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 Tarih boyunca insanlar, deneyimlerinden ve bilimden elde ettikleri bilgileri kullanarak hayatı     

kolaylaştırmak için yardımcı araç ve gereçler geliştirmişlerdir. Basitçe teknoloji olarak ifade edilen ve   

insanoğlu tarafından bilgi temelli üretilen her yenilik, insanlık tarihinde ‘Tarım Devrimi’ ve               

‘Sanayi Devrimi’ gibi toplumsal yaşamı derinden etkileyen ve değiştiren devrimlerin gerçekleşmesinde en 

önemli etken olmuştur. Teknolojik gelişimlere bağlı olarak toplumsal yaşamda meydana gelen her          

dönüşüm, o toplumdaki bireylerin kişisel gelişimine katkıda bulunan, üretkenliğini ve işteki gelirlerini       

arttırarak ekonomik ve sosyal hayata katılımını kolaylaştıran eğitim sistemlerinin de sürekli tartışılır       

olmasına neden olmuştur. Esasında ekonominin gereksinim duyduğu iş gücünü yetiştirme işlevinin eğitime          

yüklenmesinin kökleri, Sanayi Devrimi’ne kadar uzanmaktadır ancak son dönemlerde küresel çapta        

yaşanan gelişmelerin etkisiyle eğitimin neredeyse tek işlevinin yeni ekonominin gereksinim duyduğu iş 

gücü niteliklerini sağlamak olduğuna ilişkin vurgular ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda özellikle          

ortaöğretim düzeyinde verilen mesleki ve teknik eğitime, insanların iş gücü piyasasına girmeleri için temel 

beceriler ve nitelikler sağlaması, kariyer gelişimlerini başarılı bir şekilde yönetebilmeleri, yaşam boyu    

süren bir perspektif içinde beceri kazanma ve yeniden eğitilmelerine imkân sağlaması açısından kilit bir rol 
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yüklenmektedir. Mesleki ve teknik eğitim bir taraftan ülkenin ihtiyacı olan nitelikli insan gücü ve        

istihdam meselesi olduğu kadar diğer taraftan bir öğrenim ve öğretim meselesidir. Mesleki ve teknik     

eğitimin bu iki yönü aynı zamanda bir ülkedeki ekonomik kalkınma üzerinde hızlandırıcı bir rol          

oynaması nedeniyle de oldukça önemlidir. Bu sebeple mesleki ve teknik eğitim geçmişte olduğu gibi          

günümüzde de küresel ölçüde önemini korumaktadır.  

 

 Bakanlığımız bu kilit rolü daha etkili hale getirmek için nitelikli proje ve kampanyalarla mesleki 

ve teknik eğitimin önemini vurgulamaktadır. Özellikle bu okullardan mezun olan öğrencilerin sektörde 

istihdam olmaları sağlayacak sektörle uyumlu laboratuvar ve sınıfların kurulumuna önem vermektedir. 

Yüksek maliyetli sınıfların kurulumları tamamlanırken alanda görev alan idareci ve öğretmenlerin      

mesleki nitelikleri de artırılmaktadır. Hem fiziki hem de beşeri kaynakların istenilen düzeye gelmesi hem 

de sektörün ve okulların arasındaki bağların kurulması adına işbirliği çalışmalarının hızlandırılması 

amaçlanmaktadır. Bu bağlamda müdürlüğümüz mesleki ve teknik eğitim çalışmalarını şu doğrultuda 

gerçekleştirmektedir. Her okulun ve çevresinin potansiyelinin farklı olacağı düşüncesinden okullarımızı 

kendi çevreleri içinde değerlendirecek ve üst platformlara taşıyacak çalıştay, toplantı, sektör buluşmaları, 

eylem planları oluşturma çalışmalarına önem vermiştir. Okulların kendi ihtiyaçlarına özel projeler       

geliştirme, ulusal ve uluslararası seminer, toplantı, yarışma, çalıştay, fuar gibi platformlarda görünür hale 

getirmeye yönelik çalışmalar hız kazanmıştır.  

 

 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 
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Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi ve Altı 

Nokta Körler Derneği Amasya Şubesi ile birlikte Engelsiz Dimağlar adlı proje başlatılmıştır. Hedef kit-
lesi gelecek nesiller olan Engelsiz Dimağlar projesi faaliyetleri ile engelli bireylerin ihtiyaçlarının far-
kında olunması ve öğrencilerimizde istendik davranışların empati yoluyla kazandırılması amaçlamakta-

dır.  Bu kapsamda her hafta farklı okullarda farklı yaş gurubundaki öğrencilerimizle bir araya geliniyor. 
Faaliyetlerimiz yıl sonuna kadar  hız kesmeden devam edecektir. 
 
Engelliler, yaşadıkları toplumda birçok olumsuz tutum ve davranışla karşılaşabilmekte, ülkelerin geliş-
mişlik düzeyleri farklılıklar gösterse de toplumların engellilere karşı tutum ve davranışları benzerlikler 
göstermektedir. Ekonomik ve sosyal yapı bozuklukları, bilgi eksikliği ve yetersizliği, duyarsızlık, yanlış 
yaklaşımlar, olumsuz tutum ve davranışlar, fiziksel çevre şartlarının yetersizliği engelli bireylerin sık-
lıkla karşılaştığı durumlardır. Engelli bireylerin yaşam standartlarının artırılması, toplumsallaşması ve 
üretken bir birey hâline getirilmesiyle gerçekleşir. Engelli bireylerin toplumun bir üyesi olarak toplum-
dan soyutlanmadan daimi sosyal yardımlarla temel ihtiyaçlarının giderilmesinin ötesinde kendisiyle ba-
rışık yaşamayı azami ölçüde devam ettirebilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. 
 
Dünya nüfusunun %15’i, ülkemiz nüfusunun % 13 ü engellidir. Bu oran 1.559.222 kişi demektir. Ama 
bu sayılar birer rakamı değil hayatları temsil etmektedir. Bugünün her sağlıklı bireyi yarının engelli 
adayıdır. Bu proje etrafımızda olan fakat kimi zaman görmediğimiz kimi zaman da görmezden geldiği-
miz engelli bireyleri fark etmeyi ve onların ihtiyaçlarının farkında olmamızı sağlayacaktır. 
Biz projemizle; öğrencilerin engelli bireyler ile bir araya gelerek onların yaşadığı zorlukları kendilerin-
den dinlemelerini sağlamak ve engelli bireylerin yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık oluştura-

rak empati yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz. 

“ENGELSİZ DİMAĞLAR PROJESİ” Nihat Bayramoğlu İlkokulunda... 
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Projenin  etkinlikleri kapsamında Amasya Macit Zeren Fen Lisesinde gerçekleştirilen faaliyete  Türkiye 
Sakatlar Derneği Amasya Şubesi Başkanı Emine Hicin ARSLAN ve Altı Nokta Körler Derneği Amasya 
Şubesi Başkanı Musa DEMİRYARAR katıldı.  
 
Öğrencilerin büyük bir ilgiyle dinledikleri etkinlikle toplumuzdaki engelli bireylerin günlük hayatta karşı-
laştıkları problemlere dikkat çekildi. Engelli bireylerin günlük hayatta işlerini kolaylaştıran güncel uygula-
malar, yazılımlar ve donanımlar  tanıtılırken ülkemizin geleceğinde önemli roller üstlenecek öğrencileri-
mizden yeni projeler üreterek  çözümler bulmaları istendi. Yapılabilecek tasarımlar, uygulamalar ve yazı-
lımlar konusunda öğretmen ve öğrencilerle beyin fırtınası yöntemiyle fikir üretimi ve paylaşımı gerçekleş-
tirildi. Mevcut güncel uygulamalar tanıtılırken 
Minik öğrencilere engelli olmak kavramını, engellilerin yaşadıkları zorlukları, engelli bir bireye nasıl dav-
ranmamız gerektiğini ve engelli bireylerin kullandıkları araç gereçler konusunda bilgi veren Emine Hicin 
ARSLAN ve Musa DEMİRYARAR minik öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. 

“ENGELSİZ DİMAĞLAR PROJESİ” Zübeyde Hanım Üçler İlkokulunda... 

“ENGELSİZ DİMAĞLAR PROJESİ”  

Zeynep Hatun Anaokulunda... “ENGELSİZ DİMAĞLAR PROJESİ”  

Merkez 65 Bin Dev Öğrenci Sevgi Anaokulunda ... 
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 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında gerçekleştirilecek olan çalışmaları planlamak ve 

paydaş kurum, okul, öğretmen ve idarecilerin beklenti ve fikirlerini rapor haline getirmek 

üzere Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Okul Öncesi, İlkokul, Temel Eğitim, 

Ortaöğretim, Mesleki Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, Din Öğretimi Çalıştayları gerçekleştir-

miştir.  

 

 Gerçekleştirilen çalıştaylara Amasya Üniversitesinden akademisyenler ve sektör tem-

silcileri de katkı sağlamıştır. Çalıştaylarda öğretmen, idareci ve akademisyenler mevcut du-

rumları göz önünde bulundurarak okullarda gelecek dönemde gerçekleştirilecek çalışmala-

rın hangi başlıklar altında olması gerektiğini belirlemeye çalışmışlardır. Çalıştay raporları 

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi koordinesinde Şube Müdürleri ve yetkili 

personeller tarafından eylem planları haline getirilerek 2022-2023 Eğitim Öğretim yılına 

yön verecek bir plan elde etmişlerdir.  
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     Okul Öncesi Çalıştayı 

 Okul Öncesi çalıştayına 17 idareci ve 21 öğretmenin katılımı sağlanmıştır. Altı 

farklı çalışma grubu oluşturularak çalışmalar gerçekleştirilmiş ve masalar kendi içlerinde 

okullar arası farklılıkları azaltmak, sosyal kültürel faaliyetler ve işbirliği, fiziki mekânla-

rın geliştirilmesi, yeni çalışma alan-

ları, kurum kültürünün geliştirilme-

si, dezavantajlı öğrencilere yönelik 

yapılacak çalışmalar vb. konuların-

da fikirlerini sunarak raporlamışlar-

dır.  

 

Temel Eğitim İlkokul-Ortaokul Çalıştayı 

Çalıştayda ; 2021-2022 eğitim-öğretim yılı boyunca ne gibi problemlerle karşılaşıldığı ge-

lecekte ne gibi sorunlarla karşılaşılabileceği, bu sorunlara getirilen çözümler, öneriler, ku-

rumların özgün çözüm anlayış ve yöntemleri, yeni eğitim-öğretim yılından beklentiler, eği-

tim yönetimi ve denetimi, öğretim yöntem ve teknolojileri, eğitim-öğretim materyal tasa-

rımları, ilimizden ve ülkemizden uygulama önerileri, sınıf öğretmenlerinden Ortaokul Ça-

lıştayı ile ortaya çıkan beklentiler, ilkokul öğretim programlarının doğru ve etkili  uygulan-

ması, rehberlik faaliyetleri, okul güvenliği vb. konular ayrıntılı bir şekilde ele alınarak pay-

daşların ortak kararlarıyla raporlaştırıldı. 

İl Millî Eğitim Müdürlüğünün yetkili 

birimlerine teslim edildi. Raporlar ince-

lenerek değerlendirildikten sonra Amas-

ya İl Millî Eğitim Müdürlüğünce eylem 

planına dönüştürülerek kamuoyu ile 

paylaşılacak. 
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Ortaöğretim Çalıştayı 

Ortaöğretim çalıştayına 5 idareci ve 29 öğretmen katılım sağlamıştır. Çalıştayda farklı kate-

goride faaliyet gösteren ortaöğretim kurumlarının bir araya gelerek benzer konu başlıkların-

da çalışmaları bu konu başlıkları altında farklılaşan ihtiyaçları ifade etmeleri ve gelecek dö-

nemde kurumlar arası işbirliğinin nasıl geliştirilebileceği hakkında görüşmeler yapılmıştır. 

Çalıştay; Okullar arası başarı farklılıklarını azaltmak ve imkânları artırmak, Sosyal kültürel 

faaliyetler ve projeler, Eğitici Materyal Geliştirme ve fiziki mekân düzenleme, Çalışılabile-

cek alanlar ve yöntemleri, Kurum kültürü, yaşam becerileri, Değerler Eğitimi, Dezavantajlı 

ve risk altındaki öğrenciler konuları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.  

Mesleki Eğitim Çalıştayı 

Mesleki Eğitim çalıştayı 7 idareci ve 23 öğretmenin katılımıyla gerçekleşmiştir. Çalıştayda; 

İşletmelerin meslek liselerinden beklentileri ve bu beklentilerin karşılanma düzeyi, Meslek 

liselerinin işletmelerden beklentileri, işletmelerin mesleki eğitim kurumlarına katkılarının 

artırılması, Mesleki eğitim kurumları ile sektör arasında sürdürülebilir istihdamın artırılma-

sının yolları, İnovasyonun öğrencilerin becerilerine katkısı, sektördeki değişim ve gelişme-

leri yakalayabilmesi ve istihdama etkisi, İlimizde açılması istenen alanlar nelerdir konuları 

tartışılmıştır.  
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Hayat Boyu Öğrenme Çalıştayı 

Hayat Boyu Öğrenme çalıştayı farklı okul ve kurumlardan idarecilerin, öğretmen ve usta 

öğreticilerin katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda halk eğitim binası bünyesinde ve 

farklı kurumlarda faaliyet gösteren kurların nitelikleri ve mevcut durumları tartışılmış. İhti-

yacı ne ölçüde karşıladığı ve gelecek dönemde ihtiyaca yönelik nasıl çeşitlenmesi gerektiği 

hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.  

Din Öğretimi Çalıştayı 

Din Öğretimi çalıştayı ilimizde eğitim öğretim faaliyetleri sürdüren İmam Hatip Ortaokulla-

rı ve liselerinden idareci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  
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 Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Genç Yetenek-

ler Yarışıyor Resim Yarışması Amasya İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü Fuaye Alanında yapıldı. Resim yarışmasına 

Amasya il, ilçeden ve komşu illerden 6,7,8. sınıflardan 

130 öğrenci elektronik başvuru yaparak canlı perfor-

mansa katılmaya hak kazandı. Yarışma şartnamesine gö-

re daha önceden belirlenerek duyurusu yapılmış olan re-

sim konularından bir tanesi yarışma anında kura usulüy-

le belirlendi ve duyuruldu. 120 dakika süren yarışma so-

nunda yarışmaya katılan öğrencilerin veli ve öğretmenle-

ri yarışmadan ve organizasyondan duydukları memnuni-

yeti dile getirdiler. Heyecan dolu yarışmanın bitiminde 

öğrenciler mutluluklarını velileriyle paylaştılar.  
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 Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Genç Yetenekler Ya-

rışıyor Müzik Yarışması kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik ses yarışması dü-

zenlendi. Amasya , Tokat, Çorum ve Samsun illerinden yoğun ilgi ve katılım gösteren 

yarışmacılar, müzik öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları klipleri yarışma komisyo-

nuna ilettiler ve ön değerlendirme sonucu canlı performansla yarışacak finalistler be-

lirlendi. Yarışmasının finali 13 Mayıs 2022 Cuma günü gerçekleştirildi. 80 katılımcının 

yarışmaya başvurduğu,1. değerlendirmenin dijital platform üzerinden yapıldığı yarış-

manın finalinde 16 yarışmacı canlı performans sergiledi. Tamamı müzik öğretmenle-

rinden oluşan Jüri tarafından değerlendirildi.  
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 Millî Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Nazif YILMAZ, Amasya ziyaretleri kapsa-

mında Genç Yetenekler Yarışıyor Resim ve Müzik Yarışmaları Ödül Töreninden sonra 

Amasya İl Millî Eğitim Müdürümüze ziyaret gerçekleştirdiler. Ziyaretlerinin devamında İl 

Millî Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda değerlendirme toplantısı yaptılar.  

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Nazif YILMAZ İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzce ha-

zırlanan Genç Yetenekler Yarışıyor Resim ve Müzik Yarışmalarının Ödül Törenine katıldı-

lar. Ödül Töreni 08.06.2022’de Amasya Belediyesi Kültür Merkezi Şehzade Salonunda ya-

pıldı. Tören öncesinde Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğünce yürütülen örnek projeler, ödül 

alan çalışmalar, eTwinning projeleri ile Samsun Olgunlaşma Enstitüsünün sergilediği eser-

ler gezildikten sonra program saat 14.00’te Sayın Bakan Yardımcımızın salona teşrifleriyle 

başladı. Ödül Törenine Sayın Bakanımız, Amasya Valisi Sayın Mustafa MASATLI, Beledi-

ye Başkanı Sayın Mehmet SARI, Din Öğretimi Genel Müdürü Sayın Mehmet Nezir GÜL, 

İl Protokolü, siyasi partilerin yöneticileri, öğretmenler, veliler, davetliler ve öğrenciler katıl-

dı. 

     Törende konuşma yapan Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Nazif Yılmaz: 

“Amasya’ya gelme sebebim şehrin özünde ve tarihinde yer alan hat ve musiki geleneğimi-

zin yeniden canlandırılmasına katkıda bulunmak. Hat levhalarımızı, gönüllerimizi ve zihin-

lerimizi yeniden şekillendirmek istiyoruz. Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün Genç Ye-
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tenekler Yarışıyor Resim ve Müzik Yarışmaları ödül töreni daveti için buradayım. Amas-

ya'mız tarihi ile hem musikide hem de kadim sanat olan Hüsn-ü Hat'ta nice Hattat ve mu-

sikî değer yetiştirmiş bir ilimiz. Değerli İl Millî Eğitim Müdürüm bu çalışmayı bana iletti-

ğinde ben Amasya'da bulunmak istedim. Eğitim, çocuklarımızın özünde yer alan yetenek-

leri keşfedip hem kendi geleceği için hem de ülke geleceği için onları hazırlamaktır. 

         Kimisi müzikte kimi resimde kimi de spor alanında yetenekli. Her şehrin bir kültürü 

var; Amasya'nın kültüründe de hat sanatı alanında yetişen nice ünlü Hattat var. Bu çalış-

ma; geleneğin yeni temsilcilerini arama çalışması. Şimdi diyelim ki Amasya'ya : Bak se-

nin tarihinde özünde hat sanatı var. Senin bunu tekrar yeniden ortaya çıkarmak ve devam 

ettirmek gibi bir vazifen var. Sizlerin de şehre bir mesajınız olsun, sözünüz olsun. Sırf bu-

nu önemsediğim için bu çalışmaya katıldım. Amasya'ya gelmemin sebebi bu sözü paylaş-

mak ve bu mesajı Amasya'ya ulaştırmak. Böylece Amasya'mızda biz, yeniden kodlarımız-

da bulunan hat ve musiki geleneğimizi canlandıralım. Kadim resim sanatımızda kamışla-

rın sesi yeniden duyulsun. Hat levhalarımız gönüllerimizi ve zihinlerimizi yeniden şekil-

lendirsin. Yeniden bu topraklardan geleceğin Hattat Hamdullahları ve Kayışzade Osman-

ları büyüsün, ün yapsın. Bu güzelliklerin ortaya çıkmasına da bu yarışma vesile olsun. Siz 

derseniz ki bu sanatları yaşatalım biz de İmam Hatip Okullarında kız öğrenciler için Hat, 

Ebru ;erkek öğrenciler için Musikî programı açabiliriz. Dereceye giren öğrencileri tebrik 

ediyor, davetiniz için teşekkür ediyorum." dedi. 
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 Müdürlüğümüze bağlı okullarda hali hazırdaki dijital ve teknolojik altyapıların 

gençlerin hayal güçlerini ve yeteneklerini des-

tekleyecek nitelikte tasarlanarak geliştirilmesi, 

video çekimi, film yapımı, senaryo yazımı, 

montaj gibi konularda profesyonel anlamda 

bir eğitim almaları ve bu sayede gençlerin 

kültürel mirasımızı tanıtmaya yönelik üretici 

yanlarının teşvik edilmesi amacıyla İlimiz To-

rumtay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo-TV bölümüne ait stüdyonun  sonsuzluk 

alanına dönüştürülmesi için Ayna Dünyalar Amasya Film Atölyesi Projesini (ADA Film 

Atölyesi) başlatmış bulunuyoruz.  

 

 Gençlerin ve dahi içerik üretici 

eğitimcilerimizin gerçek dünyayı, ha-

yallerindeki tasarım ve senaryoları 

sanatsal ve kurgusal bir şekilde yansı-

tabilecekleri bir atölyenin donanımını 

yeşil perde ile “green-box” sonsuzluk 

alanı teknolojisi ile buluşturuyoruz. 

Alan yapımının tamamlanmasından 

sonra bölüm-alan öğrencileri ile mesleki eğitim kurumları haricinde konuya ilgi duyan 

Nedir Ayna Dünya? 

 “Augmented Reality – Artırılmış Gerçeklik” biraz da “Virtual Reality – Sanal Ger-

çeklik”e benziyor. Tam olarak “Mixed Reality” adı veriliyor. “Karışık gerçeklik” diye ter-

cüme edebiliriz. Bunun biraz felsefi bir tanımı daha var: Ayna Dünya. Bu ismi Yale Üni-

versitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü David Gelernter 1991 yılında yazdığı bir kitap-

ta vermiş. Gerçek dünyanın dijital yansıması olarak tarif edebiliriz.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Gelernter
https://www.goodreads.com/book/show/1142708.Mirror_Worlds
https://www.dailymotion.com/video/x2dv0ps
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gençlere profesyonel eğitimler verilecektir.  Bu sayede sadece okul bünyesinde sınırlı 

kalmayan , ilimizde konuya ilgi duyan tüm gençlerimiz ve eğitimcilerimiz için aktif bir 

kullanım alanı kazandırılmış olacaktır. 

 

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve T.C. Millî 

Eğitim Bakanlığı destekli projenin kurulum aşamasına başlanmış olup Ekim 2022’de eği-

timlerle birlikte ilk çıktıları da görülmüş olacaktır. 
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 TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na 202-2022 eği-

tim-öğretim yılında ilimizden 102 başvuru yapılmıştır. Yapılan başvurular neticesinde 7 pro-

je Samsun’da gerçekleştirilen bölge finallerine katılmıştır. Bölge sergisinin sonucunda ise 

Algoritma/Mantıksal Tasarım alanında Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi öğrencileri Alperen DEMİRTAŞ ve Engincan KELEMCİ birinci olarak Türkiye fina-

line katılmaya hak kazanmıştır.  

 

 TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına ilimizden 

181 başvuru yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde 14 proje Samsun'da gerçek-

leştirilen bölge finallerine katılmıştır. Bölge değerlendirmeleri sonucunda ise  3 birincilik, 2 

ikincilik ödülü alarak ilimiz büyük bir başarıya imza attı. 

       3 Projemiz ilimizi temsilen Türkiye Finallerinde yarışmaya hak kazandı. Yarışmada de-

rece alan öğrencilerimizin adları ve alanları şöyledir;  

 * Kimya alanı 1'incisi Amasya Şehit Ferhat Ünerli Bilim sanat Merkezi öğrencisi Duru 

CONKAR 

 * Matematik Alanı 1'incisi Amasya Şehit Ferhat Ünerli Bilim sanat Merkezi öğrencileri 

Gülden TUNÇ ve Yağız Yiğit PEKER 

 * Tarih Alanı 1'incisi Amasya Şehit Ferhat Ünerli Bilim sanat Merkezi öğrencisi Güneş 

TAHTASAKAL 

 * Yazılım alanı 2'ncisi Ziya Paşa Ortaokulu Öğrenciler Hüseyin Eren KAYA, Yusuf Alperen 

DURAK 

 * Coğrafya alanı 2'ncisi Amasya Şehit Ferhat Ünerli Bilim sanat Merkezi öğrencisi Yağmur 

DÜMEN 
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 TÜBİTAK 400006 Bilim Fuarları ile 5 - 12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı 

çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma 

yaparak araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir 

ortam sunulmaktadır. 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait olan ve Covid-19 salgını sebe-

biyle gerçekleştirilemeyen bilim fuarları Şubat-Haziran 2022 tarihlerinde ilimizde gerçek-

leştirilmiştir.  

  

 İl genelinde toplam 38 kurumumuzda geniş katılım ile gerçekleşen fuarlarda öğren-

cilerimiz hazırladıkları projeleri katılımcılara sundular. 
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 TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Tek-

noloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konu-

sunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve 

tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlki 

2018'de gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; teknoloji 

yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen etkinlikler ve 

söyleşiler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye olan ilgiyi ar-

tırmayı ve Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkında-

lık oluşturmayı hedeflemektedir.  

 

 Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı 

hedefleyen binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için çeşitli disiplin ve kategori-

lerde teknoloji yarışmaları düzenlenmektedir.  

 

 T3(Türkiye Teknoloji Takımı) Vakfı Müdürü Ömer KÖKÇAM tarafından, 30 

Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanında gerçekleşti-

rilecek TEKNOFEST 2022 kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları başvuruları ile 

ilgili 10 Şubat 2022 tarihinde çevrimiçi bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. İl milli eği-

tim müdürlüğü tarafından 2022 yılının şubat ayında tüm kademedeki okullarda görev ya-

pan idareci ve öğretmenlere yönelik çevrimiçi TEKNOFEST 2022 bilgilendirme toplan-

tıları yapıldı. TEKNOFEST Karadeniz yarışmasına ilimizden 290 başvuru yapılmıştır. 
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 İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştir-

mek, paylaşmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okul-

lardan birinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, 

kütüphaneciler vb.) yönelik bir platform olan eTwinning 

projeleri geliştirmek için ilimizde ortaokul ve ilkokul ve 

anasınıfı öğretmenlerine yönelik çalıştaylar gerçekleştiril-

miştir. Çalıştaylar üç gün olarak zoom platformu üzerinden 

yapılmıştır. Yapılan çalıştaylara katılan 56 öğretmenimiz 

ile birlikte toplam 13 ayrı proje oluşturulmuş ve projeler 

2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde tamamlanmıştır.  
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 Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılından itibaren 

her yıl geleneksel olarak eTwinning Ulusal Konferansı düzenlenmektedir. Avrupa Kalite 

Etiketi alan öğretmenlerle birlikte eTwinning faaliyetine doğrudan destek veren ekiplerin, 

çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin ve uzmanların katılım sağladığı konferansa bu yıl 

Amasya Çelebi Mehmet Ortaokulu İngilizce öğretmeni Rahime Kurt “English is enjoyable 

with games” isimli projesi ile katılım sağladı.  
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 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilimizdeki öğretmenlerin kurucusu veya ortağı 

olarak büyük gayret ve özveri ile yürüttükleri projelerin yer aldığı “eTwinning Örnek Pro-

jeler Dergisi” yayınlandı. Öğretmenlerimizin çalışmalarını yaygınlaştırmak ve yapılması 

planlanan projelere örnek olmak amacıyla hazırlanan dergide İl Milli Eğitim Müdürümüz 

Mehmet TÜRKMEN’in de eTwinning ile ilgili fikirleri yer almıştır.  
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 eTwinning Kalite Etiketleri, çok iyi niteliklere sahip eTwinning projeleri düzenleyen 

öğretmenlere verilmektedir. Bu etiketler, projenin belirli bir ulusal standarda ve Avrupa 

standardına ulaştığını belirtmektedir. Ulusal Kalite Etiketi, çok iyi niteliklere sahip eTwin-

ning projelerine sahip öğretmenlere verilir ve projenin kendi ülkelerinde belirli bir kalite 

seviyesine ulaşmış olduğunu gösterir. Öğretmenlerimizin yaptığı eTwinning projelerinin ka-

lite etiketi başvuru sürecine destek olmak ve sorularını cevaplamak adına dokuz il (Amasya, 

Balıkesir, Bayburt, Çankırı, Elazığ, Eskişehir, Isparta, Şırnak Yalova) eTwinning koordina-

törünün katkılarıyla bir çalıştay gerçekleştirildi. Ulusal Destek Servisi Koordinatörü Meh-

met Fatih DÖĞER, Mesleki ve Pedagojik Gelişim Sorumlusu Dr. Hülya BAL, İçerik ve 

Eğitim Sorumlusu Ertan KOCABAŞ’ın da katılım gösterdiği çalıştayda üç gün boyunca öğ-

retmenlerimiz kalite etiketi başvuru süreci konusunda bilgilendirildi.  
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 Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 

yürütülen, eTwinning faaliyetleri bünyesinde ilimiz genelinde Ulusal Kalite Etiketi ve Avru-

pa Kalite Etiketi alan öğretmen ve idarecilerimize ödülleri İl Millî Eğitim Müdürümüz 

Mehmet TÜRKMEN,İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürlerimiz tarafından 

verildi. Müdürlüğümüz konferans salonunda düzenlenen törende İl Müdürümüz Mehmet 

TÜRKMEN ödül almaya hak kazanan öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi tebrik ederek, 

başarılarının devamını diledi. 
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Erasmus+ Akreditasyon Projesiyle Okul Eğitimi Alanında İlk Hareketliliklerimiz Başladı! 

Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ait 2021-1-TR01-KA121-SCH-000011522 No’lu ak-

reditasyon projesinde yararlanıcı olan konsorsiyum ortağı okullarımız yurt dışı hareketlilik-

lerini gerçekleştirmeye başladı. Okul eğitimi alanında dijitalleşme, iklim değişikliği ve sos-

yal kapsayıcılık konularını esas alan akreditasyon projesinde yararlanıcı olan okullarımız-

dan Amasya Lisesi “Let’s Use The Power Of Music” 

projesiyle Romanya’nın Mecidiye kentinde, Amasya 

Anadolu Lisesi “Improving Digital Qualifications” proje-

siyle Romanya’nın Bükreş kentinde , Şehit Ferhat Ünelli 

Bilim ve Sanat Merkezi “Back To The Nature” projesiyle 

Letonya’nın Rujiena kentinde ve Amasya Sosyal Bilim-

ler Lisesi “Consume Less Create More” projesiyle Bul-

garistan’ın Sofya kentinde hareketliliklerini gerçekleştir-

diler. Mayıs ve Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen  bir 

haftalık hareketliliklerde öğrencilerimiz ve öğretmenleri-

miz, yurtdışındaki ortak okulların ev sahipliğinde   projelerine ait etkinlikleri yürüttüler. 

T.C. Dışişleri Bakanlığı - Avrupa Birliği Başkanlığı - Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fi-

nanse edilen proje kapsamında Müdürlüğümüz AR-GE birimi ve konsorsiyum ortağı okul-

larımız hareketliliklerin kaliteli bir şekilde hayata geçirilmesi için aylar öncesinden yoğun 

bir şekilde hazırlık çalışmaları yaptılar.  
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 Avrupa Mesleki Beceriler Haftası kapsamında 26 Mayıs 2022 tarihinde Amasya 

merkezinde açık alanda gerçekleştirilen etkinlikte il genelindeki Meslek Liseleri, Mesleki 

Eğitim Merkezleri, Halk Eğitim Merke-

zi ve Amasya Üniversitesi tarafından 

oluşturulan stantlarda mesleki beceriler; 

bir takım canlı uygulamalar, gösteriler 

ve sunumlarla geniş bir kitleye tanıtıldı. 

Ayrıca gelişmekte olan ve "Geleceğin 

Yeşil Meslekleri" diye tabir edebileceği-

miz iklim değişikliği ve küresel ısınma-

nın etkilerini en aza indirmek için ortaya 

çıkmış uygulama ve meslekler ile gelecekte bu mesleklerin gelişim düzeyi ve buna benzer 

başka ne tür uygulamalar ve meslekler ortaya çıkacağı üzerine sunumlar yapıldı. Avrupa 

Mesleki Beceriler haftası kapsamında düzenlenen bu etkinlikte, AB projeleri sayesinde 

mesleki beceri transferinin katkıları tanıtılmış olmakla birlikte hem katılımcılara yetenek-

lerini keşfetme fırsatı sunmak hem de var olan becerilerimizin ve hayal gücümüzün daha 

yeşil bir dünya için ne denli katkılar sunabileceğini hayal ettirmek amaçlanmıştır. 
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Mesleki Beceriler Fuarı Torumtay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Açık alanında 

yapıldı Fuar açılışına Vali Yardımcısı Sayın Faruk EKİZ, Protokol Üyeleri, İl Millî Eğitim 

Müdürü Sayın Mehmet TÜRKMEN, Şube Müdürleri Bedir ARSLAN ve Alparslan KA-

NAR katıldı. 

 

      Merzifon Ziyapaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İlduş Hatun Mesleki ve Tek-

nik Anadolu Lisesinin gösterileri ve Amasya İMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek 

Lisesi öğrencilerin büyük bir özenle yaptığı gıdalar kokteyl ile ziyaretçilerin beğenisine su-

nuldu. 
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 55 ilde öğrencilerine teknoloji eğitimleri veren Deneyap Teknoloji Atölyeleri 4. faz-

da 26 ilde daha açılmakta ve “81 ilde Deneyap Teknoloji Atölyesi” hedefi gerçekleşmekte-

dir.Yeni öğrenci alımı yapılacak olan 1. fazda açılmış Deneyap Teknoloji Atölyeleri de da-

hil olmak üzere 2022 yılında toplam 42 ilde öğrenci seçme sınavı çağrısına çıkılmıştır. Bu 

kapsamda ilimizde açılması planlanan Deneyap atölyesi için seçme sınavına 992 öğrenci-

miz başvuru yapmıştır. Öğrenciler, e-sınav uygulamasını tamamlamışlardır. Uygulama sı-

navı olan ikinci aşamayı başarıyla tamamladıktan sonra da atölyelerde eğitim almaya hak 

kazanacaklardır.  
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 "Birlikte İngilizce (English Together)" projesi Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve 

Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından British Council ve Sabancı Vakfı iş birliği ile ortao-

kul İngilizce öğretmenlerimizin mesleki ve alan gelişimlerinin, mesleki işbirliklerinin des-

teklenmesi amacıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda ilimizde görev yapan İngilizce öğret-

menlerine u proje kapsamında öğretmenlerin bireysel öğretim uygulamaları hakkında dü-

şünmeleri, kendi sorunlarını tespit etmeleri ve bu sorunlara birlikte çözüm bulmalarını sağ-

lamak için Mesleki Gelişim Topluluklarında birlikte çalışma becerileri desteklenmek ama-

cıyla üç aşamada seminerler düzenlenerek eğitimler verilmiştir.  
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Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi işbirli-

ğinde “Bu Kentte Mimarlık Var!” projesi yürütülmüştür. Projede Lise öğrencilerine mi-

marlık mesleği tanıtılırken yeteneği olan öğrencilerin bu mesleğe yönlendirilmesi amaç-

lanmıştır.  
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 Projede yer alan öğrencilere Mimarlık Fakültesi derslerinden biri olan temel tasa-

rım eğitimi verildi. Eğitim kapsamında öğrencilere temel tasarım eğitimin yanı sıra kent-

sel farkındalık kazandırmak amacıyla kültürel miras ve kent kimliği bilgileri Amasya 

İçeri Şehir’e düzenlenen bir teknik gezide 

yerinde öğrenme metodu ile aktarıldı. Öğ-

renciler mimarlık mesleği konusunda aldık-

ları eğitim ile birlikte hazırladıkları ürünle-

ri projenin sonunda Amasya halkına açık 

olarak bir sergi gerçekleştirdiler. Serginin 

açılışı Amasya Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, 

Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcıları 

Prof. Dr. Önder Duman, Prof. Dr. Recep 
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 Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Ge-

nel Müdürlüğü uhdesinde Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı tara-

fından yürütülen Edusimsteam Projesi kapsamında, 13-15 Haziran 2022 tarihleri arasında 

Edusimsteam STEAM Alanında Disiplinlerarası Uygulamalar ve Yenilik Geliştirme Çalışta-

yı düzenlendi. İlimizden üç öğretmenimizin katılım sağladığı çalıştayda  katılımcılara multi-

disipliner yaklaşımla eğitimde dönüşüm, aktif öğrenme yaklaşımı ile STEAM eğitimi, öğ-

renme senaryolarının öğretim programına göre ilişkilendirilmesi ve STEAM eğitiminde kar-

şılaşılan zorluklara yönelik çözüm önerileri konularında bilgilerini derinleştirme ve tartışma 

ortamı sağlandı. Çalıştay, ayrıca, bir aktif öğrenme uygulaması olarak Kumospace alanı 

keşfinin yapılması ve sanal öğrenme ortamında STEAM senaryoları konularında hazırlanan 

atölyelerle, katılımcılara uygulama fırsatı verdi. Yapılan uygulamalar kapsamında 200’e ya-

kın öğrenme senaryosu hazırlandı. 
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 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip             

ERDOĞAN’ın eşi Sayın Emine ERDOĞAN tarafından desteklenen “Kütüphanesiz Okul 

Kalmayacak” projesi kapsamında ülke genelinde okullar bünyesinde kütüphaneler kurma 

faaliyetleri hız kazanmıştır. Ülke genelinde kütüp-

hanesi olmayan okullara kütüphane kurulumları 

gerçekleştirmek, kütüphaneleri zenginleştirmek, 

öğrencilerin kütüphanelerde daha fazla vakit ge-

çirmesini teşvik ederek okul kütüphanelerinin ya-

şayan alanlar olmasını sağlamak, okumanın öne-

mini vurgulamak amaçlanmıştır.  

 

 Bu kapsamda ilimizde 91 okulda yeni kütüphaneler kurulmuştur. Oluşturulan kütüp-

hanelerin dolapları ve rafları Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Anadolu Lisesi Mobilya Bö-

lümü öğrencileri tarafından yapılarak okullara kurulmuştur. Okul kütüphanelerinin yaşayan 
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 Bakanlığımız tarafından 

yürütülen ve her okula kütüphane 

oluşturularak okul kütüphaneleri-

mizin geliştirilmesini hedefleyen 

“Kütüphanesiz Okul Kalmaya-

cak” projesi kapsamında Amasya 

ili geneli 91 yeni kütüphane ku-

rulmuştur. Bakanlığımızın da teş-

vikiyle okumanın önemine 2021-

22 yılında da dikkat çekmeye 

özen gösterilmektedir. Gelişen 

teknolojik ve modern çağın ge-

reklerine cevap verebilen eğitim 

ortamları yaratılırken önemini hiç 

kaybetmeyen kitapların ve oku-

manın insanın yaşam serüveni 

boyunca süreceğine dikkat çek-

mek için bir dizi faaliyetler hem 

bakanlık hem de ilimiz boyutun-

da tasarlanıp uygulanmaktadır. 

Özellikle “Kütüphanesiz Okul 

Kalmayacak” projesi kapsamında 

oluşturulan kütüphanelerin her an öğrencilerin ulaşabildikleri yaşam alanları haline gelmesi 

ve öğrencilerin ilgilerinin yoğunlaştığı alanlar olması amacıyla Amasya İl Milli Eğitim Mü-

dürlüğü kapsamında “Kütüphaneler Sensiz ve Sessiz Kalmasın” projesi hayata geçirilmiştir. 

Bu kapsamda okul kütüphanelerinin yaşayan alanlar olması amacıyla müdürlüğümüz tara-

fından yazar söyleşileri, okuma etkinlikleri, şiir dinletileri, kitap eleştirileri, yaratıcı okuma 

ve yazma çalışmaları, yazarların yaşamlarının tanıtılması gibi bir dizi etkinlikler gerçekleş-

tirilmiştir.  
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KÜTÜPHANELER SENSİZ VE SESSİZ KALMASIN PROJESİ OVASARAY  
İLKOKULU ETKİNLİĞİ 

 
 İl Millî Eğitim olarak Kütüphaneler Sensiz ve Sessiz Kalmasın Projesi Kapsamında 
10 Mart 2022 Perşembe günü Ovasaray İlkokulundaydık. Kitaplar ve kütüphane hakkında 
ayrıntılı bilgi edindik. İncelemelerde bulunduk. Öğrencilerle kütüphaneleri konusunda soh-
betler ettik. Sınıf Öğretmeni Remziye Uludağ KIRÇIL tarafından Kısa Kulaklı Tavşancık 
kitabıyla yaratıcı okuma etkinliğinin icrasını izledik. Edindiğimiz bilgileri paylaşmak iste-
dik. 
  Ovasaray okul kütüphanesi 23 Aralık 2021 Perşembe günü kurulmuş. Kitap temini 
konusunda mezunlardan ve yayınevlerine ulaşılarak kaynak oluşturulmuş. Çok kapsamlı 
güzel bir kitaplık oluşturma çalışması yapılmış. Öğretmenlerin özenle seçtiği, seviyeye hi-
tap eden kitaplar okul idaresince temin edilmiş. Resim öğretmeni tarafından kitaplık rafları-
nın üzerindeki duvarlara resim yapılarak görsel anlamda da etkileyici ve hareketli bir kü-
tüphane oluşturulmuş. 
      Ek binada eğitim-öğretime devam eden ilkokul öğretmenleri ve öğrencileri okuma 
saatlerini kütüphanede gerçekleştirerek kütüphanelerini sessiz bırakmıyorlarmış. 
      Okul strateji planlamalarında öğrenci başına okunan kitap sayısını artırma konusunda 
çalışmalara devam ediliyormuş. Okula ulaştığımızda kargodan yeni gelmiş henüz kutuların-
dan çıkarılmamış Diyanet kurumundan yazışmalarla tedarik edilen kitaplar ile okul kütüp-
hanesine 947 kitap daha an itibariyle kazandırılmış. 
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 KÜTÜPHANELER SENSİZ VE SESSİZ KALMASIN PROJESİ AMASYA      
ATAÜRK ANADOLU LİSESİ ETKİNLİĞİ  

 

 Kütüphaneler Sensiz ve Sessiz Kalmasın Projesi kapsamında  Yazma ve Yazarlık 

konulu programa katıldık. Amasya Atatürk Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Nazan KA-

YA'nın Yaratıcı Yazarlık Kulübü Etkinlikleri kapsamında düzenlediği, Felsefe Öğretmeni 

Tuba ÖZEL'in sunuculuğunu yaptığı  programda Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi 

İsa ÇOLAKER konuşmacı olarak katıldı. Mevlana'dan günümüz Entelektüel yazarlarına 

kadar entelektüel olma, yazar olma, yazarken model alma, esinlenme ve örnek alma, blog 

yazarlığı ve popülarite konuları işlendi. Öğrencilerimizden yazma denemeleri yapmaktan 

çekinmemeleri, yazmaya zaman ayırmaları istendi. 
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 Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplumun her bir ferdinin interneti ve teknolojiyi güvenli, 

faydalı, etkili şekilde kullanmalarını sağlamaya yönelik faaliyetler, içerikler, çalıştaylar, çevrimiçi ve çev-

rimdışı konferanslar, ürünler geliştirerek vatandaşlarımızın farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılmasına 

katkıda bulunmayı amaçlayan SİBERAY projesi faaliyetleri devam ediyor. 

 

Siberay programıyla ülkemizde her yaş grubundaki vatandaşlarımızın internet ve teknoloji bağımlılığı 

gibi topluma ve kişiye zarar veren alışkanlıkları ile mücadele etmenin amaçlanmaktadır. 

 

 Sanal dünyayı terör ör-

gütleri, örgüte eleman kazandır-

ma ve yardım toplama, propo-

ganda yapma, eylem planlama 

gibi yasadışı faaliyetleri için bu 

alanı kullanmakta, siber korsan-

lar da düzenledikleri siber saldı-

rılarla veri hırsızlığı yapmakta;  

ayrıca bu platformda banka ve 

kredi kartı dolandırıcılığı ve 

yasadışı sanal bahis başta olmak 

üzere ekonomik içerikli birçok 

bilişim suçu işlenmektedir 

 

 Siberay projesi kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından siber suç-

ları gerçekleşmeden engelleyebilmek, vatandaşların uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararları en aza 

indirmek amacıyla toplumun tüm bireylerine yönelik farkındalık ve eğitim çalışmaları sürdürülmektedir. 
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 Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımız arasında gerçekleştirilen protokol uyarınca okul/

kurumlarımızda öğrenci ve personele yönelik farklı sınıf ve yaş gruplarına yönelik özelleşmiş eğitim prog-

ramları doğrultusunda siber güvenlik eğitimleri verilmektedir. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ilçeler 

dahil tüm il kapsamında okullarda 158 siberay eğitimi verilmiştir. Eğitimler 2022-23 Eğitim Öğretim yılın-

da devam edecektir.  
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 Havelsan Akademi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 

Samsun Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Samsun İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü, Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ara-

sındaki işbirliği kapsamında bahsi geçen kurumlardan çeşitli 

uzman ve öğretmenlerin katılımıyla Havelsan Akademide 

eğitimler verilecektir. 

Eğitimler gelişen teknoloji, yazılım, kodlama, siber 

güvenlik, yapay zekâ ve metaverse, zaman çarpanı 

olarak açık kaynak gibi konularda alanla ilgilenen öğ-

retmen ve akademisyenlerin mesleki donanımlarını 

artırmak, eğitim verdikleri öğrencilerini bu alanlara 

 Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi ile çeşitli kademelerde görev alan idareci ve öğ-

retmenlerin işbirliği ve iletişimini güçlendirmek adına “İki Elin Sesi Var” çalıştayı gerçekleştirilmiştir.  

Çalıştayda yıl boyu yapılan çalışmaların kısa bir de-

ğerlendirmesi yapıldıktan sonra farklı branş ve kade-

melerdeki öğretmenlerin yeşil çevre, iklim değişikli-

ği, stem çalışmaları, oyun kültürü, değerler eğitimi 

gibi konularda ortak projeler geliştirmeleri istenmiş-

tir. Çalıştayda altı farkı başlık altında projeler gelişti-

rilerek 2022-23 Eğitim Öğretim yılında projeyi geliş-

tiren koordinatör öğretmenler vasıtasıyla gönüllü 

okullarda uygulanması kararlaştırılmıştır.  
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 Mesleki Eğitimde Amasya-Bursa El Ele Projesi 

kapsamında İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet 

TÜRKMEN Başkanlığında Şube Müdürlerimiz Alparslan 

KANAR, Bedir ARSLAN liderliğinde ARGE birimimiz ve 

Amasya MTAL- Merzifon MTAL Mesleki Teknik Şef  

Öğretmenlerimizden oluşan 10 kişilik bir ekip Bursa İl 

Millî Eğitim Müdürü Sayın Serkan GÜR'ü makamında  

ziyaret ederek toplantı yaptı.Toplantının ardından Bur-

sa'nın önemli Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine Tek-

nik gezi ve inceleme gerçekleştirildi. 

       Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın   

Murat TAŞDELEN mihmandarlığında Bursa'nın köklü 

marka Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri olan  Tophane 

MTAL ,Bursa Otomotiv İhracatçıları Birliği MTAL ve  

İnegöl Tematik MTAL  ziyaret edilerek incelemelerde         

bulunuldu. Kurumların AR-GE birimlerindeki güncel yenilikler, sistemler incelendi. Mesleki ve Teknik 

alanlarında gerçekleştirilmesi hedeflenen güçlü projelerin temeli yapılan işbirlikleriyle atıldı.  
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