
 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Mü-

dürlüğümüz Ar-Ge Birimi koordinatörlüğünde; 

Müdürlüğümüze bağlı okullar ile Yunusemre 

Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi arasında 

görev paylaşımı yapılarak bir faaliyet programı 

hazırlanmıştır. 

In 2017-2018 academic year, an activity 

program has been prepared by sharing the du-

ties between the schools affiliated to the Direc-

torate and Yunusemre Municipality and Celal 

Bayar University under the coordination of Ar-

Ge Unit.  



 “Avrupa Yerel Demokrasi Haftası” et-

kinliklerinin ilk gününde Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi Muradiye Yerleşkesinde yer alan 

Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi’nde 

Bağımlılıkla Mücadele Derneği Gençleri’nin 

“Demokrasi Konseri” ile açılış yapıldı.   

 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 

Birimi tarafından hazırlanan “15 Temmuz De-

mokrasi Mücadelesi Şehitleri” adlı albüm kita-

bımızın tanıtımı yapıldı. Ardından Çağatay 

Uluçay Ortaokulu tarafından hazırlanan “15 

Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” ser-

gisi gelen davetliler tarafından gezildi. 

 On the first day of the "European Local 

Democracy Week" events was opened with the 

"Democracy Concert" of Youth for Combating 

Dependence at the Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç 

Cultural Center located in Manisa Celal Bayar 

University, Muradiye Campus.  

 "Democracy Album of the Martyrs of the 

Democracy Struggle of July 15" prepared by the 

AR-GE Unit of Manisa Provincial Directorates of 

National Education was introduced. Then, the 

invitations were visited the exhibition "15 July 

Democracy and National Union Day" prepared 

by Çağatay Uluçay Secondary School. 



 Üniversite öğrencilerine yönelik hazırla-

nan “Gelişen Yerel Demokrasi İçin Vatandaşla-

rın Katılımı, İstişaresi ve Kararlılığı” Paneli dü-

zenlendi.Panel, Manisa Celal Bayar Üniversite-

si İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yö-

netimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim 

Dalı  Bölümü Üyesi Doç. Dr.Rasim AKPINAR 

moderatörlüğünde; Yunusemre Belediye Baş-

kan Yardımcısı İdris AVŞAR, Manisa İl Milli Eği-

tim Müdür Yardımcısı ve AR-GE Birimi Yöneti-

cisi Necmettin OKUMUŞ ve Doç. Dr. Rasim 

AKPINAR tarafından gerçekleştirildi. 

 The "Participation, Consultation and Sta-

bility of Citizens for Developing Local Democ-

racy" panel was prepared for university stu-

dents. Panel moderator was Manisa Celal Bayar 

University- Faculty of Economics and Adminis-

trative Sciences- Department of Public Admini-

stration and Department of Political Science and 

Social Sciences Assoc. Prof. Dr. Rasim AKPINAR. 

Deputy Mayor of Yunusemre İdris AVŞAR, Ma-

nisa Provincial Director of National Education 

Necmettin OKUMUŞ attended the panel.  



 “Avrupa Yerel Demokrasi Haftası” et-

kinlikleri programının ikinci gününde ise 

13.10.2017 tarihinde Manisa Kültür Sitesi Lale 

Salonu’nda Yunusemre’de yer alan liselerin 

öğrencilerine yönelik “Demokrasi ve Hukuk” 

konulu söyleşi, “Yunusemre Belediye Başkanı 

Dr. Mehmet ÇERÇİ’nin Öğrencilerle Buluşması” 

ve Manisa Güzel Sanatlar Lisesi “Demokrasi 

Şarkıları” Konseri gerçekleştirilmiştir.   

 On the 2nd day of the program "European 

Local Democracy Week", a conversation about 

"Democracy and Law" for the high school stu-

dents in Yunusemre at the Manisa Cultural Site 

Lale Hall on 13.10.2017, "Meeting with Yun-

usemre Mayor Dr. Mehmet ÇERÇİ" and 

‘Democracy Songs’ Concert by Manisa Fine Arts 

High School was arranged.  



 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştir-

me Başkanlığı Stratejik Planlama ve Yönetim 

Daire Başkanlığı tarafından Antalya 

Manavgat’ ta "Stratejik Yönetim Sisteminde 

Yıllık Uygulamalar ve İzleme-Değerlendirme 

Semineri” düzenlendi.  

 10-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında 

yapılan kursa; Manisa İl Milli Eğitim Müdürlü-

ğü AR-GE Birimi öğretmenlerimizden bir öğ-

retmenimiz katılmaya hak kazandı. 

 Ministry of National Education Strategy 

Development Department- Strategic Planning 

and Management Head of Department organized 

"Annual Implementation and Monitoring-

Evaluation Seminar in Strategic Management 

System" in Manavgat, Antalya.  

 Manisa Provincial Directorate of National 

Education AR-GE Unit Teacher entitled to attend 

these meetings on 10-14 July 2017.  



Kamu kurum ve kuruluşları Stratejik 

Planları 2017 yılı değerlendirme raporu hazır-

lık çalışmaları kapsamında, Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı, Strateji ve Koordi-

nasyon Müdürlüğü tarafından 25-26/12/2017 

tarihlerinde üç oturum halinde Yunusemre 

Belediyesi Meclis Salonunda “Değerlendirme 

Raporu Bilgilendirme Toplantısı” düzenlen-

miştir. 

 Söz konusu toplantıda kamu kurum 

ve kuruluşlarından katılacak personeli bilgi-

lendirmek için “Stratejik Yönetim ve Planlama 

ile Performans Esaslı Bütçeleme” konularında 

sunum yapmak üzere AR-GE Birimimizden iki 

öğretmenimiz görev almıştır.  

 As part of the preparations for the evalua-

tion report of Strategic Plans for Public Institu-

tions and Organizations for the year 2017, the 

Investment Report and Coordination Depart-

ment, Strategy and Coordination Directorate or-

ganized an "Evaluation Report Information Meet-

ing" in Yunusemre Municipal Assembly Hall in 

three sessions on 25-26 / 12/2017.  

 Two teachers from AR-GE Unit took part in 

the meeting in order to inform the personnel to 

participate from the public institutions and or-

ganizations in "Strategic Management and Plan-

ning and Performance Based Budgeting". 



 Erasmus + Programı kapsamında, Bel-

çika Ulusal Ajansı tarafından 2016-1-BE01-

KA202-016287 hibe numarasıyla kabul edil-

miş olan “B.LIVING: Dini Farklılıkların Bulun-

duğu Sınıflarda Öğretmenlerin Mesleki Eği-

tim Becerilerinin Güçlendirilmesi ve Avrupa’-

da Çok Kültürlü Eğitimin Arttırılması” başlıklı 

projenin üçüncü toplantısı 03/10/20-

 04/10/2017 tarihlerinde İngiltere Bristol 

ASDAN Eğitim Merkezinde gerçekleşmiştir. 

 Proje kapsamındaki koordinatör ve 

ortak kuruluşların isimleri şu şekildedir: CIEP 

(Belçika), Infodef (İspanya), Manisa İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü (Türkiye), BEST 

(Avusturya),IASIS (Yunanistan), e-Learning 

Studios (İngiltere), Asdan (İngiltere), 

 The third meeting of the project entitled 

"B.LIVING: Strengthening Vocational Training 

Skills in classrooms that have different religions 

for Teachers and Enhancing Multicultural Educa-

tion in Europe", accepted by the Belgian National 

Agency under the Erasmus + Program grant num-

ber 2016-1-BE01-KA202-016287 03/10 / 20- 

04/10/2017 at the Bristol ASDAN Training Center 

in England.  

 The names of coordinators and partners 

under the project are as follows: CIEP (Belgium), 

Infodef (Spain), Istanbul Provincial Directorate of 

National Education (Turkey), BEST (Austria), Iasis 

(Greece), e-Learning Studios (England), Astana 

(England). 



 Adı geçen kuruluşların yasal temsilci 

ve irtibat kişileriyle birlikte, proje ortağı olan 

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına proje 

toplantısına İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 

Birimi öğretmenlerimiz katılım sağlamıştır.  

 Toplantı kapsamında, kurumların pro-

jedeki görevleri ve projeden beklentilerin 

ayrıntılı bir şekilde ele alınması sağlanmıştır.  

  

 Proje amaçları gözden geçirilmiş proje 

fikri çıktıları ile ilgili sunular yapılmıştır. 

 Our teachers from Manisa Provincial Direc-

torate of National Education AR-GE Unit partici-

pated in the project meeting on behalf of the pro-

ject partner Manisa Provincial Directorates of Na-

tional Education together with legal representatives 

and contact persons of the mentioned organiza-

tions.  

 Within the scope of the meeting, it was en-

sured that the institutions' tasks in the project and 

the expectations from the project were discussed in 

detail. The purpose of the project was discussed and 

presentations were made for ideal outputs.  



 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE, AB Projeler Biriminin yürüttüğü ‘START 

IN Developing Inclusive and Innovative 

E n t r e p r e n e u r s h i p  E d u c a t i o n  i n 

Europe’ (Avrupa'da Kapsamlı ve Yenilikçi Gi-

rişimcilik Eğitiminin Geliştirilmesi) adlı 

Erasmus+ KA201 kapsamında Türkiye Ulusal 

Ajansı tarafından kabul edilmiş olan bu proje 

“Girişimcilik Eğitimi” konulu ulus ötesi stra-

tejik ortaklık projesidir.  

 Manisa Provincial Directorates of National 

Education AR-GE EU Projects Unit’s Erasmus + 

KA201 project titled 'START IN Developing Inclu-

sive and Innovative Entrepreneurship Education 

in Europe’ has been accepted by Turkey's Na-

tional Agency is a transnational strategic partner-

ship project for the education of these projects 

entrepreneurship.  



 En yüksek bütçeli projelerden biri olan 

projede 7 ülkeden 8 ortak bulunmaktadır. 

Proje kapsamındaki koordinatör ve ortak 

kuruluşların isimleri şu şekildedir: MPDNE 

(Türkiye), INFODEF (İspanya), ZABALA

(İspanya) DANMAR(Polonya) , CIT ( İrlanda), 

COVENTRY( İngiltere), JAMK ( Finlandiya), 

DSEC ( Yunanistan)  

 Bu ortaklık kapsamında fikri çıktı ola-

rak sosyal girişimcilik adı altında bir müfre-

dat, eğitim modülleri, çok dilli ve online öğ-

renme platformu, 2 adet mobil uygulama ve 

eğitim modeli hazırlanacaktır.  

 Fikri çıktılar için çalışma programları 

ve yenilikçi fikirler uluslararası toplantılarda 

ortaklarca tartışılarak belirlenecektir.  

 The project, which is one of the highest 

budget projects, has 8 partners from 7 countries. 

The names of coordinators and partner organiza-

tions under the project are as follows: MPDN 

(Turkey), INFODEF (Spain), ZABALA (Spain) DAN-

MAR (Poland), CIT (Ireland), COVENTRY (England), 

Jamka (Finland), DSEC (Greece).  

 Within the scope of this partnership, a cur-

riculum, training modules, multilingual and online 

learning platform, 2 mobile application and train-

ing models will be prepared under the name of 

social entrepreneurship.  

 Workshops for innovative projects and in-

novative ideas will be settled through joint discus-

sions at international conferences. 



 Projenin koordinatörü Manisa İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü olup ilk başlangıç toplantı-

larını 21-22 Kasım tarihlerinde İspanya 

Valladolid’de gerçekleştirmişlerdir. 

 Üç yıllık süre boyunca ülkeler arası 

toplantı kapsamında hareketlilikler yapıla-

cak, kapanış toplantısı ve uluslararası yaygın-

laştırma konferansı Mayıs 2020 tarihinde 

Türkiye’de gerçekleştirilecektir. 

 The coordinator of the project is the Ma-

nisa Provincial Directoratef of National Education 

and the first kickoff meetings were held in Valla-

dolid, Spain, on 21-22 November.  

 The three-year-long cross-country mobility 

will be made within the scope of the meeting, the 

closing meeting and international dissemination 

conference will be held in Turkey on May 2020.  



Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Birimi tarafından ilimizde gerçekleştirilen 

eTwinning projelerini, örnek uygulamaları 

tanıtmak ve eTwinning Projelerinde Kalite 

Ödül Sertifikalarını dağıtmak için “Manisa 

eTwinning Buluşmaları” programı düzenlen-

miştir.  eTwinning Faaliyeti, eğitim ve öğre-

timde fırsat eşitliğini ve bilişim teknolojileri 

araçlarının öğrenme ve öğretme sürecinde 

daha fazla duyu organına hitap edecek şekil-

de derslerde etkin kullanılmasını sağlamak 

amacıyla uygulamaya konulan FATİH projesi-

nin nihai hedeflerine ulaşmasına doğrudan 

katkı sağladığından, büyük önem arz etmek-

tedir. eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojile-

ri (BİT) kullanımıyla okullar için destek, araç 

ve hizmetler sağlayarak Avrupa’daki okullar 

arası işbirliğini teşvik eder. Ayrıca; 

eTwinning, eğitimciler için sürekli çevrimiçi 

mesleki gelişim için ücretsiz fırsatlar da sun-

maktadır. 

 "Manisa eTwinning Meetings" program was 

organized to promote eTwinning projects and to 

distribute quality award certificates in eTwinning 

Projects by Manisa Provincial Directorates of Na-

tional Education AR-GE Unit. The ‘eTwinning Ac-

tivity’ has great importance because it directly 

contributes to equal opportunity in education and 

to the achievement of the final goals of the FATIH 

project, which is implemented to ensure that the 

tools of information technology are used effec-

tively in lessons that address more sensory or-

gans in the learning and teaching process. eTwin-

ning promotes school-to-school cooperation in 

Europe by providing support, tools and services 

for schools through the use of ICT (Information 

and Communication Technology). Also, eTwinning 

also offers free opportunities for continuing 

online Professional Development for educators. 



Kaliteli projelerin ortaya çıkması için 

Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki her 

okuldan birer İngilizce öğretmenin katılımıyla 

09.11.2017 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlü-

ğü Ek Binası Eğitim Araçlarında “Manisa 

eTwinning Buluşmaları Bilgilendirme Toplan-

tısı” ve ilgili öğretmenlere Ödül Töreni dü-

zenlenmiştir.   

 In order to bring out qualified projects, a 

meeting was held with the participation of English 

teachers from each school in the Yunusemre and 

Şehzadeler districts on 09.11.2017 at 09.30 in the 

Education Facilities of the Provincial Directorates 

of National Education for ‘Manisa eTwinning 

Meetings’ and the awards ceremony for the re-

lated teachers. 



2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı içeri-

sinde eTwinning  projeleri  hazırlayan öğret-

menlerimiz Türkiye’den 338 öğretmen arası-

na girerek Ulusal Destek Servisi tarafından 

Ulusal Konferansa davet edildi. 8. eTwinning  

Ulusal Konferansına Manisa’dan 3 öğretme-

nimiz katılmıştır.  

Avrupa ortaklı online projeler hazır-

layan öğretmenlerimiz 8. eTwinning Ulusal 

Konferansında STEM, Robotik, Kodlama, Ör-

nek Proje Sunum eğitimleri almışlardır.  

Ayıca  öğretmenlerimiz kalite belge-

lerini Türkiye Koordinatörü Mehmet Fatih 

DÖĞER’in elinden aldılar. Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürümüz Sayın Bilal 

TIRNAKÇI Manisa standımızı ziyaret etti. 

 338 teachers around Turkey who prepared 

eTwinning projects in the 2016-2017 academic 

year were invited to enter the National Confer-

ence supported by the National Support Services. 

Our 3 teachers from Manisa attended the 8th eT-

winning National Conference.   

 Our teachers, who prepare online projects 

with European partnership, took stem, robotics, 

coding, sample project presentation trainings at 

8.Twinning National Conference.  

 Besides, our teachers received their quality 

documents from the Coordinator of Turkey Meh-

met Fatih Döğer. Innovation and Education Tech-

nologies General Manager Bilal Tırnakçı visited 

our Manisa stand.  



 T.C. Zafer  Kalkınma  Ajansı  ve  Ortaöğ-

retim Genel Müdürlüğümüzün işbirliğiyle 2017 

Teknik Destek kapsamında yapılan “Proje Dön-

güsü Yönetimi  Eğitimi” semineri  15/12/2017 

tarihi itibariyle Yunusemre Mesleki Eğitim 

Merkezinde başarılı bir şekilde sona erdi.  

 Toplam 30 saat süren kursa  katılan 

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünye-

sinde görev yapmakta olan öğretmenlerimiz, 

Proje Nedir, Proje Aşamaları Nelerdir, Proje 

Nasıl Hazırlanır, proje fikrinin oluşmasından 

proje başvurusuna  ve  projenin kabulünden 

projenin sonlandırılmasına kadarki bütün sü-

reçlerin ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı kursu 

bitirerek sertifikalarını almayı hak kazanmışlar-

dır. 

 ‘The Project Cycle Management’ training 

course, which was held within the scope of 2017 

Technical Support with the cooperation of T. C. 

Zafer Development Agency and General Director-

ate of Secondary Education successfully ended at 

Yunusemre Vocational Training Center on 

15/12/2017.  

 Yunusemre District teachers who are par-

ticipating the course for 30 hours received their 

certificates by completing the course "what is 

the project, what are the stages of project, how 

to prepare the project, how to get the project 

idea from the formation of the project idea and 

all processes until the completing of the project".  



 Bu eğitimle öğretmenlerimizin ulusal 

ve uluslararası proje hazırlamalarına katkı 

sağlamak amaçlandı. Eğitimi alan öğretmen-

lerimiz Manisa’mızın eğitimine  ve lise düze-

yindeki öğrencilerine yönelik projeler hazırla-

ma konusunda ilk aşamayı geçtiklerini ve Ma-

nisa’ya bir çok proje kazandıracak şekilde do-

natıldıklarını, kursun başarılı geçtiğini ifade 

ettiler. 

 This training aimed to contribute to our 

teachers preparing national and international 

projects.  Teachers who have been trained said 

that they passed the first stage in preparing pro-

jects for high school students and they got skilled 

to win many projects in Manisa. 



2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Ma-

nisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi 

koordinasyon ve rehberliğinde Çağatay Uluçay 

İlkokulu Müdürlüğü tarafından Zafer Kalkınma 

Ajansı’na (2.dönemi) yazılan ve kabul edilen 

proje ile Yunusemre ilçesine bağlı okullarımız-

dan 50 gönüllü öğretmenimiz, 18-

22/12/2017—25-29/12/2017  tarihleri arasın-

da, iki grup halinde Çağatay Uluçay İlkokulu 

Konferans Salonunda “Sınıf Yönetimi Eğitimi” 

semineri almışlardır. Öğretmenlerimizin sertifi-

kaları İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmet-

tin OKUMUŞ, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili 

Metin ÇENGEL, Çağatay Uluçay Ilkokulu Müdü-

rü Yaşar İZGÜT tarafından takdim edilmiştir. 

 In 2016-2017 Academic Year, with the co-

ordination and guidance of Manisa Provincial 

Directorates of National Education, Çağatay 

Uluçay Elementary School proposed a project 

titled "Classroom Management" and accepted by 

Zafer Development Agency in the 2nd Term of 

2017.  The seminar was held in Çağatay Uluçay 

Primary School Conference Hall between 

18.12.2017-22.12.2017 / 25.12.2017-29.12.2017 

with 50 volunteer teachers of the schools provid-

ing education in Yunusemre district.  Participant 

certificates were presented at the end of the 

seminar.  



Müdürlüğümüz AR-GE Birimince ko-

ordine edilen; ve destek almaya hak kazanan 

“İletişim Güçtür!” semineri bir hafta sürdü.  5 

günlük eğitimin sonunda katılımcılara sertifi-

kaları verildi. Manisaİl Milli Eğitim Müdü-

rü Recep DERNEKBAŞ, Şehzadeler İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Ebubekir ERMİŞ, İl Milli Eğitim 

Şube Müdürü Mustafa OKUR, Şehzadeler 

Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda ‘İletişim 

Güçtür’ Projesi kapsamında düzenlenen eğiti-

me katıldı. Burada bir konuşma yapan İl Milli 

Eğitim Müdürü Recep DERNEKBAŞ, dünyanın 

hızla döndüğünü, hızla büyüdüğünü ifade 

ederek, bu dönüşüme ve gelişime Türkiye 

Cumhuriyeti olarak özellikle eğitim camiası 

olarak ayak uydurmak zorunda olduklarını 

söyledi. Milli Eğitim Bakanlığının her dönem-

de yeni yeni değişimleri gerçekleştirdiklerini 

belirten DERNEKBAŞ, “Eğitim öğretimin kali-

tesinin artırılması anlamında birçok projeler 

geliştiriyor” dedi.  

 "Communication Strength!" seminar was 

coordinated by our AR-GE Unit lasted a week. At 

the end of 5 days of training, participants got 

their certificates. Manisa Provincial Director of 

National Education Recep Dernekbaş, Şehzadeler 

District National Education Director Ebubekir 

Ermiş, Provincial Director of National Education 

Branch Mustafa Okur, Şehzadeler Central İmam 

Hatip Secondary School participated in the 

'Communication Strength' seminar. Provincial 

Director of National Education Recep Dernekbaş 

gave a speech here, and stated ‘the world is 

changing quickly, growing quickly, and we have 

to adjust to this transformation and develop-

ment of the Republic of Turkey, especially as the 

educational community. Dernekbaş also stated 

that the Ministry of National Education has been 

developing with many projects in the sense of 

increasing the quality of education. 

http://www.manisagunaydin.com/haberleri/manisa
http://www.manisagunaydin.com/haberleri/recep+dernekba%C5%9F
http://www.manisagunaydin.com/haberleri/ebubekir+ermi%C5%9F
http://www.manisagunaydin.com/haberleri/mustafa+okur


Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek 

1. Başvuru döneminde Soma Sabri Balcı İlko-

kulu Müdürlüğü adına “Yaratıcı Drama İle 

Öğrenme” isimli proje başvurusunda bulunul-

muştur. Projemiz değerlendirilmiş ve teknik 

destek başvurusu kabul edilmiştir.  O k u l 

öncesinden başlayarak herkesin katılabildiği 

yaratıcı drama, yöntem ve araç olarak pek 

çok alanda kullanılabilmektedir.  

 During the first period applications of 

Zafer Development Agency Technical Assistance, 

"Learning with Creative Drama" project was ap-

plied on behalf of Soma Sabri Balcı Primary 

School Directorate. Our project was evaluated 

and technical support application was accepted. 

Starting in early childhood, creative drama can 

be used in many areas, methods and tools that 

everyone can participate in.  



Bu alanlar arasında eğitim bilimleri , 

psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hiz-

metler, işitme görme zihinsel konuşma otistik 

engelli çocukların eğitimi, kültürler arası çalış-

malar vb. yer almaktadır. İnsanın insanla etki-

leşimde bulunduğu her alan, yaratıcı 

dramanın kullanımına uygundur. Drama yo-

luyla Yaratıcılık ve Farkındalık Kursu keyifli bir 

kişisel gelişim programıdır. 

Eğitim talebi kapsamında 11-15 Eylül 

2017 tarihleri arasında 16 katılımcıya 5 gün 

boyunca Soma Maden-iş Halk Eğitim Merke-

zi’nde yaratıcı drama eğitimi verilmiştir.  

 These areas include educational sciences, 

psychological counseling and guidance, social 

services, education of children with disabilities- 

hearing, vision, mental speech, autism, intercul-

tural works, etc. Every space where human inter-

acts with human is suitable for the use of crea-

tive drama. The Creativity and Awareness Course 

through drama is an enjoyable personal develop-

ment program.  

 Within the scope of the training request, 

creative drama training was given to Soma 

Maden-İş Public Education Center with 16 par-

ticipants for 5 days on 11-15 September 2017. 



Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE birimi olarak Müdürlüğümüz adına Zafer 

Kalkınma Ajansının 2017 Teknik destek prog-

ramına “Medya Rehberim” isimli proje ile 

başvuru yapıldı. Projemizin kabul edilmesiyle 

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 

farklı birimlerde görev yapan 25 kişiden olu-

şan personele sosyal medya ve medya okur-

yazarlığıyla ilgili 11 – 15.09.2017  tarihleri 

arasından 5 gün eğitim verildi.  

Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardım-

cısı Necmettin OKUMUŞ, bu tür eğitimlerin 

devam edeceğini belirterek sertifikaların ha-

yırlı olmasını diledi. OKUMUŞ, "Burada sosyal 

medyadan öğrendiğiniz bilgileri çevrenize 

öğretirsiniz" dedi.  

 On behalf of our Manisa Provincial Direc-

torates of National Education AR-GE Unit, Zafer 

Development Agency's 2017 technical support 

program was applied with the project titled 

"Media Guide". With the acceptance of the pro-

ject, the staff consisting of 25 people working in 

different departments within the body of Manisa 

Provincial Directorates of Education has been 

trained for 5 days from 11 – 15 September 2017 

regarding social media and media literacy.  

 Manisa Provincial Director of National Edu-

cation Necmettin Okumuş stated that such train-

ings will continue and wish the certificates to be 

good. He said, "Here you teach the community 

about the information you learned from the so-

cial media." 



Eğitimi veren Uşak Üniversitesinden 

Yar. Doç. Dr. Emre Vadi BALCI, "Medya okur-

yazarlığı günümüzde çok önemli bir konudur. 

Günümüzde kaçınılmaz bir şekilde internetle 

karşı karşıyayız.  

Bunun yanında sosyal medyanın doğ-

ru bir şekilde kullanılması, çocuklarımıza doğ-

ru bir şekilde anlatılması gerekiyor. Bu eğiti-

min ilk olarak ailede başlaması gerektiğini 

belirtmek istiyorum.  

 Aynı şekilde eğitimcilerinde kendilerini 

eğiterek yapabileceklerini düşünüyorum. Bu 

konuda güzel bir çalışma yaptığımızı düşünü-

yorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" 

diye konuştu. Eğitimin sonunda katılımcılara 

sertifikalara takdim edildi. 

 Assistant Prof. Dr. Emre Vadi Balcı from 

Uşak University stated that "Media literacy is a 

very important issue nowadays, and we are in-

evitably facing the internet nowadays.  

 In addition, social media needs to be used 

correctly and it has been told properly to our 

children. I would like to point out that this educa-

tion should start in the family first.  

 In the same way, I think they can do it by 

educating themselves too. I think we have a nice 

work in this regard. I would like to thank you for 

all your hard work". At the end of the training, a 

participant certificate was presented. 



 Manisa Celal Üniversitesi’nin talebi üzeri-

ne Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biri-

mi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından  

“Matematik Öğretmenleri Mesleki Gelişim Yo-

lunda Bir Arada” Projesi hazırlanmıştır.  

 Projenin amacı, lise matematik öğret-

menleri ve ortaokul matematik öğretmenlerinin 

mesleki gelişimine yönelik bir eğitim programı 

gerçekleştirmektir.  

 Manisa Celal Bayar University and Ma-

nisa Provincial Directorates of National Educa-

tion Ar-Ge Unit prepared a project 

"Mathematics Teachers in Professional Devel-

opment Path".  

 The purpose of the project is to carry 

out a training program for professional devel-

opment of high school mathematics teachers 

and secondary school mathematics teachers. 



 Söz konusu eğitim 4-8 Aralık 2017 tarihle-

ri arasında Manisa Organize Sanayi Bölgesi Özel 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 

(MOSTEM) gerçekleştirilmiştir.  

 Çalışmanın katılımcıları Manisa İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda öğretmen-

lik yapan 20 lise matematik öğretmeni ve 20 

ortaokul matematik öğretmenidir.  Proje semi-

nerimiz Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Dokuz 

Eylül Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Marma-

ra Üniversitesi, İstanbul Arel  Üniversitesi,  

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ve Eski-

şehir Osmangazi Üniversitesi gibi farklı üniversi-

telerden öğretim görevlileri tarafından verilmiş-

tir.  

 The training was held in Manisa Organ-

ized Industrial Zone Private Occupational and 

Technical Anatolian High School (MOSTEM) on 

4-8 December 2017.  

 Participants of the workshop are 20 high 

school mathematics teachers and 20 middle 

school mathematics teachers who teach in the 

schools affiliated to the Manisa Provincial Di-

rectorates of National Education. Our project 

seminars were given by faculty from different 

universities such as Manisa Celal Bayar Univer-

sity, Dokuz Eylül University, Boğaziçi Univer-

sity, Marmara University, Istanbul Arel Univer-

sity, Karamanoğlu Mehmet Bey University and 

Eskişehir Osmangazi University.  



 Proje kapsamında  4 Aralık 2017 günü 

MOSTEM’de lise matematik öğretmenlerine ve 

öğrencilerine yönelik "Matematik Dünyasına 

Kısa Bir Yolculuk" sergisi, 5 Aralık 2017 günü 

ortaokul matematik öğretmenlerine ve öğrenci-

lerine yönelik "Matematikle Eğleniyorum" sergi-

si  yapılmıştır. 8 Aralık günü yapılan sertifika 

töreni ile seminerimiz sona ermiştir. 

 Within the scope of the project, "A 

Short Journey to the World of Mathematics" 

exhibition for high school mathematics teach-

ers and students at MOSTEM on 4 December 

2017 and "Enjoying with Mathematics" Exhibi-

tion for secondary school mathematics teach-

ers and students on 5 December 2017 were 

organized. Our seminars ended with the cer-

tificate ceremony held on 8 December. 



16 - 17 Kasım 2017 tarihlerinde Uşak’ta  

“Göçmen ve Mülteci  Öğrenciler İçin Eğitimde 

Dengenin Sağlanması Uluslararası Proje Kapanış 

Toplantısı ve Eğitim Araştırmaları Konferansı” 

yapılmıştır. Konferansa Manisa İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü AR-GE Birimi öğretmenlerimiz katı-

lım sağlamıştır. Seminerlerin ardından Uşak İl 

Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Bülent ŞAHİN 

makamında ziyaret edilmiştir. Konferans kapsa-

mında düzenlenen “Kanyon” gezine katılarak, 

seminer programı sonlandırılmıştır. 

Yakın ilgi ve alakaları için Uşak İl Milli 

Eğitim Müdürüne ve AR-GE Birimi Ekibine teşek-

kür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. 

 Ensuring Equity in Education for Immi-

grant and Refugee Students International Pro-

ject Closing Meeting and Education Researches 

Conference held in Uşak on 16 - 17 November 

2017. Manisa Provincial Directorates of Na-

tional Education AR-GE Unit teachers attended 

to this conference. After the seminars Uşak 

Provincial Director of National Education Bülent 

ŞAHİN were visited. The seminar program was 

concluded by participating in the "Canyon" tour 

organized within the scope of the conference. 

 We would like to thank the Uşak Provin-

cial Director of National Education and the AR-

GE Unit for their close interest and to wish suc-

cess in their studies. 



Bugün dilimiz iyi konuşulup yazılama-

maktadır. Türkçemiz her geçen gün biraz daha 

bozulmakta ve cümle bozukluklarına hemen 

herkesin konuşmasında rastlanmaktadır. Dilimi-

ze karşı kayıtsızlık ve özenti, maalesef iş adamla-

rımızı ve esnafımızı da etkilediğinden üretilen 

mal ve ürünlerin isimlerinde, ticari unvan ve 

adlarda yabancılaşma süratle artmaktadır. Şe-

hirlerimizin cadde ve meydanlarında dolaşıldığı 

zaman, mağaza ve işletmelerin isimlerinde nasıl 

bir dil kirliliği yaşadığımız rahatlıkla görülebil-

mektedir. Gençlerimiz Türk dilinin güzellik ve 

zenginliğinden; kendi dilinde düşünebilme zevk, 

onur ve bağımsızlığından maalesef mahrum du-

rumdadır. Yeni yetişen genç nesillerin, dilinin 

sanat eserlerini, romanlarını, hikâyelerini, şiirle-

rini okumadan ve anlamadan yetişmeleri; tarih-

lerinden, kültürlerinden ve dolayısıyla medeni-

yetlerinden habersiz olmalarına ve bu değerler-

den kopmalarına, hatta düşman olmalarına ne-

den olmaktadır.  

 Today our language has not spoken 

well. Turkish language is getting worse every 

day and sentence disorders are found in al-

most everyone's speech. Because of the disin-

terest and wannabe, unfortunately it also af-

fects our businessmen and tradesmen, so the 

alienation in the names of goods and prod-

ucts, commercial titles and names is rapidly 

increasing. When we travel around the streets 

and squares of our cities, we can easily see 

how language pollution is experienced in the 

names of stores and businesses. Our young 

people are inevitably deprived of the pleasure, 

honor and independence of thinking in their 

own language’s beauty and richness. Newly-

grown young generations do not reading their 

own languages’ artworks, novels, stories, po-

ems; so, they do not aware of their history, 

their culture, and therefore their civilization, 

and even they become enemies to their own 

language.  



2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Mü-

dürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda uygulan  

“Türkçemiz Kirlenmesin Projesi” kapsamında, 

“Yunusemre Belediyesi Türkçemize Sahip Çıkı-

yor” etkinliği düzenlenmiş olup, bu etkinlik 

çerçevesinde belediye personeline “Etkin Türk-

çe Kullanımı, Doğru ve Güzel Türkçe’yi Kullanı-

mı Yolları, Yazışma Kuralları” konulu seminer-

ler verilmesi talep edilmiştir.  

İlgili proje kapsamında, Manisa Celal 

Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk 

Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı 

Ana Bilim Dalı üyesi Yrd. Dç. Dr. Bilal ELBİR ta-

rafından 03/08/2017 günü Yunusemre Beledi-

yesi Meclis Salonu’nda  eğitim semineri veril-

miştir. 

 In 2016-2017 academic year, under the 

project ‘Türkçemiz Kirlenmesin’ an event was 

organized   "Yunusemre Municipality Türkçem-

ize Sahip Çıkıyor”. In this activity, municipal per-

sonnel were given to take an advantage of ‘Use 

of Effective Turkish’, ‘Ways to Use Correct and 

Beautiful Turkish’ and ‘Correspondence Rules’ 

seminars were requested.  

 Related to this request, Manisa Celal 

Bayar University Faculty of Science- Literature, 

Department of Turkish Language and Literature, 

former Turkish Literature Assistant Prof. Dr. 

Bilal ELBIR gave training seminar on 03/08/2017 

at 10:00 pm in the Yunusemre Municipality As-

sembly Hall.  



 Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştir-

me ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından; 

öğretmenlerimizin; mesleki yeterliliklerini, bil-

gi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, etkili 

öğretim yöntem ve tekniklerini, öğrenci mer-

kezli ve aktif öğrenme anlayışıyla sınıf içi uygu-

lamalarda hayata geçirmesini sağlamak, sürekli 

öğrenen, bilgisini tazeleyen, becerilerini gelişti-

ren rol model olmalarını desteklemek, zaman 

yönetimi, problem çözme ve sınıf yönetimi 

becerilerinin gelişmesini sağlamak amacıyla  

“Öğretmenlerimizle 2023’e” projesi hazırlan-

mıştır. 

 With Our Teachers in 2023" project is pre-

pared by Ministry of National Education -General 

Directorate of Teacher Training and Development 

is aimed our teachers; to improve their vocational 

competence, knowledge, skills and competencies, 

to provide effective teaching methods and tech-

niques, to have a passion in classroom applica-

tions with an understanding of student-centered 

and active learning, to constantly learn, refresh 

their knowledge, to become role models that de-

velop their skills, time management, problem 

solving and classroom management to ensure the 

development of skills.  



 İlimiz genelindeki iş ve işlemleri İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından ko-

ordine edilen proje kapsamında, 20 farklı 

branş öğretmenine17-19 Aralık 2017 ve 21-23 

Aralık 2017 tarihlerinde   Erzurum Hizmetiçi 

Eğitim Enstitüsü’nde  “Öğretmenlerimizle 2023 

e Projesi Eğitici Eğitimi Kursu” yapılmıştır. Eği-

time Manisa’dan farklı branşlarda toplam 45 

öğretmenimiz katılmıştır.  

 Within the scope of this project coordi-

nated by Manisa Provincial Directorates of Na-

tional Education AR-GE Unit, 20 different 

branch teachers were educated in Erzurum 

Province In-Service Training Institute and ‘With 

Our Teachers in 2023’ project Trainer Training 

Course were held with 45 teachers from differ-

ent schools in Manisa in 17-19 December 2017 

and 21-23 December 2017.  



Uluslararası Öğretme ve Öğrenme araş-

tırması (TALIS), okullarda öğretmenlerin çalış-

ma ortamı ve çalışma koşulları üzerine odakla-

nan ilk uluslararası OECD çalışmasıdır. TALIS ilk 

olarak 2008 yılında 24 ülkeyle icra edilmiştir. 

Araştırmanın ikincisi 2013’te 34 ülkenin katılı-

mıyla yapılmıştır. Türkiye TALIS in birincisine 

katılmış fakat ikincisinde yer almamıştır. Türki-

ye, TALIS in bu üçüncü serisinde 45 diğer ülkey-

le birlikte yer almayı kabul etmiştir.  

TALIS 2018’ de bütün katılımcı ülkeler, 

çekirdek araştırma olan ortaokul eğitiminde 

(Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması-ISCED 

2) yer almaktadırlar. İl Koordinatörü olarak İli-

miz AR-GE Birimi öğretmenlerinden Özden KA-

BAK bakanlık eğitimlerine katılarak, belirlenen 

okullarda  gerekli çalışmaların yapılmasında 

koordinasyonu sağlamıştır.  

 International teaching and learning re-

search (TALIS) is the first international OECD 

study to focus on the working environment and 

working conditions of teachers in schools. TALIS 

was first implemented in 24 countries in 2008. 

The second research was done in 2013 with the 

participation of 34 countries.  

 Turkey participated in the first TALIS, but 

were not included in the latter. Turkey has 

agreed to take place in the third TALIS series 

along with 45 other countries.  

 In TALIS 2018, all participating countries are 

included in core research-secondary school edu-

cation (International Standard Classification of 

Education - ISCED 2). As the Province Coordinator, 

Özden KABAK, one of the teachers of the AR-GE 

Unit, participated trainings in the ministry and 

provided the coordination to the schools deter-

mined for the necessary studies. 


