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Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge
Birimi olarak;

2016-2017 Eğitim-öğretim yılı

“eğitim sorumluluğu” açısından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en önemli yıllarından
biri olmuştur. 15 Temmuz 2016 gecesi tarihimize şanlı bir zafer olarak kaydedilirken, eğitim
camiasını oluşturan biz eğitimcilerin omuzlarına
önemli bir görev de yüklemiştir. 2016-2017
eğitim-öğretim yılında, 15 Temmuz gecesini
özgürlüğümüzü ve demokrasimizi perçinleyen
bir gün olarak bizlere armağan eden aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ön plana çıkmıştır.
Türk milletini bir arada tutan ve belki de
en önde gelen değerlerimizden biri olan “vatan
sevgisini” öğrencilerimizde içselleştirmek, vatan sevgisinin ne olduğunu onlara aktarabilmek
öncelikli görevimiz olmuştur. Bu açıdan İl Milli
Eğitim Müdürlüğü olarak hazırlanan ve koordine edilen projelerde bu ruhu yansıtabilmeyi ve
geleceğimizin teminatı olan gençlerimize bizleri
bir arada tutan değerlerimizi aktarabilmeyi hedefledik.
Bu asli ve mukaddes vazifemiz dışında
kat edecek çok yolumuz olduğunun da bilincindeyiz.

Kurum kültürümüzü özümseyen eğitim
camiamızla ve ilimizdeki tüm eğitim kurumları
ile bütün öğrencilere eşit imkân sunulması ve
eğitim kalitesinin yükseltilmesi için tüm gayretimizle çalışmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle
sözlerime son verirken Manisa İl Milli Eğitim
Müdürlüğü Ar-Ge Birimimizin Temmuz 2017
Bülteninin tüm paydaşlarımıza, hayırlı olmasını
Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyor, Ar-Ge Birimimizde görev yapan mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor ve siz değerli paydaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.

Eğitim çatısı altında yer alan her konu
proje olarak ele alınmakta, çalışmaların sistematik bir şekilde devam etmesi için çaba sarf
ediyoruz.
Çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri
kazanmış, demokrasinin ve hukukun evrensel ilkeleri ile ortak millî ve manevi değerlerimizi özümsemiş bireylerin yetişmesine imkân sağlamayı amaçlıyoruz.
Eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması kapsamında öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra bedensel, zihinsel ve ruh-

Netice itibariyle şahsım ve AR-GE Biriminde

sal gelişiminin desteklendiği, bireylere ortak

görev yapan tüm meslektaşlarım bu duygu ve dü-

insani değerlerin ve değer farklılıklarının zen-

şünceleri önemsiyor ve faydalı eğitim için mübarek

ginlik olduğu bilinci kazandırılarak öğretmen

bir davanın hizmetkarları olarak var gücümüzle

ve öğrencilerimizin insani, milli, manevi, ahlaki, kültürel ve demokratik değerler eğitimi
alarak yetiştiği bir eğitim ortamı oluşturmak-

çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. 20162017 eğitim öğretim yılının II. dönemini tamamladığımız bu günlerde; 2015-2019 Stratejik Planı he-

tır.

deflerimize ve 2023 vizyonumuza ulaşmak için
Eğitime değer katmak adına yürütülen
bu çalışmalarla; özgüvenli, yaratıcı, çözüm
odaklı düşünebilen, değerlerine sahip çıkan
bireylerin yetişmesi bizim için büyük önem
taşımaktadır.

yaptığımız çalışmalar ve projeler ile yaklaşarak yolumuza devam ediyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle Temmuz 2017
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 düzenlediğimiz toplantı, seminer ve diğer faaliyetlerimize ilişkin çalışmaları derleyerek hazırladığımız Temmuz

2017 Bültenimizi de

çok büyük bir heyecan ve özveri 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 hazırladığımız bültenlerimizin 7. si ile sizlerle buluşmak
bizler için önemli bir gurur kaynağı. Yeni ve
farklı proje, faaliyet ve çalışmalar ile Manisa
Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 8. bültenimizde buluşmak temennisiyle...

Ayrıca Temmuz 2017 Bülteninin hazırlık
çalışmaları sürecinde, değerli zamanlarını ayırarak
görüşleri ile katkıda bulunan Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Recep DERNEKBAŞ’a, Milli Eğitim Müdür Yardımcımız ve Ar-Ge Birim Yöneticimiz Sayın
Necmettin OKUMUŞ’a ve Ar-Ge Birimimizdeki
mesai arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkürü
bir borç bilirim. Bülten ile ilgili görüşleriniz için;
argemanisa@gmail.com adlı mail adresinden ve
0 236 232 15 05 numaralı telefondan AR-GE Birimimize ulaşabilir; http://manisaarge.meb.gov.tr/
adresinden birimle ilgili gelişmeleri takip edebilirsiniz.

15 Temmuz 2016´da Türkiye Cumhuriyeti devletini, demokrasiyi ve millî iradeyi he-

In 15 th of July 2016, although the cruel
coup attempt neglected the national will.

def alan haince bir darbe girişiminde bulunul-

Thanks to our heroic nation and security

muş, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükü-

forces in the leadership of our president, it was

metimizin, güvenlik kuvvetlerimiz ile halkımı-

overcome successfully. Our nation’s struggle

zın kahramanca mücadelesi sonucunda bu

against this coup attempt has been an example

kanlı girişim engellenmiş, milletimizin direni-

of democracy fight which also has a meaning of

şiyle demokrasimiz kazanmıştır. Aziz Milleti-

an exam succeeded with briallant results.

miz, bu demokrasi sınavından yüzünün akıyla
geçmiştir.
15 Temmuz’da milletimizin verdiği

Therefore it is highly necessary that the
heroism and the extraordinary struggle that our
nation has demonstrated during 15 th of July

üstün mücadelenin ve kahramanlarının gele-

night

cek nesillerimiz tarafından daha da iyi anlaşıl-

generation.

ması, öğrenilmesi ve onların mücadelesinin
nesilden nesile aktarılması gerekmektedir.

to be transfered from generation to

Kahraman şehitlerimize olan vefa ve

The album titled "Memorial to the

minnet borcumuz ve aziz şehitlerimizin anıla-

Martyrs of Democracy of 15 July" is being

rını yaşatmak için Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

created by the National Education Directorate

GE Birimi tarafından“15 Temmuz Demokrasi

AR-GE Unit in order to keep the memories of our

Şehitlerimiz Anısına” adlı albüm kitap oluştu-

heroic

ruluyor. 10-13, 14-17 yaş öğrenci ve Öğret-

borrowers and saint martyrs.

martyrs,

our

loyal

and

gratitude

men kategorilerinde düzenlenen Mektup Ya-

10-13, 14-17 aage groups and teacher

rışmasında , katılımcı öğrenci ve öğretmen

categories, the participant student and teacher

mektupları İl Eser İnceleme Komisyonu tara-

letters were examined by the Provincial

fından incelenerek, albüm kitaba girmeye hak

Treasury Investigation Commission and an

kazanan mektupların yer aldığı “15 Temmuz

album-book titled "To the Memory of the 15th

Demokrasi Şehitlerimiz Anısına” adlı albüm-

of July Democracy Martyrs", has been created.

kitap oluşturulduk.

Milli Eğitim Müdür Yrd ve AR-GE Biri-

Necmettin OKUMUŞ, Deputy Director of

mi sorumlusu Necmettin OKUMUŞ, kitabın

National Education and the director of R&D

hazırlık aşamalarının tamamlanarak şu anda

Unit stated that the preparatory stages of the

basım aşamasında olduğunu belirtti.

book have been completed and are now in the

Sayın OKUMUŞ; “15 Temmuz’da mille-

printing phase. Read; "On July 15th, t he

timizin verdiği üstün mücadelenin ve 15 Tem-

superior struggle of our nationality and the

muz kahramanlarının gelecek nesillerimiz ta-

heroes of July 15th must be better understood

rafından daha da iyi anlaşılması, öğrenilmesi

and learned by our future generations, and their

ve onların mücadelesinin nesilden nesile akta-

struggle must be passed on to generations.

rılması gerekmektedir.
15 Temmuz’da oluşan hür iradenin
gelecek nesillere aktarılması görevini bizler ve
tüm eğitim kurumlarımız yapacaktır.” dedi.

Our educational institutions will carry out
the task of transferring the free will of the 15th
of July to future generations.

Sayın OKUMUŞ; Ülkemize, Bayrağımıza,

Mr. OKUMUŞ also states that “it is our

Devletimize ve Milletimize sahip çıkacak olan-

children and young people that will protect our

lar gençlerimiz, çocuklarımızdır. 15 Temmuz

country and our nation. We aim to create a

2016’ da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe

visual

girişiminde, milletimizin milli iradeye sahip

nationality to future generations with letters

çıkan, darbecilere karşı birlik ve beraberliğin

reflecting the independence belief and struggle

gücünü temsil eden bağımsızlık inancı ve mü-

that represents the power of unity and solidarity

cadelesini yansıtacak olan mektuplarla gele-

against the darbacies just as in the coup attempt

cek kuşaklara aktarmayı ve görsel bir bellek

on July 15, 2016. The printed album-book will be

oluşturmayı amaç edinmekteyiz. Basılan al-

presented to martyr relatives, institutions and

büm-kitap şehit yakınlarımıza, kurumlarımıza

letter holders. An appointed was requested by

ve mektup sahiplerine takdim edilecek. Albüm

for the presentation of the book to our

kitabın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza

President and Prime Minister.

dereceye giren mektup sahibi öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından takdimi için, Cumhurbaşkanlığımızdan randevu talep edildi”
dedi.

memory

through

transferring

our

2016-2017 eğitim ve öğretim yılında

In the 2016-2017 education year, the fifth

beşincisi gerçekleştirilen “Eğitim ve Öğretim-

"Innovation in Education and Training Awards" field

de Yenilikçilik Ödülleri” saha ziyaretleri ger-

visits were held. Manisa Provincial Directorate of

çekleştirildi. Yenilikçi uygulamaların eğitim
sistemimize kazandırılması, öğrenci ve öğretmenlerimize daha iyi eğitim ve öğretim imkânlarının sunulması, başarılı çalışmaların
ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve paylaşımının

sağlanması

amacıyla

gerçekleştirilen

“Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri”
saha ziyaretine, Manisa Milli Eğitim Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimince hazırlanıp uygulanan
“Türkçemiz Kirlenmesin Projesi” ile kaldı.

National Education R&D unit was selected for the

field visit"Innovation in Education and Training" field
visit, which was held in order to bring innovative
practices to our education system, to provide better
education and training opportunities to our students
and teachers, to reward and encourage and share
successful works, with the project "Do not Let Our
Language Degenerate.”

Türkiye genelinde 3357 proje içersin-

From the total of 3357 projects in general

den elektronik ortamda yapılan değerlendir-

Turkey, 189 projects that have been evaluated

mede sahaya kalan 189 proje içersine giren ve

in the electronic environment , will be awarded

saha ziyareti ile yapılacak olan değerlendirme-

with the ceremonies to be held at the regional

ler sonucu ödül almaya hak kazanan çalışma-

and ministry level.Our project was evaluated by

lar, bölgesel ve Bakanlık düzeyinde düzenle-

the representatives of our Ministry in the field

necek törenlerle ödüllendirilecek. Projemiz

examination. The results are being awaited and

Bakanlığımız temsilcileri tarafından saha ince-

expected to be revealed in late June

lemesinde değerlendirildi. Sonuçlar Haziran
ayı içersinde Bakanlığımızca açıklanması bekleniyor.

2016-2017 eğitim ve öğretim yılında

In 2016-2017 academic term, the fifth

beşincisi gerçekleştirilen “Eğitim ve Öğretim-

"Innovation in Education and Training Awards"

de Yenilikçilik Ödülleri” saha ziyaretleri ger-

field visits were held in order to bring innovative

çekleştirildi. Yenilikçi uygulamaların eğitim

practices to our education system, to offer

sistemimize kazandırılması, öğrenci ve öğret-

better education and training opportunities to

menlerimize daha iyi eğitim ve öğretim im-

our students and teachers, to reward and

kânlarının sunulması, başarılı çalışmaların

encourage and share the successful works with

ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve paylaşımı-

the aim of "Innovation in Education and

nın

gerçekleştirilen

Training" field visit Salihli Ticaret ve Sanayi Odası

“Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri”

Secondary School with their Project ."Changing

saha ziyaretine “Değişen Okul Gelişen Nesil”

Schools Emerging Generation" won the right for

adlı projeyle kalan okulumuz Salihli Ticaret ve

our Ministry's Evaluators for the Secondary

Sanayi Odası Ortaokulu Saha Değerlendirmesi

School field assessment.

sağlanması

amacıyla

Bakanlığımız Saha Değerlendiricileri tarafından tamamlandı.

Türkiye genelinde 3357 proje içersin-

The evaluations have been made through

den elektronik ortamda yapılan değerlendir-

the field visit in the electronic environment.

mede sahaya kalan 189 proje içersine giren ve

From 3357 projects in Turkey 189 projects have

saha ziyareti ile yapılacak olan değerlendirme-

been selected and the works that are entitled

ler sonucu ödül almaya hak kazanan çalışma-

to receive the final award will be rewarded with

lar, bölgesel ve Bakanlık düzeyinde düzenle-

the ceremonies to be held at the regional and

necek törenlerle ödüllendirilecek.

16-17 Şubat tarihlerinde Giritligil Otel

The workshop "Leaving School Is Leaving

Toplantı Salonunda “Manisa MEM Ar-Ge Biri-

Life" was held on 16-17 February in Giritligil Hotel

mince koordine edilen, Afyonkarahisar, Uşak

Meeting Hall, coordinated in Manisa Provincial

ve Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin ARGE Birimleri ortaklığı ile hazırlanan "Okul Terki Yaşam Terki" Çalıştayı yapıldı.
Şehzadeler ve Yunusemre İlçe Milli

Directorate of National Education R & D Unit and
prepared by Afyonkarahisar, in cooperation with
Uşak and Kütahya Provincial Directorates of National
Education R&D Units.Şehzadeler and Yunusemre
district Directorate of National Education Vocational

Eğitim Müdürlükleri Mesleki ve Teknik Eğitim

and Technical Education Services Responsible Branch

Hizmetleri Sorumlu Şube Müdürlerinin ve

Managers and Vocational &Technical Anatolian High

Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi kurumları-

School Institutes of our school with the participation

mızın okul müdürlerinin katılımlarıyla devam

of the heads of the National Education Director Re-

eden Çalıştay açılışında konuşan Milli Eğitim

cep DERNEKBAŞ speaking at the opening of the

Müdürü Recep DERNEKBAŞ;

workshop:

“Manisa, Afyonkarahisar, Uşak ve Kü-

Manisa, Afyonkarahisar, Uşak and Kü-

tahya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin AR-GE

tahya

Birimleri ortaklığı ile hazırlanan "Okul Terki

Education have been granted in the scope of

Yaşam Terki" isimli Doğrudan Faaliyet Destek

Direct Activity Support Program named "Leaving

Programı kapsamında başvurumuz kabul edil-

School Is Leaving Life" which was prepared with

miştir.

the partnership of R&D units. The general aims
Projenin genel amacı; TR 33 Bölgesin-

Provincial

of the project are

Directorates

of

National

to prevent early school

de erken okul terkini önlemek, okul terkinin

dropout in the TR 33 region, to avoid school

başlangıcı olan okul devamsızlıklarının önüne

absenteeism at early ages;

geçmek, eğitim seviyesinin ve kalitesinin artı-

raising educational level and quality and to

rılmasına katkı sağlamak; eğitim kalitesinin

increase in the quality of education and the

artırılması ile daha refah, gelişmiş muasır me-

prosperity is to go above the level of advanced

deniyetler seviyesinin üstüne çıkmaktır.

contemporary civilizations.

to contribute to

Projemizin özel amaçları ise; TR 33

The specific aims of our project are; is to

Bölgesindeki okul devamsızlık ve terkinin azal-

reduce school absenteeism in the TR 33 region;

ması ve beşeri sermayeye yatırım yaparak

to invest in human potential to find solutions to

özellikle gençliğin sorunlarına çözüm bulmak

the problems of young people in particular and

ve bölgenin refah yaşam seviyesine ulaşması-

to ensure that the region reaches the welfare

nı sağlamaktır. Projemizin süresi 3 ay olacak-

level of life. The duration of our project will be 3

tır. Bu proje İl Milli Eğitim Müdürlüklerimizin

months. This project will contribute to the

2015-2019 Stratejik Planının başarıya ulaşma-

achievement of the 2015-2019 Strategic Plan of

sına katkı sağlayacaktır. “

Provincial National Education Directorates.

Çalıştayımızda; erken okul terki ve

During the workshop, it is aimed to raise

okul devamsızlıkları konusunda araştırma ya-

awareness about early school leaving and school

pılarak bu konularda farkındalık oluşturulma-

absenteeism,

sı, terk ve devamsızlıkların önüne geçilmesinin

changes in the socio-cultural structure of the

yanında bölgenin sosyo-kültürel yapısında da

region. The studies in our project will try to

pozitif değişiklikler oluşturulması amaçlanıyor.

prevent school absenteeism and increase the

Projemizdeki çalışmalar ile okul devamsızlık-terkinin önlenmesine ve eğitim kalitesi-

as well as to create positive

quality of education so that

the region will

reach more livable level.

nin artırılmasına çalışılarak bölge daha yaşanabilir seviyeye ulaşacaktır.

In the 2016 DFD program, our project

2016 yılı DFD programında projemiz

will address the problems encountered in

bölgenin refah seviyeye ulaşma sürecinde eği-

educational life in the process of reaching the

tim hayatında karşılaşılan sorunları ve bu so-

welfare level and the ways to solve these

runların çözüm yollarını ele alacaktır.

problems.

Sayın DERNEKBAŞ, ayrıca; “Bugün

Mr DERNEKBAŞ also stated: Societies

okulu terk etmenin hangi sonuçlara işaret et-

that are aware of the consequences of dropping

tiğinin farkında olan toplumlar, giderek daha

out of school today and are increasingly trying

fazla bir çaba ile bu sorunu azaltmaya çalış-

to reduce this problem with effort. In this

maktadırlar. Bu bağlamda okulu terk etme

context, it is important to catch up with the

kararına gelmeden önceki aşamaları iyi yaka-

steps before coming to the decision to abandon

layıp, öğrencileri okulda tutmanın yollarını

the school and discover ways to keep students

keşfetme, okulu ve okuldaki yaşantıların öğ-

in school, making school and school life

renciler için anlamlı hale getirilmesi önem

meaningful for students

taşımaktadır. Ayrıca eğitimin her kademesine

increase in the number of students participating

katılan öğrenci sayısının artırılması insan ser-

in every level of education has a direct impact

mayesinin gelişiminin yanı sıra sosyal eşitliğin

on the development of human potantial as well

sağlanmasında

etkilidir.

as on the social equality. I wish the study to

Çalıştayın okul terki sorunlarının çözümünde

contribute to the solution of schooling problems

ve eğitimde sürekliliğin sağlanmasında katkıda

and to the continuity of education "

da

doğrudan

bulunmasını diliyorum” dedi.

In addition, the

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-

The Project of “Every Class Has A

Ge Birimi koordinatörlüğünde, geçen yıl Mani-

Orphan Sibling” coordinated by Ministry of

sa’da uygulanmaya başlayan “Her Sınıfın Bir

National Education and which was started to be

Yetim Kardeşi Var” Projesi 2016 – 2017 eğitim

implemented in Manisa last year, also continue

öğretim yılında da çeşitli etkinliklerle devam

in the academic year 2016 -2017 with various

ediyor.

activities.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yar-

With the project of “Every Class Has An

dım Vakfı (İHH)’nın bir projesi olan, MEB Ye-

Orphan

Sibling”

by

Humanitarian

Relief

nilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü-

Foundation is coordinated by

nün 08.09.2016 ve 9706402 sayılı yazısı ve

National Education - Directorate General For

yenilenen protokol ile birlikte aynı zamanda

Innovation And Education by renewed protocol

Milli Eğitim Bakanlığının da bir projesi olan,

of 08.09.2016 and 9706402 referance act,

Eğitim-Bir Sendikası ve Diyanet İşleri Başkanlı-

supported by also the Presidency of Religious

ğının da destek verdiği “Her Sınıfın Bir Yetim

Affairs and Educators Union, people of Manisa

Kardeşi Var” projesi ile Manisalılar ve öğrenci-

and the students of Manisa protect

lerimiz yetimlere sahip çıkıyor.

orphans.

Ministery of

the

Projenin farkındalığını arttırabilmek

In order to raise awareness of the project

ve dünya yetimlerine dikkat çekebilmek adına

and draw attention to the situation of orphans all

geçen yıldan bu yana kermesler, satranç tur-

over the world, various social activities are organized

nuvası, bisiklet turu gibi çeşitli sosyal etkinliklerin yapıldığı projede bu kez de “Her Sınıfın
Bir Yetim Kardeşi Var Hatıra Ormanı” oluşturuluyor.
Manisa Vali Yrd Sayın Mesut ESER,

such as kermises, chess tournament and cycling tour
since last year. This year we have formed a “Every
Class Has A Orphan Sibling Memorial Forest” in
project scope.“Every Class Has A Orphan Sibling
Memorial Forest” was formed with the host
participants: Deputy Governor of Manisa Mr. Mesut

Manisa İl Milli Eğitim Müdürümüz Recep

Eser,

DERNEKBAŞ, Manisa Müftüsü Sinan CİHAN,

Education Mr. Recep Dernekbaş, Director of Manisa

Manisa Orman İşletme Müdürü Yasin YAPRAK

Forestry Operation Directorate Mr. Yasin Yaprak and

ve proje paydaşlarından olan Eğitim Bir-Sen

the President of Education Unity Union Mr. Mesut

Başkanı Mesut ÖNER’in katılımları ile birlikte

Öner, as stakeholders of the project . Manisa

oluşturulan “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var
Projesi Yetim Hatıra Ormanı”nın açılış konuşmasını Manisa İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Recep DERNEKBAŞ yaptı.

Manisa

Provencial

Director

of

National

Provincial Director of National Education Mr. Recep
Dernekbaş made the opening speech of the
project“Every Class Has A Orphan Sibling Memorial
Forest”.

Mr.

Sayın DERNEKBAŞ “Bu proje Manisa’da
uygulanmadan önce

Manisalılar tarafından

Dernekbaş

emphasized:

“Before this Project commenced to be

bakılan yetim sayısının 100 civarında iken pro-

implemented,

jenin geçen yıldan itibaren Manisa’da uygu-

nearly 100 orphans. However, with

lanması ile birlikte 600’lü sayılara ulaşılmıştır.

the start of this project in Manisa the

Ancak hedefimiz Manisa’da 1000 yetime bak-

number

mak ve “yetim bakmayı” Manisa’da bir kültür
haline getirmek istiyoruz. Proje kapsamında
çeşitli sosyal faaliyetlerimiz devam etmektedir. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge
Birimi koordinatörlüğünde, geçen yıl Manisa’da uygulanmaya başlayan “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” Projesi kapsamında çeşitli
sosyal faaliyetlerde de bulunulduğunu belirten Sayın DERNEKBAŞ, proje kapsamında Manisa Ormanlarına bir yenisini eklemenin haklı
gururunu yaşadıklarını belirtti.

Manisa

reached

supported

600’s. But our will

is to reach and support 1000 orphans
and to make cultivate one of Manisa
supporting
various

orphan.

social

It

is

activities

organised
under

the

project of “Every Class Has An Orphan
Sibling” coordinated by Ministry of
National Education which was started
to

be

implemented

in

Manisa

last

year and we are proud of adding a
new memorial forest for Manisa on
behalf of this project

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Manisa

In

2016-2017 Academic Year, the

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimince

Project: " Are you into goodness?" was put

02.01.2017 tarihi itibari ile “İyiliğe Var Mısın?”

into implementation by 02.01.2017

projesi uygulamaya konulmuştur.

In today’s world, human behaviours are

Günümüz dünyasında her şeyin hızla tü-

much more meaningful and valuable in this

ketildiği, insanların çoğu zaman kafasını kaldırıp,

age when everything is consumed rapidly in

neler oluyor diye etrafına bakmadığı bu çağda

today's world, people are often lifting their

insanlık adına yapılan davranışlar çok daha an-

heads and not looking around.

lamlı ve değerlidir.

Yardım etme davranışı, hem yardım alan

The behaviour of helping positively

kişiyi hem de yardım eden kişiyi olumlu etkile-

affects both sides positively. It has become

mektedir. Çalışma hayatının yoğunluğundan,

harder to understand what people really want

rekabet ortamından, sanal dünyada geçirilen

or feel, what they need, due to the busy

zamanın uzunluğundan, insanların birbiriyle

world, the competitive environment, the

iletişimi azalmış, insanların gerçekten ne istedi-

length

ğini ya da hissettiğini, neye ihtiyacı olduğunu

world. However, during communication, there

anlamak zorlaşmıştır. Bunun devamında da ileti-

may be cases of disconnection in relations,

şimde, ilişkilerde kopukluk, karşımızdaki insan-

unresponsiveness to the feelings or desires of

ların hislerine ya da isteklerine tepkisiz kalma

the people in our presence. As happiness

gibi durumlar görülebilmektedir. Mutluluklar

becomes more shared, sadness decreases as

paylaştıkça artar, üzüntüler paylaştıkça azalır.

share becomes. Sharing and helping bring the

Paylaşma ve yardımlaşma insanların ekonomik

economic levels of people close together. At

düzeylerini birbirine yaklaştırır. Aynı zamanda

the same time, love gives respect and

arada sevgi saygı ve kaynaşmayı sağlar . Payla-

cohesion. People who share and are ready

şan ve başkalarına yardıma hazır olan insanlar

to help others will live happily and

mutluluğun ve huzurun yalnızca parayla elde

peacefully, it is not only about finance.

edilmediğini yaşamış olurlar.

of

time

spent

in

the

virtual

Türk toplumu olarak geçmişten günümü-

As Turkish society, the feelings of

ze kadar uzanan yardımlaşma duygusu halen

cooperation extending from the past to the

devam etmektedir. Nerede bir afet, savaş ya da

present day are still continuing. Wherever

kötü bir olay olsa uzaklığı, dili, dini, ırkı ne olursa

there is a disaster, a war or a bad event, we

olsun Türk yardım kuruluşlarını orada görüyo-

see Turkish aid organizations, regardless of

ruz, SMS ile yardım mesajları atıyor, gıda yardı-

their distance, language, religion, or race. They

mı yapıyor, maddi ve manevi yardımlarda bulu-

send SMS messages, food aid, financial and

nuyoruz, sınır kapılarımızı açıyor ve onlara gü-

spiritual help and we provide life and

venli bir hayat ve ortam sağlıyoruz. Tüm bunlar-

environment. Stemming from these facts, we

dan hareketle, geleceğimizin yetişkinleri ve

needed this project to help adults and young

gençlerine bu davranışları erkenden kazanmala-

people in our future earn these behaviors

rına yardımcı olmak, farkındalıklarını arttırmak

early, to raise their awareness.

amacıyla bu projeye ihtiyaç duyulmuştur.

Recep

Provincial Director of National Education Re-

DERNEKBAŞ; ”Bu kapsamda; öğrenciler ve ku-

cep DERNEKBAŞ examplified some of them:; "In this

rumlar arasında dayanışma ve yardımlaşmanın

context; In order to provide solidarity and assistance

İl

Milli

Eğitim

Müdürü

sağlanması amacıyla Özel Ülkem Koleji Okul Aile
Birliğinin destekleriyle Maldan İlkokulu Anasınıfının tefrişatı yapılmıştır. Halı, masa, sandalye,
perde, dolap, oyuncak ve kırtasiye malzemesi

between

the

students

and

institutions,

the

foundation of Maldan Elementary School has been
furnished with the support of Özel Ülkem Koleji
School Parents’Association. Carpets, tables, chairs,
curtains, cupboards, toys and stationery materials

yardımı yapılmıştır. Anasınıfının tuvaleti yaptırıl-

were made. The preschool's toilet and stairs were

mış, merdiven trabzanı yenilenmiştir.

repaired. Ülkem College as one of the private schools

Özel okullarımızdan Ülkem Koleji “İyiliğe
Var Mısın?” Projesine destek vererek örnek olmuştur.’’ dedi

of our schools has been a great example with their
voluntary support in the ptoject.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştir-

Ministry of National Education Strategy

me Başkanlığı Stratejik Planlama ve Yönetim

Development Department Strategic Planning

Daire Başkanlığı tarafından Antalya Side’ de

and

"Stratejik Yönetim Sisteminde Yıllık Uygula-

"Annual

malar ve İzleme-Değerlendirme Semineri”

Evaluation Seminar in Strategic Management

düzenlendi.

System" in Antalya Side.

27-31 Mart 2017 tarihleri arasında ya-

Management

Department

Implementation

Manisa

Provincial

and

organized
Monitoring-

Directorate

of

pılan kursa Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

National Education, R&D Unit Manager Nec-

AR-GE Birimimiz Yöneticisi Necmettin OKU-

mettin OKUMUŞ and R&D Unit Coordinator

MUŞ ve Ar-GE Birim Koordinatörü Samet

Samet NALBANTOĞLU provided participation

NALBANTOĞLU katıldı.

to the course between 27th -31 st March 2017.

"Stratejik Yönetim Sisteminde Yıllık

"Annual Practices and Monitoring-Evaluation

Uygulamalar ve İzleme-Değerlendirme Semi-

Seminar in Strategic Management System" started

neri” Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Veysel

with the speeches of Strategy Development

ERDEL ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı

President Sayın Veysel ERDEL and Strategy

Sayın Ahmet ER'in konuşmaları ile başladı.

Development Department President Mr. Ahmet ER.

Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Sayın Fatih İŞLEK'in sunumları
ile devam eden seminere 81 İl Ar-Ge temsilcileri katıldı. Seminerde yıllık yapılması planlanan izleme-değerlendirme çalışmaları kapsamında yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Strategy Development Presidency Financial Services
Expert Mr Fatih İŞLEK'in presentations and seminar
81 representatives of Provincial R & D participated
in the seminar. The seminar informed the
participants about the work to be carried out
within the scope of the annual monitoring and
evaluation studies.

