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



Eğitim; bir plan ve hedefe göre insanın 

yetiştirilmesi, ruh ve beden sağlığını koruyarak 

geliştirilmesi için yapılan bütün çalışmaların 

adıdır. İşte bu nedenle eğitim, ruhu ve karakteri 

şekillendirir, fert ve millete bütün değerleri ka-

zandırır.  

Unutulmamalı ki, bilgi tek başına bir 

karakter oluşturmaz. Sadece bilgili insan, kurul-

muş bir robottan ileriye geçemez. Kurulmuş bir 

robot, kendisini icat edeni bile ortadan kaldıra-

bilir. O nedenle, yüksek ideal ve bizim değerle-

rimizden beslenmeyen bir öğretim, ruhsuz bir 

makine gibidir.  

 Eğitim, Türkçe’de “eğmek” mastarından 

veya “eğ” emir kipinden türetilmiştir. Bu an-

lamda eğitim, şekil, biçim verme, yön ve istika-

met gösterme, zarifleştirme demektir. Atasöz-

lerimizdeki “Ağaç yaş iken eğilir”, “Olgun başak 

baş eğer” sözleri bu anlamda kullanılmıştır.  

 Bizim amacımız; milletimizin milli, ahlaki, 

insani, manevi ve kültürel değerlerini benimse-

yen, koruyan ve geliştiren, insan haklarına say-

gılı, hak ve adaletin gerektirdiği davranışları ilke 

edinmiş insanlar yetiştirmektir.  

 

 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 Ocak 2016 Bülteninin çocuklarımıza, 

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. 

  



 Yüce Dinimiz İslamiyet’e göre “Her 

doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne 

babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi 

yapar.” (Buhari, Tefsir (Rûm), 2) hadisi eğiti-

min insana tesirini izah eder.  J.J. Rousseau 

da bu gerçeği şöyle ifade etmiştir: 

“Yaratıcının elinden çıkan her şey iyidir. İnsa-

nın kalbinde doğuştan hiçbir ahlaksızlık yok-

tur.”  “Eğitime hâkim olan, dünyayı ele geçi-

rir.  

 Eğitimi bana verin yüz yılda dünyanın 

çehresini değiştireyim” diyen 17. yy. filozof-

larından Leibniz de eğitimin gücünü en iyim-

ser bir biçimde ortaya koymuştur.John 

Watson’a göre, iyi eğitimle iyi insan, kötü 

eğitimle kötü insan yetişir. O, “Bana bir düzi-

ne çocuk veriniz. Bunlardan istediklerinizi 

doktor, avukat ya da dilenci, hırsız yapayım” 

der. Eğitimi faydalı ve faydasız diye ayırmak, 

faydasız olandan Allah’a sığınmak gerekir. 

Çağımızın en büyük gücü bilgidir.  

 

 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 I. dönemini tamamladı-

ğımız bu günlerde; 2015-2019 Stratejik Planı he-

deflerimize ve 2023 vizyonumuza ulaşmak için 

yaptığımız çalışmalar, projeler ile yaklaşarak yolu-

muza devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 

Ocak 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 Ocak  2016 Bültenimizi de çok 

büyük bir heyecan ile sizlerin beğenisine su-

nuyoruz. Bu heyecanı paylaştığımız Birim 

üyelerimizin ismini de zikretmek istiyorum. 

Birimimiz (ASKE) Kamile TATAR, Güler 

ÖZKALKAN, Özden KABAK, Mine AYYILDIZ,  

(PEK) Burcu TEZEREN, Güler TUĞAN, Sümey-

ye EROĞLU, Hasan ALEVNUR, Ahmet 

MORSÜMBÜL, Lütfi ÖZKAN, Hikmet ÇİFÇİ, 

Türker YAĞMUR ve  Gökçe GÜNGÖR’ den 

oluşmaktadır. Birimimizce  yürütülen çalış-

maları bu bültenimizde sizlerle paylaşacağız. 

 Ayrıca Ocak 2016 Bülteninin hazırlık çalış-

maları sürecinde, değerli zamanlarını ayırarak gö-

rüşleri 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; 

strateji45@gmail.com ve yerelprojeler45@gmail.com 

adlı mail adresleri ve 0 236 232 15 05 numaralı 

telefondan AR-GE Birimimize ulaşabilir; http://

manisaarge.meb.gov.tr/ adresinden birimle ilgili 

gelişmeleri takip edebilirsiniz. 



 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biri-

mimizce Manisa’da belirlenen 4 pilot okulda orga-

nik tarıma yönelik faaliyetler ve bilgilendirmelerle 

öğrencilerde organik tarım bilincini yaşatmayı he-

defliyor. Bu kapsamda ‘Geleceğe Adım, Organik 

Tarım’ projesi başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürümüz 

Recep DERNEKBAŞ, “Bu projeyle öğrencilerimizin 

genç yaşlarda organik tarımla ilgili bilgilere, beceri-

lere sahip olması ve bunları hayatlarında yaşatma-

larını hedefliyoruz.”dedi.  

 Proje kapsamında Manisa Özel Eğitim İş 

Uygulama Merkezi, Çağatay Uluçay İlkokulu, Çağa-

tay Uluçay Ortaokulu ve Sarıgöl Milli Egemenlik 

Çok Programlı Lisesi pilot okul seçildi. İlk etkinlik 

Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi serasında yapıldı.  

 Manisa Provincial Directorate of National        

Education aims at raising awareness in students about 

organic agriculture through a variety of activities and 

informing  them  about organic agriculture. Within this 

scope, “ Step into the Future, Organic Agriculture”, has 

been started. Our Provincial Director of National 

Education Recep  DERNEKBAŞ has states “ we aim that 

our students  will obtain necessary information and 

skills regarding organic agriculture in early ages to 

sustain this all alond their lives.” 

 Within the project, Manisa Special Education and 

Vocational Centre, Çağatay Uluçay Secondary School 

and Sarıgöl Milli Egemenlik Multi-Program High School 

High School have been seleceted as pilot schools and 

the first application was carried out in the greenhouse 

of Manisa Special Education and Vocational Centre. 



İnsan Hak ve Hürriyetleri Vakfı (İHH)’nın 

koordine ettiği, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri 

Başkanlığı ve Eğitim Bir-Sen’in de paydaşları ara-

sında bulunduğu ve gönüllülük esasına dayanan 

“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesi, çocukla-

rımızı küçük yaşlardan itibaren bilinçli, yardımse-

ver, başkalarının dertleriyle dertlenen duyarlı in-

sanlar olarak yetiştirebilmeyi esas almaktadır. Bu 

proje; savaş, doğal afet, yoksulluk, hastalık vb. 

sebeplerle Türkiye veya dünyanın bir başka ülke-

sinde anne/babasını kaybetmiş olan çocuklarımızın 

eğitim, sağlık, barınma, gıda, giyecek, gibi temel 

ihtiyaçlarının karşılanması için ülkemizdeki ilköğre-

tim ve lise seviyesindeki öğrencilerimizin katkı sağ-

lamasını; böylece dünyada iyiliğin yayılmasını he-

deflemektedir. 

 The project “Each Classroom Has An Orphan 

Sibling” coordinated by Humanitarian Relief 

Foundation (İHH) with National Education Ministry, 

Education-Unity-Union as stakeholders is a voluntary 

-basis project which has ground on raising concious 

and  helpful generations sensitive to other people’s 

feelings and problems from early ages. This project 

aims to contribute to aid children that have lost  their 

mothers/ fathers due to the disasters such as war, 

natural disasters, poverty, illness etc, to meet their 

basic needs such as education, food, accomodation, 

shelter, health and to enable contribution of our 

students in the level of primary and secondary 

education in our country and consequently the 

project  aims to spread goodness in the world. 



“Yetim Gülerse Dünya Güler” sloganın-

dan yola çıkarak Türkiye’nin çeşitli kentlerinde 

yürütülen bu projeyi Manisa’mızda da yaygınlaştır-

mak adına Ar-Ge Birimimizce koordine edilen 

“Yetim Kardeş İl Yapılanması” oluşturuldu ve tüm 

ilçelerimizde projemizin tanıtımı yapıldı.   

Şimdiye kadar 23 okulda tanıtım faaliyeti 

yapıldı. 600’den fazla kumbara ve proje ile ilgili 

materyal dağıtıldı. Projeye destek veren okullarda 

“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” panosu hazır-

landı.  

Ocak 2016 itibariyle bu proje kapsamında 

bakılan yetim sayısı 481’dir ve bu sayı her geçen 

gün artmaktadır. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

AR-GE Birimi olarak bizde bir Arakanlı bir kardeşi-

mize bir yıllık yetim sponsoru olduk. 

 “Provincial Orphan-Sibling Coordination 

Centre” was established for the project deriving  

from the slogan “If orphan smiles, world smiles” 

coordinated by our Research and Development 

Centre in order to disseminate the project 

activitiesin Manisa and the project was introduced 

in all districts  

 Up till now, introductory activities were 

carried out in 23 schools. More than 600 money 

boxes and related materials were distributed. In the 

schools that support the project, the school boards 

of “Each Classroom Has An Orphan Sibling” were 

prepared. 

 The number of orphans that has been cared 

for since January 2016 is 481 and this number is 

rising up day by day. As Manisa Provincial 

Directorate of National Education Research and 

Develeopment Centre, we have been sponsor to a 

sibling from Myanmar. 



 Öğrencilerin en etkin yöntemlerle dil 

becerilerinin gelişmesini sağlayan DynEd, Ma-

nisa ilimizde etkin bir şekilde kullanılmaya 

devam etmektedir. Öğrencilerin iletişim kura-

bilecek düzeyde dil konuşma becerisini kazan-

malarının sağlanmasında özellikle birinci bö-

lüm olan First English’in bitirilmesine önem 

verilmektedir. 2015-2016 Eğitim öğretim yılın-

da First English yazılımını bitiren öğrenci sayısı 

arttırılarak Türkiye genelinde aktiflik, kullanım 

süresi gibi alanlarda elde edilen birinciliği de-

vam ettirmek amaçlanmaktadır. 

 DynEd which stands for Dynamic 

Education which enables language skills to be 

improved properly  continues to be utilized 

actively, in our province Manisa. It is priorily 

important for our students to complete 

especially,  First English, the first  part of the 

sections to enhance their communicative skills. 

In 2015-2016 Education term, It is aimed to raise 

the number of students who finish First English  

part, and continue the success in utiliziation the 

the tool, among the schools , in Turkey . 



 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Sene 

Başı DynEd Çalıştayı’ nda alınan kararlar doğ-

rultusunda ilçelerin tarihi ve turistik yerlerin-

de DynEd’de aktif bir şekilde çalışma yapan 

öğrencilerimiz yabancı turistlere rehberlik 

yapmaktadır. 

 İl genelinde yapılan çalışmalara hayır-

severlerde katkıda bulunarak DynEd sınıfları 

açılmıştır. 

According to the  decisions taken in  

2015-2016  DynEd Workshop, students who 

study actively with DynEd tool, carry out  tour 

guiding in historical and touristic districts. 

DynEd  classrooms were created in 

schools, with benevolent donations, to 

contribute to the studies in all province. 



Ar-Ge Birimimizce koordine edilen 

‘Okuyan Şehir Manisa’ projesi kapsamında 

Hazreti Mevlana´nın 742. Vuslat Yıl Dönümü 

Uluslararası Anma,  Şeb-i Arus törenlerine ka-

tılmak üzere Manisa Kız Anadolu imam Hatip 

Lisesinden 35 öğrenci,  2 İdareci ve 2 Öğret-

men nezaretinde Konya gezisi gerçekleştirildi. 

Öğrencilerimiz 12.12.2015 Cumartesi günü 

saat 14:00’te Konya Büyükşehir Belediyesi 

Kongre Merkezinde Ahmet ÖZHAN konseriyle 

başlayan ve Şeb-i Arus Mevlevi Özel Gösterisi 

ile devam eden programı manevi duygular 

içerisinde ve memnuniyetle izlediler. Bu ma-

nevi atmosferin en güzel anlarının yaşandığı 

şehre panoramik şehir turu ile veda edildi. 

  Within the project “Manisa the Reading 

Province” coordinated by our research and 

development unit, 35 students of Manisa Girls 

İmam Hatip (Religious Vocational) Anatolian High 

School  paid visit to  Konya Şeb-i Aruz 

Ceremonies accompanied by 2 school managers 

and 2 teachers, for 742nd commemoration of 

Mavlana Calllaladdin Rumi .Our students 

watched the ceremony which started at 14.00 

with the famous singer Ahmet Özhan’s concert  

on 12.12.2015 The atmosphere was spiritual  and 

it was pleasure to pay a panoramic visit to the 

city in which  the best moments were lived. 



 Manisa’ya dönen öğrencilerimiz, televizyon-

dan izlemek yerine bizzat bu törenlerin içinde 

olmanın ve o manevi havayı birebir yaşamanın 

mutluluğunu ifade ederek gezinin gerçekleşme-

sinde emeği geçen Manisa İl Milli Eğitim Müdür-

lüğü AR-GE Birimimizce ve Şehzadeler Belediye 

Başkanlığına teşekkürlerini sundular. 

Okuyan Şehir Manisa Projemizin faaliyetleri 

devam edecektir. 

 Returning to Manisa our students 

presented their thanks to Manisa Provincial 

Directorate of National Education Research 

and Development Unit and Şehzadeler 

Municipality Presidency for providing them 

the opportunity to experience such a spiritual 

atmosphere, expressing their happiness. 

Manisa the Reading Province” Project 

activities  will be contioned. 



 Ar-Ge Birimimizce Koordine edilen "Hem 

Meslek Hem Destek" Projemizin Faaliyetleri devam 

ediyor. Milli Eğitim Müdürümüz Recep 

DERNEKBAŞ, Gediz İlkokulu ve Ortaokulunda proje 

kapsamında yapılan çalışmaları yerinde incelemek 

üzere okulu ve öğrencileri ziyaret etti.  

There is no importance  in which way you go, if you do not know where you will go. 

 Within “Both Profession and Support” 

Project which is coordinated by  our research and 

development unit, activities are proceeding.Our 

provincial director of education Recep Dernekbaş 

visited the students of Gediz Primary and 

Secondary School to investigate the studies . 



Stratejik Planlama ve Yönetim Dairesi Baş-

kanlığınca 19-23 Ekim tarihleri arasında Antalya’da 

düzenlenen “Stratejik Plan Uygulamaları İzleme ve 

Değerlendirme Semineri” Müsteşarımız Sayın Yu-

suf TEKİN, Strateji Geliştirme Başkanı Veysel 

ERDEL’in katılımları ile başladı. Müsteşarımız Sayın 

Yusuf TEKİN, Milli Eğitim Bakanlığı SP Koordinas-

yon Ekibi ile İl MEM SP Koordinatörlerine tamam-

lanan stratejik plan çalışmaları için teşekkür ede-

rek başladığı konuşmasında Millî Eğitim Bakanlığı 

gibi istatistiki bilgiler verildiğinde ne kadar büyük 

olduğu daha iyi anlaşılan bir kurumun yönetilebil-

mesi için stratejik yönetim anlayışının vazgeçilmez 

olduğuna vurgu yaptı.  

 

 “Strategic Planning Implementations 

Monitoring and  Evaluation Seminar” that was 

held between 19-23  October in Antalya began 

with participation of  Councilor Mr Yusuf TE-

KİN, strategic Development President Veysel 

ERDEL. Councilor Mr Yusuf TEKİN began his 

speech with presenting his thanks to National 

Education Ministry SP Coordination team and 

SP coordinators in  directorates and 

emphas ized the importance  and 

indespensability of management of such a 

substantial institution as National Education 

Ministry whose supremacy can be 

comprehended when th statistic datas are 

studeied in detail. 



Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama 

ve Yönetim Daire Başkanı Mehmet Baki ÖZTÜRK 

tarafından Stratejik Plan Hazırlık Programı çalış-

maları kapsamında günümüze kadar yapılan faa-

liyetlerin değerlendirilmesi ve Milli Eğitim Ba-

kanlığı 2015-2019 Stratejik Planının yapısı hak-

kında bilgilendirmeler yapılmasıyla seminere 

devam edildi.  

Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Koor-

dinatörü Fatih İŞLEK, Okul ve Kurumların Strate-

jik plan yapısının nasıl şekillenmesi gerektiği hu-

suslarına değindikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı 

Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi üyeleri 

tarafından hazırlanan sunumlar ile izleme ve 

değerlendirme çalışmaları detaylandırıldı.  

 The seminar proceeded with Strategic 

Planning Unit President Mehmet Baki ÖZTÜRK ‘s 

evaluation of activities undertaken up till present 

within Strategic Planning Preparation Programme 

and information about structre of National 

Education Ministry  2015-2019. 

 Fatih İŞLEK, National Education Ministry 

Strategic Plan Coordinator  mentioned the 

provisions on how the form of strategic plan 

structre must be taken, then presentations by 

national education ministry strategic 

coordination team members  were presented 

with monitoring and evaluation studies were 

scoped in details. 



Düzenlenen seminere Manisa İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 

adına İl Stratejik Planlama Koordinatörümüz 

Samet NALBANTOĞLU katıldı. 

Seminer, İl Milli Eğitim Müdürlükleri 

Stratejik Planlama Koordinatörlerinin katılım 

sağladığı gruplarda yapılan çalışmalar ve ça-

lışmaların değerlendirilmesi ile son buldu.  

 Mr Samet Nalbantoğlu, our coordinator 

provided participation to the seminar in behalf of  

Manisa Provincial Directorate of National 

Education Strategic Develoment  Unit. 

 Seminar ended with the evaluation studies 

in groups with participation of provincial 

directorates of national education coordinators. 



 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Progra-

mı kapsamında;  SP ekibimizce tamamlanan pla-

nımızın, Bakanlığımız planı ile uyum içerisinde 

olduğu gözlenmiştir.  

 Bakanlığımızca onaylanan Stratejik Planı-

mız Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ar-Ge 

Birimimiz resmi web sitelerinde yayınlandı. 17 

oturum halinde “2015-2019 Stratejik Planlama 

Maliyetlendirme, İzleme ve Değerlendirme’’ 

eğitimleri ile il geneli toplamında 1211 persone-

le eğitim verilmiştir.  

 Within 2015-2019 Strategic Plan Preparation 

Programme, it has been observed that our 

directorate’s strategic plan  that has been prepared 

by our strategy unit is compatible with the strategic 

plan of our ministry. 

 Our strategic plan that has been approved 

by our ministry has been issued in our unit’s official 

website.”2015-2019 Strategic Planning, Pricing, 

Monitoring and  Evaluation” trainings have been 

provided for 1211 education staff in 17 sessions. 



Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 stra-

tejik planlama çalışmaları 2013/26 sayılı Ge-

nelge ve Eki Hazırlık Programı ile başlatılmış 

ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonu-

cunda Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Strate-

jik Planı  Bakanımız Sayın Nabi AVCI´nın baş-

kanlığında toplanan Stratejik Planlama Üst 

Kurulu kararıyla onaylanmıştır. Müdürlüğü-

müzün stratejik plan çalışmaları aynı doğrultu-

da yürütülmüştür.Bu kapsamda yürütülen 

çalışmalar sonucunda Manisa İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı, Sayın 

Milli Eğitim Müdürümüz Recep DERNEKBAŞ 

başkanlığında toplanan Stratejik Planlama Üst 

Kurulu kararıyla onaylanmıştır. 14/09/2015 

tarih ve 9149240 Sayılı Valilik Olurları ile yü-

rürlüğe girmiştir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

 National Education Ministry  2015-2019 

strategic plan studies have been started  with  

the law numbered 2013/26 and attached  

preparatory programme and consequently 2015-

2019 Strategic Plan was aproved  by The 

strategic Planning Supreme  Board presided by 

Minister Mr Nabi Avcı. Our directorate’s strategic 

planning studies have been proceeded  

accordingly. As a result of the studies that have 

been proceeded within this scope Manisa 

Provincial Directorate of National Education 

2015-2019 Strategic Plan has been approved by 

the strategic plan  supremeboard presided by 

Provincial Directorate of Education, Mr Recep 

Dernekbaş. The strategic plan has been inured by  

Governership approval numbered 9149240 , 

dated  14/09/2015  



 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. 
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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. 


