
14-17 Mart 2022 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fa-
kültesi Eski Kapalı Spor Salonu’nda yüz yüze olarak yapılan ve 12 alandan projelerin yer aldığı 
yarışmada bu yıl Türkiye Finaline gönderilmek üzere 18 proje seçildi. Samsun, Amasya, Ordu, 
Giresun, Tokat, Kastamonu, Sinop illerinden okulların katıldığı yarışmada Samsun, Türkiye Fi-
naline gönderilecek 18 projenin 6’sı hak kazandı. 36 proje ile bölge sergisine katılan ilimiz; 6 
birincilik (finalistlik), 4 ikincilik, 2 üçüncülük alarak toplamda 12 ödül aldı. 
 30 Mayıs - 2 Haziran 2022 tarihleri arasında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’n-
de yapılan Türkiye Finalinde ise ilimizden finale katılan 6 projeden; 1 proje üçüncülük, 3 proje 
ise teşvik ödülü almaya hak kazandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Murat YİĞİT büyük bir özveri ile yarışmaya katılım sağlayan, finallere 
kalan ve derece alan tüm okullarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederek 
başarılar diledi.
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TÜBİTAK	16.	Ortaokul	Öğrencileri	Araştırma	Projeleri	Yarışması	
Bölge	Finalinden	10	Ödülle	Döndük

 TÜBİTAK tarafından bu yıl 16.’sı düzenlenen ve ülkemizde 12 bölgede gerçekleşen ya-
rışmanın Samsun Bölge Finali ödülleri sahiplerini buldu.
10 alandan projelerin yer aldığı yarışmada bu yıl Türkiye Finaline gönderilmek üzere 15 proje 
seçildi. Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Tokat, Kastamonu, Sinop illerinden okulların katıldığı 
yarışmada Türkiye Finaline gönderilecek 15 projenin 4’ü Samsun’dan seçildi. 24 proje ile bölge 
sergisine katılan ilimiz; 4 birincilik (finalistlik), 3 ikincilik, 3 üçüncülük alarak toplamda 10 ödül 
aldı. 
 Ödül törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Murat YİĞİT; büyük bir özveri ile yarışma-
ya katılım sağlayan, bölge finaline kalan ve derece alan tüm okullarımıza, öğrencilerimize ve 
öğretmenlerimize teşekkür ediyor, Türkiye Finali yarışmasına katılacak okullarımıza başarılar 
diliyorum, dedi.
 TÜBİTAK 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması final aşamasının ekim 
ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır.

 Avrupa Meslek Becerileri Haftası kapsamında Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’n-
da düzenlenen Samsun Mesleki Beceriler Fuarı’nın açılışı Valimiz Sayın Doç. Dr.  Zülkif Dağlı, Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir, İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit, proto-
kol üyeleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. 

 İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit açılışta yaptığı konuşmada, mesleki ve teknik eği-
tim alanında son günlerde gelinen seviye ve elde edilen sonuçların uluslararası düzeyde duyu-
rulması ve ülkemizin gösterdiği atılımların görünür hale getirilmesi stratejik önem taşıdığını ve 
bu konuya ilişkin farkındalık geliştirme ve tanıtma çalışmaları için yapılması ön görülen etkinlik-
lerin önemli bir araç olma vasfı bulunduğunu ifade ederek fuarımızın hazırlanıp yürütülmesin-
de katkıları bulunan başta Samsun Valiliğimiz olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlara, sektör 
temsilcilerine, bu meyanda emekleri bulunan eğitimcilerimize teşekkür ediyor, Samsun Mesleki 
Gelişim Fuarı’nın eğitim ve iş dünyası için hayırlar getirmesini diliyorum, dedi. Akabinde konuşma 
yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir, “Geleceğimiz için çok önemli bir 
gün olduğunu ifade etmek istiyorum. Mesleki ve teknik eğitim bizlerde hep yıllardır beri tartışılır. 
Özellikle geçtiğimiz 20-30 yıl öncesinde bu anlamda çok ciddi siyasi tartışmalar da yaşanmıştır. 
Türkiye’nin geldiği noktada, çağı yakalama noktasında teknoloji üreten, sistem üreten hemen he-
men her alanda üretimi başarmakta olan, birçok alanda da dünya ile yarışan Türkiye’nin mesleki 
ve teknik eğitimini daha çok lise ve ortaokul düzeyine tasarlamak zorundayız.

Avrupa	Meslek	Becerileri	Haftası	kapsamında	Samsun	Mesleki
Beceriler	Fuarı	Açıldı
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 Türkiye’nin geleceği açısında da 
bu alanda rol alacak şehirlerden bir ta-
nesidir. Şimdi öyle bir döneme geliyoruz 
ki yükseköğretime yönelmeden daha 
kısa sürede meslek edinerek maddi im-
kânlara hemen hemen kavuşacak genç-
lerimizi lise döneminde yetiştirmek zo-
rundayız. Samsun’da ihracatımız geçen 
yıl 650 milyon dolardan bu yıl 1 milyar 
325 milyon dolara çıktı. Hemen hemen 
küçük ihracatçılarımız da ihracat yapar 
hale geldi. Bizim mesleki anlamda istih-
dam bürolarımız var. Talep edilen işgü-
cünü temin edemiyoruz. İş isteyen çok 
ama meslek yok. Üniversiteye gitmek 
artık devlet memurluğunun yüzde 70-
80’i deme dönemi de bitiyor. O zaman 
hemen iş imkânına kavuşulan mesleki 
ve teknik eğitime yönelmek lazım” diye 
konuştu.
 Açılışta mesleki eğitimin, çocuk-
larımızın ve gençlerimizin geleceğe la-
yıkıyla hazırlanmasında, çağın donanım 
ve gerekliliklerine haiz nesiller olarak 
yetişmesinde belirleyici bir faktör olarak 
karşımıza çıktığını ve bu anlamda doğru 
adımları zamanında ve kararlılıkla atma-
nın medeniyet yarışında olmamız gere-
ken seviyeyi yakalamamız bakımından 
olmazsa olmaz olduğunu ifade eden 
Sayın Valimiz, son dönemde de ülkemiz-
de bu anlamda önemli adımlar atılarak 
mesleki eğitimin önünün açılarak teşvik 
edildiğini, her OSB’de ilişkilendirildiği bir 
Mesleki ve Teknik Lise için irtibat noktası 
kurulduğunu, atölyelerin zenginleşti-
rildiğini belirterek, bu konuda başarıya 
ulaşılacağına ve meslek liselerinin par-
lak yıllarına yeniden döneceğine emin 
olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından program, açılış kurdelesinin 
kesilmesiyle devam etti. 54 okul ve kurumumuzun ha-
zırladığı stantlar ve atölyeler gezildi. Güzel Sanatlar Li-
sesi öğrencilerimizin hazırladığı müzik dinletisiyle açılış 
programı sona erdi. 

Milli Eğitim Bakanlığımızın Mesleki ve Teknik Eğitim Ge-
nel Müdürlüğü tarafından yürütülen “2022 Avrupa Mes-
leki Beceriler Haftası Çalışma Takvimi” doğrultusunda İl 
Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordine ettiği Samsun 
Beceriler Fuarı Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerimizin 
alanlarının ve uygulamalarının tanıtımını yapmak ve 
meslek liselerimize özel olarak yapılacak söyleşi prog-
ramlarında alanında uzman kişilerden aydınlatıcı bilgi-
ler edinmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen fuar, 
16-17 Mayıs tarihlerinde ziyaretçilerini bekliyor. İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğümüz	ile	Samsun	Otomotiv	Yetkili

Satıcıları	Derneği	(SOYS)	Arasında	Okul-Sanayi	İş	Birliği’nin
Protokolü	İmzalandı

  Valiliğimiz himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Samsun Otomotiv Yetkili 
Satıcıları Derneği (SOYS) arasında uygulanacak olan Okul-Sanayi İş Birliği’nin Protokol İmza 
Töreni, Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit ve Samsun 
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (SOYS) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koçak’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi.  

 İmzalanan protokolle, Otomotiv Gövde ve Otomotiv Boya bölümü olan Çarşamba Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesinde Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Eğitim Atölyesi 
kurulmasını, okulun eğitsel, sosyal ve ekonomik gereksinimlerinin giderilmesi yolu ile güçlen-
dirilmesini, otomotiv gövde ve otomotiv boya sektörünün ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünü 
yeni teknik ve yöntemlere dayalı olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Sayın Valimiz, 
ülkemizde son dönemde atılan adımlarla birlikte iş gücü piyasasının mesleki eğitimin tüm sü-
reçlerine dâhil edildiğini ve bunun da eğitim, üretim ve istihdam ilişkisini oldukça güçlendirdi-
ğini ifade ederek, “Mesleki eğitimin gelişmesi ve büyümesi istihdamın artmasına, gençlerimizin 
geleceğe daha güvenle bakmasına ve üretimin artmasına katkı sağlıyor. Bu ve benzeri proto-
koller de sektörler ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında daha güçlü ve kapsayıcı bir 
bağ kurulmasına vesile oluyor. Böylelikle öğrencilerimiz hem iş gücü piyasasının talep ettiği 
beceri, yetkinlik ve yeteneklerle çok daha iyi donatılıyor hem de mezun olduktan sonra çok 
daha kolay istihdam edilebiliyor. Bu hem sektör, hem öğrencilerimiz hem de ülkemizin ekono-
misi için oldukça önemli bir kazanımdır.” dedi.
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ERASMUS+ AKREDİTASYONU

>	 	OKUL	EĞİTİMİ	AKREDİTASYONU
Erasmus + Akrediyasyonu, Okul Eğitimi alanında sınır ötesi değişim ve 
işbirliği yapmak isteyen kurum/kuruluşlar için bir araçtır. Temel eğitim 
ve ortaöğretimde öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini destekle-
mek üzere hizmet içi eğitim ve işbaşı deneyimi faaliyetleri gerçekleştir-
mek ve ev sahipliği yapmak; yurt dışındaki okullarla öğrenci merkezli 
işbirliklerini ve öğrenme hareketliliğini  geliştirmek amaçlanmaktadır.

>	 	MESLEKİ	EĞİTİM	AKREDİTASYONU
  Erasmus + Akrediyasyonu Mesleki Eğitim alanında sınır ötesi 
değişim ve iş birliği yapmak isteyen kurum/kuruluşlar için bir araçtır. 
Öğrencilerin mesleki gelişimi ve istihdam edilebilirliklerini artırmak 
üzere yurt dışı staj ve eğitim hareketlilikleri gerçekleştirmek ve ev sa-
hipliği yapmak temel amaçtır. Mesleki eğitim ve Eğitim Yöneticileri için 
yurt dışı çalışma hizmet içi eğitim, iş başı eğitimi gerçekleştirmek ve ev 
sahipliği yapmak, uluslararası beceri yarışmalarına katılmak gibi amaç-
ları bulunmaktadır.

Müdürlüğümüz 2021 yılı Mesleki Eğitim ve Okul Eğitimi alanlarında Erasmus Akreditasyonu 
personel ve öğrenici hareketlilikleri için toplamda 296.164,00 Avro hibe desteği almaya hak 
kazanmıştır.

>	 MESLEKİ	EĞİTİM	AKREDİTASYONU

• Müdürlüğümüzün 2021 yılı  Mesleki 
Eğitim akreditasyonu kapsamında 11 Meslek 
Lisesi, konsorsiyumumuza dahil edilmiştir. 
• Müdürlüğümüzün 2022 yılı  Mesleki 
Eğitim akreditasyonu kapsamında 12 Meslek 
Lisesi, konsorsiyumumuza dahil edilmiştir. 

>	 OKUL	EĞİTİMİ	AKREDİTASYONU
• Müdürlüğümüzün 2021 yılı  Okul Eği-
timi akreditasyonu kapsamında 32 okulumuz, 
konsorsiyumumuza dahil edilmiştir.
• Müdürlüğümüzün 2022 yılı  Okul Eği-
timi akreditasyonu kapsamında 25 okulumuz, 
konsorsiyumumuza dahil edilmiştir. 
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mek üzere hizmet içi eğitim ve işbaşı deneyimi faaliyetleri gerçekleştir-
mek ve ev sahipliği yapmak; yurt dışındaki okullarla öğrenci merkezli 
işbirliklerini ve öğrenme hareketliliğini  geliştirmek amaçlanmaktadır.

>	 	MESLEKİ	EĞİTİM	AKREDİTASYONU
  Erasmus + Akrediyasyonu Mesleki Eğitim alanında sınır ötesi 
değişim ve iş birliği yapmak isteyen kurum/kuruluşlar için bir araçtır. 
Öğrencilerin mesleki gelişimi ve istihdam edilebilirliklerini artırmak 
üzere yurt dışı staj ve eğitim hareketlilikleri gerçekleştirmek ve ev sa-
hipliği yapmak temel amaçtır. Mesleki eğitim ve Eğitim Yöneticileri için 
yurt dışı çalışma hizmet içi eğitim, iş başı eğitimi gerçekleştirmek ve ev 
sahipliği yapmak, uluslararası beceri yarışmalarına katılmak gibi amaç-
ları bulunmaktadır.
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  Müdürlüğümüz tarafından yürütülmeye devam eden 	«İSTİHDAMA	YÖNELİK	AVRU-
PA	STAJI» projesi kapsamında Mesleki Liselerimizden 5 farklı alanda 25 öğrencimiz Belçi-
ka’da staj yaptılar. 

Müdürlüğümüz tarafından yürütülmeye devam eden 
«MÜLTECİ	ENTEGRASYONU	VE	ÇOK	KÜLTÜRLÜ	EĞİTİMDE	AB	YAKLAŞIMLARI» projesi 
kapsamında Okul eğitimi alanında eğitim veren okullarımızdaki 12 Öğretmenimiz Çek-
ya’da,  12 Öğretmenimiz İsveç’te eğitim aldılar.

“Mülteci	Entegrasyonu	ve	Çok	Kültürlü	Eğitimde	AB	Yaklaşımları”	
Erasmus	Projesi	Yaygınlaştırma	Faaliyeti	Programı	Gerçekleştirildi

  Mülteci öğrencilerin fazla olduğu okullarda öğretmen ve öğrencilerin çok kültürlülüğe 
yönelik farkındalık seviyelerini artırmak, mülteci öğrencilerin sosyal uyumunu, akademik başa-
rılarını ve okula devam oranlarını yükseltebilmek amacıyla hazırlanan “Mülteci Entegrasyonu 
ve Çok Kültürlü Eğitimde AB Yaklaşımları” projesinde 4 ilkokul ve 4 ortaokul olmak üzere top-
lam 8 konsorsiyum üyesi okul bulunmaktadır. 

 Proje kapsamında 2 yurt dışı hareketliliği yapılmıştır, katılımcılar bu hareketliliklerde yapılan-
dırılmış kurs faaliyetlerine katıldı. Bu hareketliliklerden birisi Çekya-Prag’a 4 ilkokuldan 13 katı-
lımcıyla, diğeri İsveç-Stockholm’a 4 ortaokuldan 12 katılımcıyla gerçekleştirildi. 

 “Mülteci Entegrasyonu ve Çok Kültürlü Eğitimde AB Yaklaşımları” Erasmus Projesi

Yaygınlaştırma Faaliyeti Programı’na katılan İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit, katıldıkları 
kurs faaliyeti ile öğretmenlerimizin, ulus ötesi öğrenme iş birlikleriyle pedagojik becerilerini, 
dil yeterliliklerini ve çok kültürlülüğe yönelik farkındalık düzeylerini geliştirme şansını yakala-
dıklarını, katıldıkları yurt dışı yapılandırılmış kurs programıyla mülteci öğrencilerle ilgili bilgi, 
beceri ve uygulama yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunduklarını ifade etti. Öğretmenle-
rimizin farklı ülkelerin eğitim sistemlerini ve mültecilere uyguladıkları müfredatları yakından 
tanıyıp kendi uygulamalarımıza entegre ederek müfredatımızın güçlenmesine yönelik çalış-
maları ilimizde yürüteceklerini ve bu gün yurt dışı deneyimlerini, öğrendikleri iyi uygulama 
örneklerini diğer öğretmenlerle paylaşacaklarını ifade eden Müdürümüz, yapılandırılmış kurs 
faaliyetine katılan 25 öğretmenimizi tebrik ederek; yapacakları çalışmaların ilimiz için hayırlara 
vesile olmasını diledi.

ERASMUS+ KA1 PROJELERİMİZ
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İstihdama	Yönelik	Avrupa	Stajı”	Projesi	Yaygınlaştırma
Programıyla	Birlikte	Tamamlandı

  5 farklı alanda öğrencileri yurt dışı stajına göndererek okullarımızın proje kapasitelerini 
ve katılımcıların istihdam edilebilirliklerini artırmak, Mesleki ve Teknik  Eğitim Staj Hareketliliği 
ile öğrencilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunmak, eğitim hayatından iş hayatına ge-
çiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırma amacıyla hazırlanan “İstihdama 
Yönelik Avrupa Stajı” Yaygınlaştırma Programıyla Birlikte Tamamlandı.  

Yaygınlaştırma programına katılan İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit,  yaygınlaştırma prog-
ramına dahil olan toplam 85 öğrenci ve öğretmenimizle bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü-
müz Murat Yiğit yürütülen başarılı çalışmalardan dolayı öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür 
etti.

Proje kapsamında 5 farklı okuldan ve alandan toplam 25 öğrencimiz  Belçika’da 12 gün staj 
yaptı. Altınkum  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi : Yiyecek İçecek Hizmetleri, Asarcık  Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi : Elektrik Elektronik Teknolojisi, Hasan Çakın  Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi : Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Cemal Yeşilyurt  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Hay-
van Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Şehit İlhan Hamlı  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi : Motorlu Araçlar 
Teknolojisi öğrencilerimiz okullarında kendi alanlarında aldıkları mesleki eğitimlerine ek olarak 
yurt dışı uygulama faaliyetlerini tecrübe ettiler. Bu yaygınlaştırma programı ile de bunu ilimiz 
genelinde anlatma fırsatı buldular.

 Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sınai Mülkiyet Birimi 17 ilçemizde 1.040 İdareci ve 750 
Öğretmenimize Sınai Mülkiyet Hakları ve başvuru süreçleri ile ilgili bilgilendirme eğitimleri verdi

Sınai	Mülkiyet	Hakları	(	Patent,	Faydalı	Model,	Marka,	Tasarım	)
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Türk Patent Kurumu 19 Mayıs Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Patent Farkındalık Çalıştayında 
Sınai Mülkiyet Hakları konusunda 2017-2021 yılları arasında Ali Emine Kahvecioğlu MTAL “Sam-
sun ili Faydalı Model Birincisi”  Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Samsun ili Tasarım Birincisi  ödül-
lerini almışlardır.

Patent-Faydalı Model, Marka, Tasarım 

( Patent-Faydalı Model, Marka, Tasarım ) 

  Temel 
Eğitim 

Orta 
Öğretim 

Din 
Öğretim

i 

Halk 
Eğitim 

Olgunlaşma 
Enstitüsü  

Mesleki 
Eğitim TOPLAM 

Tescil Edilen Marka - 8 - 5 - 47 60 
Tescil Edilen Tasarım 5 30 - 4 600 2 641 
Tescil Edilen Faydalı Model - 1 - - - 7 8 
TOPLAM  5 39 - 9 600 56 709 

TOPLAM TESCİL EDİLEN ( Faydalı Model-Marka-Tasarım ): 709 
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Teknofest	2022	Yolculuğumuz	Doludizgin	Devam	Ediyor…

 TEKNOFEST 2022 Festivalinin ilimizde düzenleneceğinin açıklanmasının ardından baş-
ladığımız yolculuğumuz doludizgin devam ediyor. Ekim-Aralık aylarında il genelinde TEKNO-
FEST konusunda farkındalık artırılması yönündeki hazırlık çalışmaları meyvesini verdi. İlimiz 
32.030 başvuru ile Türkiye genelinde öğrenci başına en çok başvuru yapılan İl oldu. Akıllı Ula-
şım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması ve Tarım Teknolojileri Yarışması, Engelsiz Yaşam 
Teknolojileri Yarışması, Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarış-
ması ve Turizm Teknolojileri Yarışması olmak üzere 8 yarışmada 4.458 projenin ön değerlendir-
me raporu ve proje tanıtım videosu teslim edildi. 551 takımımız ön değerlendirme aşamasını 
geçerek Proje Detay Raporu aşamasına kaldı. 
TEKNOFEST kapsamında düzenlenen; İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Karma Sürü Simülas-
yon Yarışması, Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması, Liseler Arası İnsansız 
Hava Araçları Yarışması, Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması, Robotaksi-Binek Otonom 
Araç Yarışması, Roket Yarışması, Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışması, Sanayide Dijital Teknolojiler Ya-
rışması, Savaşan İHA Yarışması, TAKE OFF Uluslararası Girişim Zirvesi, Travel Hackathon, Uçan 
Araba Yarışması, Ulaşımda Yapay Zekâ Yarışması, Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması, Ro-
botik Yarışmaları, Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması, Türkiye Drone Şampiyonası, World Drone 
Cup ve Hack Karadeniz yarışmalarında ise takımlarımızın başvuru süreçleri devam etmektedir.

Söz	İle	Dergisi	2.	Sayı

 Eğitim Sanat ve Edebiyat Dergisi “Söz ile” nin ikinci sayısı çıktı. 19 Mayıs 1919 temasıyla 
mayıs ayı içinde yayımlanan dergimizin ikinci sayısında;  öğretmen, öğrenci, akademisyen ol-
mak üzere geniş bir yazar kadrosu yer aldı.  Makale, öykü, deneme, şiir, inceleme, tanıtım gibi 
türlere yer verilen “Söz ile”  şehrimizdeki tüm eğitim kurumlarına ve 81 ilimizin Milli Eğitim 
Müdürlüklerine ulaştırıldı.

“Milletin Bağımsızlığını,
Yine Milletin Azim Ve Kararı Kurtaracaktır.”
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