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 Ülkelerin gelecek hedeflerinin büyük kısmını gelecekte istihdam 

olacak işgücünü nitelikli olarak eğitmek yer almaktadır. Bunun en sür-

dürülebilir yöntemi ise mesleki eğitim ile mümkündür. İnsan kaynağını, 

nitelikli işgücüne dönüştürerek, işgücü piyasasında yer almalarını sağ-

lamanın zorunluluğu, bu bağlamda mesleki eğitimin önemini daha be-

lirgin bir şekilde ön plana çıkarmıştır. Dolayısıyla Türkiye’nin küresel 

ölçekte rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyulan insan kaynağı açısından 

mesleki ve teknik eğitimin oynayacağı rol çok önemlidir. 

 Bilginin baş döndürücü bir şekilde yeniden üretilmesi, yer değiş-

tirmesi ve eskimesi, üretim yöntemleri ve teknolojideki değişimler ve iş 

piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak dinamik bir yapı sergileyen ça-

lışma hayatı için, nitelikli insan kaynağı ihtiyacı için bir mesleğe yöne-

lik eğitimin önemi giderek artmaktadır. Bu bağlamda, mesleki eğitimin 

kapsamını ve içeriğini, reel ekonominin ihtiyaçlarına göre dönüştürerek 

mesleki eğitimi, insan kaynakları politikaları bağlamında yaygınlaştır-

mak gerekmektedir. Çünkü mesleki ve teknik eğitim, insan kaynakları-

nın niteliğini yükseltilmesindeki en önemli faktördür. 

AmasyaMemArge AmasyaMemArge 
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 Bu bağlamda mesleki eğitimi, geleceği kucaklayacak bir vizyonla 

planlamak, ülkemizde insan odaklı kalkınmanın gerçekleştirilmesinde 

kritik bir rol üstleneceği öngörülebilir. Rekabetçi ve inovatif karakterli 

sürdürülebilir ekonomik bir model ve kalkınma için, insan kaynakları 

planlaması için işgücünün nitelikli bir şekilde eğitilebilmesinde doğru 

planlanmış bir mesleki eğitimin kurgulanması, günümüzde zorunluluk 

arz etmektedir. 

 Milli Eğitim Bakanlığı Bakanımız Mahmut ÖZER öncülüğünde; 

mesleki ve teknik eğitime gereken önemi vurgulayan büyük ölçekli bir-

çok projeye eş zamanlı olarak başlangıç yapmış, mesleki ve teknik eği-

timin günümüz dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak iş gücünü yetiştir-

mek için atılıma geçmiştir.  

 Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi olarak Bakanlı-

ğımızın gündeminde bulunan konu başlıklarında çalışmaları öncelikli 

hale getirerek özellikle eTwinning, Tubitak, Teknofest, OKA, DOKAP, 

SOGEP, Erasmus + projelerinde bu konu başlıklarını işlemeye özen 

göstermektedir.  

 Yapılan bu kıymetli çalışmaları organize eden, yürüten ve görünür 

hale getiren Müdürlüğümüz ARGE ekibine teşekkürü bir borç bilirim. 

Yapılan çalışmaların Amasya’mıza ve değerli halkına hayırlı olmasını 

dilerim… 

     Mehmet TÜRKMEN 
Amasya İl Milli Eğitim Müdürü 

AmasyaMemArge AmasyaMemArge 
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İlimizde eğitim öğretim hizmetleri veren okul ve kurumlarımıza 
ait bilgilere kolay erişim sağlamak amacıyla Müdürlüğümüz AR-GE 
Birimi Yazılım Geliştirme Ekibi tarafından geliştirilen ve 2022 yılında 
kullanıma açılmış olan Amasya Takip Sistemi (ATS) kamuoyuna        
tanıtıldı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürü    
Mehmet TÜRKMEN ve il genelindeki eğitim yöneticilerinin              
katılımıyla bir lansman toplantısı yapıldı.  

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bilgi ve iletişim teknolojilerinde 
yaşanan değişim ve dönüşüm süreçlerine eğitim sistemimizin uyumunu 
sağlamak amacıyla özellikle son bir yılda eğitimde dijitalleşme        
hamleleri başlatılmıştır. Bu bağlamda, Amasya Takip Sistemi dijital             
dönüşümün eğitime adaptasyonunun güzel bir örneğidir.  Birden fazla 
modülü bulunan ATS’nin Amasya Projeler Modülü, e-Zümre, Sınav 
Analizleri Modülleri YKS-LGS, Taşımalı Araçlar, Denemeler,            
Personel, İstatistik modülü başta olmak üzere ilimizde eğitimle ilgili 
birçok bilgi yer almaktadır. 
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İl Müdürümüz konuşmalarında: 

       "Veriye dayalı yönetişim ve sürekli iyileştirme olarak kısaca ifade edebileceğimiz 
Amasya Takip Sistemi tanıtım toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. 

        Sayın Bakanımız Mahmut ÖZER’in 
Bakanlığımızca uygulamaya konulan  
kalite güvence sistemi hakkında; 
"öncelikli amacımız okullarımızda kalite 
kültürünü geliştirmek, böylece            
kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için 
onlara   destek vermektir.  Her bir      
okulumuzu nihayetinde eğitim verdikleri 
alanlarda birer mükemmeliyet merkezine 
dönüştüreceğiz. Sonuç olarak bu       
okullarımız, diğer okullarımız için de rol 
model    olacaklar ve geliştirdikleri iyi 
örnek ve     uygulamalar diğer           
okullarımızda yaygınlaştırılacak ."      

İfadeleri eğitim kurumları için oldukça önemli bir adımdı. Biz bu anlayışı il çapında bütün 
kurumlarımızda gerçekleştirerek yayılımını sağlıyoruz. Farklı programlarda Sayın           
Bakanımızın "Bizim gibi ülkeler için tek seferlik büyük reformlar yerine sürekli küçük      
iyileştirmelerin daha etkin olduğu kanaatini taşıyor.  Sürekli iyileştirme kültürünü hâkim 
kılmalıyız" diyor.  Yine başka bir platformda Sayın Bakanımıza yöneltilen bir soruya 
"Bakanlık olarak derdimiz sürekli süreci iyileştirmek, kaliteyi artırmak " diyor. Sayın      
Bakanımızın odaklandığı bu noktaları iyi anlamak ve hayata geçirmek inancını taşıdığımız 
için; 

      Biz de Bakanımızın sürekli iyileştirme ve kaliteyi artırma politikasına odaklandık.     
Sayın Bakanımızın gelişinden itibaren  "sistem değiştirmektense sürekli iyileştirme,         
değişen ve gelişen dünyada öncü olma noktasındaki politikaları, çalışmaları, gayretleri ve 
felsefesi de bizim çalışmalarımızda strateji ve yönümüzü belirlememizde, uygulamaları-
mızda yol gösterici oldu. Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, sürekli iyileştirmeyi 
sağlayabilmek, ilimiz genelinde süreci nitelikli yürütebilmek ve kaliteli bir sonuç alabilme 
adına mevcut durumu görebilmeli ve verilerin analizini sağlıklı bir şekilde yapabilmeliy-
dik. Biz buna kısaca verilerin toplanması aşaması da diyebiliriz. Yaklaşık 8 ay önce bu     
konuda yoğun çalışmalarımız oldu. Elimizde zaten var olan verileri bir araya getirdik.    
Sahadan verileri ve beklentileri alabilmek için de tüm başlıklarda üniversite ve iş birliği 
yapılan diğer kuruluşların da katılımıyla çalıştaylar yaptık. Özetle yoğun bir veri toplama 
süreci yaşadık. İkinci aşama Bakanlığımız politikalarını sahada planlı bir şekilde uygulaya-
bilmek için Bakanlığımız hedeflerinin önceliklendirilmesi, verileri tasnif etme ve dağınık 
verileri anlamlı bir parça haline getirme aşaması, Üçüncü aşama ise performans göstergele-
rimiz ve alt kırımlarının belirlenmesiydi. 
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 ATS ile eğitimde; şeffaf, güvenli, sürekli gelişen ve kalitenin güvence altına alındığı 
bir döneme de atım atmış durumdayız. Huzurlarınızda yazılım için gayret eden mesai       
arkadaşlarıma, Şube Müdürümüz Alparslan Kanar'a, kodlamada büyük emek sahibi Erdi 
Kalleci ve verileri toplamada Fırat Yılmaz'a ve tüm ARGE strateji birimine;Basın Yayın ve 
Halkla İlişkilerden sorumlu  Şube Müdürü Hayriye Tüfekci'ye ve kurumumuzun Basın     
Birimine tekrar teşekkür ediyorum. 

      20 yıldan fazla kalite yönetişim süreçlerinde okullarımızda ve genel müdürlüklerimizde 
bir kalite gönüllüsü olarak güzel insanlarla birlikte koşturdum. Şimdi de Amasya İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak kalite izleme değerlendirme sürecinde katkılarınızla güzel 
örneklerden olmayı arzu ediyoruz. 

 Verilerin depolanması süreci bir noktaya geldikten sonra artık verilerin analizi, geriye 
dönük 3 ve 5 yıllık veriler ile kıyaslamaların yapılması, hedeflerle karşılaştırılması         
sonrasında yeniden eylem planları ve hedeflerin belirlenmesine çalışılmıştır. Veri analiz    
sonuçları periyodik olarak izlenerek, incelenerek tespit edilen eksiklikler hakkında düzeltici 
faaliyetler başlatılacaktır. Ölçemezseniz anlayamazsınız. Anlayamazsanız kontrol            
edemezsiniz. Kontrol edemezseniz daha iyiye götüremezsiniz. Bu nedenle süreçte verilerin 
anlamlı parça bütün ilişkisi içerisinde kritik edilmesi/değerlendirilmesi önümüzdeki          
süreçlerde ciddi iyileştirmelere zemin hazırlayacaktır. Önümüzdeki dönem ve dönemlerin 
dün, bugün ve yarın ekseninde sürekli iyileştirme mantığıyla yönetilmesi böylece mümkün 
olacaktır. Ayrıca bu sistemle verilere ulaşma noktasında zaman ve mekân kavramına        
bağımlılığı da ortadan kaldırmak, değişen ve gelişen dünyamızda teknoloji araçlarını       
kullanmak, dijitalleşmeye ayak uydurmak hatta bir adım öne geçmek hedeflerimiz arasında-
dır. Kısaca ATS farklı veri tabanlarında e-okul, mebbis ösym'de bulunan veriler ile Milli 
Eğitim Müdürlüğümüz Ölçme ve Değerlendirme Birimince yapılan sınavların ve okul ve 
kurumlarımız tarafından girilen verilerin birlikte değerlendirilebildiği ve sonuç olarak da 
yapılan iyileştirmelerin izlenebildiği bir web uygulaması olarak özetlenebilir. 

      Malumlarınız olduğu üzere Bakanlığımız eğitim politikası içinde yer alan eğitimde     
dijitalleşme adımları da hızla atılmaktadır. Bu noktada 2017 yılından itibaren Bakanlığımız 
Din Öğretimi Genel  Müdürlüğünce Sayın Nazif Yılmaz döneminde uygulanmaya başlayan 
KTS (Kalite Takip Sistemi) ile okullar eylem birlikteliği içerisinde Genel Müdürlükçe nasıl 
izlendiği/takip edildiği en güzel örneğimiz ve ilham kaynağımız olarak ifade edilebilir. Yine 
EBA, e-okul, ÖBA, e-yaygın vb. dijital WEB uygulamaları bunlardan bir kaçıdır. Yerelde 
dijitalleşme, hızlı veri transferi ve bu verilerin yorumu bütün kurumlar için önem arz etmek-
tedir. Amasya Millî Eğitim Müdürlüğü, ATS WEB Uygulaması yazılımını hizmete sunarak 
Amasya'da eğitim adına bütün verileri tek dijital platformda arşivlemiş, kurumsal bir hafıza 
oluşturulmasını sağlamıştır. Süreç siz Valimizin kıymetli destekleri ve makamlarınızın da 
olurları ile daha da anlamlandırılmıştır. Bu vesileyle Sayın Valim şahsınıza, strateji            
birimimize, İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, 
veri girişlerine sağladıkları katkı dolayısıyla teşekkür ediyorum. Amasya Takip Sistemi     
yazılımı kendi insan kaynaklarımız, Müdürlüğümüz ARGE Birimi tarafından hazırlanmıştır. 

      ATS WEB uygulaması ile veri yönetiminin önemi her geçen gün meyvelerini verecek, 
geleceğe yönelik oluşturulacak eğitim politikamızda stratejimizin belirleyici unsuru         
olacaktır. WEB uygulamamız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun hükümleri ve 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Belgesi politika            
belgesinde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanan ve bilgi güvenliği ilkeleri;         
gizlilik, kullanılabilirlik ve bütünlük kavramları doğrultusunda yapılandırılmıştır. 

      Bu kurumsal hafıza ve arşiv ATS ile hem bizlerin hem Valiliğimiz 'in, hem de           
Bakanlığımızın Amasya'daki eğitim süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilebilmesi      
açısından dün ile bu günü kıyaslamaya, karşılaştırmaya ve sürekli iyileştirmeye yardımcı 
olurken yarınların daha planlı, daha güvenli ve sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. 
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 Tanıtım Programında konuşma yapan Amasya Valisi Sayın Mustafa MASATLI:     
" İlimizde eğitim sistemine yönelik yeni bir uygulamanın tanıtımı için bir araya gelmiş    
bulunuyoruz. Dijitalleşen dünyada hemen hemen her şeyi, teknoloji ekseninde yapmaya 
ve ona göre değerlendirmeye başladık. 

      Sayın Milli Eğitim Bakanımızın da ifade    
ettiği gibi sistemi değiştirmektense, yeniliklerle 
daha da iyileştirelim.  

 Bu noktada eğitim sistemimizin Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geldiği    
önemli noktayı, hepimiz gözlemliyoruz. 

      Artık devasa, fiziki imkânları olan, gençlerin 
tüm teknolojik ihtiyaçlarını sağlayan okullar  
yapıyoruz. Her türlü araştırma, geliştirme,       
laboratuvar, sosyal ve sportif faaliyetleri        
okullarımızın içerisine yerleştirip,                    
öğrencilerimize bilimsel, fiziksel, psikolojik    
açıdan ihtiyaçları ne ise, okullarımızda bunu   
uygulamaya çalışıyoruz. 

      Dijitalleşen dünyada her şey süratli bir şekilde gelişiyor. Bunun için çağa ayak         
uydurmamız gerekiyor. Yani, verilere anında ulaşmak, bu verileri anında                        
değerlendirebilmek ve verilerden anında sonuçlar çıkarıp, bir eksiğimiz ve yanlışımız ya 
da hedeflerden sapmayla ilgili bir sorunumuz varsa, süratle bunları da çözmemiz            
gerekiyor. 

     Doğru verileri elde etme, yorumlama ve ortaya koyduğumuz çalışmalar, ülke milli    
eğitimine de olumlu katkı sunacaktır. Geliştirilen projemiz ile İlimizdeki eğitimi; her yanı 
ve yönüyle bu sistemden takip etme imkanı bulacağız. 

      Ben bu sistemin İlimizin milli eğitimine çok katkı sunacağını düşünüyorum. Eğitim 
camiamız bu sistemi iyi çalıştırarak, sistemden çıkarttığımız sonuçlara göre eksiklerimiz, 
yapılması gerekenler veya daha fazla neler yapabiliriz, onunla ilgili kanaatler sunacak ve 
ona göre çalışmalarımızı yürüteceğiz. 

     Bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, 
ARGE ofisine ve  emeği geçenlere teşekkür ediyor, Amasya Takip Sistemi'nin öncelikle 
Amasya'mıza ve Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandılar. 
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 Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi Şube        

Müdürü Alpaslan KANAR ve Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Bedir 

ARSLAN başkanlığında ARGE Birimi personelleri ve Gökhöyük Şehit          

Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alan öğretmen ve ziraat 

mühendislerinden oluşan bir ekip Eskişehir, Bursa ve Yalova’daki tarım         

alanında gerçekleşen farklı uygulamaları yakında ziyaret etmek, ilimize ve tarım 

meslek lisemize aktarılacak yeni alanları keşfetmek üzere ziyaret                   

gerçekleştirmiştir.  

 Eskişehir’de mor patates ekim sahaları, kuşkonmaz ekim sahaları, yeni    

nesil bio gübre tesisleri ziyaret edilmiştir. Bursa’da Hamidiye Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi ve uygulama alanları ziyaret edilmiş olup ilimiz tarım lisesi     

yetkilileri ile beraber fikir alış verişinde bulunulmuştur. Yalova’da Tarım ve    

Orman Bakanlığına ait mantar üretim tesisleri ve kapalı-açık mekân çiçek        

yetiştiriciliği alanları ziyaret edilmiştir. Ekip gerçekleştirilen imceleme            

gezisinden sonra iyi uygulamaları Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde gerçekleştirilmesi için çalışmalarına     

başlamıştır.  
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 Gökhöyük Şehit Cemalettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
bünyesinde kapalı alan mantar yetiştiriciliği atölyesi kuruldu. 

 AR-GE ve İnovasyon Çalışmaları kapsamında İl Müdürlüğümüz 
ve Okulumuz işbirliği ile hayata geçirilen Kapalı Alan Mantar            
Yetiştiriciliği ile okulumuz öğrenci ve öğretmenleri hasat yapmaya    
başlamıştır.      

  İl Millî Eğitim Müdürümüz kapalı alan mantar yetiştiriciliğine 
başlayan Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir MTAL'nin mantar     
bahçesini gezerek incelemelerde bulundu. Okul idaresi, öğretmen ve 
teknik personelden bilgiler alan İl Millî Eğitim Müdürümüz: "Üretimin 
her alanında meslek liselerinin imzalarının olması bizleri ziyadesiyle 
memnun ediyor. Bakanlığımızın eğitim politikalarından bir tanesi olan 
"Gelecek Meslek Liselerinde Gelecek Tarımda"  sloganıyla yetişen    
öğrencilerimizle geleceğe güvenle bakıyoruz. Meslek liseleri üreten 
Türkiye'nin bir yüzü olmaya devam ediyor." vurgusunu yaptı. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif 
Hakları Genel Müdürlüğü         
tarafından finanse edilen Gele-
cek Gençlerin Kültür Endüstrile-
ri Programı kapsamında Amasya 
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait 
“Ayna Dünyalar Amasya      
(ADA Film Atölyesi) Projesi”           
desteklenmeye hak kazanmış-
tır.  Atölye kurulum ve Eğitim 
faaliyetlerinin Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Telif Hakları Genel 

Müdürlüğü Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Programı tarafından ve 
Atölye donatım ekipmanlarının Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilmiş olan proje                  
kapsamında Amasya Torumtay Mesleki ve Anadolu Lisesi Radyo           
Televizyon Bölümüne GreenBox (Yeşil Stüdyo) teknolojisi ile donatılmış 
bir laboratuvar kazandırılmıştır. Öğrencilerin mezun olduktan sonra        
sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek teknolojileri yakında tanımaları,      
tecrübe etmeleri ve sektörde aranan nitelikli iş gücü haline dönüşmelerini 

sağlayacak bu stüdyo,       
onların istihdam edilebilir-
liklerine katkı sağlayacaktır.  
 

 Proje kapsamında öğrencilerin yaratıcılıklarını ön plana çıkaracak    
eğitimler ve        uygulama çalışmaları  yapılacaktır. Eğitim ve etkinlik         
çalışmaları Müdürlüğümüz      ARGE birimi tarafından    organize          
edilmektedir.  
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"Yenilenebilir enerjiye açız, fosil yakıtlara TOGG'uz" 
 
 Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) koordinesinde ve  Batı 
Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Orta Karadeniz Kalkınma 
Ajansı (OKA) ve 10 ilin İl Millî Eğitim Müdürlükleri iş birliğinde 
"@VOCATLON Projesi Mesleki Girişim Maratonu" Kastamonu'da 
gerçekleştirildi. 

 
 İlimizi temsilen 
Merzifon Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi Elektrik-
Elektronik         
Teknolojisi Alanı               
öğrencilerimizden 
oluşan proje ekibi 
yarışmaya katılarak 
10 ilden 22 grubun 
arasından 3. oldu.  
 

Öğrencilerimize Merzifon   Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür 
Yardımcısı Ümit Altıntaş rehberlik etti. 
 
Projeleriyle öğrencilerimiz yerli ve millî elektrikli aracımız TOGG'dan 
aldıkları ilhamla elektrikli araçların şarj istasyonlarının çoğalacağı,   
yolların ve kültürlerin kesiştiği Merzifon'un elektrikli araç şarj üssü 
olacağı fikriyle yola çıktılar. 
 
 Öğrencilerimiz projelerinde dikey rüzgar türbinleri ve güneş panelleri 
kullanarak tamamen yenilenebilir enerji kullanacak; ilimize, ülkemize 
katkı sağlamayı hedeflemekteler. Yaptıkları sunumla projelerinin      
kullanıma geçtiğinde kısa sürede yatırım maliyetini karşılayacağını ve 
İlimiz Merzifon ilçemizin cazibe merkezi haline getireceğini              
hedeflemekteler. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul idaremizi 
kazanmış oldukları başarıdan ötürü tebrik ediyoruz. 
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BAĞIMLI DEĞİLİM YETERLİYİM 
  

Günümüzde teknoloji-insan ilişkisi git gide yoğunluğu ve            
çeşitliliği artan boyutlara ulaşmış durumdadır. Teknolojik gelişmelerin 
hayatlarımıza yansıyan olumlu yönleri ve sunduğu imkânlar              
yadsınamazken, teknolojinin aşırı ve kontrolsüz kullanımı da berabe-
rinde birçok problemi getirmektedir. Teknoloji bağımlılığı olarak da     
bilinen teknolojinin aşırı kullanımı bireylerin sosyal ve fiziksel hayatını 
olumsuz etkilemektedir. Bu bağımlılık türü her yaşta ve cinsiyette      

görülebilmekte ve 
gerekli önlemler ile 
teknolojinin akılcı ve 
kontrollü kullanımı 
konusunda farkında-
lık oluşturulmadığı 
takdirde sosyal,      
fiziksel ve ruhsal 
problemler            
oluşturabileceği    
unutulmamalıdır. 
 
 
Bu bağlamda,        
Emniyet Genel     

Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanmış olan         
protokol gereğince Amasya ilinde de ilgili emniyet personelleri okulları     
ziyaret ederek     bilgilendirme sunumları yapmakta, öğrencilerle          
etkileşimde bulunmakta ve onları teknolojinin güvenli ve sağlıklı       
kullanımı konularında bilgilendirmektedir.  
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Temel amacı toplumun her bir ferdinin interneti ve teknolojiyi     
güvenli, faydalı, etkili şekilde kullanmalarını sağlamak olan SİBERAY 
projesi Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği 
ile yürütülmektedir.  

 Çocuklarımız ve gençlerimizin çevrimiçi riskler konusunda        
yeterince bilinçli olmaması, bu risklerle karşılaştıklarında nasıl tepkiler 
vermeleri gerektiğini bilmemeleri ve internete herhangi bir denetim ya 
da kontrol olmaksızın sınırsız erişim sağlayabilmeleri onları siber       
suçlarla karşılaşma ihtimallerini artırmaktadır. Bu sebeple, İç İşleri     
Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle     
öğrencilerde siber güvenlik, teknoloji kullanımı, sosyal medya         

kullanımı, siber zorbalık ve 
teknoloji bağımlılığı gibi 
konularda farkındalık      
oluşturmak ve internet,     
ekran, teknoloji bağımlılığı 
gibi kişiye ve topluma zarar 
veren alışkanlıklarla, siber 
zorbalıkla ve her türlü siber 
suçlarla eylem daha        
oluşmadan mücadele etmek 
amaçlanmıştır.  
Bu bağlamda, ilimizde de 
Siber Suçlarla Mücadele    
Birimi personelleri okulları 

ziyaret ederek bilgilendirme sunumları yapmakta, öğrencilerle             
etkileşimde bulunmakta ve onları teknolojinin güvenli ve sağlıklı kulla-
nımı konularında bilgilendirmektedir. Amasya İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü Strateji Geliştirme Ar-Ge Birimi de bu proje için gerekli olan         
organizasyon ve temasları sağlamaktadır. 
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Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü tarafından British Council ve Sabancı Vakfı iş birliği ile     
düzenlenen, İngilizce öğretmenlerinin mesleki ve alan gelişimlerinin ve 
işbirliklerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen “English                  
Together” (Birlikte İngilizce) projesi öğretmen eğitimleri Amasya’da 
devam ediyor. 

Proje kapsamında eğitici eğitimi alan İngilizce öğretmenleri         
liderliğinde kurulan Mesleki Gelişim Toplulukları sayesinde ilkokul, 
ortaokul ve liselerde görev yapan İngilizce öğretmenlerimize sınıf içi 
uygulamalarının verimini artırma ve yeni öğretim tekniklerini uygula-
ma noktasında kendilerini geliştirme imkânı sağlanmıştır. Buluşmalar 
sırasında öğretmenler mesleki deneyimlerini, sorunlarını, fikirlerini 
meslektaşlarına aktarıyor. Bu sayede, Türkiye genelinde olduğu gibi 
Amasya’da da öğretmenlerimiz mesleki ve alan gelişimleri konusunda 
sürekli etkileşim halinde bulunuyor.  
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Bu İşte Bir Oyun Var 
 

Matematik ve Fen Bilimleri derslerinin öğretiminde farklı         
yöntemler kullanarak, öğrencilerin ilgi, istek ve motivasyonlarının     
artırılmasına katkı sağlamak, yaparak yaşayarak öğrenmeye yardımcı 
olmak, her ay bir kitabın okunmasını ve seçilen bir zekâ oyununun    
oynatılmasını sağlamak amacıyla “Bu İşte Bir Oyun Var!” projesi   
uygulanmaya başlanmıştır. Kayabaşı Şehit Veysel Aslan                   
Ortaokulu’nda başlatılan projede her ay farklı kazanımların oyunlar ve 
hazırlanan etkinlikler yoluyla öğretiminin sağlanmasının yanında    
öğrenciler her ay seçilen bir kitabı okuyup, farklı bir zekâ oyunuyla 
tanışıyor. 
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Deneyerek Öğreniyorum 
 
 Okul öncesi öğretmenlerinin öğrencilerine, deney yaptırma      
aracılığıyla, fen ve doğa ile ilgili kavramları verirken aynı zamanda 
araştırma, problem çözme, bilimsel ve çok yönlü düşünme gibi         
bilimsel süreç becerilerini ve kendini ifade etme, özgüven               
duygusunun gelişmesi gibi özellikleri kazandırmanın amaçlandığı 
“Deneyerek Öğreniyorum” projesi Ayşe Kadir Kutlu Kızılay          
Anaokulu ve İl Özel İdaresi Anaokulunda uygulanmaya başlanmıştır. 

 

Her bir öğrencinin deneyini yaparken aynı zamanda sunduğu ve 
her deney sürecinden sonra öğrenme süreçleriyle alakalı resim        
defterlerine deneyi ve ne hissettiklerini anlatan resimleri yaptığı      
projenin sonunda öğrencilerin deneylerle ilgili yaptıkları resimlerin ve 
yazılı şekilde deneylerin, “Öğrenci Gözünden Deneyler” isimli e-kitap 
haline getirilmesi planlanmıştır. 
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Minikler STEM İle Büyüyor 
 

Okul öncesi eğitimde öğrencilerimizi bilimle buluşturmak, proje 
tabanlı eğitim ortamları sunmak, akademik çalışmaların temelini    
oluşturmak, her bir öğrenciye başarma duygusunu yaşatmak ve      
ürettikleri projeleri kendilerinin sunmasına olanak vererek özgüven 
kazanma fırsatını yakalayabilecekleri bir zemin oluşturmak adına 
“Minikler STEM İle Büyüyor” projesi yürütülmektedir. 

 
 Yürütücülüğünü, 65 Bin Dev     
Öğrenci Anaokulu, Ayşe Kadir Kutlu 
Kızılay Anaokulu ve Vedia Zeren     
Anaokulundaki öğretmenlerimizin    
yaptığı projeye ilimizde toplam yedi 
anaokulu dâhil olmuştur. Her ay          
belirlenen temalar çerçevesinde,        
öğrencilerle birlikle çalışmalar            
yapılıyor. Velilerin de dâhil edildiği     

etkinliklerde öğrenciler ürünlerini her ay 
sonunda okulda sergiliyor.  
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Oyunlarla Matematik Atölyesi 
 

“Matematik Seferberliği” kapsamında, okul öncesi öğretmenlerine erken 
çocukluk döneminde matematiğin önemini kavratmak, hayatımızda               
matematiğin yerini anlatmak ve öğrencilerle sınıf içinde ve doğada                
yapılabilecek matematik etkinlikleri göstermek amacıyla Müdürlüğümüz      
AR-GE Birimi tarafından “Oyunlarla Matematik Atölyesi” yapıldı. 

 
Okul öncesi öğretmenlerine yönelik yapılan bu faaliyet Anadolu            

Üniversitesi Okul Öncesi eğitimi Anabilim Dalından Prof. Dr. Serap             
ERDOĞAN tarafından 3-4 Aralık tarihlerinde iki grup olmak üzere toplam 60 
tane okul öncesi öğretmeninin katılımıyla Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
Konferans Salonunda gerçekleştirildi.  

“Hayatımızda Matematiğin     
Yeri” ve “Çocukların Matematik 
Atölyesi” sunumu ile başlayan 
etkinlik, Ayşe Kadir Kutlu        
Kızılay Anaokulu’nun            
bahçesinde “Doğada Keşfedilen 
Matematik” etkinlikleriyle ve 

anaokulundaki bir sınıfta 15     
öğrenci ile yapılan “Çocuklar 
İçin Matematik Etkinliği”        
çalışmaları ile devam etti.        
Etkinlik, eğitimci ile okul öncesi 
öğretmenlerinin eğitimi           
değerlendirmesi ve İl Millî    
Eğitim Şube Müdürü Alparslan 
KANAR’ın Prof. Dr. Serap     
ERDOĞAN’a plaket vermesi ile 
son buldu. 
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E-Dergi 
 
 Lise düzeyindeki öğrencilerimizin matematiğe karşı ilgisini           
artırmak, matematiğin sayılar ve sembollerden ibaret olmadığını         
göstermek ve geçmiş tarihlerden günümüze kadar matematiğin hangi 
şartlarda nasıl ilerlediğini anlatmak adına bir e-dergi hazırlanmıştır. 
 
 Lise öğrencilerimize yönelik olarak hazırlanan ve ilk sayısını       
çıkardığımız “Matematiğin Ardındaki Kapılar” isimli e-dergi de ilimiz 
genelinde dört ilçe ve merkez okullarımızdan öğretmen ve öğrencileri-
miz birlikte çalışıp içerik oluşturmuşlardır. Lise matematik öğretmenle-
rimiz ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge personellerinden matematik 
öğretmeni Emine Duman’ın düzenlemesini yaptığı e-dergi, matematiğe 
dair güzel ve ilginç konular içeriyor.  
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 Amasya Üniversitesi işbirliği ile Müdürlüğümüz tarafından "Boya 
Kalemimle Anlattıklarım" projesini hayata geçirilmektedir. Projede 
okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan eğitimcilere, resimleri  
işlemeyi, onlara bir anlam yüklemeyi, başka bir anlatım tarzıyla          
çocuğun resim kâğıdını kullanmasından başlayarak metin, renk ve      
resimler arasında bir bağ oluşturmasından yola çıkarak görsel            
okur-yazarlık eğitiminin öğretilmesi amaçlanmıştır. Boya Kalemimle 
Anlattıklarım Projesi kapsamında merkez ilçede görev yapan 44 okul 
öncesi öğretmenlerimize resim yorumlama eğitimi Amasya               
Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Özdemir KARABAY tarafından         
verilmiştir.  
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 Sadece bilen değil, öğrendiği bilgiyi uygulamaya        
dökebilen, tüketen değil üretken nesiller yetiştirmek amacıyla 
birimimiz koordinesinde Ovasaray İlkokulu öğretmeni       
Remziye Uludağ KIRÇIL, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu       
öğretmenleri Tuğba TEKİN ve Öznur Altunay EKİM’in     
yürütücülüğünü yaptığı “Üreten Okul” projesi 10 okuldan 27 
öğretmenimizin katılımıyla gerçekleştirilmektedir.  
 
 Öğrencileri hangi alanda olursa olsun üretmeye teşvik 
eden projede her ay farklı bir tema üzerinden üretim            
yapılmaktadır. 2022 yılının Eylül ayında başlayan proje 2023 
yılı Haziran ayında projeye dahil olan tüm öğretmen ve      
öğrencilerin katılımıyla yapılması planlanan sergiyle son    

bulacak.  
 Ekim ayında öğretmenlerimiz ritim atölyesinde Dr. Öğretim Üyesi Songül           
PEKTAŞ’tan ritim eğitimi alarak öğrenciler ile ritim çalışmaları ürettiler, ürünlerini de 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramında okullarında yaptıkları programlarda sergilediler.  
 
 Kasım ayında öğretmenlerimiz proje paydaşlarımızdan biriyle iş birliği yaparak veya 
kendi becerileri doğrultusunda “Beceri Atölyesi” (kilim dokuma, takı tasarımı, ebru sanatı, 
seramik vs.) hazırladılar. Bu atölyede öğrencilerimiz kendi becerileri doğrultusunda üretim 
yaptılar. Tasarladıkları ve yaptıkları ürünleri ise 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle 
öğretmenleri ile paylaştılar. 
 
 Aralık ve ocak ayında ise bilişim atölyesinde öğretmenlerinin önderliğinde              
öğrencilerimiz web 2.0 araçlarını kullanarak ürünler ortaya çıkardılar.  
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 TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Yıldıray         

TOPCU ve TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. 

Çetin KURNAZ tarafından ilimizdeki öğretmenlere çevrimiçi bir         

toplantı yapıldı. Toplantıda 2204-A/B/C/D Ortaokul/Lise Öğrencileri 

Araştırma Projeleri Yarışmaları ile ilgili bilgilendirmenin ardından     

öğretmenlerimizden gelen sorular da cevaplandı.   



29 

  

 

 Öğrencilerin proje fikirlerini rahatça yazıya dökebilmelerini         

sağlamak ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalara öğrenci     

hazırlamak amacıyla Müdürlüğümüz tarafından "2204-A Lise             

Öğrencileri Araştırma Projeleri Yazma Kursu" düzenlenmiştir.15-19 

Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen kursta öğrencilerimiz, 

proje fikri belirleme, literatür taraması yapma, belirledikleri projeler 

hakkında araştırma yöntemi belirleme gibi alanlarda eğitim almışlardır. 

Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen kursa Merkez ilçede yer alan 

okullarımızdan 26 öğrencimiz katılım sağlamıştır. 

 

Öğrencilerimize yapacakları çalışmalarda başarılar dileriz. 
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 TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı 
(BİDEB) tarafından ortaokul ve lise 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 düzenlenen 2204-A/B/C/D Lise/Ortaokul Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Yarışmaları düzenlemektedir. Bu kapsamda 
açılan çağrıları tanıtmak ve öğrencilerin yarışmalara katılımını 
desteklemek amacıyla il merkezinde bulunan 31 ortaokul ve 19 
lise ziyaret edilerek çağrı hakkında bilgi verildi. Ayrıca              
öğretmenlerimizin katılımıyla Gümüşhacıköy’de çevrimiçi,      
Suluova,   Merzifon, Göynücek, Hamamözü ve Taşova        
ilçelerinde ise yüz yüze bilgilendirme toplantıları yapılarak proje 
yazma konusunda öğretmenlerimize bilgiler verilmiştir.  

 

 



31 

 

 TÜBİTAK 2204A/B/C/D Ortaokul/Lise Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Yarışmaları hakkında AR-GE Birimimiz tarafından okullara 
giderek bilgilendirmeler yapılmıştır. Yapılan bilgilendirmeler           
neticesinde projelerde öğrencilere danışmanlık yapmak isteyen       
gönüllü öğretmenlerimize “TÜBİTAK 2204-A/B/C/D/ Ortaokul/Lise 
Öğrencileri Araştırma Projeler Yarışması Proje Yazma Kursu”          
açılarak 128 öğretmenimize kurs verilmiştir.  
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 TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye'de 

düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivalidir. Türkiye 

Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından    

düzenlenen ve Türkiye’nin 

millî teknolojilerini               

geliştirmeyi hedefleyen ilk ve 

tek festivaldir. Festivali          

ilimizdeki öğretmenlere         

tanıtmak ve festivale katılma-

ya teşvik etmek amacıyla T3 

Vakfı yöneticilerinin             

katılımıyla çevrimiçi bir       

toplantı düzenlemiştir. Toplantıda festivalin amacı, içeriği, kategoriler 

ile ilgili bilgi verildikten sonra öğretmenlerimizden gelen sorular da       

cevaplanmıştır.  
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 Afyon da yapılan TEKNOFEST yarışmaları kapsamında İnsansız 

Hava Araçları kategorisinde 1252 takımın başvuru yaptığı 128 takımın 

finalde yarıştığı İnsansız Hava Araçları Finallerinde Türkiye 5'incisi 

olan Macit Zeren Fen Lisesi aynı zamanda Fen Liseleri arasında        

Türkiye birincisi olmuştur. Yarışmada Macit Zeren Fen Lisesi             

danışman öğretmeni Ferhat Demir öğrenciler Muhammed Fatih Gül, 

Huzeyfe Fazıl Koç, Emirhan Cebeci, Emirhan Ömer Aslan boy          

göstermişlerdir. Öğretmen ve öğrencilerimizi kutlar nice başarı dolu    

yarışmalar dileriz. 
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 eTwinning, Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. 
İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak;      
kısacası Avrupa'daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek 
ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı 
okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler,               
kütüphaneciler v.b.) yönelik bir platform sunmaktadır. eTwinning, Bilgi 
ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar 
ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun     
vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa'da okul işbirliğini 
teşvik etmektedir.  
 
 İlimizde eTwinning projelerini yaygınlaştırmak ve yapılan          
çalışmaları desteklemek adına eTwinning Amasya Ekibi okullara         
giderek bilgilendirme ve destekleme çalışmaları yapmaktadırlar.        
Öğretmenlerimizden gelen her türlü soruyu cevaplayarak proje           
çalışmalarını ilimizde en üst düzeye çıkarmak gayretiyle                    
çalışmalarımıza devam etmekteyiz.    
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 Bakanlığımızca "Her Yerde Matematik" anlayışıyla üniversiteler ve        
TÜBİTAK iş birliğiyle matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam                 
becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük 
yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla başlatılan 'Matematik                
Seferberliği' başlatılmıştır. Bu kapsamda matematik atölyeleri, materyal           
geliştirme,         öğretmen eğitimi, dijital platform (matematik.eba.gov.tr) gibi 
birçok alanda çalışmalar yapılmaktadır. 
 

 eTwinning faaliyeti kapsamında öğretmenlerin projelere ait bilgi ve         
deneyimlerinin Matematik Seferberliği ile yapılacak yeni disiplinler arası          
çalışmalara katkı sağlaması amacıyla 24-26 Kasım 2022 tarihleri arasında         
Antalya'da "eTwinning Matematik Seferberliği Çalıştayı" düzenlenmiştir.         
Çalıştay kapsamında çağrılı konuşmacı, atölye, stant uygulamaları ile matematik 
temalı projelere ilham verecek etkinlikler yürütüldü. Çalıştaya 158 öğretmen 16 
eğitmen toplam 175 katılımcı yer alırken 100 öğretmen ilköğretim/ortaokul, 35 
sınıf, 23 okul öncesi branşında katılım sağlanmıştır. Çalıştay sonunda eTwinning 
faaliyeti kapsamında 40 proje başlatılmıştır. 

 

 İlimizden Yeşil Yenice Ortaokulu       
Matematik Öğretmeni Ümmügülsüm Esen de 
çalıştaya katılım sağladı ve çalıştayda        
oluişturulan "Kaygısız Matematik" adlı       
projede kurucu olarak yer aldı.  
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 11-13 Kasım 2022 tarihlerinde eTwinning il koordinatörleri, 
eTwinning Değerlendirme Ekibi, İçerik Geliştirme Ekibi ve Sosyal 
Medya Ekibi’nin katılımıyla eTwinning İl Koordinatörleri Çalıştayı 
gerçekleştirildi. İlimizi eTwinning Amasya İl Koordinatörü Hacer      
ERMİŞ YILMAZ temsil etti.  
 
 eTwinning il koordinatörleri, eTwinning Öğretmen Akademisine 
destek veren Akademisyenler, eTwinning içerik geliştirme ekibi, Kalite 
Etiketi Değerlendirme Ekibi, eTwinning sosyal medya ekipleri ve diğer 
eğitmenlerin katılımıyla Antalya’da gerçekleştirildi. Doç. Dr. Yavuz 
SAMUR’un çağrılı konuşmacı olarak yer aldığı çalıştayda yeni     
eTwinning platformu ESEP hakkında bilgi verilirken, eTwinning il     
koordinatörlerinin mevcut görev sorumluluklarına göre yeni              
yaygınlaştırma ve çalışma faaliyetleri, İçerik geliştirme ekibi tarafından 
yeni çevrimiçi eğitim planları ile MOOC tabanlı eğitimlerin konuşmacı 
ve konu dağılımları üzerinde duruldu. Kalite Etiketi Destek Ekibi        
tarafından eTwinning projelerinin değerlendirilmesinde Turna Sistemi 
işlevselliği ve yeni yapılabilecek geliştirmeler anlatıldı. Sosyal Medya 
ekibi tarafından da bakanlığımızın sosyal medya klavuzu kapsamında 
eTwinning faaliyetinin yaygınlaştırmasına yönelik yeni çalışmaların 
üzerinde duruldu. 
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 Bu yıl 13'üncüsü yapılan eTwinning Ulusal Konferansı'na         
geçtiğimiz yıl gerçekleştirmiş oldukları uluslararası projelerle en     
yüksek puanı alan proje sahibi öğretmenlerin yanında bakanlık         
yetkilileri, atölye liderleri, üniversitelerden akademisyenler ve Ulusal 
Ajans yetkilileri olmak üzere toplam 296 kişi katıldı. Konferansta, 
eTwinning Özel Ödül kategorilerine göre en başarılı projelere ödülleri 
takdim edildi. 

 
  
 İlimizden başarılı projeleriyle 
davet alan üç öğretmenimizden       
Yavuz Selim Ortaokulu İngilizce    
Öğretmeni Dilek PETEK              
KALINBACAK ve Gökmedrese    
Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokulu 
Sınıf Öğretmeni Necla                    
AKKOYUNLU konferansa katılım 
sağladı.  
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 Erasmus+ 2021-2027 Akreditasyon Projesiyle Okul Eğitimi        alanında hareketli-
liklerimiz devam etti. Amasya İl Millî Eğitim          Müdürlüğüne ait 2021-1-TR01-KA121-
SCH-000011522 No’lu           akreditasyon projesinde yararlanıcı olan konsorsiyum ortağı               
okullarımız yurt dışı hareketliliklerini gerçekleştirdi.  
 Okul eğitimi  alanında   dijitalleşme,  iklim değişikliği ve sosyal kapsayıcılık           
konularını esas alan akreditasyon projesinde yararlanıcı olan okullarımızdan Amasya        
Sabuncuoğlu Şerefeddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi “Miracle Of 3Rs” projesiyle 
Macaristan’ın Budapeşte kentinde 8 öğrenci ve iki öğretmen ile , Amasya Yavuz Selim               
Ortaokulu “Welcome To My Dreamland” projesiyle Macaristan’ın    Budapeşte kentinde 7 
öğrenci ve iki öğretmen katılımı ile, Amasya    Kılıçarslan Özel Eğitim Uygulama Okulu, 
Lokman Hekim İşitme     Engelliler Ortaokulu, Amasya Şehzade Özel Eğitim Uygulama 
Okulu ve Amasya Rehberlik ve Araştırma Merkezi “Workshop Based Education At Special 
Needs Schools” projesiyle Almanya’nın Dorsten        kentinde 11 öğretmen katılımıyla     
hareketliliklerini gerçekleştirdiler. 
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 “Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ait 2021-1-TR01-KA121-SCH-
000011522 numaralı akreditasyon projesi kapsamında yararlanıcı olan konsorsiyum 
ortağı okullarımız yurt dışı hareketliliklerini başarıyla tamamladı. Hareketlilik       
sonrası elde edilen deneyim ve kazanımların tanıtımı programı Amasya İl Milli     
Eğitim Müdürü Mehmet TÜRKMEN, şube müdürleri, yararlanıcı okullar ve          
potansiyel yararlanıcı olan okullarımızdan idareci, öğretmen ve öğrencilerin katılımı 
ile gerçekleştirildi.” 
 

 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 
finanse edilen akreditasyon projesi ile 2022 yılında ilimizden 39 öğrenci ve 23        
öğretmen Almanya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Letonya ülkelerine        
hareketlilik gerçekleştirdi. Okul eğitimi alanında dijitalleşme, iklim değişikliği ve 
sosyal kapsayıcılık konularını esas alan projemizde yararlanıcı olan okullarımızdan 
öğrencilerimiz gerçekleştirdiği hareketliliklere ilişkin sunumlar yaparak toplantıya 
davetli olarak katılan okullarımızı bilgilendirdi. Ayrıca davetli okullarımıza;         
Müdürlüğümüz tarafından 2023 yılı Akreditasyon projesinde yararlanıcı olmak       
isteyen okullarımızdan başvuruların alındığı bu dönemde süreçle ilgili gerekli         
bilgilendirmeler de yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet TÜRKMEN, davetliler 
ve hareketlilik yapan öğrenciler arasında içten bir sohbet havasında ilerleyen       
program sonunda AR-GE birimimizle işbirliği içerisinde başarılı bir hareketlilik        
süreci tamamlayan okullarımıza plaketleri takdim edildi. 
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