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“One-day-effort for science is more benevolent than three-days unrequited fasting” 



 Milli, manevi ve kültürel değerlerini tanı-

yan, bu değerleri benimseyen ve saygı duyan; 

kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye 

olumlu katkılar yapan, iş birliği içinde çalışan, 

hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, bireysel ve top-

lumsal sorunları tanıyan ve bu sorunlara çözüm 

yolları arama alışkanlığına sahip, üretken birey-

ler yetiştirilmesini sağlamak maksadıyla müdür-

lüğümüz Ar-Ge Biriminde projeler geliştirip, bu 

projeleri öğrencilerimiz ve paydaşlarımız ile 

paylaşıyoruz. 

 Akademik başarı için izlenmesi gereken en 

mühim yol ve yöntemin milli ve manevi değerler ile 

sağlanabileceğini düşünüyorum. Okullarımızda 

akademik başarı kadar önemli olan milli ve ma-

nevi değerler eğitimi uygulama bilincinin tüm 

eğitim çalışanlarımızın desteği ile oluşturacağı-

mıza inanıyorum.  

 Ülkemizin tarihi misyonu ve içinde bulun-

duğumuz durumlara çözüm üretmek amacıyla 

ahlaklı, milli ve manevi değerleri gelişmiş genç-

ler yetiştirmek için gayret ediyor ve bu minval-

de projelere imza atıyoruz. Yeni Türkiye’nin 

yolu, bu değerlere sahip  yavrularımız ve genç-

lerimiz ile çok daha aydınlık olacaktır.   

 Bu amaca ulaşabilme adına elimizden 

gelen tüm gayreti hep birlikte göstermeliyiz. 

 Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son 

verirken Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge 

Birimimizin Temmuz 2016 Bülteninin çocukları-

mıza, öğretmenlerimize, ilimize, hayırlı olmasını 

Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyor, Ar-Ge Birimimiz-

de görev yapan mesai arkadaşlarıma teşekkürle-

rimi sunuyor ve siz değerli paydaşlarımızı say-

gıyla selamlıyorum. 

  



 2015-2016 eğitim öğretim yılını ta-

mamladığımız bu günlerde Ar-Ge Birimimiz-

ce hazırlanan ve koordine edilen tüm proje-

lerimizin nihai raporlarını değerlendirdik ve 

oldukça başarılı sonuçlara ulaştığımızı göz-

lemledik. Öncelikle bu sonuçlara ulaşmamız-

da katkısı olan siz değerli eğitim paydaşları-

mıza katkıları için teşekkürü bir borç bilirim. 

 Eğitimde millî ve manevî değerlerle 

donanmış bir nesil yetiştirilmesine çok önem 

veriyoruz; kıymetli yavrularımızın velilerinin  

de kendilerine ve topluma yabancılaşmaya-

cakları bir şekilde çocuklarını hayata hazırla-

ma gayretinde olmaları gerektiğini söyledi.  

 Özgürlükçü, üretken, rekabetçi ve gü-

nümüzün bilgi tabanlı ekonomisinin ihtiyaç 

duyduğu insan gücünü yetiştiren nitelikli bir 

eğitim sisteminin oluşturulması, bu sisteme 

uygun öğretmenlerin yetiştirilmesi, müfreda-

tın geliştirilmesi ve eğitim ortamlarının tesis 

edilmesi yönünde katkı sağlayacak çalışmala-

ra 2016-2017 eğitim öğretim yılında hazırla-

yacağımız projeler ile aynı hız ve kararlılıkla 

devam edeceğiz.  

 Netice itibariyle şahsım ve AR-GE Biriminde 

görev yapan tüm meslektaşlarım bu duygu ve dü-

şünceleri önemsiyor ve faydalı eğitim için mübarek 

bir davanın hizmetkarları olarak var gücümüzle 

çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. 2015-

2016 eğitim öğretim yılının tamamladığımız bu 

günlerde; 2015-2019 Stratejik Planı hedeflerimize 

ve 2023 vizyonumuza ulaşmak için yaptığımız çalış-

malar, projeler ile yaklaşarak yolumuza devam 

ediyoruz.  

 Bu duygu ve düşüncelerle Temmuz 2016 

Bültenimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. 



 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe 

Birimimizce yürütülen Stratejik Planlama 

Çalışmalarımız, İç kontrol, İş Süreçleri, Kamu 

Hizmet Envanteri, Eğitimde Kalite Yönetimi 

Sistemi kapsamında düzenlenen Mahalli 

Hizmetiçi Eğitimlerimize ilişkin bilgilerimiz, 

Yerel ve AB düzeyinde desteklenmeye hak 

kazanan Projelerimiz, dönem içerisinde dü-

zenlediğimiz toplantı, seminer ve diğer faali-

yetlerimize ilişkin çalışmaları derleyerek ha-

zırladığımız Temmuz  2016 Bültenimizi de 

çok büyük bir heyecan ile sizlerin beğenisine 

sunuyoruz.  

 MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı 

08/05/2014 tarih ve 1843555 il Milli Eğitim 

Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (Ar-Ge ) 

Birimleri Yönergesi kapsamında hazırladığı-

mız bültenlerimizin beşincisi ile sizlerle bu-

luşmak bizler için önemli bir övünç kaynağı. 

Yeni ve farklı proje, faaliyet ve çalışmalar ile 

Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge 6. bül-

tenimizde buluşmak temennisiyle... 

 Ayrıca Temmuz 2016 Bülteninin hazırlık 

çalışmaları sürecinde, değerli zamanlarını ayırarak 

görüşleri ile katkıda bulunan Milli Eğitim Müdürü-

müz Sayın Recep DERNEKBAŞ’a, Milli Eğitim Mü-

dür Yardımcımız Sayın Necmettin OKUMUŞ’a ve 

AR-GE Birimimizdeki mesai arkadaşlarıma ve pay-

daşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.  

 Bülten ile ilgili görüşleriniz için; 

a r g e m a n i s a @ g m a i l . c o m  v e 

yerelprojeler45@gmail.com adlı mail adresleri ve     

0 236 232 15 05 numaralı telefondan AR-GE Biri-

mimize ulaşabilir; http://manisaarge.meb.gov.tr/ 

adresinden birimle ilgili gelişmeleri takip edebilir-



 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafın-

dan koordine edilen “Bir Olalım Beraber Ola-

lım Projesi” “Kardeş Okul Kardeş Şehir Faaliye-

ti ” kapsamında Yozgat Yerköy Nurdoğdu Or-

taokulu öğrencilerinden Zehra YILMAZ’ın Sa-

yın Valimiz Erdoğan BEKTAŞ’a yazmış olduğu 

mektuba binaen 16 kişilik öğrenci grubunu 

ilimizde misafir ettik.  

 Zehra Yılmaz’dan aldığı mektubun ar-

dından Vali BEKTAŞ İl Milli Eğitim Müdürlüğü-

ne talimat verdi. “Bir Olalım Beraber Olalım 

Projesi” nin “Kardeş Şehir Kardeş Okul” faali-

yeti kapsamında Manisa’ya davet edilen öğ-

renciler gezinin ilk durağında Manisa Valisi 

Erdoğan BEKTAŞ’ı makamında ziyaret etti.  

  



 Yozgat’ın Yerköy İlçesi Nurdoğdu Ortao-

kulu Müdürü Halit ARAPOĞLU, okulun 150 

öğrencisi olduğunu ve 16 öğrenci ile Manisa’-

ya geldiklerini belirterek düzenlenen Manisa 

gezisi nedeniyle teşekkür etti. Konuk ekibe , İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birim Koordina-

törümüz Samet NALBANTOĞLU ve ARGE Birim 

Öğretmeni Tuğba BABACAN eşlik et-

ti.Öğrenciler için gün boyunca ziyaretler, Ma-

nisa’daki tarihi mekanlar, Sultan Camii ve Kül-

liyesi, Muradiye Camii ve Külliyesi, Manisa 

Müzesi, Niobe (Ağlayan Kaya), Mevlevihane, 

Ulu Camii ve Külliyesi gezisi ile temsili mesir 

saçım töreni düzenlendi. 

  



   



 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-GE 

Birimimizce ilimiz genelinde koordine edilen 

Avrupa Okul Ortakları Ağı (eTwinning) Bölge-

sel Çalıştay’ının ilki Anemon Otel’de, 9 ilden 

gelen 45 öğretmen ve koordinatörün katılım-

larıyla yapıldı.  

 Çalıştay’da eTwinnig projesi kapsamın-

da il genelinde Avrupa’daki çeşitli okullarla 

ortak projeler üreten ve eTwinning yarışma-

sında dereceye giren okullara ödülleri düzen-

lenen törende verildi. Milli Eğitim Bakanlığının 

öncülüğünde ve Avrupa’daki çeşitli okulların 

Türkiye’deki yürütülen çeşitli projelere ortak-

lık etmesini sağlayan Avrupa Okul Ortakları 

Ağı (eTwining) projesinin bölgesel çalıştayının 

ilk toplantısını ilimiz Manisa’da geniş katılımlı 

b i r  t o p l a n t ı  d ü z e n l e d i k .   

  



 Çalıştaya Vali Erdoğan BEKTAŞ, İl Milli 

Eğitim Müdürü Recep DERNEKBAŞ Manisa, 

Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Uşak, Kütahya, 

Denizli, Muğla ve Eskişehir illerinden gelen 

proje koordinatörü öğretmenler katıldı. Top-

lantıda ayrıca proje kapsamındaki yarışmada 

proje üreten okulların stantları da yer aldı. 2 

günlük çalıştay toplantısının ilk gününde açılış 

konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdürü Recep 

Dernekbaş, eTwinning gibi projeler sayesinde 

uluslararası kültürlerin birbirleriyle buluşma 

ve tanışma fırsatı bulduğunu söyledi.  

  



 Uluslararası projeler aracılığıyla farklı 

kültür, din ve dil mensupları bir araya gelebil-

mekte, ortak hedefler doğrultusunda işbirliği 

yaparak sadece bilgi ile deneyim paylaşımında 

bulunmakla kalmayıp birbirlerine kültürel de-

ğerlerini tanıtma fırsatı da bulmaktadırlar. Bu 

sayede ön yargılar kırılmakta, kültürler arası 

köprüler kurulmaktadır. Manisa’nın en iyi 

eTwinning projesi yarışmasının ana temasını 

da bu nedenle ‘Kültürler Arası Köprü’ olarak 

belirledik. Manisa’da bu projeyi başlatan öğ-

retmenlerimiz hem ilimizi, hem de Türkiye’yi 

kültürüyle, gelenekleri ve ilimle tanıtmaya 

çalışmaktadırlar. Günümüz bilişim ve teknoloji 

imkanları farklı fikirlerin iletişim kurmasını 

kolay hale getirmiştir” diye konuştu.  

  



 Çalıştaya katılan Vali Erdoğan BEKTAŞ 

ise öğrencilerin ve öğretmenlerin artık gelişen 

çağa ayak uydurması gerektiğinin altını çize-

rek, “Artık çağın gerisinde kalamayız. Bunun 

içinde her gün belki her saat kendimizi geliş-

tirmek zorundayız. Bu tür projeler sayesinde 

öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz hem kendi-

lerini gelişen çağa göre geliştiriyor, hem de 

kültürler arası bağ kurmuş oluyorlar” diye ko-

nuştu.  

 Yarışmada ilkokullar kategorisinde bi-

rinci olan Şehzadeler İlkokulu’na, ortaokullar 

kategorisinde birinci olan Turgutlu Şadi Tur-

gutlu Ortaokulu’na, özel okullar kategorisinde 

birinci olan Akhisar Koleji’ne de ödüllerini pro-

tokol üyeleri verdi.  

  



 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında Ma-

nisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimimiz-

ce hazırlanan ‘’Değerler Eğitimi Projesi’’ ilimiz 

Manisa genelindeki; 17  ilçe de anaokulu, ilko-

kul, ortaokul ve liselerde, değerler eğitimi 

kapsamında uygulanmakta olan etkinlikleri ön 

plana çıkarmak için, panel, söyleşi ve konfe-

ranslar düzenledik. 

  



 Bu amaçla ; projenin başlangıcından bu 

yana okullarımızda farklı statülerde örnek rol 

olabilecek konuşmacılarımızı misafir ederek, 

öğrencilerimizin onların değerlerimizle ilgili, 

bilgi ve hayat tecrübelerinden yararlanmaları-

nı sağlıyoruz.  

 Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Binasında, 

Manisa Milletvekili Sayın Doç. Dr. Selçuk 

ÖZDAĞ’ı “Değerlerimiz” konulu söyleşide mi-

safir ettik. Oldukça verimli geçen konferansta 

katılan öğrencilere hayatından kesitleri anla-

tan Sayın ÖZDAĞ’a katılarından ötürü teşek-

kürü bir borç biliriz. 2016-2017 eğitim öğretim 

yılında da milli ve manevi değerlerimizdeki 

farkındalığı arttırmayı planlıyoruz. 

  





 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge 

Birimimizce koordine edilen Okuyan Şe-

hirManisa' projesi kapsamında ilkokul, ortao-

kul ve liselilerden oluşan 2023 öğrenci aynı 

anda kitap okudu. Etkinlik, Şehzadeler ilçesin-

deki Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Ege-

menlik Anıtı önünde düzenlendi.  

 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nec-

mettin Okumuş, bu yılki eğitim-öğretim sezo-

nunun başında uygulamaya konan 'Okuyan 

Şehir Manisa Projesi' kapsamında, geçen do-

kuz aylık süreçte, toplam 22 bin 711 öğrenci-

ye kitap okuma alışkanlığı önemi konulu se-

minerlerin verildiğini dile getirdi. 

 

http://www.hurriyet.com.tr/index/manisa
http://www.hurriyet.com.tr/index/ogrenci
http://www.hurriyet.com.tr/index/kitap
http://www.hurriyet.com.tr/index/cumhuriyet
http://www.hurriyet.com.tr/index/kitap


 B o s n a  H e r s e k ' i n 

İlk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'ten ör-

nek veren Okumuş, "Aliya İzetbegoviç 

'Okumak Özgürlüktür' diyor.  

 Maalesef biz bu yıllarda cep telefonla-

rının, tabletlerin ve bilgisayarların esiri olduk. 

Bunlara ayırdığımız zamanın üçte birini oku-

maya ayırsak, bağımlı kaldığımız bu esaretten 

kurtulmuş olacağız. Keşke kitapların esiri 

olup, özgürleştiğimiz zamanlara geri dönebil-

sek" diye konuştu. Okumuş ayrıca, proje sa-

yesinde 93 yazar ve şairin öğrencilerle buluş-

tuğunu, 31 okula kütüphane kurulduğunu da 

söyledi. 

 

http://www.hurriyet.com.tr/index/bosna-hersek
http://www.hurriyet.com.tr/index/recep-tayyip-erdogan


 Konuşmanın ardından Şehzadeler ilçe-

sindeki 11 okul ve Yunusemre ilçesindeki 10 

okuldan toplam 2023 öğrenci, Milli Egemen-

lik Anıtı'nın arkasındaki Fatih Parkı'na geçerek 

ağaç altında yarım saat boyunca kitap okudu.  

 Kitap okuma etkinliğine 105 öğretmen-

de katılarak öğrencilerle birlikte kitap oku-

du. Gazi İlköğretim Kurumları öğrencilerinin 

ellerindeki 'Çeyrek Saatlik Bir Okumanın Gi-

deremediği Üzüntü Olmamıştır' yazılı dövizler 

dikkati çekti.  

 

http://www.hurriyet.com.tr/index/okul
http://www.hurriyet.com.tr/index/saat
http://www.hurriyet.com.tr/index/gazi


Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge 

Birimi olarak 2015-2016 eğitim öğretim yılın-

da yürütülen “Bir Olalım Beraber Olalım Pro-

jesi Projesi “ avantajlı ve dezavantajlı bölge-

lerdeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerini aynı 

faaliyetlerde bir araya getirmeyi amaçlamak-

tadır.   

Fidanlar, Gediz İlköğretim Okulunda Can-

larla Can Buldu. Öğrencilerin tanışmalarını, 

kaynaşmalarını sağlamak, milli birlik ve bera-

berlik değerlerini kuvvetlendirerek aralarında 

dayanışma ve sevgi bağı oluşturmak projemi-

zin hedefleri arasındadır.  

 



 Bu kapsamda 18.05.2016 Çarşamba  

günü Gediz İlkokulu Bahçesi’nde saat 14.00 

da Şehzadeler Gazi İlkokulu öğrencileri ve 

Şehzadeler Gediz İlkokulu öğrencileri ile 

“Kardeş Okul Ağaç Dikme Faaliyeti” gerçek-

leşti.  

 Faaliyetten önce her iki okulumuz kar-

deşlik maçı yaptılar. Milli Eğitim Müdür Yar-

dımcısı Necmettin OKUMUŞ,Ar-Ge Birimi öğ-

retmenleri ve her iki okulun idarecileri, öğret-

menleri ve velilerinin  katıldığı faaliyette,okul 

bahçesine 32 adet çam fidanı dikildi. 

 





 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Manisa 

Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimince hazırla-

nan ve birim koordinatörlüğünde yürütülen 

“Değerler Eğitimi Projesi” kapsamında Ar-Ge 

Birimince hazırlanıp koordine edilen etkinlikler 

içinde yer alan “Benim Sanatçı Öğretmenim 

«Sevgi» konulu resim sergisinin ” 18 Nisan 2016 

Pazartesi günü saat 14.00 de Manisa 

Öğretmenevinde açılışı yapıldı. Sayın Valimiz 

Erdoğan BEKTAŞ'ın açılışını yaptığı Resim Sergi-

sine,Milli Eğitim Müdürü Sayın Recep 

DERNEKBAŞ, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve 

Ar-Ge Birimi Yöneticisi Sayın Necmettin OKU-

MUŞ, Şehzadeler Kaymakamı Sayın İsmail 

ÇORUMLUOĞLU, Şehzadeler Belediye Başkanı 

Ömer Faruk ÇELİK ve davetliler katıldı.  

 



 Savaş, doğal afet, yoksulluk, hastalık vb. 

gibi sebeplerle Türkiye ve dünyanın bir başka 

ülkesinde anne /babasını kaybetmiş, terk edil-

miş olan çocuklarımızın eğitim, sağlık, barınma , 

gıda, giyecek gibi temel ihtiyaçlarının karşılan-

ması için ülkemizdeki ilköğretim ve lise seviye-

sindeki öğrencilerimizin katkı sağlamasını, böy-

lece dünyada iyiliğin yayılmasını hedefleyen 

"Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var Projesi» ne de 

destek amacıyla hazırlanan resim sergisi , 21 

Nisan’a kadar açık kalmıştır. 

 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge 

Birimimizce koordine edilen “Değerler Eğitimi” 

projesi kapsamında düzenlenen “ Benim Sanatçı 

Öğretmenim Faaliyeti” projeye ve sergiye iştirak 

eden öğretmenlere teşekkür ederiz. 

 



 Benim Sanatçı Öğretmenim Sevgi konulu 

resim sergisiyle Yetim çocuklarımızın maddi ve 

manevi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kalıcı 

ve çözüm odaklı sosyal bir çalışma izledik. Sergi-

mize katılan gönüllü resim öğretmenlerimiz de-

ğerler eğitimi proje dayanışmasına katkı için 

eserini satarak bağışta bulundular. 

 



  Sergiye 16 gönüllü resim öğretmeni 

50 eserle katıldı.  

 



 Kamu mali yönetim sistemimizi uluslara-

rası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamaları-

na uygun bir şekilde yeniden düzenleyen 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; 

hesap verebilirlik ve yönetim sorumluluğu, 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanı-

mı, stratejik planlama, performans esaslı büt-

çeleme, çok yıllı bütçeleme, mali saydamlık, 

tahakkuk esaslı muhasebe, mali istatistiklerin 

ve faaliyet raporlarının yayımlanması, iç kont-

rol sistemi, etkin bir iç denetim ve dış denetim 

gibi yeni kavramlara yer vererek yönetsel so-

rumluluğun temel oluşturduğu sağlam bir yapı 

kurmayı hedeflemiştir. Strateji Geliştirme Biri-

mimiz de buradan hareketle müdürlüğümüz ve 

bağlı birimlerinin rutin çalışmaları ve diğer faa-

liyetlerinin ne aşamada olduğunu bilmek için 

eylem planı, iş takvimi ve yönerge oluşturdu.  

İç kontrol ve yönetim sisteminin tanıtımı ama-

cıyla da bir broşür hazırlanmıştır. 

 

 "Internal Control" Studies Public Finance 

Management and Control Law numbered 5018 

rearranging our public finance management 

system according to the international standards 

and European Union implementations; aim to 

build a strong scaffold for which administrative 

responsibility, including the terms such as  

accountability, strategic planning, effective usage 

of sources, performance-based budget, financial 

transparency,  accruals accounting, broadcast of 

the financial statistics and activity reports with 

internal and external control system. In this sen-

se, our strategy development Unit has created an 

action plan, a work calender and instruction in 

order to be informed about the routines and 

activities of the directorate and other 

organisational units. In order to present the 

internal control and  administrative system, a 

brochure has been  prepared. 



20 / 04 / 2015 tarih ve 4206758 sayı 

ile yayınlanan 2015 / 10 sayılı genelge uyarın-

ca Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri 

Milli Eğitim Bakanlığımız Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 

 Bakanlığımızca, Eğitim ve Öğretim ala-

nında özgün uygulamaların ödüllendirilerek 

teşvik edilmesi ve paylaşımının sağlanma-

sı  amacıyla “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik 

Ödülleri” dağıtılmaktadır.  

11-15 Nisan 2016 tarihlerinde MEB 

Strateji Geliştirme Başkanlığı Kalite ve Perfor-

mans Geliştirme Daire Başkanlığınca Afyon’da 

düzenlenen “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik 

Ödülleri Değerlendirici Eğitimi” semineri 91 

katılımcıyla gerçekleştirilmiştir.  

  



MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Kalite ve Performans Geliştirme Daire Başkan-

lığınca  yapılan 600’e yakın başvuru arasından; 

lisansüstü eğitim, yabancı dil, akademik öz-

geçmiş, mesleki deneyim, alan deneyimi gibi 

birçok kritere dayanarak seçilen değerlendiri-

cilere uygulamalı değerlendirici eğitimi veril-

miştir. Değerlendiricilere, değerlendirme sis-

temi tanıtılmış ve sistem üzerinden nasıl de-

ğerlendirme yapacakları anlatılmıştır. Değer-

lendiricilere ilgili mevzuat ve kriterler kapsa-

mında örnek çalışmalar ile değerlendirme ile 

ilgili uygulamalar yaptırılmıştır. Düzenlenen 

seminerin sonunda Daire Başkanı Sayın Davut 

OLGUN tarafından birim koordinatörümüz 

Samet NALBANTOLU’na sertifika takdim edildi 

  



Ar-Ge Birimi olarak, Bakanlığımızın 

"Eğitim ve Öğretimde Yenilikçi Yaklaşımlar 

"Genelgesi kapsamında; Yunusemre ve Şehza-

deler İlçelerimizdeki okul ve kurumlarımıza 

bilgilendirme toplantısı yapıldı.  

Vali Yardımcısı Sayın Mesut ESER’ in 

de katıldığı Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Binasın-

da yapılan toplantıya, her okul ve kurumdan  

bir idareci ve bir öğretmen katıldı.  

  





 MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı Kalite 

ve Performans Geliştirme Daire Başkanlığınca; 

ilimiz AR-GE Birimince yürütülen Yenilikçik uy-

gulamaların eğitim sistemimize kazandırılması, 

öğrenci ve öğretmenlerimize daha iyi eğitim ve 

öğretim imkânlarının sunulması amacıyla dü-

zenlenen “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik 

Ödülleri” ne ülke genelinde 5 kategoride 3.609 

başvuru yapılmış olup bu başvurulardan 2.581 

proje çalışması onaylanmış olup, belirlenen 

kriterler doğrultusunda bağımsız dış değerlen-

diriciler tarafından değerlendirilmeleri yapıl-

mış ve 303 çalışma saha ziyaretine kalmıştır.  

 



Manisa ilimizde 2015/2016 da 12 Pro-

jemiz, 11 okulumuzun projesi ve İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü AR-GE Birimince hazırlanan ve uy-

gulamaya konulan Hem Meslek Hem Destek 

Projesi saha ziyaretine kalmıştır.  

 




