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AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
Sayın Prof. Dr. Süleyman ELMACI,
Cumhurbaşkanlığımızın ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde ülkemizin kalkınması için
Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler
yetiştirmek ve gençlerin özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla “81 İlde 100
Deneyap Teknoloji Atölyesi Kurulması” hedefi doğrultusunda Bakanlığımız, T.C. Gençlik ve Spor
Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde Deneyap Teknoloji Atölyeleri
hayata geçirilmektedir.
Tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti,
nanoteknoloji ve malzeme bilimi, havacılık ve uzay teknolojileri gibi toplam 11 başlıkta 36 ay süreli
ücretsiz eğitimler alabilmektedir. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde cumartesi ve pazar günü verilen
eğitimlerde alan uzmanları öğretmenler ve üniversite öğrencileri saat bazlı eğitmenlik yapmaktadırlar. Bu
kapsamda Deneyap eğitmenliği ile ilgili daha fazla bilgi almak için mth.tc/kT adresi ziyaret
edilebilmektedir.
Şüphesiz ki geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri olabilecek gençlerimizi
ülkemizin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda yetiştirmek üzere kurulan
Deneyap Teknoloji Atölyelerinin, illerimizde kamu idareleri ve yerel aktörler tarafından sahiplenilmesi ve
desteklenmesi, Atölyelerin hedeflenen etkiyi üretmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından son
derece önemlidir.
Milli Teknoloji Hamlesinin genç fertlerini yetiştirmek için 81 ilde bulunan 100 Deneyap Teknoloji
Atölyeleri için eğitmen alımları devam etmektir. Ülkemizin kalkınması için Milli Teknoloji Hamlesinin
itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirecek olan
eğitmenlerimize siz değerli kurumlarımızın destekleri ile ulaşmayı hedeflemekteyiz.
Bu itibarla Milli Teknoloji Hamlesine ilgi duyan, gençlerimize yol gösterecek üniversitenizin
mühendislik fakültesi basta olmak üzere 3. ve 4. sınıf tüm öğrencilerinizin eğitmenlik başvurusu için
mth.tc/Kb adresine yönlendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
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