Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Manisa İmam Hatip Girls Anatolian High

öğrencileri, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

School students exhibited each other meaningful

Ar-Ge Birimince hazırlanan ‘Değerler Eğitimi’

photos about 'Assistance and Solidarity' within

projesi

the scope of 'Value Education' project prepared in

kapsamında,

‘Yardımlaşma

ve

Dayanışma’ konulu birbirinden anlamlı fo-

Manisa

toğrafları sergiledi. Okulun 11. sınıf öğrenci-

Education R & D Unit. Photographs of 'Aid and

leri tarafından, yakın geçmişte gittikleri iller-

Solidarity' taken by 11th grade students of the

de,

school in recent years, in countries and in Manisa,

ülkelerde

ve

Manisa’da

çekilen,

‘Yardımlaşma ve Dayanışma’ konulu fotoğraflar

büyük

beğeni

topladı.

Provincial

Directorate

have received great admiration.

of

National

Bu sergiyi özellikle rahmet ve bereket

Particularly, we aimed to perform this

ayı olan Ramazan ayında gerçekleştirmek

exhibition especially during Ramadan which is the

istedik. Bilindiği gibi; insanlık değerlerinin

month of mercy and fertility. As known; we need

gittikçe yitirildiği, yozlaşmanın çok fazla ol-

the values that aim to bring peace to society and

duğu bu çağda, toplum barışını daha fazla

to bring people closer to each other in this era in

sağlayabilmeyi, insanı insana daha çok yakın-

which human values are getting increasingly lost

laştırmayı hedefleyen değerlere ihtiyacımız

and corruption is getting bigger. The only thing

var. Bizi birbirimize yakınlaştırıp, daha da

that will bring us closer to each other and make it

yaşanılır bir toplum haline getirecek tek şey

a more livable society is actually our values. For

aslında değerlerimizdir. Biz de bu sebeple,

this reason, we chose such a way and opened this

böyle bir yol seçtik ve bu fotoğraf sergisini

photo

açtık. Fotoğraf sergisi Manisa İl Milli Eğitim

Provincial Directorate of Education Extra Service

Müdürlüğü Ek Hizmet Binasında 3 gün bo-

Continued for 3 days during the building.

yunca devam etti.

exhibition.

Photo

exhibition

Manisa

İnsan

Hak

ve

Hürriyetleri

Vakfı

The project "Every Class Has an Orphan

(İHH)’nın koordine ettiği, Milli Eğitim Bakanlığı,

Sibling", which is co-ordinated by the Human

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitim Bir-Sen’in de

Rights and Freedoms Foundation (IHH) and the

paydaşları arasında bulunduğu ve gönüllülük

Ministry of National Education, Directorate of

esasına dayanan “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi

Religious Affairs and Education One-Sen,

Var” projesi, her yıl dünyanın değişik bölgele-

Hunger, disease, natural disaster, or war. Our

rinde açlık, hastalık, doğal afet veya savaş gibi

project is based on being able to raise our

nedenlerle babasını kaybetmiş çocuklara yardı-

students as sensitive people who are conscious,

mı amaçlamaktadır. Projemiz, öğrencilerimizi

helpful and sensitive to the afflictions of others

küçük yaşlardan itibaren bilinçli, yardımsever,

from an early age. Within the scope of "Project

başkalarının dertleriyle dertlenebilen duyarlı

of an orphan sister of each class", we continue

insanlar olarak yetiştirebilmeyi esas almakta-

to present project informations in our schools

dır. “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var Projesi”

in order to reach this aim.

kapsamında, bu amaca ulaşmak için okullarımızda proje bilgilendirme sunumlarına devam
ediyoruz.

28/09/2016 tarih ve 10380704 sayılı

With the project '' Do not let our

Valilik Oluru ile Manisa İl Milli Eğitim Müdürlü-

language degenerate.'' which started to be

ğü Okul Ve kurumlarında uygulanmaya başla-

implemented in the schools and institutions of

yan ‘’Türkçemiz Kirlenmesin’’ Projesi ile Türk-

Manisa PDNE by the date

çemizi, yabancı dillerin ve teknoloji dilinin

numbered 10380704, in order to protect the

olumsuz etkilerinden korumak, yeni kuşaklar
ve toplum tarafından doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla, okul ve kurumlarımızda konu

28/09/2016

negative effects of Turkish language, foreign
language and technology language, to be used
correctly by new generations and society , We
needed to implement this project to raise

hakkında farkındalık yaratmak üzere bu projeyi

awareness about the issue in our schools and

uygulama ihtiyacı doğmuştur.

institutions.

Projeden hareketle toplumun her kesi-

The contest ”This Workplace Is Protecting

mine duyarlılık kazandırmak, farkındalık oluş-

Turkish” was organized within theprotocol with

turmak, yeni işyeri açan ve açmayı planlayan

Yunusemre Municipality in order to give

işyerleri için Türkçe isim kullandırmayı teşvik

sensitivity to every segment of the society, to

etmek amaçlı olarak ‘’İşyerlerimiz Türkçemize

raise awareness, to encourage the use of

Sahip Çıkıyor’’ Yarışması Yunusemre Belediyesi

Turkish names for establishing new business

ile bir protokol imzalanarak düzenlenmiştir.

establishments. In this way, the number of

Böylelikle Türkçe isim kullanan işyerlerinin sa-

establishments using Turkish names will be

yısı artmış olacak, İşyerlerimiz, Türkçemize

increased, our business establishments will be

sahip çıkarak üretilen mal ve hizmetlerde, ma-

able to decrease the increase in foreign names

ğaza ve işletmelerin isimlerinde yaşanan ya-

in the names of stores and businesses in goods

bancı isim artışının azalmasına vesile olacaktır.

and services produced with Turkish language.

Projemizin
Yunusemre

bir

faaliyeti

Belediyesinin

olarak

As a project activity "Our Workplaces

paydaşlığında

Protect Turkish Language Contest was held with

‘’İşyerlerimiz Türkçemize Sahip Çıkıyor’’ yarışması düzenlenmiştir.

Yapılan müracaatlar

değerlendirilip dereceye giren işletmeler ödüllendirilmiştir.
Bu kapsamda 1000 adet işyerine Türkçe

our stakeholder Yunusemre Municipality.
Upon the evaluation 1000 degreed
workplaces were rewarded with sightboards
with the writing

"This Work Place Is

ProtectingTurkish".

isim kullanan işyerlerini teşvik etmek amacı ile
‘’Bu işyeri Türkçemize Sahip Çıkıyor’’ kapı lev-

As

we

our

studies

continue

the

haları hediye edilmiştir. Türkçeyi doğru ve et-

declaration of President Recep Tayyip ERDO-

kin kullanabilmek için afiş,şiir,slogan,hikaye ve

ĞAN as "Our language is our identity added a

mektup yazma yarışmaları yapıldı.

special value to our project for which we had

Çalışmalarımız devam ederken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın
‘Dilimiz Kimliğimizdir’ başlığı ile ilan ettiği
‘’2017 Türk Dili Yılı’’ projemizin yürütülmesinde amaçladığımız duyarlılığımıza ayrı bir önem
kazandırmıştır.

the enthusiasm at the beginning of preparation.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE

Within the project " Are you into

Birimi'nce yürütülen 'İyiliğe var mısın' projesi

goodness ", which is carried out by Manisa

kapsamında, Manisa İnsani Yardım Derneği ve

Provincial Directorate of National Education

Genç Memur-Sen İl temsilciği desteğiyle Suri-

R&D

yeli mültecilerin bebekleri için bebek bezi ve

Association

bebek maması kampanyası başlattı.
1 Şubat'ta başlayan proje kapsamında
242 bebek bezi ve 150 bebek maması toplandı.

Unit,

Manisa
and

Humanitarian

Young

Servants’

Relief
Union

provincial representative initiated campaign of
baby cloth and baby food for Syrian refugees'
babies.
From

1st of

February on, 242 baby

Toplanan bebek bezi ve bebek mamaları

diapers and 150 baby food were collectedwhich

zor durumdaki ailelerin bebeklerine verilmek

were delivered to Şehzadeler Municipality

üzere Şehzadeler Belediyesi ekiplerine teslim

teams to be given to the babies of families that

edildi.

are living under hard situation.

Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

Manisa Provincial Director of National

AR-GE Birim Sorumlusu Necmettin OKUMUŞ;

Education R&D Unit Supervisor Mr Necmettin

"Türk toplumu olarak geçmişten günümüze

OKUMUŞ stated; "As Turkish society, the sense

kadar uzanan yardımlaşma duygusu halen de-

of empowerment that extends from the past to

vam etmektedir. Tüm bunlardan hareketle,

the present day still continues. With this, we

geleceğimizin yetişkinleri ve gençlerine bu dav-

need this project to help adults and young

ranışları erkenden kazanmalarına yardımcı ol-

people in our future earn these behaviors early,

mak, farkındalıklarını arttırmak amacıyla bu

to raise their awarenes. In this context, we have

projeye ihtiyaç duyulmuştur. Bu bağlamda Su-

launched a campaign for baby warfare and baby

riye'deki savaş mağdurları için Manisa İnsani

food with the help of the Manisa Humanitarian

Yardım Derneği ve Genç Memur-Sen Manisa

Aid Association and Young Servants Union Ma-

Temsilciliği'nin de yardımıyla bebek bezi ve

nisa Representative for war victims in Syria.

bebek maması yardım kampanyası başlattık.
Kampanya sonucunda toplanan bebek
bezi ve bebek mamaları ailelere ulaştırılmak
üzere. Şehzadeler belediyesi ekiplerine teslim
ettik" dedi.

As a result of the campaign, baby diapers
and baby food are about to be delivered to
their families. We delivered to Şehzadeler
municipality teams.

2016–2017 Eğitim Öğretim yılında Mü-

In 2016-2017 Academic Year, we will

dürlüğümüz Ar-Ge Birimince Öğrencilere iyilik,

introduce

the

concepts

of

goodness,

yardımlaşma, dayanışma ve iyilikte istekli olma

cooperation, solidarity and willingness to

kavramlarının tanıtılması ve sevdirilmesi, yapı-

goodness to the students in the R & D unit of

lacak iyilik faaliyetlerinin oluşturacağı bilinçle;

our Directorate. The Project " Are you into

okullarımızın, aile ortamlarımızın, ülkemizin ve

goodness "has been prepared and started to be

dünyamızın daha yaşanabilir ve huzurlu hale

implemented in order to help our schools.

gelmesine katkıda bulunmak amacıyla “İyiliğe

In this context, in order to provide

Var Mısın” projesi hazırlanmış ve uygulanmaya

solidarity and assistance between the students,

başlanmıştır.

Selimşahlar Primary

School parents have

Bu kapsamda öğrenciler arasında daya-

woven scarves and berets to be handed to

nışma ve yardımlaşmanın sağlanması amacıyla

refugee children.our family environments, our

Selimşahlar İlkokulu anasınıfı velilerince mülte-

country and our world become more livable

ci çocuklara dağıtılmak üzere atkı,bere örül-

and peaceful.

müştür.

Manisa Mesleki ve Teknik Eğitim Okulla-

Within the framework of the WEB Based

rı WEB Tabanlı Staj Atama Programı (MESBEP)

Training Program Project (mesbep),Manisa

Projesi kapsamında program geliştirme çalış-

Vocational

maları bu güne kadar devam etmiş ve geliştiril-

continuetheir

meye devam edilmektedir.

and

2017-2018 yılında Sağlık Meslek Liseleri

and Technical Education schools
program development studies

these studies ae planned to be continued

in the future as well.

öğrencilerinin yapacakları İşletmelerde Beceri

In 2017-2018, studies were started to

Eğitimi kapsamında staj yerlerini belirlemeye

determine the places of internship within the

yönelik çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır.

scope of skill training in occupational profiles of

Bu atama ve kontenjan çalışmalarının

the

health

vocational

High

School

ardından Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğ-

Students.Upon this assignment VET students

rencilerinim Mesleki eğitim (yaz stajlarının)

will start their vocational training (Summer

atama çalışmaları başlayacak ve Haziran 2017

Internship) and theassignments

ayına kadar tamamlanacaktır.

completed by June.

will be

09/03/2017 tarihi itibariyle 2017-2018

In 2017-2018 term, from 09/03/2017 the

yılında Sağlık Meslek Liseleri öğrencilerinin

vocational health high schools placed the 1047

yapacakları İşletmelerde Beceri Eğitimi kapsa-

trainees within occupational skill training, in 52

mında staj yerlerini belirlemeye yönelik çalış-

workplaces

malar sonuçlandırılmış il içinde 1047 öğrenci-

meeting was held in the meeting room of Ma-

nin 52 işyerine

nisa

dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

in the province. The related

Provincial

Directorate

of

National

Manisa İl Milli Eğitim Toplantı Salonunda, öğle-

Education and continued in Manisa Teachers’

den sonra ise Manisa Öğretmen evinde devam

house with the participation of the vocational

edilen Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğüne

high

Bağlanan Mesleki Eğitim Merkezleri Müdürle-

dependantly on vocational education centers.

riyle bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantı-

During the meeting, both vocational education

da hem mesleki eğitim çalışmalarına hem de

programmes

Mesbep Projesinin tanıtımına yer verildi.

negotiated.

school

administartors

and

Mespep

working

Project

were

23 /05/2017 tarihinde İl Milli Eğitim Mü-

On 23 /05/2017 in the leadership of Ma-

dür Yardımcısı İsmail KOÇ başkanlığında, Mani-

nisa Provincial Deputy Manager Mr İsmail KOÇ

sa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Binasında, ilçe-

the contact meeting on Web-based Internship

lerimizde Web Tabanlı Staj Programını kulla-

Project

nan ve kullanacak olan şube müdürlerine yine

coordinators and selected teachers

her ilçemizden koordinatör olarak seçilen öğretmenlerimize projemiz anlatıldı .

with

participation

of

district

The new parts incorporated to the
programme was negotiated practically. The

Programa eklenen yeni bölümler uygula-

project was introduced by Lütfi Özkan as

malı olarak anlatıldı. Toplantıda proje tanıtımı-

R&D Unit teacher explaining the task and

nı proje koordinatörü Ar-Ge Birimi Öğretmeni

duties for the district directorates of

Lütfi ÖZKAN yaptı. Projede ilçe müdürlüklerinin yapması gereken çalışmalar ayrıntılı olarak
anlatıldı.

national education.

14/04/2017 tarihinde (adaptesk projesi)

On

14/04/2017

(ADAPTESK

project)

MESOB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde

MESOB Vocational

Manisa ili dışındaki 7 ilden toplam 21 katılımcı

High School exhibited Mesbep Project to a to-

ile TESK dan 4 katılımcı toplam 25 il dışından

tal of 21 participants from 7 provinces outside

ve Manisa İli içinden toplantıya katılan esnaf

of Manisa province with 4 participants from

ve sanatkarlarımıza “MESBEP Projesi” tanıtımı

TESK and a total of 25 provinces from outside of

yapıldı. MESBEP projesinin 2. Adımına geçildi

Manisa province. Within the scope of the

proje kapsamınsa web sayfası kurulumu başla-

project, within the scope of the project, 1200

tıldı.

students in the health professions were
Proje kapsamında 2017-2018 beceri eği-

and Technical Anatolian

enrolled to the system and 1124 students were

timim stajı kapsamında sadece sağlık meslek

assigned

alanlarında 1200 öğrencinin sisteme kayıt ol-

period of the 2017-2018 skills.

du. 1124 öğrencinin ataması gerçekleştirildi.

within the scope of the training

15 marka şehirden biri olarak ilan edilen

The final results of the "My Province Is

Manisa’mızı tanıtmak ve farkındalık oluştur-

My Home " contest, which was prepared and

mak için İl Mili Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi

coordinated

tarafından hazırlanıp koordine edilen "Şehrim

Education Directorate R&D Unit to promote

Benim Evim" projesi bilgi yarışması finali

Manisa Red, which is declared as one of 15

18.05.2017 tarihinde Milli Eğitim Ek Binası Sa-

brand cities, was held on 18.05.2017 in the

lonu'nda yapıldı.

National Education Annex Building Hall. The

Yarışma mart ayında Manisa'nın 17 ilçesinde başladı.
Okullarda düzenlenen yarışmalarla okul

by

the

Provincial

National

contest commenced in 17 cities of Manisa in
March.
The district and school representatives

temsilcileri, okullar arasında düzenlenen yarış-

were selected through

the contests among

malarla ilçe temsilcileri seçildi. Akhisar, Alaşe-

schools and district contests. In the semi final

hir,Salihli ve Yunusemre ilçelerinde düzenle-

contests held in Akhisar, Alaşehir, Salihli and

nen yarı final yarışmalarında dört ilçe temsilcisi

Y u n usem re

okulumuz finale kaldı.

representatives were advanced to the finals.

d i st ri cts,

fo u r

d i str i ct

Yarışmanın finaline Akhisar Ticaret Bor-

Akhisar

Ticaret

Borsası

Altı

Eylül

sası Altı Eylül Ortaokulu, Sarıgöl Tırazlar Hüse-

Secondary School, Sarıgöl Tırazlar Hüseyin Gü-

yin Gümüşlü Ortaokulu, Demirci İmam Hatip

müşlü Secondary School, Demirci İmam Hatip

Ortaokulu, Şehzadeler Ali Riza Çevik Ortaokulu

Secondary School, Şehzadeler Ali Riza Çevik

katıldı.

Secondary School advanced

to

the final

Yarışmaya Manisa Vali Yardımcısı Sayın

contests. Deputy Mayor of Manisa Mesut Eser,

Mesut Eser, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Re-

Manisa Provincial Director of National Education

cep DERNEKBAŞ, Yunusemre Belediyesi Başkan

Mr Recep Dernekbaş, Deputy Chairman of

Yardımcısı İdris AVŞAR, Şehzadeler Belediyesi

Yunusemre Municipality Mr Idris Avşar, Deputy

Başkan Yardımcısı İsmail ÖNAL, İl Milli Eğitim

Chairman of Şehzadeler Municipality Mr İsmail

Müdür Yardımcıları , İlçe Milli Eğitim Müdürleri

Önal, Provincial Director of National Education,

ile okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğ-

and School Principals, Teachers, Parents and

renciler katıldı.

Students provided participation .

Yarışmalarda öğrencilerin heyecanlı olduğu gözlendi. Şehrim Benim Evim Bilgi yarışmasını Şehzadeler Ali Riza Çevik Ortaokulu
birinci , Demirci İmam Hatip Ortaokulu ikinci
olarak tamamladı. Sarıgöl Tırazlar Hüseyin
Gümüşlü Ortaokulu ile Akhisar Ticaret Borsası
Altı Eylül Ortaokulu ise Üçüncülüğü Paylaştı.

It was obvious that the students were
excited during the contests. The contest within
the Project My Province is My Home was
completed in the second place by Şehzadeler Ali
Riza Çevik Secondary School and Demirci Imam
Hatip Secondary School. Sarıgöl Tırazlar Hüseyin
Gümüşlü Secondary School and Akhisar Akhisar
Ticaret Borsası Altı Eylül Secondary School has
shared the third place.

Derecelerin belli olmasının ardından
protokol konuşmalarına geçildi.
Öğrencilere katılım belgelerini vermek
için davet edilen Manisa Valiliği Vali Yardımcısı
Sayın Mesut ESER “ Öğrencilerimizin Manisa’yı
tanıma ve öğrenme fırsatı sunan böyle güzel
bir yarışmayı organize eden Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimine, emeği geçen
tüm okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve
öğrencilerimize teşekkür ederim “ dedi.
Yarışmaya katılan öğrencilerimize verilen
ödüllerle yarışma sona erdi.

Upon the declaration of results,
the protocol speeches commenced.
Mr. Mesut ESER, Deputy Governor
of Manisa invited students to present
the attendance certificates and said
"Thank you to all the school
administrators, teachers and students
with Manisa Provincial Directorate of
National Education research and
development
unit , for
organizing
such a beautiful contest that offers the
opportunity for our students to learn
and learn Manisa. I say, "he said. The
competition ended with the awards
given to our students who participated
in the competition.

Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge

The Project “Both Profession and Support

Birimince hazırlanıp yürütülen “Hem Meslek

“ Manisa Şehzadeler İsmet İnönü Vocational

Hem Destek Projesi” kapsamında, Yunusemre

and Technical High School that took place in

İsmail

Huzurevinde,

Yunusemre İsmail Muammer Cider Nursing

27/02/2017 tarihinde saat 10:00’da Manisa

Home, with its activity of “Haircare” by Şehza-

Şehzadeler İsmet İnönü Mesleki ve Teknik

deler İsmet İnönü Mesleki ve Teknik hair care

Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakımı Alanı öğ-

profession students received a great attention

rencileri tarafından “Saç Bakımı” ilgili uygula-

in the pres. The Project has been implemented

ma yapıldı. Üç yıldır başarıyla devam eden pro-

for three years and coordinated by Manisa

jemiz yerel ve ulusal basında da geniş yer aldı.

PDNE R&D unit.

Muammer

Cider

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Mani-

In 2016-2017 academic term the 3rd of

sa Milli Eğitim Müdürlüğümüz Ar-Ge birimince

Young Inventors Contest was held with 16

uygulanmaya devam eden bu yıl 3. Yapılan

works by

Genç Mucitler Proje Yarışmasına Manisa’da

teachers. According to the evaluation the

bulunan meslek liselerinden 16 eserle 39 öğ-

gradation is as below:

rencimiz, 29 danışman öğretmenin eşliğinde

1.

katılmışlardır. Jürinin yapmış olduğu değerlendirme neticesinde:
1.

2.

Kuluçka Makinesi - Hasan Ferdi Turgut-

Sabit Kriko
MTAL

3.

Tekno Trafik - Soma MTAL olmuştur.

Irremovable Jack – Hasan Ferdi Turgutlu
Vocational and Technical High School

3.
– Hasan Ferdi Turgutlu

Fertility Machine - Hasan Ferdi Turgutlu
Vocational and Technical High School

2.

lu MTAL

39 students and 29 consultant

3. Techno Traffic– Soma Vocational and
Technical High School

Mesleki eğitim ülkemizin ihtiyacı olan
nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için büyük önem taşımaktadır. Gençlerin okul sırala-

Voc ati on a l

tr ain in g

is

of

gr ea t

imp ort an c e for th e t ra in in g o f q u al if i ed
h u ma n r e so u rc e s th a t ou r cou n try n e ed s .
If th e you n g p e op l e are in s ch oo l to

rındayken teknik ve sosyal becerilerini gelişti-

imp ro v e th ei r t ech n ic al an d so ci al ski ll s,

recek çalışmalarda bulunurlarsa hayata daha

th ey wi ll b e b et te r p r ep a red . Th e re f or e,

iyi hazırlanmış olacaklardır. Dolayısıyla Manisa

wi th in R & D u n it o f Ma n i sa P ro vin ci al

Milli Eğitim Müdürlüğümüz Ar-Ge birimince bu

Dir e cto rat e o f Na tio n a l E d u cat ion , t h i s

projeyle Manisa ilindeki Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları öğrencilerinin yaratıcılık,

p roj ec t

wi ll

Voc ati on a l

en ab l e
an d

cr eat i vity ,

ve rekabet etme yeteneklerini kullanacakları;

thinking,

proje tabanlı bir yarışmada buluşmalarını, etki-

co mp eti ti v en e s s;

jelerin duyurulmasına, hayata geçirilmesine
katkıda bulunması amacıyla sürdürülmektedir.

st u d e n t s

T e c h n ic al

of

S e con d a ry

E d u cat ion In sti tu ti on s in Ma n i sa to u s e

girişimcilik, analitik düşünce, zaman yönetimi

leşimlerini sağlamak ve böylelikle üretilen pro-

th e

e n tr ep r en e u rs h ip ,
time

an aly ti cal

management
in

co mp eti tio n ,

in

or d e r

in t era ct ion s,

thus

a
to

and

p ro je ct -b a s e d
en su r e

c o n trib u tin g

to

th e ir
th e

d i ss e m in at ion o f t h e p roj ec t s p ro d u c e d
an d to en ab l e su st ain a b ili ty.

Fatih Ortaokulu, 2016 -2017 Eğitim -

Within

TUBITAK

(Scientific

And

Öğretim yılında ikinci kez TÜBİTAK 4006 BİLİM

Technological Research Council of Turkey) 4006

ŞENLİKLERİNİ sergilemiştir. Proje yürütücüsü

Science Festivals, Fatih Secondary school

Fen Bilimleri Öğretmeni Tekin TAPAN öncülü-

exhibited 20 successful projects of which 12

ğünde 7 öğretmen ve 40 öğrenci ile birlikte 12

are research prjects

in the leadership of

araştırma, 8 tasarım projesi toplam 20 adet

Consultant Teacher

Tekin TAPAN with 7

proje sergilemiştir.

teachers and 40 students.

Öğrenciler, günlük hayatta karşılaştıkları

The students prepared projects based on

problemleri bilimsel araştırma basamaklarına

the daily life problems. The scientific festival

göre çözüm yolu sunarak projeler hazırlamış-

and fair motivated inactive students to

tır. Fuar öğrencilerin bilime ilgi duymasını ve

participate to the process.

bilimi günlük hayatlarına taşımalarını sağlamıştır. Fuara katılmayan diğer öğrencileri de teşvik etmiştir.

TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI Alaşehir İlçe

TUBITAK (Scientific And Technological

Milli Eğitim Müdürlüğü Şube müdürümüz İbra-

Research Council of Turkey) SCIENCE FAIR was

him ÖZEL tarafından açıldı. Gün boyu ilçe okul-

commenced by Alaşehir

larının yönetici ve öğrencileri, bilime duyarlı

Manager Mr İbrahim ÖZEL. Administrators,

vatandaşlar ve aileler fuara katılmıştır. Fuar,

teachers, students participated in the fair

katılanlardan büyük beğeni topladı.

which received much admiration.

District Branch

İlimiz ARGE birimi ve TÜBİTAK izleme
sorumlusu fuara katılıp projeleri inceledi. Okulun TÜBİTAK 4006 BİLİM ŞENLİKLERİNİ düzenlemesi merkezi okullarında fuar hazırlamaya
teşvik edici katkılar sağlamıştır.

R&D unit of Manisa Provincial Directorate
of National Education

provided promotive

contribution to TÜBİTAK 4006
FESTIVALS in the districts.

SCIENCE

Soma Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi öğ-

Soma Rıfat Dağdelen High School student

rencisi görme engelli Arda ÖZGÜR, danışman-

with visual disability

lığını yapan coğrafya öğretmeni Sözer VUR-

Geography Teacher Sözer VURGUN has been

GUN ile birlikte görme engelliler için hazırla-

rewarded as the first with its project "Tactual

dıkları "Dokunsal Harita" projesiyle, 2017 TÜ-

Map" within 2017 TÜBİTAK Research Projects

BİTAK Araştırma Projeleri Yarışması Ege Bölge

of the Aegean Region. Therefore he became

Birincisi olup, bölge birincilik ödülü aldı. Ayrıca

the first visual impaired

yarışmada görme engelli olarak birinci olan ilk

among the contests.

kişi oldu.

Arda ÖZGÜR, with his

champion student

"Dokunsal Harita" projesi, Ankara'da

The Project “Tactual Map” has become

düzenlenen 2017 TÜBİTAK Araştırma Projeleri

the third successful

Yarışması finalinde ise 13940 proje arasında

projects within 2017 TUBİTAK Research Project

Türkiye 3.sü olmuştur. Öğrencimiz Arda ÖZ-

Contest. Arda ÖZGÜR received his award from

GÜR, ödülünü TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif

TUBITAK President Prof. Dr. Arif ERGİN.

ERGİN’ den almıştır.

project among 13940

Demirci Ziya Gökalp Nurettin Kelem Or-

Demirci Ziya Gökalp Nurettin Kelem

taokulu 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı, Demirci

Secondary School

made the opening of

Kaymakamı Mutlu AKYOL, Belediye Başkanı

TUBITAK 4006 SCİENCE Fair with participation

Selami SELÇUK, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel

of Demirci District Governor Mr Mutlu AKYOL,

KOCABAŞ, Manisa Büyükşehir Belediyesi De-

Selami SELÇUK - the mayor of the district, Yük-

mirci Koordinatörü Kazım AYSAN, İlçe Milli Eği-

sel KOCABAŞ-Manisa Metropolitan Municipality

tim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, öğret-

Demirci Coordinator Kazım AYSAN, district

menler ve öğrencilerin katılımıyla açılış yapıldı.

managers,

Fuar 20 projeden oluşmuştur. Proje Yürütücü-

students

lüğü Sümeyra BOLAT tarafından yapılmıştır.

coordination has been led by Sümeyra BOLAT

TÜBİTAK 4006 Bilim ŞENLİĞİNDE 43 öğrenci ve

43 students and

5 danışman öğretmen görev almıştır.

contributed to the fair with their projects.

administrators,
and

20

projects.

teachers
The

and

project

5 consultant teachers

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Polinas

Manisa yunusemre Polinas Vocational

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından

and Technical High School exhibited TUBITAK

18.05.2017 tarihinde düzenlenen ‘TÜBİTAK

4006 SCIENCE FAIR on

4006 Bilim Fuarı’nda okul öğrencileri projeleri-

consisted of 20 projects 18 of which are led by

ni sergiledi. Fuar 20 projeden oluşturulmuş ve

Project Coordinator Gönül ALTAY and 2 of

tüm projeler sadece bilişim teknolojileri öğren-

which are coordinated by Yasemin ÇİNKILINÇ-

cileri ve öğretmenleri tarafından yapılmıştır.

the consultant teacher.

18 projeye Proje Yürütücüsü Gönül ALTAY, 2
projeye de Yasemin ÇİNKILINÇ danışmanlık
yapmıştır.

18.05.2017 The fair

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkan-

TUBITAK (Scientific And Technological

lığı Bilim ve Toplum Programları Müdürü Sayın

Research Council of Turkey) Department Head

Mustafa ORHAN, İl Milli Eğitim Müdürümüz

Mr Mustafa ORHAN

Sayın Recep DERNEKBAŞ'ı makamında ziyaret

Provincial director of National Education Mr.

etti. Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE

Recep DERNEKBAŞ in his office. Subsequently a

Birimimizde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

contact meeting was held with the participation

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi TÜBİTAK

of TUBITAK Provincial Representative and Ma-

4006 İl Temsilcimiz Prof.Dr. Yüksel ABALI'nın

nisa

ve gönüllü öğretmenlerimizin katılımıyla bilgi-

Prof.Dr. Yüksel ABALI and voluntary teachers .

lendirme toplantısı yapıldı.

Celal

Bayar

paid a visit to Manisa

University

academic

2016-2017 Eğitim öğretim yılı Manisa İl

In 2016-2017 academic year, subsequent

Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimimizce, Tur-

to

gutlu Halil Kale Fen Lisemizin talebi doğrultu-

Science High School,

sunda, okul idaresi ve öğretmenlerinin katılı-

development staff provided a contact meeting

mıyla "Proje Hazırlama ve Proje Danışmanlığı"

on TUBITAK 4006 projects and ERASMUS+ Key

ve "TÜBİTAK 4006 Projeleri Tanıtımı Bilgilen-

Action 1,2,3 with participation of 21 educators

dirme

of the school.

Toplantısı”

yapılmıştır.

Toplantıda

Erasmus+, Ana Eylem 1, 2 ve 3 Genel Tanıtımı,
Tübitak 4006 Proje Tanıtımı konuları yer almıştır. Bilgilendirme toplantısına 21 eğitimci katılım sağladı.

the demand of Manisa Turgutlu Halle
our research and

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak,

News and announcements related to our

resmi web sitemiz aracılığı ile yapılan çalışma-

activities, projects and studies are shared with

larımız, projelerimiz ve faaliyetlerimiz ile ilgili

public here instantly through our official website

haber ve duyuruları buradan kamuoyu ile

as Manisa Provincial Directorate of National

anında paylaşılmaktayız.

Education.

