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 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 

Birimi olarak;  2016-2017 Eğitim-öğretim yılı 

“eğitim sorumluluğu” açısından Türkiye Cum-

huriyeti tarihinin belki de en önemli yıllarından 

biri olarak tarihe geçti. 15 Temmuz 2016 gecesi 

tarihimize şanlı bir zafer olarak kaydedilirken, 

eğitim camiasını oluşturan biz eğitimcilerin 

omuzlarına önemli bir görev de yüklemiştir. 

2017-2018 eğitim-öğretim yılında da 15 Tem-

muz 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, va-

tan sevgisinin ne olduğunu onlara aktarabilmek 

öncelikli görevimiz olmuştur. Bu açıdan İl Milli 

Eğitim Müdürlüğümüz AR-GE Birimimiz olarak 

hazırlanan ve koordine edilen projelerimizde 

bu ruhu yansıtabilmeyi ve geleceğimizin temi-

natı olan gençlerimize bizleri bir arada tutan 

değerlerimizi aktarabilmeyi hedefliyoruz. Asli 

ve mukaddes vazifemizi icra ederken; kat ede-

cek çok yolumuz olduğunun da bilincindeyiz.  

 İçinde bulunduğumuz dönemde bireyle-

rin sahip olması gereken nitelikler giderek farklı-

laşmaktadır. Şüphesiz bu niteliklerin kazandırıl-

masında en önemi rol eğitime atfedilmektedir. 

 Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son 

verirken Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 

Birimimizin Ocak 2018 Bülteninin tüm paydaşla-

rımıza, hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz 

ediyor, AR-GE Birimimizde görev yapan mesai 

arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor ve siz 

değerli paydaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. 

  



 Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği 

gibi; Bizler, ilk emri “ikra”, yani ‘oku’ olan, 

beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi tavsi-

ye eden bir dinin mensuplarıyız. Müslüman-

ların dünya siyasetine yön verdikleri dönem, 

aynı zamanda bilginin, ilmin, yeniliğin merke-

zi oldukları dönemdir. Ne zaman ki Müslü-

manların hayatında okuma, ilim tahsil etme, 

araştırma, sorma, sorgulama ikinci plana 

düşmüştür, işte o zaman gerileme ve çöküş 

de başlamıştır.  

 Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilik-

leri Raporunda değinildiği üzere; Dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de dünyayı ve insanı 

yeniden şekillendiren gerçekleri anlayabil-

mek ve doğrudan doğruya bu gerçeklere uy-

gun politikaları hayata geçirebilmek için eği-

tim alanında büyük dönüşümler gerçekleşti-

rilmektedir.  Önemle ifade etmek isterim ki, 

dün olduğu gibi bugün de güçlü ülke olmak, 

bilgiyi üretmekten ve bilgiyi en iyi şekilde 

işleyebilmekten geçiyor.  

 Netice itibariyle şahsım ve AR-GE Biriminde 

görev yapan tüm meslektaşlarım bu duygu ve dü-

şünceleri önemsiyor ve faydalı eğitim için mübarek 

bir davanın hizmetkarları olarak var gücümüzle 

çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.  

 2017-2018 eğitim öğretim yılının I. dönemi-

ni tamamladığımız bu günlerde; 2015-2019 Strate-

jik Planı hedeflerimize ve 2023 vizyonumuza ulaş-

mak için yaptığımız çalışmalar ve projeler ile yakla-

şarak yolumuza devam ediyoruz.  

 Bu duygu ve düşüncelerle Ocak 2018 Bülte-

nimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. 



 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE 

Birimimizce yürütülen Stratejik Planlama 

çalışmalarımız, İç Kontrol, İş Süreçleri, Kamu 

Hizmet Envanteri, Eğitimde Kalite Yönetimi 

Sistemi kapsamında düzenlenen Mahalli 

Hizmetiçi Eğitimlerimize ilişkin bilgilerimiz, 

Yerel ve AB düzeyinde desteklenmeye hak 

kazanan Projelerimiz, dönem içerisinde dü-

zenlediğimiz toplantı, seminer ve diğer faali-

yetlerimize ilişkin çalışmaları derleyerek ha-

zırladığımız Ocak 2018 Bültenimizi de çok 

büyük bir heyecan ve özveri ile sizlerin beğe-

nisine sunuyoruz.  

 MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı 

08/05/2014 tarih ve 1843555 il Milli Eğitim 

Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) 

Birimleri Yönergesi kapsamında hazırladığı-

mız bültenlerimizin 8. 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 9. bül-

tenimizde buluşmak temennisiyle... 

 Ayrıca Ocak 2018 Bülteninin hazırlık çalış-

maları sürecinde, değerli zamanlarını ayırarak gö-

rüşleri ile katkıda bulunan Milli Eğitim Müdürü-

müz Sayın Recep DERNEKBAŞ’a, Milli Eğitim Mü-

dür Yardımcımız 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 Biri-

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

adresinden birimimiz ilgili gelişmeleri takip edebi-

lirsiniz. 



15 Temmuz 2016´da Türkiye Cumhuri-

yeti devletini, demokrasiyi ve millî iradeyi he-

def alan haince bir darbe girişiminde bulunul-

muş, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükü-

metimizin, güvenlik kuvvetlerimiz ile halkımı-

zın kahramanca mücadelesi sonucunda bu 

kanlı girişim engellenmiş, milletimizin direni-

şiyle demokrasimiz kazanmıştır.  Aziz Milleti-

miz, bu demokrasi sınavından yüzünün akıyla 

geçmiştir. 

15 Temmuz’da milletimizin verdiği 

üstün mücadelenin ve kahramanlarının gele-

cek nesillerimiz tarafından daha da iyi anlaşıl-

ması, öğrenilmesi ve onların mücadelesinin 

nesilden nesile aktarılması gerekmektedir.  

 On 15 July 2016, the Republic of Turkey, de-

mocracy and the national will targeted areas a trai-

torous coup attempt was made, under the leadership 

of our President, our government, our security forces 

and our people  blocked this bloody attempts and we 

have gained our democracy with the resistance of 

our nation. We have passed through the examination 

of this democracy.  

 On July 15th, the superior struggle of our na-

tionality and heroes must be better understood and 

learned by our future generations and their struggle 

must be transferred to generations. Our educational 

institutions will make the task of transferring the free 

will of the 15th of July to future generations. Our 

young generations, our children, will own the values 

of our country, our flag, our government and our 

nation. 



Kahraman şehitlerimize olan vefa ve 

minnet borcumuz ve aziz şehitlerimizin anıla-

rını yaşatmak için Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Birimi tarafından“15 Temmuz Demokrasi 

Mücadelesi Şehitleri”  adlı albüm kitap hazır-

landı. Proje kapsamında yapılan 15 Temmuz 

Demokrasi Mücadelesi Şehitlerimize Mektup 

ve Resim Yarışmasında dereceye giren katılım-

cılar Valilik İl Töreninde ödülleri takdim edildi. 

Ödüller Manisa Valisi Sayın M. Hakan 

GÜVENÇER ve protokol üyeleri tarafından ve-

rildi. Ödüllerin arkasından tüm yarışmacılara 

15 Temmuz Hatıra parası takdim edildi.  

 An album titled ‘Memories of Our 15 July 

Democracy Martyrs’ was prepared by the AR-GE 

unit of The Directorate of National Education in 

order to keep the memories of our heroic martyrs, 

to honor their memories and to show our fidelity 

and gratefulness. Participants who attended the 

15th of July Democracy Letter and Painting Com-

petition in the scope of the project presented their 

awards at the Governorship Provincial Ceremony. 

The awards were given by the Governor of Manisa 

M. Hakan GÜVENÇER and members of the proto-

col. Following the awards, all contestants were 

presented with the 15th of July memorabilia. 



 Manisa Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 

ve AR-GE Birimimiz Yöneticisi Sayın Necmettin 

OKUMUŞ yaptığı açıklamada; “Bilindiği üzere, 

15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuv-

vetleri içersinden askeri üniforma giymiş bir 

grup cuntacı terörist tarafından Türkiye Cum-

huriyeti Devletini, demokrasimizi ve milli ira-

deyi hedef alan haince bir darbe girişiminde 

bulunulmuş olup başta başkomutan olarak 

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Hükümeti-

mizin güvenlik kuvvetlerimiz ile halkımızın 

kahramanca mücadelesi sonucunda bu kanlı 

girişim engellenmiş, milletimizin direnişi ile 

demokrasimiz kazanmıştır.   

 Necmettin OKUMUŞ, Manisa National 

Education Director Assistant and AR-GE Unit 

Director said that; ‘As it known, on the 15th of 

July, 2016, by a group of junta terrorists dressed 

in military uniforms there was a coup attempt 

against The Republic of Turkey, our democracy 

and national will of people. This bloody enter-

prise was prevented as the result of the heroic 

struggle of our people with our security forces in 

the leadership of the President of the Republic 

as the chief commander and our people has 

won our democracy with resistance.  



 Vatanını, milletini seven ve daima yü-

celtmeye çalışan, tarihsel ve kültürel hassasi-

yetleri benimseyen, milli, manevi ve insani 

değerleri koruyan ve geliştiren, insan hakları-

na saygılı ve devletine karşı görev ve sorumlu-

luklarını bilen, güçlü ve istikrarlı, hür ve de-

mokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi 

ve devamı için gereken demokrasi bilinci, so-

rumluluk duygusunun her türlü eğitim kade-

mesinde kazandırılması amaçlanmıştır. Bu 

amaçla projemiz  kapsamında 2016-2017 Eği-

tim Öğretim Yılında; İl MEM AR-GE Birimi ola-

rak “Öğrenci Gözüyle 15 Temmuz Resim Yarış-

ması” ve “15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimi-

ze Mektup Yarışması” düzenledik.  

 For the realization and continuation of a 

strong, stable, free and democratic society order 

that loves and respects the country, the nation, 

always adopts historical and cultural sensitivi-

ties, protects and develops national, spiritual 

and human values, respects human rights and 

knows its responsibilities and responsibilities to 

the state. It is aimed to gain necessary democ-

racy consciousness and sense of responsibility in 

every level of education. For this purpose, 

within the scope of our project; as the provincial 

MEM AR-GE Unit, we organized the "Student 

Eyes 15 July Painting Competition" and "July 15 

Democracy Letter to our Martyrs Letter Compe-

tition".  



 Bu nedenle hazırlanan O Gece…15 Tem-

muz Projemiz kapsamında; geleceğimizin ve 

ülkemizin teminatı olan çocuklarımız ve genç-

lerimizin vatan sevgisi, milli birlik ve beraber-

lik, demokrasi, yurt savunması ile şehitlik ko-

nularında farkındalıklarını artıran etkinlikler 

düzenledik. Öğretmen ve öğrenci toplam 500 i 

aşkın mektupla katılım sağlandı. Yapılan de-

ğerlendirme sonucu 249 şehidimize ithafen 

yazılan 249 adet öğretmen ve öğrenci mektu-

bu, oluşturulan “15 Temmuz Demokrasi Şehit-

leri Anısına” adlı albüm-kitapta yer almaya 

hak kazandı. Vatanını bir dolara satan vatan 

hainlerine, bir Türk lirasıyla cevap veren bu 

öğretmen ve öğretmenlerimizi tebrik ediyo-

rum.” dedi. 

 For this reason, 'The Night ... July 15' 

within the scope of our project; we organized 

activities to raise awareness of our children and 

our young people, who are our assurances of 

our future and our country, in their homeland 

love, national unity and solidarity, democracy, 

homeland defense and martyrdom. Teachers 

and students participated in more than 500 let-

ters. 249 teacher and student letters, dedicating 

to our 249 martyrs, were awarded to take place 

in the book "Memories of the 15th of July De-

mocracy Martyrs". I congratulate our students 

and teachers who have responded to traitors 

who sell their country a dollar, with a Turkish 

lira.’  



 Sayın Cumhurbaşkanımızın 03.11.2017 

tarihinde Manisa´da gerçekleştirdiği toplu açı-

lış töreni programında İl Milli Eğitim Müdürü-

müz Sayın Recep DERNEKBAŞ, Cumhurbaşkanı-

mız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN´a " O Ge-

ce... 15 Temmuz" projesi kapsamında Manisa İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimimizce ha-

zırlanan "15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi 

Şehitleri" albümümüz hakkında bilgi verdi.  

 Provincial National Education Director Mr. 

Recep Dernekbaş informed our President Mr. 

Recep Tayyip Erdoğan about the album "Martyrs 

of Democracy Struggle on July 15th" prepared 

by Manisa Provincial Directorate of National 

Education R & D Unit within the scope of "O 

Night ... 15th July" Project on 3rd of November, 

2017, at the public opening ceremony program. 



 Sayın Cumhurbaşkanımız "15 Temmuz 

Demokrasi Kahramanlarımıza Mektup Yarış-

masında" Manisa genelinde üçüncü olan Esra 

YILDIRIM adlı öğrencimizin mektubunu incele-

di. Bu güzel mektup için teşekkür eden Sa-

yın Cumhurbaşkanımız öğrencimize hediyesini 

bizzat kendisi verdi. 

 Our President examined the letter of our 

third place in Manisa, Esra Yıldırım on the " Let-

ter contest for July 15 Democracy Heroes’. Our 

President who gave thanks for this beautiful let-

ter personally gave the gift to our students. 





  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

ERDOĞAN’ın 03.11.2017 tarihinde Manisa´da 

gerçekleştirdiği toplu açılış töreni programın-

da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın 

Fatma Betül Sayan KAYA Hanımefendi " O Ge-

ce... 15 Temmuz" projesi kapsamında düzen-

lenen "15 Temmuz Demokrasi Kahramanları-

mıza Mektup Yarışmasında" dereceye giren 

öğrencilerimizi tebrik ederek “15 Temmuz 

Demokrasi Mücadelesi Şehitleri” albümü ile 

ilgili onlardan bilgi aldı. Nezaketinden dolayı 

Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. 

 Our President, Recep Tayyip ERDOĞAN, 

held a public opening ceremony in Manisa on 

03.11.2017. Lady of Family and Social Politics 

Minister Fatma Betül Sayan Kaya attended the " 

Letter contest for July 15 Democracy Heroes" 

congratulated our students and got information 

about the "Martyrs of Democracy Struggle on 

July 15" album. 



 İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi 

tarafından koordine edilen " O Gece... 15 

Temmuz" projesi kapsamında hazırlanan "15 

Temmuz Demokrasi Mücadelesi Şehitleri" al-

bümünü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan-

lığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanlığı Kurumsal 

İletişim Başkanı Dr. Sayın M. Mücahit 

KÜÇÜKYILMAZ‘a takdim ettik.  

 The album of ‘Martyrs of Democracy 

Struggle on July 15’ which is prepared under the 

‘The Night… 15th of July’ Project that coordi-

nated by Provincial Directorate of National Edu-

cation AR-GE Unit was presented the Presidency 

Corporate Communications President M. Müca-

hit KÜÇÜKYILMAZ at presidential complex of the 

Republic of Turkey.  



 Sayın Başkanımız projemiz ve "15 Tem-

muz Demokrasi Mücadelesi Şehitleri" albümü 

ile yakından ilgilenerek takdirlerini sundu ve 

tavsiyelerde bulundular.  

 Nezaketleri ve yakından ilgilerinden 

dolayı  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 

Kurumsal İletişim Başkanı Dr. Sayın M. Müca-

hit KÜÇÜKYILMAZ’a  teşekkür ederiz.  

 Our President has been interested in the 

album "Martyrs of Democracy Struggle of July 

15" and presented his appreciation and got rec-

ommendations.  

 We thank because of the close attention 

of the President Corporate Communications 

President of the Republic of Turkey, M. Mücahit 

KÜÇÜKYILMAZ.  



Eğitim ve öğretim alanında özgün ve 

modern uygulamaların ödüllendirilerek teşvik 

edilmesi ve paylaşımının sağlanması amacıyla 

yürütülen “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik 

Ödülleri” ne 2016-2017 eğitim ve öğretim yı-

lında 3357 başvuru yapılmıştır. Milli Eğitim 

Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafın-

dan bu yıl beşincisi düzenlenen Eğitim ve Öğ-

retimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında Ege 

Bölgesi'nde projeleriyle dereceye giren okullar 

Manisa'da düzenlenen törenle ödüllerini aldı. 

12 ilde yapılan bölgesel ödül törenlerinde, bu 

yıl 3 bin 357 başvurudan 106 çalışma Bölgesel 

Ödül almaya layık görüldü.  

İlk defa Manisa İl Milli Eğitim Müdür-

lüğünün ev sahipliği ile yapılan Ege Bölgesi 

Ödül töreninde Manisa 2 proje ile ödül alma-

ya hak kazandı.  

 3357 applications were made in 2016-2017 

education year to the "Innovation in Education and 

Training Awards" which organized for rewarding and 

encouraging and sharing of original and modern ap-

plications in the field of education and training. 

Within the scope of the Innovation Awards for Educa-

tion and Training organized by the Strategy Develop-

ment Department of the Ministry of National Educa-

tion, the schools that have entered the gradu-

ates with projects in the Aegean Region received 

the awards ceremony in Manisa. At regional 

awards ceremonies held on 12 cities, 106 out of 

3 thousand 357 applicants were deemed worthy 

to receive the Regional Award.  

 At the Aegean Region Award ceremony 

hosted by the Manisa Provincial Directorate of 

Education for the first time, Manisa 2 was 

awarded with a prize for the project. 



Törene Manisa Valisi Sayın Mustafa 

Hakan GÜVENÇER, Milli Eğitim Bakanlığı Stra-

teji Geliştirme Başkanlığı AR-GE, Kalite ve İzle-

me Değerlendirme Daire Başkanı Sayın Meh-

met Baki ÖZTÜRK, İl Milli Eğitim Müdürü Sayın 

Recep DERNEKBAŞ, Manisa Organize Sanayi 

Bölgesi Başkan Danışmanı Sayın Nihat AKYOL, 

yenilikçi ödülleri almaya hak kazanan 

Afyonkarahisar, Aydın, İzmir, Kütahya, Muğla 

ve Manisa'daki il milli eğitim müdürleri, okul 

idarecileri ve öğrenciler katıldı.  

 Mehmet Baki Öztürk, Director of Strategic 

Development Department of the Ministry of 

Education of the Ministry of National Education, 

Recep Dernekbaş, Provincial Director of National 

Education, Advisor to the President of Manisa 

Organize Sanayi Bölgesi, Nihat Akyol and the 

provincial national education managers, school 

administrators and students from Aydın, İzmir, 

Kütahya, Muğla and Manisa who is entitled to 

receive innovative awards participated. 



Törende konuşma yapan MEB Strateji 

Geliştirme Başkanlığı AR-GE, Kalite ve İzleme 

Değerlendirme Daire Başkanı Sayın Mehmet 

Baki ÖZTÜRK, Gelecek yüzyılın inovatif, krea-

tif, interaktif ve proaktif kavramları üzerinden 

şekilleneceğini belirterek yeni yüzyılın kaza-

nanlarının yenilikçi düşüncelerle birlikte proje-

ler üretenlerin olacağını ifade etti. İnovasyon 

kavramının gelecek yüzyılın paradigması oldu-

ğuna vurgu yapan ÖZTÜRK "5 yıl önce başlattı-

ğımız yenilikçilik ödüllerine devam ediyoruz. 

İlk yıl başvuru sayısı 400 ile sınırlıydı. İkinci yıl 

1000, üçüncü yıl 1800, dördüncü yıl 3 bin, bu 

yıl ise 3 bin 357 başvuru aldık. Artık her yıl 

sayıda artış yaşamaya başladık. Bu ödül tören-

leri artık eğitim camiamızda heyecan oluştu-

rur hale gelmeye başladı" diye konuştu.  

 Mehmet Baki Öztürk, Head of AR-GE, Quality 

and Monitoring and Evaluation Department of 

Strategy Development Department of MEB, stated 

that the winners of the new century will be the 

producers of projects with innovative ideas by 

specifying the future centuries through innovative, 

creative, interactive and proactive concepts. Ozturk 

emphasized that the concept of innovation is the 

paradigm of the next century, "We continue with 

the innovation awards we started 5 years ago, and 

the number of applications in the first year was 

limited to 400. We received 1000 applications in 

the second year, 1800 in the third year, 3 thousand 

in the fourth year and 3 thousand 357 applications 

this year. we started to experience in a number of 

increments every year, and these award ceremo-

nies are now starting to become exciting in our 

educational community.  



Manisa Valimiz Sayın M. Hakan 

GÜVENÇER yaptığı konuşmada "Ben ve diğer 

arkadaşlarım, her şeyden önce bu güzel hadi-

seyi, arkadaşlarımla proje sahipleriyle paylaş-

mak üzere buradayız. Sizlerle onur duyduğu-

muzu, gurur duyduğumuzu vurgulayarak ifade 

ediyorum. Bugün burada bölgesel ödülleri ve-

receğiz. Ödül alacak proje sahibi arkadaşları-

mın her birinin aklında biliyorum bir de Türkiye 

finali var. 12 ayrı bölgede Türkiye’nin bölge 

ödülleri takdim ediliyor. Sanıyorum çok uzak 

olmayan bir vadede, muhtemelen Ankara’da 

bölgede dereceye giren projelerin arasından 

bir derecelendirme yapılarak başarılı projeler 

ödüllendirilecek. 

 Governor of Manisa M. Hakan GÜVENÇER 

said, "My friends and I, above all, are here to 

share this beautiful tradition with my friends 

and project owners. I express with honor that 

we are proud of you. We will give regional 

awards today. I know all awarded projects in my 

mind also I know the Finals around Turkey. The 

region awards are presented in 12 different re-

gions of Turkey. I think a successful project will 

be awarded a rating that is not too far away, 

probably among projects in the region that rank 

well in Ankara". 



Manisa projeleri başta olmak üzere 

bölgesel ödüllerde dereceye giren bölge illeri 

projelerinin içinden Türkiye derecesi yapanla-

rın çıkmasını arzu ettiği ifade eden Vali 

GÜVENÇER, "yeni bir kırılmanın eşiğindeyiz, 

ayak uydurmak, yeni çağın gereklerine göre 

hareket etmek durumundayız. Bu anlamda 

Allah'a çok şükür hem toplumsal hem de dev-

let nezdinde farkındalığımız yerinde. Bu an-

lamda ben bugün projeleriyle bu yarışmaya 

katılıp ödül alanları kutlarken, hepimiz adına 

Milli Eğitim Bakanlığımıza da şükranlarımızı 

ifade ediyorum. Bu küçük adımları ihmal et-

meyelim, bu güzellikleri paylaşalım. Bu gurur 

bizim güvenimizi artırsın, bu güvenle hep bir-

likte hareket edelim’’ dedi.  

 He also said. Manisa projects, mainly re-

gional awards in the winning of the provinces 

through the degree of Turkey of the project that 

the emergence of the desire by representing the 

Governor Güvençer, "We are on the verge of a 

new fracture, to keep pace, we have to act ac-

cording to the requirements of the new era. In 

this sense, thanks to Allah I am expressing our 

gratitude to the Ministry of National Education 

on behalf of all of us as we celebrate the win-

ners of this competition with our projects and in 

this sense I will not neglect these little steps and 

share these beauties.''  



Açılış ve protokol konuşmalarının ar-

dından Afyonkarahisar, Aydın, İzmir, Kütahya, 

Manisa ve Muğla illerinden projeleriyle ödül 

kazanan okul, milli eğitim müdürleri ve proje 

ekiplerine ödülleri Vali GÜVENÇER, Daire Baş-

kanı ÖZTÜRK, MOSB Başkan Danışmanı Nihat 

AKYOL, Yunusemre Belediyesi Başkan V. Şule 

UYGUR tarafından takdim edildi.  

 After the opening and protocol speeches, 

schools, national education directors and pro-

ject teams awarded with projects from Afyon-

karahisar, Aydin, İzmir, Kütahya, Manisa and 

Muğla were announced by Governor Güvençer, 

Head of Department Öztürk, MOSB President 

Advisor Nihat Akyol, Yunusemre Municipality 

Deputy Chairman. Şule Uygur. 



 Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Ge-

nel Müdürlüğü tarafından 81 ilimizde tarihi 

birer lise tespit edilmiş,  "Milli Eğitim Bakanlığı 

Okul Müzeleri Yönetmeliği" doğrultusunda bu 

liseler bünyesinde,  geçmiş yıllara ait ders ki-

tapları ve eğitim materyalleri, tarihi doküman, 

yayın, kitap, dergi, rehber, broşür, katalog, 

fotoğraf ve video filmlerin yer alacağı "Eğitim 

Tarihi Müzeleri" kurulması çalışmalarına baş-

lanmıştır. Açılacak müzelerle, milli, manevi ve 

kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve 

geliştiren, sanat ve kültür eserlerini tanıyan, 

mantık ve beğeni duygusu gelişmiş bireyler 

yetiştirilmesine katkı sunulması hedeflenmek-

tedir. 

 Within the scope of establishing "Educational 

History Museums" which will include textbooks and 

educational materials, historical documents, publi-

cations, books, magazines, guides, brochures, cata-

logs, photographs and video films of the past years 

in the historical high school, which is located on the 

81 Province, the Ministry of National Education Sec-

ondary Education General Directorate has been 

determined a historic high school for each province 

and have been started to establish "Education His-

tory Museum" in line with the "Ministry of National 

Education Regulation on School Museums". It is 

aimed to contribute to the training of individuals 

who adopt the national, moral and cultural values, 

protect and develop, recognize art and culture 

works, and have developed logic and appreciation. 



 Manisa ilimizde, 80 yıllık eğitim geçmişi-

ne sahip İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Ana-

dolu Lisesi seçilmiştir. İlimizde İl Eğitim Tarihi 

Müzesinin oluşturulması için İl Değerlendirme 

Komisyonu kurulmuştur.  Komisyon Manisa İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Öğret-

menlerimiz koordinasyonunda okul öğret-

menlerinden oluşturulmuştur. Tüm İlçeleri-

mizden arşiv değeri taşıyan eğitim materyalle-

ri istenerek bilgi kartları oluşturulmuş, bu sa-

yede envanter kayıtları tutularak istatistikî 

bilgiler de elde edilmiştir.  

 İsmet İnönü Vocational and Technical Anato-

lian High School with 80 years of education history in 

Manisa province was selected. In order to establish 

the Provincial Education History Museum in our prov-

ince, provincial evaluation commission was estab-

lished and the commission was formed from the 

school teachers by the coordination of the Manisa 

Provincial Directorate of National Education AR-GE 

Unit Teachers. Information cards were created by 

requesting educational materials carrying archival 

values from all of our districts. Inventory records 

were kept on this page and statistical information 

was obtained. 



 Dilimizin gelişmesi ve korunması için, 

öğrencilerimizden başlayarak toplumun tüm 

kesimlerinde dilimizi doğru kullanma alışkanlı-

ğını kazandırmak amacıyla; 2016-2017 Eğitim 

Öğretim yılından itibaren Müdürlüğümüz AR-

GE Birimince “Türkçemiz Kirlenmesin Projesi” 

uygulanmaktadır. 

 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

ERDOĞAN’IN yüksek himayelerinde 15 Mart 

2017 tarihinde 2017/9 sayılı genelge ile 2017 

yılı ‘’Dilimiz Kimliğimizdir’’ başlığıyla ‘’Türk Dili 

Yılı’’olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda ilimiz-

de yürüttüğümüz projemizin misyonu bir kat 

daha artmış ve bu minvaldeki çalışmalar arta-

rak devam ettirilmiştir.  

 For the development and protection of 

our language, in order to gain the habit of using 

our language correctly in all sections of our soci-

ety, starting from our students; in the 2016-

2017 academic year, ‘Türkçemiz Kirlenmesin’ 

project has been implemented in our AR-GE 

Unit.  

 Our President, Mr. Recep Tayyip ER-

DOĞAN has been declared as '' Turkish Language 

Year '' with the title of ‘our language is our iden-

tity’ with the circular of 2017/9 on March 15. In 

this context, the mission of our project has in-

creased one more time and the work in this way 

has been continued increasingly. 



 Türkçemiz Kirlenmesin Projesi kapsa-

mında, Manisa Öğretmenevi Konferans Salo-

nu’nda “Dilimiz Kimliğimizdir” konulu panel 

düzenlenmiştir. Panele Yunusemre Belediye 

Başkanı Dr. Mehmet ÇERÇİ, Yunusemre Bele-

diye Başkan Yardımcısı İdris AVŞAR, İl Milli 

Eğitim Müdürü Recep DERNEKBAŞ,  Daire Mü-

dürleri, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri ve 

Kamu Kuruluşlarının Temsilcileri katılmıştır.   

 Panelin açılış konuşmasını yapan İl Milli 

Eğitim Müdürü Recep DERNEKBAŞ, dilin bir 

millet için önemi üzerinde durduğu konuşma-

sında 2017 yılının Türk Dili Yılı ilan edildiğini 

hatırlattı.  

 The project ‘Türkçemiz Kirlenmesin’ was 

held a panel on the topic ‘our language is our iden-

tity’ at the Manisa Teachers' House Conference 

Hall. Dr.  Yunusemre Mayor Dr. Mehmet Çerçi, 

Deputy Mayor of Yunusemre İdris Avşar, Provincial 

Director of National Education Recep Dernekbaş, 

Chiefs of Departments, Representatives of Civil 

Society Organizations and Representatives of Pub-

lic Organizations attended to this panel.  

 Recep Dernekbaş, the director of the Na-

tional Education Directorate who made the 

opening speech of the panel, reminded that 

2017 was declared as Turkish Language Year in 

his speech.  



 İl Müdürümüz, dilin fertler arasındaki 

anlaşmayı sağlayan milli birliğin esasını ve 

özünü teşkil eden araç olduğunu belirterek, 

“Dilini geliştirmeyen yabancı dillerin istilasın-

dan korumayan milletler ne milli bir kültür 

oluşturabilir ne de oluşmuş kültürünü koruya-

bilir. Dilimizi doğru kullanma alışkanlığı kazan-

dırmak amacıyla Türkçemiz Kirlenmesin Proje-

si hayata geçirilerek çeşitli çalışmalarda bulu-

nulmuştur. Projemiz ile yaptığımız çalışmalar 

Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığı adına 

yapılacak Dilimiz Kimliğimizdir adlı yarışmalara 

katkı sağlayacaktır. Bu paneli düzenleme ama-

cımız bir farkındalık yaratmaktır. Türkçemize 

sahip çıkıp onu en güzel şekilde yaşatmalıyız. 

Bize bu anlamda her zaman destek olan 

Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet 

ÇERÇİ’ye ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” 

dedi.  

 The Provincial Director states that the lan-

guage is the instrument of the national unity 

that provides the agreement between the indi-

viduals and states that "the nations that protect 

the language from the invasion of the foreign 

languages that do not develop the language can 

neither constitute a national culture nor protect 

the formed culture. In order to gain the habit of 

using our language correctly, ‘Türkçemiz Kirlen-

mesin’ Project has been passed on to various 

studies. Our project will contribute to competi-

tion of ‘our language is our identity’ held on be-

half of the Presidency across Turkey. Our goal 

with this panel is increasing awareness. We have 

to protect Turkish and live it in the best way. We 

would like to thank our Yunusemre Mayor Meh-

met Çerçi, who always supported us in this 

sense and his team.  



 Konuşmasında dilimizdeki erozyona 

dikkat çeken Yunusemre Belediye Başkanı Dr. 

Mehmet ÇERÇİ ise yozlaşmanın önüne geç-

mek adına eğitimcilere büyük görev düştüğü-

nü söyledi. Başkan ÇERÇİ, “Dilimiz ile ilgili cid-

di bir erozyon ile karşı karşıyayız. Biz tarihte 

emperyalist mantık ile hareket etmedik.  Gitti-

ğimiz diyarlara dilimizi empoze etmemişiz. 

Gittiğimiz yörelerdeki ülkelerin kendi değerle-

rine saygı duymuşuz. Bunu gittiğimiz ülkelerde 

görüyoruz. Kamu kurumlarımız da Türkçenin 

güzel kullanımı konusunda dikkatli olmalı-

dır.  Cumhurbaşkanımızın başlattığı Türk Dili 

Yılı konusunda daha hassas davranmamız ge-

rekiyor. Dilimiz; geçmişimiz, geleceğimiz kısa-

cası her şeyimizdir. Bu konuda en büyük görev 

yerli ve milli kimliğin inşası için eğitimcilerimi-

ze düşmektedir” dedi.  

 Mr. Mehmet Çerçi, Mayor of Yunusemre, 

pointed to the erosion in our language in his 

speech and said that we have a big duty as edu-

cators to prevent this language corruption. He 

stated that ‘We are faced with serious erosion 

about our language. We do not act with imperi-

alist logic in history. We do not impose our lan-

guage on the land we go to. We respect the val-

ues of the countries in the regions we have vis-

ited. We see this in the countries we go to. Pub-

lic institutions should also be careful about the 

correct use of Turkish. We need to be more sen-

sitive about the Turkish Language Year, which 

was initiated by our President. Our language is 

our past, our future, in short, everything. The 

biggest task in this regard our educators is con-

struction of national and national identity’. 



 Konuşmaların ardından gerçekleştirilen 

panelde Avukat Ümit RONA Türkçe ile ilgili 

sunum yaparken; Manisa Celal Bayar Üniversi-

tesi Fen - Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÇANDIR “Dil Kirlenmesi 

Sebepleri ve Çözümleri”, Yazar Osman ÖZBAŞ 

da “Eğitimde Dilin Korunmasında Şiirin Öne-

mi” konusunda katılımcıları bilgilendirdi.  

 Panelin kapanış bölümünden sonra; 

gelen konuklara ilimizin tarihi, coğrafi ve kül-

türel zenginliklerini kapsayan kısa bir şehir 

turu düzenlendi. 

 In the panel, after the speeches, Lawyer 

Ümit Rona made a presentation about Turkish; 

Manisa Celal Bayar University Faculty of Arts 

and Sciences Faculty Member Assist. Prof. Dr. 

Muzaffer Çandır informed participants about 

Language Contamination Causes and Solutions, 

and Author Osman Özbaş informed the partici-

pants about the importance of poetry in pro-

tecting the language in education. After the clos-

ing section of the panel; a short city tour was 

organized covering the historical, geographical 

and cultural richness of our city. 


