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 Aydınlık yarınların güvencesi olan sevgili 

öğrencilerim, her fidanı sevgiyle büyüten feda-

kâr öğretmen arkadaşlarım, kültür ve medeni-

yetin başkentinde yaşayan değerli Manisalılar… 

 Manisa olarak bir eğitim öğretim yılını 

daha  başarıyla geride bıraktık. Eylül ayında 

yapraklar sararırken başladığımız 2017-2018 

eğitim öğretim yılına bugün başaklar sararırken 

son vermiş bulunuyoruz. Karnelerinizi aldınız. 

Bu karneler neticede hepimizin ortak karnesi-

dir. Unutmayalım ki bu karnelerde okulun, veli-

nin ve öğrencinin payına düşen sorumluluklar 

vardır, geride bıraktığımız yılın değerlendirme-

sini herkesin en iyi şekilde yapacağından emi-

nim. Sevgili öğrenciler önümüzde kocaman bir 

tatil dönemi var zamanınızı boşa geçirmeden 

bol bol eğlenin, dinlenin, kitap okuyun, aktivite-

lere katılın yeni eğitim öğretim yılına hazırlanın. 

Sizleri seviyor, sizlere güveniyoruz her şeyin 

gönlünüzce olması dilekleriyle gözlerinizden 

öpüyorum.Her zaman çocuğunun yanında olan, 

ona sevgisiyle, ilgisiyle destek olan değerli veli-

lerimize ayrıca kıymetli meslektaşlarıma, gös-

termiş olduğunuz özverili çalışmalardan dolayı 

teşekkür ediyorum. 

 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 Temmuz 2018 Bülteninin tüm pay-

daşlarımıza, hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk’tan 

niyaz ediyor, AR-GE Birimimizde görev yapan 

mesai arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyor 

ve siz değerli paydaşlarımızı saygıyla selamlıyo-

rum. 



 Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmak 

için büyük bir gayretle çalışıyor ve üretiyo-

ruz. 2023 Türkiye’sini inşa etme sürecinde 

her alanda olduğu gibi eğitim alanında da 

büyük ve önemli hedefler belirlenmiştir.  

 Düşünme, anlama, araştırma ve sorun 

çözme yetkinliği gelişmiş; bilgi toplumunun 

gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış; 

millî kültür ile insanlığın ve demokrasinin 

evrensel değerlerini içselleştirmiş;  iletişime 

ve paylaşıma açık, sanat duyarlılığı ve beceri-

si gelişmiş; öz güveni, öz saygısı, hak, adalet 

ve sorumluluk bilinci yüksek; gayretli, giri-

şimci, yaratıcı, yenilikçi, barışçı, sağlıklı ve 

mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkân 

sağlamak olan misyonumuzu tüm eğitim ka-

demelerimiz için hazırladığımız ve uyguladı-

ğımız proje ve faaliyetlerimizle gerçekleştir-

mek için gayret ediyoruz.  

 İnanıyorum ki,  bu gayretlerimiz;  

“Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler ye-

tiştiren bir eğitim sistemi. “ vizyonumuza da 

katkı sağlayacaktır... 

 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 II. dönemi-

ni tamamladığımız bu günlerde; 2015-2019 Strate-

jik Planı hedeflerimize ve 2023 vizyonumuza ulaş-

mak için yaptığımız çalışmalar ve projeler ile yolu-

muza devam ediyoruz.  

 Bu duygu ve düşüncelerle Temmuz 2018 

Bültenimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. 



 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe 

Birimimizce yürütülen Stratejik Planlama 

çalışmalarımız, İç Kontrol, İş Süreçleri, Kamu 

Hizmet Envanteri, Eğitimde Kalite Yönetimi 

Sistemi kapsamında düzenlenen Mahalli 

Hizmetiçi Eğitimlerimize ilişkin bilgilerimiz, 

Yerel ve AB düzeyinde desteklenmeye hak 

kazanan Projelerimiz, dönem içerisinde dü-

zenlediğimiz toplantı, seminer ve diğer faali-

yetlerimize ilişkin çalışmaları derleyerek ha-

zırladığımız Temmuz 2018 Bültenimizi de çok 

büyük bir heyecan ve özveri ile sizlerin beğe-

nisine sunuyoruz.  

 MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı 

08/05/2014 tarih ve 1843555 İl Milli Eğitim 

Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE ) 

Birimleri Yönergesi kapsamında hazırladığı-

mız bültenlerimizin 9. su ile sizlerle buluşmak 

bizler için önemli bir gurur kaynağı. Yeni ve 

farklı proje, faaliyet ve çalışmalar ile Manisa 

Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi 10. bül-

tenimizde buluşmak temennisiyle... 

 Ayrıca Temmuz 2018 Bülteninin hazırlık 

çalışmaları sürecinde, değerli zamanlarını ayırarak 

görüşleri ile katkıda bulunan Milli Eğitim Müdürü-

müz Sayın İsmail ÇETİN’e, Milli Eğitim Müdür Yar-

dımcımız ve Ar-Ge Birim Yöneticimiz Sayın Nec-

mettin 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. 



Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Birimi ve Türk Kızılay’ ı Manisa Kan Bağış 

Merkezi, ilimizin kan sorununa destek vermek 

amacıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılında 

“MANİSA SANA KANIM FEDA” projesini uygu-

ladı.  

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Sayın 

Necmettin OKUMUŞ ve Kızılay Ege Bölge Kan 

Merkezi Müdürü Sayın Gökay GÖK'ün katılı-

mıyla 14 Şubat 2018 tarihinde iki kurum ara-

sında işbirliği protokolü imzalanarak proje 

hayata geçirildi.  

Projesinin açılışı 05.03.2018 günü Kül-

tür Sitesi Lale Salonu’nda yapıldı.  

 Manisa Provincial Directorate of National 

Education R & D Unit and Turkish Red Crescent 

Manisa Blood Donation Center applied 

"MANİSA, MY BLOOD SACRIFICES FOR YOU” 

project  in 2018-2019 Educational Year to 

support the blood problem of our province. 

 Manisa Provincial Director of National 

Education Mr. Necmettin OKUMUŞ and Kızılay 

Aegean Region Blood Center Director Mr. Gökay 

GÖK participated in the protocol and signed 

between the two institutions on February 

14,2018 

 The project was opened on 05.03.2018 at 

the Cultural Sites Tulip Hall. 



 Proje faaliyetleri Manisa’nın 17 ilçesin-

de eğitimler ve kan verme kampanyaları şek-

linde uygulandı.  

 Manisa’nın tüm ilçelerinde her okuldan 

bir idareci ve bir gönüllü öğretmenin katıldığı 

toplantılarda Ege Kan Merkezi Bölge Müdürü 

Dr. Gökay GÖK tarafından verilen bilgilendir-

me seminerlerine toplam 1400 öğretmen ka-

tıldı.  

 Akabinde okullardaki koordinatör öğ-

retmenler, velilere ve öğrencilere bilgilendir-

me yaparak kan bağışı konusunda öğrencilerin 

farkındalığını arttırmak ve velileri kan bağışına 

yönlendirmek için çalıştılar.  

 Project activities were implemented in 17 

provinces of Manisa in the form of training and 

blood donation campaigns. 

 

 In all the districts of Manisa, an 

administrator from each school and a volunteer 

teacher attended the meetings. A total of 1400 

teachers attended the information seminars 

given by Gökay GÖK. 

 
 Subsequently, the coordinators at the 

schools informed the teachers, parents and 

students to raise awareness of blood donation 

and to direct the parents to blood donations. 



  Projede görev alan gönüllü okullarımı-

zın belirlediği tarihte Kızılay Kan Merkezi araç 

veya çadırlarla okula giderek gönüllü veli ve 

öğretmenlerden kan almıştır.  

 Proje kapsamında 89 ekip kurulmuş 

olup 7219 bağış sayısına ulaşılmıştır. Bu bağış-

ların 4244’ü İlk bağış olup 2386’sı kadın bağış-

çıdır.  Ayrıca 2481 kadın bağışçı da kan ver-

mek için müracaat etmiş ancak çeşitli neden-

lerden reddedilmiştir. Böylece kadın bağışçı 

oranı ilimizde %39’a ulaşılmıştır. Projede gö-

rev alan, emek veren başta öğrencilerimiz ol-

mak üzere, velilerimize ve tüm paydaşlarımıza 

teşekkür ederiz. 

 Volunteer who took part in the project on the 

date determined by our school, Kızılay Blood Center 

went to the school with cars or tents and got blood 

from volunteer parents and teachers. Within the 

scope of the project, 89 teams have been established 

and 7219 donations have been reached.  

 Under these donations, 4244 are the first 

donations and 2386 are donors. In addition, 2481 

female donors applied for blood donation but were 

rejected for various reasons. Thus, the proportion of 

female donors has reached 39% in our province. We 

would like to thank our parents and all of our 

stakeholders, especially the students who took part 

in the project and who gave labor.  



Müdürlüğümüz ile Manisa Bağımlılığı 

Önleme ve Sağlıklı Yaşam Derneği (MASDER)

arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalan-

dı. Eğitim öğretimde kurumsal kapasitenin 

artırılması, eğitimde insan kaynaklarının geliş-

tirilmesi, öğrencilerde uyuşturucu ile mücade-

le konusunda farkındalığın artırılmasını sağla-

mak amacıyla imzalanan protokol kapsamında 

Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde bulunan 

Rehber Öğretmenlere ve Beden Eğitimi Öğret-

menlerine Manisa Bağımlılığı Önleme ve Sağ-

lıklı Yaşam Derneği tarafından Bağımlılıkla 

Mücadele konulu eğitimler verilmiştir. Beden 

Eğitimi ve rehber öğretmenleri de okullarında 

bulunan 9. sınıf öğrencilerine Türkiye Bağımlı-

lıkla Mücadele Programı (TBM) çerçevesinde 

eğitim vereceklerdir. 

 A cooperation protocol was signed 

between the Directorate and the Manisa 

Addiction Prevention and Healthy Life 

Association (MASDER). Within the scope of the 

protocol signed in order to increase the 

institutional capacity in education and training, 

human resources in education, awareness 

raising on fighting against drugs in the students, 

Guidance Teachers in Yunusemre and Şehzade-

ler districts and Manisa Addiction Prevention 

and Healthy Life Association in Physical 

Education Teachers, and guide teachers are also 

found in the 9th grade school students in Turkey 

Addiction Challenge Program (CPC) will provide 

training in the frame. 



 Yapılan eğitimler öğrencilerin yaş dü-

zeylerine uygun, gelişimsel ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek, interaktif, sürekliliği olan, doğru 

mesajları içeren, bilimsel, ebeveyn eğitimleri-

ni de içeren bir programdır. 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manisa 

Bağımlılığı Önleme ve Sağlıklı Yaşam Derneği 

işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında; 

18/04/2018 tarihinde Şehzadeler Kaymakam-

lığı Toplantı Salonu’nda, Yunusemre ve Şehza-

deler İlçelerinde bulunan tüm liselerde görev 

yapan 77 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin katı-

lımıyla eğitim yapılmıştır.  Eğitim Prof. Dr. 

Artuner DEVECİ, Uzm. Dr. Aslıhan ESLEK, Dr. 

Şeblem GÜLENÇ ve Sosyal Çalışmacı Sehtap 

BAYIN KAŞIKÇI tarafından verilmiştir. 

 The trainings consist of scientific, parental 

education programs that are appropriate for the 

age level of the students and can respond to 

their developmental needs and are interactive, 

continuous, and contain correct messages. 

 With the collaboration of Provincial 

National Education Directorate and Manisa 

Dependence Prevention and Healthy Life 

Association, Training was held on 18/04/2018 in 

the meeting hall of Şehzadeler Governor's Office 

with the participation of 77 Physical Education 

teachers working in all high schools in 

Yunusemre and Şehzadeler Districts. Trainings 

were given by Prof. Dr. Artuner DEVECİ, Exp. Dr. 

Aslıhan ESLEK, Ph.D. Şeblem GÜLENÇ and Social 

Worker Mrs. Sehtap Bayın KAŞIKÇI.  



 Çocuklukta istismar yüzyıllardır bilinen 

bir konu olmasıyla birlikte son yıllarda çocuk 

istismarında bir artış söz konusudur. Çocukla-

ra yönelik istismar toplum tarafından tabu 

olarak görülmektedir. Genellikle çocuğa en 

yakını tarafından yineleyen tarzda yapılıyor 

olması, bu nedenle de dile getirilmesi ve açığa 

çıkarılması zor olduğundan tedavi edilmesi en 

zor olan travma şeklidir. İstismar riskine karşı 

alınabilecek en güzel önlem çocuğu eğitmek-

tir. Çocuk psikologları özel olarak çocuklara 

kazandırılması gereken eğitimin kesinlikle 

mahremiyet eğitimi olduğunu ifade etmekte-

dir.  

Childhood abuse has been a known 

issue for centuries, but there has been an 

increase in child abuse in recent years. Abuse 

against children is seen as a taboo by the 

society. It is the most difficult trauma to be 

treated because it is usually performed in a 

manner that is repeated by the nearest child, 

and is therefore difficult to express and open. 

The best measure against abuse risk is to 

educate the child. Child psychologists say that 

the education that should be given to children in 

particular is strictly privacy education. 



 İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak küçük 

yaşta bizlere emanet edilen çocuklarımızı her 

alanda hayata hazırlamayı hedefliyoruz. Milli 

Eğitim Temel Kanunu’nun ikici maddesinde 

(Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımların-

dan dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişi-

liğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme 

gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan 

haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer 

veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapı-

cı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek)  

yer alan hedefimizi yerine getirmeyi ve top-

lumda  var olan bu sorunu,  uzmanlar aracılığı 

ile çözmeyi planlayarak Manisa İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından hazırla-

nan “MİNİK GÜNEŞLERİMİZ HEP PARLASIN!” 

adlı Teknik Destek projemiz Zafer Kalkınma 

Ajansı'nın desteği ile uygulandı . 

As the Provincial Directorate of National 

Education, we aim to prepare our children, who 

are entrusted to us in their early ages, to every 

field life. In the second article of the Milli Eğitim 

Basic Law (Body, mind, morality, soul and 

emotional care), a person with a well-balanced 

and healthy personality and character, free and 

scientific thinking power, a broad world view, 

respecting human rights, , to educate ourselves 

as responsible, collective, constructive, creative 

and productive people) and plan to solve this 

problem which exists in the society through the 

experts, "OUR MINIMAL SUNSHIELD ALWAYS 

SHINE!" prepared by the R & D Unit of Manisa 

Provincial Directorate of National Education! 

Our Technical Support Project was implemented 

with the support of Zafer Development Agency. 



 Projemiz kapsamında 24-27 Nisan 2018 

ve 30 Nisan - 04 Mayıs 2018 tarihlerinde 

Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde görev 

yapan 76 rehber öğretmene, öğrencilere mah-

remiyet eğitiminin nasıl verileceği ile ilgili se-

miner verildi. Zehra DOĞRUOĞLU tarafından 

toplam 60 saat verilen eğitimin ardından öğ-

retmenler sertifikalarını aldı. 

Within the scope of our project, 76 guiding 

teachers who work in Yunusemre and Şehzadeler 

Districts on April 24-27, 2018 and April 30-May 4, 

2018 were given seminars on how to give privacy 

training to students. After the training that was given 

by Mrs. Zehra Dogruoglu for a total of 60 hours, the 

teachers received their certificates. 



Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Birimi tarafından hazırlanan ve koordine 

edilen Değerler Eğitimi Projesi kapsamında 

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Dr. Ömer 

Faruk Meriç İlkokulu tarafından okul paydaşla-

rı arasında birlik ve beraberliği, tüm okul öğ-

rencilerinin farklı sosyal aktivitelerine katılımı-

nı sağlamayı, gündemde olan “Okul Dışarı Gü-

nü” etiketi altında sosyal medyada okulun 

tanıtımını yapmayı amaçlayan Minderini Al 

Gel faaliyeti uygulanmıştır. 

Within the scope of the Value Education 

Project prepared and coordinated by the Manisa 

Provincial Directorate of National Education, AR-

GE Unit, in the 2017-2018 academic year, Ömer 

Faruk Meriç Elementary School implemented  

“Bring Your Cushion activity”. It aims to promote 

unity and solidarity among school stakeholders, 

to enable all school students to participate in 

different social activities, and to promote the 

school in the social media under the label "Out 

of School" on the agenda. 



Kitap okuma, Resim çalışması ve yarış-

ması, Fiziki Etkinlik (Aerobik-Pilates), 23 Nisan 

Bayramı için süs hazırlama etkinliği, Masal-

Öykü dinleme (Sonrasında 3. ve 4. sınıflarda) 

Türkçe dersleri için özet çıkartma ve benzeri 

kazanımlar için çalışma yaptırılmıştır. Her bir 

konu birkaç kere farklı haftalarda tekrar edil-

miştir.Proje sonucunda okulda belirli bir alış-

kanlık oluşmuş ve faaliyet için istek artmıştır. 

Proje tüm okul paydaşları tarafından benim-

senmiştir. Okulda birlik ve beraberliği arttıra-

rak okul kültürünün oluşmasına katkıda bu-

lunmuştur. Minder yerlerinin belirlenmesiyle 

sınıfların yerleri ve öğrencilerin düzeni oluştu-

rulmuştur. Böylelikle ders kazanımları sadece 

sınıfta değil okul duvarlarının dışında da ger-

çekleştirilmiştir. 

Reading, Painting and Competition, Physical 

Activity (Aerobik-Pilates), Preparing Ornaments for 

April 23rd, Listening to Story-Story (3rd and 4th 

graders),summaries for Turkish lessons and similar 

skills) were studied. Each topic has been repeated 

several times in different weeks. As a result of the 

project a certain habit has occurred in the school and 

the desire for activity has increased. 

The project has been adopted by all school 

stakeholders.  

It contributed to the formation of school 

culture by increasing unity and solidarity in the 

school. With the determination of the place of the 

mattresses, the place of the classes and the 

arrangement of the students have been established. 

Thus, course achievements were made not only in 

the classroom but also outside the school walls. 



23 Mart 2018 tarihinde Manisa Valisi 

Sayın Mustafa Hakan GÜVENÇER tarafından 

açılışı yapılan Manisa Valiliği Planetaryum ve 

Bilim Evi, büyük bir talep arzıyla misafirlerini 

ağırlıyor.  

Açıldığı günden bugüne 150 okul ve 

yaklaşık üç bin öğrencinin ziyaret ettiği Plane-

taryum ve Bilim Evi tüm hızıyla öğrencile-

re   bilim felsefesini ve çalışma heyecanını ak-

tarıyor. 

 On March,23rd 2018; The Manisa 

Governor's Office Planetarium and Science 

House was opened by the Governor of Manisa 

Mr. Mustafa Hakan GÜVENÇER, and it welcomes 

guests with a great demand. 
The Planetarium and Science House, 

which was visited by 150 schools and about 3 

thousand students today, conveys the science 

philosophy and the excitement of study to all 

students. 



Manisa Planetaryum ve Bilim Evi’nin; 

eski Manisa Valisi Sayın Halil İbrahim DAŞÖZ 

önderliğinde, il genelindeki öğrenci sayısından 

yola çıkılarak başlatılan sosyal sorumluluk pro-

jesi "251 Bin Dev Öğrenci" kapsamında, 2012 

de temeli atılmıştı. Binanın yapımı, Valimiz 

Sayın Mustafa Hakan GÜVENÇER’in talimatları 

doğrultusunda Manisa Valiliği Yatırım İzleme 

Koordinasyon Başkanlığı tarafından tamam-

lanmış olup açılışı yapılarak Manisalı öğrenci-

lerimize hediye edilen İki katlı bina; Planetar-

yum, Sanal Gerçeklik-Artırılmış Gerçeklik 

(Virtual Reality-Increased Reality) Odası, Fen 

Bilimleri ve KodlaManisa atölyesi, Müzik Kayıt 

odası, Bilim İnsanları Sergisi, üst katta ise 47 

adet ürünün yer aldığı Bilimsel Sergi Galerisin-

den oluşuyor. 

Manisa Planetarium and Science House was 

founded in 2012 under the leadership of the former 

Governor of Manisa Mr.Halil İbrahim DAŞÖZ, under 

the Project social responsibility project initiated by 

under "251 thousand giant students" the way of the 

students’numberds in the province of the province, 

The construction of the building was completed by 

the Directorate of Investment Monitoring 

Coordination of Manisa Governorate in accordance 

with the instructions of our Valimiz Sayın Mustafa 

Hakan GÜVENÇER and the two storey building which 

was opened to the students and was presented to 

our Manisa students.  

Planetarium, Virtual Reality-Increased 

Reality Room, Science Museum and KodlaManisa 

workshop, Music Recording Room, Scientific 

Exhibitions, and the top floor consists of 47 exhibits. 



Manisa Planetaryum ve Bilim Evi’ni 17 

ilçemiz okulları dışında ayrıca Milli Eğitim Ba-

kanlığı tarafından yürütülen Fatih Projesi Kod-

lama Kampı etkinlikleri kapsamında; 11-13 

Mayıs tarihlerinde 30 ilden Manisa'ya gelen 

120 öğrenci ve 80 öğretmen de Planetaryum 

ve Bilim Evi'ni ziyaret ettiler. Ziyaretçi öğrenci 

ve öğretmenler, beğeniyle izledikleri Planetar-

yum ve Bilim Evi’nden ayrılırken, buranın bi-

limsel eğitime olan katkısından dolayı Manisa-

lı öğrenciler için büyük kazanç olduğunu, bu 

tesisin hizmete açılmasında başta Manisa Vali-

si Sayın Mustafa Hakan GÜVENÇER olmak 

üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler. 

Manisa Planetarium and Science House in 

addition to 17 non-school schools, also carried out by 

the Ministry of National Education Fatih Project 

Coding Camp activities; On May 11-13, 120 students 

and 80 teachers who visited 30 dilden Manisa visited 

Planetarium and Science House.  

Visitor students and teachers are thankful to 

all of the employees, especially Mustafa Hakan 

GÜVENÇER, the Governor of Manisa, for opening this 

facility to the service, which is a great benefit for the 

students of Manisa while being separated from the 

Planetarium and Science House. 





05 Ocak 2018 saat 14.30’da Şehzade-

ler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Milli 

Birlik İlkokulu/Ortaokuluna Manisa İl Milli Eği-

tim Müdürlüğü AR-GE Birimi ile Türkiye Dil ve 

Edebiyat Derneği Manisa Şubesi, koordinasyo-

nu/işbirliği ile Kitap Kumbaram Faaliyeti kap-

samında; okul kütüphanesi açılışı yapıldı. Açılı-

şa ayrıca Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk 

ÖZDAĞ,  Şehzadeler İlçe Belediye Başkanı 

Ömer Faruk ÇELİK, İl Milli Eğitim Müdürü Re-

cep DERNEKBAŞ,  İl Milli Eğitim Müdür Yar-

dımcısı ve AR-GE Birimi Yöneticisi Necmettin 

OKUMUŞ, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Ebubekir ERMİŞ, Okul Müdürleri, öğrenciler, 

veliler, kamu kurum kuruluşları, sivil toplum 

kuruluşları ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlü-

ğü AR-GE Birimi Personeli katılım sağladı.  

January 5, 2018 at 14:30 Princes District 

Education Directorate of the National Association of 

Elementary School from Affiliated Primary Schools / 

Secondary Schools Manisa Provincial Directorate of 

National Education R & D Unit with Turkey Language 

and Literature Association Manisa Branch, the scope 

of coordination / cooperation with the Book 

Moneybox Supplier of; school library was opened. 

The opening will also be attended by the Deputy of 

Manisa Assoc. Dr. Selçuk Özdağ, Şehzadeler District 

Mayor Omer Faruk Celik, Provincial Director of 

National Education Recep Dernekbaş, Provincial 

Director of National Education and R & D Unit 

Manager Necmettin Okumuş, Şehzadeler District 

National Education Director Ebubekir Ermiş, School 

Principals, Students, Veli, Public Institutions , Non-

Governmental Organizations and Manisa Provincial 

Directorate of National Education R & D Unit 

Personnel participated. 



500 adet kitap Türkiye Dil ve Edebiyat 

Derneği Kitap Kumbaram Faaliyeti kapsamın-

da Ülkem Koleji tarafından, 1000 adet kitap 

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından, 

150 adet kitap da Manisa İl Milli Eğitim Mü-

dürlüğü AR-GE Birimi tarafından olmak üzere 

toplamda 1.650 adet kitap okulumuzun kü-

tüphanesine kazandırılmış ve hediye edilmiş-

tir. 

Within the scope of Turkey Language 

and Literature Association Book Moneybox 

Supplier, 500 books from Ulkem College, 1000 

boks from Turkey Language and Literature 

Association, 150 books from Manisa Provincial 

Directorate of National Education R & D Unit 

were given our school library. Totally 1650 

books were supported and gifted for our school 

library. 



2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Ma-

nisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi 

tarafından hazırlanan  “El Ele Engelsizlik Proje-

si"   belirlenen pilot okullarda (Öğretmen Şük-

ran Bilginer Özel Eğitim Uygulama Merkezi 1. 

ve 2. Kademe ile Manisa Özel Eğitim İş Uygu-

lama Merkezi(Okulu)) ,Mesir Ortaokulu, 23 

Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu, Hedef Koleji, 

My Kolej, Manisa Güzel Sanatlar Lisesi)  uygu-

lanmıştır. Proje kapsamında belirlenen tarih-

lerde engelli öğrencilerimiz ile normal gelişim 

gösteren pilot okullardaki öğrencilerimiz bir-

likte müzik-ritim çalışmaları, resim atölyesi 

çalışmaları yapmışlardır.  

In 2017-2018 academic year, Manisa 

Provincial Directorate of National Education, R & D 

Unit, prepared by "Hand Hand Disability Project", 

was established in pilot schools (Teacher Şükran 

Bilginer Special Education Application Center 1st 

and 2nd stage and Manisa Special Education 

Business Application Center ), Mesir Intermediate 

School, April 23 National Sovereignty Primary 

School, Hedef College, My College, Manisa Fine 

Arts High School) were implemented in the scope 

of the project and the students with disabilities 

and the students in the pilot school which were 

developing normally, performed music-rhythm 

studies and painting workshop. 



Bu çalışmalar ile eğitimcilerimiz, veli-

lerimiz ve öğrencilerimiz arasında “engellilik” 

ve “sosyal kaynaştırma yoluyla engellerin üs-

tesinden gelme” konusunda farkındalık oluş-

turulmuş, “birlikte öğrenme ve başarma yo-

luyla engelli öğrencilerimizde özgüven ve nor-

mal gelişim gösteren öğrencilerimizde sosyal 

sorumluluk duygularının arttırılması amaçları-

mız gerçekleştirilmiştir. 

Through these activities, awareness of 

"disability" and "coming from the top of the 

obstacles through social cohesion" has been 

established between our educators, parents and 

students and "we have achieved our goals to 

increase our social responsibility feelings in our 

students with self– confidence. 



Proje kapsamında Öğretmen Şükran 

Bilginer Özel Eğitim Uygulama Merkezi 1. Ka-

deme Okulu,  “21 Mart  Down Sendromlular 

Farkındalık Günü”nde  My Kolej Eğitim Ku-

rumları 1. Kademe öğrenci ve öğretmenlerini 

ağırlamıştır.  

Öğrenciler resim ve müzik etkinlikleri-

ni birlikte gerçekleştirmiştir.  

My Kolej Eğitim Kurumu öğrencileri, 

Öğretmen Şükran Bilginer Özel Eğitim Uygula-

ma Merkezi 1. Kademe öğrencilerine hediye-

lerini vermiştir.  

 Within the scope of the project, Teacher 

Şükran Bilginer Special Education Application 

Center 1st Stage School welcomed 1st grade 

students and teachers at "Myth of Down 

Syndrome Awareness Day 21 March". 

 The students have realized painting and 

music activities together. 

My College Educational Institution 

students, Teacher Şükran Bilginer gave a gift to 

the 1st grade students in the Special Education 

Training Center. 



Projemizin paydaşı olan Yunusemre 

Belediyesi’nin desteğiyle Yunusemre Belediye 

Başkan Yardımcısı Sayın Şaver YÜKSEL’in katı-

lımıyla, Manisa ili Yunusemre ilçesi Özel Eği-

tim Merkezlerinden Yunusemre Öğretmen 

Şükran Bilginer  Özel Eğitim Uygulama Merke-

zi 1. ve 2. kademede eğitim görmekte olan 

öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz 

Yunuspark’ta “Otizm Farkındalık Günü” kapsa-

mında aperatif günü etkinliğini gerçekleştir-

miştir.  

Proje kapsamında yürütülen çalışma-

ların sergilenmesi projeye katılan okullar tara-

fından “10-16 Mayıs Engelliler Haftası” kapsa-

mında 10.05.2018 Perşembe günü Kültür Site-

si Lale Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. 

 Yunusemre Teacher Şükran Bilginer 

Special Education Implementation Center of 

Yunusemre District of Manisa province in 

Yunusemre, Manisa province, with the 

participation of Mr. Şaver YÜKSEL, Deputy 

Mayor of Yunusemre with the support of 

Yunusemre Municipality, who is the stakeholder 

of our project, students and teachers in 

Yunuspark, Autism Awareness Day ". 

The exhibitions of the projects carried 

out within the scope of the project were carried 

out by the participating schools in the Culture 

Site Lale Hall on Thursday, May 10, 2018 within 

the scope of "10-16 May Blocked Week". 



 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu gereğince 2013/26 Sayılı Ge-

nelge ve eki Hazırlık Programına uygun olarak 

hazırlanan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 2015

–2019 Stratejik Planı ve ilçe Milli Eğitim Mü-

dürlükleri ile okul ve kurum planları 2015 yı-

lında uygulamaya konulmuştur. Orta Vadeli 

Program, 65. Hükümet Programı ve Bakanlığı-

mız stratejik planı ile İl Milli Eğitim Müdürlü-

ğümüz stratejik planı arasındaki farklılıkları 

gidermek için bazı konularla (ikili eğitimin 

sonlandırılması, okul öncesi eğitimin yaygın-

laştırılması ve Dil öğretimi açısından müfre-

datın düzenlenmesi) sınırlı kalmak üzere gün-

celleme çalışması başlatılmış olup; Millî Eği-

tim Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, 

Stratejik Planlama ve Yönetim Daire Başkanlı-

ğının 66968699/602.04.01/20802063 sayılı 

ve 05/12/2017 tarihli yazıları gereği ilimiz ve 

17 ilçemizin Stratejik Planları güncellenmiştir. 

Ayrıca İlimiz ve İlçelerimiz resmi internet site-

lerinde bulunan Stratejik Planları da güncelle-

me doğrultusunda yenilenmiştir. 

 In accordance with the Public Financial 

Management and Control Law No. 5018, the 2015-

2019 Strategic Plan prepared by the Provincial 

Directorate of National Education and the National 

Education Directorates of the province and the 

school and institution plans prepared in 

accordance with the Circular and the Preparatory 

Program No. 2013/26 were put into practice in 

2015. An update study has been initiated to limit 

the differences between the Medium Term Prog-

ram, the 65th Government Program and the 

strategic plan of our Ministry and the Strategic Plan 

of the Provincial Directorate of National Education 

with a limited number of topics (termination of 

dual education, dissemination of pre-school 

education and curriculum regulation in terms of 

language teaching) The Strategic Plans of our 

province and 17 districts have been updated 

according to the letter of the Ministry of National 

Education, Strategy Development Department, 

Strategic Planning and Management Department, 

numbered 66968699 / 602.04.01 / 20802063 and 

dated 05/12/2017. In addition, the Strategic Plans 

of the Official Websites of our Province and 

Provinces have been renewed in line with the 

update. 



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu’nun amaçlarından biri makro 

planlarda yer alan politika ve hedefler doğrul-

tusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik 

ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kulla-

nılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlı-

ğı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin 

yapısını ve işleyişini düzenlemektir. Bu amacı 

gerçekleştirebilmek üzere kamu yönetimi 

sistemimizde birçok düzenleme gerçekleştiril-

miş olup bunlardan biri de stratejik planlama 

uygulamalarıdır.  

 One of the objectives of the Public 

Financial Management and Control Law No. 5018 

is to regulate the structure and functioning of 

public financial management in order to achieve 

and use public resources effectively, economically 

and efficiently in line with the policies and targets 

included in macro plans, accountability and 

financial transparency. In order to achieve this 

purpose, many arrangements have been made in 

our public administration system and one of them 

is strategic planning applications. 



 Through strategic plans, public 

administrations need to establish their mission 

and visions in the framework of development 

plans, programs, legislation and basic principles 

that they adopt, and determine their strategic 

goals and measurable targets. and evaluate this 

process. Accordingly, Manisa Provincial 

Directorate of National Education has prepared 

the 2015-2019 Strategic Plan in line with the 

policies and targets included in the Development 

Plans, the MONE 2015-2019 Strategic Plan and 

other top policy texts. 

 Stratejik planlar vasıtasıyla, kamu ida-

relerinin, kalkınma planları, programlar, ilgili 

mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çer-

çevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyon-

larını oluşturması, stratejik amaçlar ve ölçü-

lebilir hedefler saptaması, performanslarını 

önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrul-

tusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve de-

ğerlendirmesini yapmaları gerekmektedir. 

Buna uygun olarak Manisa İl Millî Eğitim Mü-

dürlüğümüz de Kalkınma Planları, MEB 2015-

2019 Stratejik Planı ve diğer üst politika me-

tinlerinde yer alan politika ve hedefler doğ-

rultusunda, 2015–2019 stratejik planını ha-

zırlamıştır. 



 It is possible through the monitoring and 

evaluation activities to determine the 

achievement of the objectives and targets in the 

strategic plans and to take the necessary 

precautions in order to realize the goals and 

targets in the strategic plans. Monitoring is the 

systematic monitoring and reporting of strategic 

plan implementation. Evaluation is the 

measurement of the results of the application 

compared to the objectives and targets and the 

analysis of the consistency and suitability of the 

objectives and targets. 

 Stratejik planlarda yer alan amaç ve 

hedeflere ulaşma durumlarının tespiti ve bu 

yolla stratejik planlardaki amaç ve hedeflerin 

gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirlerin 

alınması izleme ve değerlendirme faaliyetleri 

ile mümkün olmaktadır. İzleme, stratejik 

plan uygulamasının sistematik olarak takip 

edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme 

ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedefle-

re kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve 

hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizi-

dir. 



 Strategic plan consists of five parts; 

preparation process, situation analysis, future 

direction, costing and monitoring and evaluation. 

Strategic objectives, strategic targets, 

performance indicators and future trends in the 

strategies that constitute the basis for these 

monitoring and evaluation activities are similar 

with the MEB 2015-2019 Strategic Plan; 

Monitoring and Evaluation of the Manisa 

Provincial National Education Directorate's 

Strategic Plan, which is structured in three 

themes as education and teaching access and 

quality and institutional capacity, was 

implemented in 2015 by AR-GE Unit. 

 Stratejik plan hazırlık süreci, durum 

analizi, geleceğe yönelim, maliyetlendirme 

ile izleme ve değerlendirme olmak üzere beş 

bölümden oluşmaktadır. Bunlardan izleme 

ve değerlendirme faaliyetlerine temel teşkil 

eden stratejik amaç, stratejik hedef, perfor-

mans göstergesi ve stratejilerin yer aldığı 

geleceğe yönelim bölümleri MEB 2015-2019 

Stratejik Planı ile benzer bir yaklaşımla; eği-

tim ve öğretime erişim, eğitim ve öğretimde 

kalite ve kurumsal kapasite olmak üzere üç 

tema halinde yapılandırılmış olan ve 2015 

yılında uygulanmaya başlanan Manisa İl Millî 

Eğitim Müdürlüğümüz Stratejik Planının AR-

GE Birimi tarafından İzleme ve Değerlendir-

mesi yapılmıştır.  



 Manisa Provincial Directorate of National 

Education Strategic Plan Monitoring and 

Evaluation Model framework; performance 

indicators and strategies, determining the 

realizations of the activities carried out within 

the scope of the strategies, comparing them with 

the targets, reporting the results and taking 

necessary precautions according to the results. 

 Manisa İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz 

Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Mo-

deli çerçevesi; performans göstergeleri ve 

stratejiler kapsamında gerçekleştirilen faali-

yetlerin gerçekleşme durumlarının tespit 

edilmesi, hedeflerle kıyaslanması, sonuçların 

raporlanması ve sonuçlara göre gerekli ted-

birlerin alınması süreçlerinden oluşturmakta-

dır. 



 İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi 

Erasmus+ Projesi kapsamında ortağı olduğu 

B-Living projesinin Ltt Kapasite Geliştirme 

Toplantısı’na 5 gün boyunca ev sahipliği yap-

tı. Erasmus + Programı kapsamında, Belçika 

Ulusal Ajansı tarafından 2016-1-BE01-KA202-

016287 hibe numarasıyla kabul edilmiş olan 

“B.LIVING: Dini Farklılıkların Bulunduğu Sınıf-

larda Öğretmenlerin Mesleki Eğitim Becerile-

rinin Güçlendirilmesi ve Avrupa’da Çok Kül-

türlü Eğitimin Arttırılması” başlıklı projenin 

kapasite geliştirme toplantısı 26 Şubat ve 2 

Mart 2018 tarihlerinde 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) Adı ge-

çen kuruluşların yasal temsilci ve irtibat kişi-

leriyle birlikte, proje ortağı Manisa İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü adına proje toplantısına 

AR-GE Birimi Proje Formatör Öğretmenleri-

miz katılmıştır. Kapasite geliştirme toplantısı 

kapsamında, her kuruluş kendi ünitesini ve 

yaptığı çalışmaları ortaklara sundu. Toplantı-

nın dördüncü gününde ortaklarla beraber 

Manisa İl Milli Eğitim Müdür V. Necmettin 

OKUMUŞ’u ziyaret ettikten katılımcılara il 

müdürümüz tarafından sertifikaları verildi. 

Daha sonra okullarımızdaki uygulamaları 

görmek için iki okulumuz ziyaret edildi. 

 



 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Biriminin yürüttüğü ‘START IN Developing 

Inclusive and Innovative Entrepreneurship 

Education in Europe’ (Avrupa´da kapsamlı ve 

yenilikçi girişimcilik eğitiminin geliştirilmesi) 

adlı projenin ikinci toplantısı 26-27 Nisan 

2018´de, İrlanda’da Cork Teknoloji Enstitüsü 

tarafından düzenlendi. Avrupa’da kapsamlı 

ve yenilikçi girişimcilik eğitiminin geliştirilme-

si eğitimi müfredatı üzerine konuşuldu. Or-

taklardan müfredatın yapısını oluşturması ve 

programın geliştirilmesi istendi.Bu fikri çıktı 

sonunda  İçerik: öğrenme birimleri, öğrenme 

çıktıları (bilgi, beceri ve yetkinlikler), öğrenim 

saatleri, öğretim gereksinimleri müfredatı 

İngilizce olarak bitmiş olacak tüm ortakların 

katkılarını dikkate alarak ve erişime açık pro-

je platformunda bulunacaktır.  

 Ayrıca Avrupa’da kapsamlı ve yenilikçi 

girişimcilik eğitiminin eğitim modulleri  üzeri-

ne çalışıldı.  

 



 Manisa İl Milli Eğitim AR-GE Birimin-

den sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 

Necmettin OKUMUŞ başkanlığında, 

11.06.2018 tarihinde Manisa Eğitim Araçları 

binası toplantı salonunda Erasmus+ Progra-

mı Ana Eylem 2 Okul Eğitimi Stratejik Ortak-

lıklar yaygınlaştırma konferansı düzenlendi. 

Toplantıya Yunusemre İlçesindeki okullardan 

katılan öğretmenlere, KA201 projeleri hak-

kında bilgi verildikten sonra, Manisa Güzel 

Sanatlar Lisesi  201 projesi olan ‘KEEP ON 

Avrupa’da Göçmen Öğrencilerin Okul Terkle-

rini Önlemeye Yönelik Öğretmenlerin 

Desteklenmesi’ hakkında bilgi verildi. Aka-

binde; İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ortak 

olduğu B-LIVING Avrupa’da Öğretmenlerin 

Kültürler Arası Eğitim Konusunda Yeterlilikle-

rinin Geliştirilmesi adlı projelerinin yaygınlaş-

tırma eğitimi amacıyla projelerini katılımcıla-

ra tanıtılarak konferans sona erdi. 

 



2009 yılından bu yana yapılan çalış-

maların sonucunda eTwinning portalına 

52.250 okuldan 130.092 öğretmenimiz kayıt 

olmuştur.  

eTwinning kapsamında gerçekleştiri-

len projelerin kaliteleri, ulusal çapta Ulusal 

Kalite Etiketi, Avrupa çapında ise Avrupa Ka-

lite Etiketi ile değerlendirilmektedir. 2017 

yılında öğretmenlerimiz 6747 proje gerçek-

leştirmiş, bu projelerden 225’i Ulusal Kalite 

Etiketi, 212’si ise Avrupa Kalite Etiketi alama-

ya hak kazanmışlardır.  

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Birimi ve eTwinning İl Koordinatörünün 

koordinasyonu ile gerçekleştirilen eTwinning 

projeleri çalışmalarında,  ilimizden projesi 

başarılı olan 9 öğretmenimiz bulunmaktadır. 

Öğretmenlerimiz projeleri ile 14  tane Ulusal 

Kalite Etiketi,  8 tane de Avrupa Kalite Etiketi 

almaya hak kazanmıştır. 

 Since 2009, we have registered 130,092 

teachers from 52,250 schools at the eTwinning 

portal. 

 The qualities of projects under eTwinning 

are assessed by the National Quality Label on a 

national scale and by the European Quality Label 

across Europe. In 2017, our teachers carried out 

6747 projects, 225 of which were qualified to 

receive the National Quality Label and 212 were 

eligible to receive the European Quality Label. 

 Manisa Provincial Directorate of National 

Education, R & D Unit and eTwinning Provincial 

Coordinator in coordination of eTwinning projects 

in the work of the province, we have 9 successful 

teachers in the project. Our teachers qualify for 

14 National Quality Labels and 8 European 

Quality Labels. 



İlimizde Kalite etiketleri ile ödüllen-

dirilen öğretmenlerimiz; Salihli Kemal Ural 

Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Ayçin 

Acar, Kırkağaç Atatürk Ortaokulu İngilizce 

Öğretmenleri Mustafa Atlı ve Ayşe Atlı, Şeh-

zadeler Ali Rıza Çevik Fen Bilgisi Öğretmeni 

Tansel SAKACI, Turgutlu Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi Bilişim Öğretmeni Sezin YÜK-

SEL, Yunusemre Fatih Anadolu Lisesi Ayşe 

Nur CANUYAR, Yunusemre Cumhuriyet İlko-

kulu Okul Öncesi Öğretmeni Hacer 

KOYUNCUOĞLU, Şehzadeler Fatih Vefik 

Kitapçıgil İlkokulu İngilizce Öğretmeni Fatma 

Nurdan AKSOY, Salihli İMKB Teknik ve Ana-

dolu Meslek Lisesi İngilizce Öğretmeni Aylin 

ACAR’dır. 

 Our teachers who are awarded with quality 

labels in our province; Salihli Kemal Ural 

Anatolian High School English Teacher Ayçin Acar, 

Kırkağaç Atatürk Middle School English Teachers 

Mustafa Atli and Ayşe Atlı, Şehzadeler Ali Riza 

Çevik Science Teacher Tansel SAKACI, Turgutlu 

Vocational and Technical Anatolian High School 

Information Teacher Sezin YÜKSEL, Yunusemre 

Fatih Anatolian High School Ayşe Nur CANUYAR, 

Yunusemre Cumhuriyet Primary School Preschool 

Teacher Hacer KOYUNCUOĞLU, Şehzadeler Fatih 

Vefik Kitapçıgil Primary School English Teacher 

Fatma Nurdan AKSOY, Salihli Istanbul Technical 

University and Anatolian Vocational High School 

English Teacher Aylin ACAR. 



Ayrıca Salihli 50. Yıl Ortaokulu İngiliz-

ce Öğretmeni Dilek ŞAHİN gönderdiği fotoğ-

raf,  eTwinning Günü Fotoğraf Yarışmasında 

il birincisi olmuştur. Söz konusu proje başarı-

larının  yaygınlaştırılması adına öğretmenle-

rimize ve okullarımıza 13.06.2018 Çarşamba 

günü kalite etiketi levhaları ve sertifikaları İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda 

İl Milli Eğitim  Müdürümüz İsmail ÇETİN ve İl 

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve AR-GE Biri-

mi Yöneticisi Necmettin OKUMUŞ tarafından 

verilmiştir. 

 Salihli 50th Year Secondary School English 

Teacher Dilek ŞAHİN photo, eTwinning Day 

Photography Competition has become the 

province first. For the purpose of dissemination 

of the project successes, on the 13.06.2018 

Wednesday, our teachers and the schools gave 

the quality label sheets and certificates to the 

Provincial National Education Directorate 

Meeting Hall by the Provincial National Education 

Director İsmail ÇETİN and Provincial National 

Education Director Assistant and R & Ge Unit 

Manager Necmettin OKUMUŞ. 



Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek 

5.Dönem Başvuru döneminde Şehzadeler İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü adına İl Milli Eğitim 

müdürlüğü AR-GE Birimi rehberliğinde yazı-

lan “Bana Göre Koçi Var Mı?” isimli proje baş-

vurusunda bulunulmuştur.  

Projemiz değerlendirilmiş ve teknik 

destek başvurusu kabul edilmiştir. Eğitim ta-

lebi kapsamında 50 katılımcıya (Şehzadeler 

İlçesinde Görev Yapan Rehber Öğretmenler) 

2 grup halinde 10 iş günü boyunca Koçluk 

Eğitimi verilmiştir.  

 Zafer Development Agency Technical 

Support During the 5th Term Application Period, 

on behalf of Şehzadeler District National 

Education Directorate, the application titled "Are 

there a Coach According to Me?" Written under 

the guidance of the Provincial Directorate of 

National Education R & D Unit. 

 Our project was evaluated and technical 

support application was accepted. Within the 

scope of the training request, 50 participants 

(Guidance Teachers who worked in Şehzadeler 

District) were given Coaching Training in 2 groups 

for 10 working days. 



Söz konusu projenin 28 Mayıs - 08 

Haziran 2018 tarihleri arasında Manisa İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü Eğitim Araçları (Ek Bina) 

Toplantı salonunda hafta içi 09.00 – 15.00 

saatleri arasında haftada 30 saatlik eğitimleri-

ne katılan katılımcılar Koçluk nedir? Ne Değil-

dir? Koçluk ne zaman yapılır? Ne zaman yapıl-

maz? Koçluk Oturum Sistemin Yapısı Nedir? 

Koçun Rolü Koçluğun Eğitim Sistemindeki Yeri 

Öğrenme Ortamında Koçluk,  Koçluk Temel 

Becerileri Koçluk Sürecinin Yönetimi konula-

rında Sema YILDIRIM’dan eğitim almışlardır.  

 Between 28 May - 08 June 2018, the said 

project will be participated in the training of 30 

hours a week between 09.00 - 15.00 hours on 

weekdays in Manisa Provincial Directorate of 

Education Training Facilities (Annex Building) 

meeting room. What is not? When is coaching 

done? When is not done? What is the Structure 

of Coaching Session System? Role of Coach Role 

of Coach in Education System Coaching in 

Learning Environment, Coaching Basic Skills 

Coaching Process Management Sema YILDIRIM. 



Eğitim kapsamında Milli Eğitim Mü-

dür Yardımcısı Sayın Necmettin OKUMUŞ, 

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın 

Ebubekir ERMİŞ ve AR-GE Birimi öğretmenleri 

de eşlik ederek rehber öğretmenlerimize kısa 

bilgilendirmelerde bulunmuşlardır. 

 National Education Director’s Assistant Mr. 

Necmettin OKUMUŞ, Şehzadeler District National 

Education Director Mr. Ebubekir ERMİŞ and R & 

G Unit Teachers were also accompanied by the 

teachers in the training. 



Öğretmenlerimizle 2023´e Projesi, öğ-

retmenlerimizin mesleki yeterliklerini, bilgi, 

beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, yayımla-

nan öğretim programlarının etkili ve verimli bir 

şekilde aktarımını sağlayabilmeyi amaçlamak-

tadır.  

 The Project of Our Teachers to 2023 aims 

to improve the vocational competencies, 

knowledge, skills and competencies of our 

teachers and to provide effective and efficient 

delivery of the published teaching programs.  



Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme 

Genel Müdürlüğümüzün 22.01.2018 tarih ve 

1600969 sayılı yazısı gereği seminere başvuru 

yapacak öğretmenlerimiz 6 gruba ayrılmış 

olup,  gruplar şu şekilde oluşturulmuştur:  

1. Grup Bilişim Teknolojileri, Biyoloji, 

Fen Bilimleri - Fen ve Teknoloji, Fizik, İlköğre-

tim Matematik, Kimya, Matematik; 2. Grup 

Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik; 3. Grup 

Coğrafya, Sosyal Bilgiler, Tarih; 4. Grup Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, İmam Hatip 

Lisesi Meslek Dersleri; 5. Grup Okul Öğretmen-

liği, Sınıf Öğretmenliği; 6. Grup Türk Dili ve 

Edebiyatı, Türkçe. Seminerler de 17-19 Aralık 

2017 ve 21-23 Aralık 2017 tarihlerinde 

2017000608 / 2017000609 numaralı 

"Öğretmenlerimizle 2023´e Projesi Eğitici Eğiti-

mi Kursu"na katılan eğitimciler görevlendiril-

miştir.  

 Our teachers who will apply for seminar 

according to the letter dated 22.01.2018 and 

1600969 of our General Directorate of Teacher 

Training and Development are divided into 6 

groups and the groups are formed as follows: 

 1. Group Information Technologies, 

Biology, Science - Science and Technology, 

Physics, Elementary Mathematics, Chemistry, 

Mathematics; Group 2 Physical Education, 

Visual Arts, Music; 3. Group Geography, Social 

Studies, History; 4. Group Religion and Ethics, 

Philosophy, Imam Hatip High School Vocational 

Courses; Group 5 School Teacher, Classroom 

Teacher; Group 6 Turkish Language and 

Literature, Turkish. In the seminars, trainers 

who participated in "2023'e Project Teacher 

Training Course" with the number 

2017000608/2017000609 on 17-19 December 

2017 and 21-23 December 2017 were assigned. 



Öğretmenlerimizin, mesleki yeterlilik-

lerini, bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, 

etkili öğretim yöntem ve tekniklerini, öğrenci 

merkezli ve aktif öğrenme anlayışıyla sınıf içi 

uygulamalarda hayata geçirmesini sağlamak, 

sürekli öğrenen, bilgisini tazeleyen, becerilerini 

geliştiren rol model olmalarını desteklemek, 

zaman yönetimi, problem çözüm ve sınıf yöne-

timi becerilerinin gelişmesini sağlamak amacıy-

la Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliş-

tirme Genel Müdürlüğünce koordine edilen 

"Öğretmenlerimizle 2023´e projesi" kapsamın-

da ilimizde değinilen branşlarda da ilimizdeki 

öğretmenlerimize eğitimler verilmiştir. 

 To improve our teachers' vocational 

qualifications, knowledge, skills and 

competencies, to provide effective teaching 

methods and techniques, to have a passion in 

classroom applications with an understanding 

of student centered and active learning, to 

constantly learners, refreshing their knowledge, 

supporting their role model to develop their 

skills, trainings were given to the teachers in 

our province in the branches mentioned in our 

province within the scope of "Our Project with 

Teachers in 2023" coordinated by the General 

Directorate of Teacher Training and 

Development in order to ensure the 

development of class management skills. 



2016-2017 Eğitim Öğretim yılında pilot 

belirlenen iller arasında yer alan Manisa İlinde 

3 okulumuz pilot olarak belirlenmiş ve Demirci 

Anadolu Lisesi, Yunusemre Çukurova Kimya ve 

Tekniki ve Mesleki Anadolu Lisesi, Yunusemre 

Ömer Halis Demir Ortaokulu (PISA-TALİS bağ-

lantılı okul )belirlenen okulumuzdan 3 öğret-

men belirlenerek okul koordinatörü olarak An-

talya da yapılan eğitime katılmışlar ve okulla-

rında öğretmenlerine gerekli bilgilendirmeyi 

yapmışlardır. Okullarımızdan 20’şer öğretmen 

olmak üzere toplamda 60 öğretmen ve 3 okul 

müdürü pilot uygulanan anket değerlendirme 

sürecine katılmışlardır. 

 In 2016-2017 Academic year, three of 

our pilots were identified as pilot in Manisa 

province and Demirci Anatolian High School, 

Yunusemre Cukurova Chemistry and Technical 

and Vocational Anatolian High School, 

Yunusemre Ömer Halis Demir Secondary 

School (PISA_TALİS related school) they 

participated in the training held in Antalya as 

coordinator and they provided the necessary 

information to their teachers in their schools. 

A total of 60 teachers and 3 school principals, 

including 20 teachers from our schools, 

participated in the pilot questionnaire 

evaluation process. 



2016-2017 Eğitim Öğretim yılında pilot 

belirlenen iller arasında yer alan Manisa İlinde 

3 okulumuz pilot olarak belirlenmiş ve Demirci 

Anadolu Lisesi, Yunusemre Çukurova Kimya ve 

Tekniki ve Mesleki Anadolu Lisesi, Yunusemre 

Ömer Halis Demir Ortaokulu (PISA-TALİS bağ-

lantılı okul )belirlenen okulumuzdan 3 öğret-

men belirlenerek okul koordinatörü olarak An-

talya da yapılan eğitime katılmışlar ve okulla-

rında öğretmenlerine gerekli bilgilendirmeyi 

yapmışlardır. Okullarımızdan 20’şer öğretmen 

olmak üzere toplamda 60 öğretmen ve 3 okul 

müdürü pilot uygulanan anket değerlendirme 

sürecine katılmışlardır. 2017-2018 Eğitim öğre-

tim yılında ilimizde 16 okulumuz TALİS 2018 

Ana Anket uygulamasına seçilmiş olup bunun 

yanısıra PISA-TALİS bağlantılı 4 okulumuzda 

belirlenerek toplamda 20 okulumuz anket uy-

gulamasına dahil olmuştur. 

 In 2016-2017 Academic year, three of 

our pilots were identified as pilot in Manisa 

province and Demirci Anatolian High School, 

Yunusemre Cukurova Chemistry and Technical 

and Vocational Anatolian High School, 

Yunusemre Ömer Halis Demir Secondary 

School (PISA-TALİS related school) they 

participated in the training held in Antalya as 

coordinator and they provided the necessary 

information to their teachers in their schools. 

A total of 60 teachers and 3 school principals, 

including 20 teachers from our schools, 

participated in the pilot questionnaire 

evaluation process. 2017-2018 In our 

academic year, we have 16 schools in our 

province. TALİS 2018 was chosen as the main 

questionnaire and besides this, it was 

determined in 4 schools connected with PISA-

TALIS and 20 schools in total were included in 

the questionnaire. 





  Changing the attitudes and behaviors of 

individuals is very important in terms of 

educating young people who are respectful to 

culture, history, nature, human life and who 

bear responsibility for present and future 

generations. The project "Şehrim Benim Evim" 

is being implemented in order to recognize and 

promote our historical and cultural values by 

contributing to the development of our 

students' sense of belonging and culture, 

tolerance, Manisa's national history and 

national culture, educating students who have 

natural wealth and can transfer to these 

conscious future generations.  

 Bireyin tutum ve davranışlarının değişti-

rilmesi, kültüre, tarihe, doğaya, insan yaşamı-

na saygılı, şimdiki ve gelecek kuşaklara karşı 

sorumluluk taşıyan gençler yetiştirmek gelece-

ğimiz açısından son derece önemli-

dir. Öğrencilerimizin aidiyet ve kültür, hoşgörü 

duygularının gelişimine katkıda bulunmak, Ma-

nisa İlimizin milli tarihini ve milli kültürünü bi-

len, doğal zenginliklerine sahip çıkan ve bu 

bilinci gelecek kuşaklara aktarabilecek öğrenci-

ler yetiştirerek tarihi ve kültürel değerlerimizi 

tanımak ve tanıtmak amacıyla “Şehrim Benim 

Evim” projesi uygulanmaktadır. 



 “ Our city is Our Home Project 

Information Competition Activity" was 

prepared in order to recognize our students and 

their provinces of Manisa, our national history, 

the concept of our national culture, the history 

of the people they live in, their cultural and 

natural wealth, their awareness of them, their 

enthusiasm and their fraternity. 

 The contest was held in the 5th grade of 

junior high school. 

 Öğrencilerimizin Manisa ilimizi ve ilçele-

rini tanımaları, milli tarihimizi, milli kültürümü-

zü kavramaları, yaşadıkları çevrenin tarihi, kül-

türel ve doğal zenginliklerinin farkına varmala-

rı, sahip çıkmaları, yarışma heyecanı içerisinde 

kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının pe-

kişmesi amacıyla “Şehrim Benim Evim Projesi 

Bilgi Yarışması Faaliyeti” hazırlanmıştır.  

 Yarışma ilimiz genelinde ortaokul 

5.sınıflar arasında uygulanmıştır  



  The competition was first held in the 

school district and then in the district. 

Semifinals held in the coordinator districts with 

the participation of the districts' Ahmetli Sehit 

Gendarmerie Officer Chief Sergeant Halit Zilani 

Steel Secondary School, Gördes Cumhuriyet 

Secondary School, Sarıgöl Şehit Esin Akay 

Secondary School, Yunusemre Üzümcüler İsa 

Artunç İmam Hatip Secondary School was final 

and the competition finale was held on 

14.05.2018 at the Provincial Directorate of 

Education. 

 Yarışma öncelikle okul içinde daha sonra 

ilçe genelinde yapılarak ilçe birincisi seçilmiştir. 

İlçe birincilerinin katılımıyla koordinatör ilçe-

lerde yapılan yarı final de; Ahmetli Şehit Jan-

darma Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik Or-

taokulu, Gördes Cumhuriyet Ortaokulu, Sarıgöl 

Şehit Esin Akay Ortaokulu, Yunusemre Üzüm-

cüler İsa Artunç İmam Hatip Ortaokulu finale 

kalmış olup,  yarışma finali 14.05.2018 tarihin-

de İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Binası’nda  ya-

pılmıştır. 



  At the end of the contest consisting of 20 

primary and 10 secondary questions, Gördes 

Cumhuriyet Secondary School was the first. In 

the contest, Ahmetli Şehit Gendarmerie Officer 

Chief Sergeant Halit Zilani Çelik Middle School 

Second, Sarıgöl Martyr Esin Akay Secondary 

School third and Yunusemre Grape Juice Artunç 

İmam Hatip Middle School fourth son. For the 

last three years, 18906 students, who are in the 

province of Izmir, participated in the "Our City 

is Our Home Knowledge Competition" activity.  

 20 asil 10 yedek sorudan oluşan yarışma 

sonunda Gördes Cumhuriyet Ortaokulu birinci 

olmuştur. Yarışma da Ahmetli Şehit Jandarma 

Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik Ortaokulu 

ikinci, Sarıgöl Şehit Esin Akay Ortaokulu üçün-

cü ve Yunusemre Üzümcüler İsa Artunç İmam 

Hatip Ortaokulu dördüncü olarak sona ermiş-

tir. Üç yıldır devam eden “Şehrim Benim Evim 

Projesi Bilgi Yarışması” faaliyetine bu yıl ilimiz 

genelinde bulunan 18.906 öğrenci katılmıştır. 



"READING ACTIVITIES", which was 

prepared in coordination with Manisa Provincial 

Directorate of National Education, AR-GE Unit in 

2017-2018 academic year and which is a 

stakeholder of Eğitim-Bir-Sen Manisa Branch, was 

implemented in all secondary schools affiliated to 

the directorate. "Prize Book Reading Competition 

Province Award Ceremony" organized in the 

scope of the activity was held in Manisa Teachers' 

House. The students who were the first in the 4 

categories were presented by Manisa Provincial 

Director of National Education İsmail ÇETİN and 

Eğitim Bir-Sen Manisa Branch President Mesut 

ÖNER.  

 2017–2018 eğitim-öğretim yılında 

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biri-

mi’nin koordinatörlüğünde hazırlanan ve Eği-

tim-Bir-Sen Manisa Şubesi’nin paydaş olduğu 

“OKU-YORUM Faaliyeti” müdürlüğümüze bağlı 

tüm ortaokullarda uygulanmıştır.  

Faaliyet kapsamında  düzenlenen “ 

Ödüllü Kitap Okuma Yarışması İl Ödül Töreni” 

Manisa Öğretmenevi’nde yapıldı.   

4 kategoride ilçe birincisi olan öğrenci-

lere ödülleri Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İs-

mail ÇETİN ve Eğitim Bir- Sen Manisa Şubesi 

Başkanı Mesut ÖNER tarafından takdim edildi. 



   

  



  Human Rights and Freedom Foundation 

(IHH) 's, which is a project implemented under the 

protocol signed with the Ministry of Education in 

2014 as an official in our voluntary schools across 

Turkey, Ministry of Religious Affairs and Education 

as Bir-Sen also found among the stakeholders "An 

Orphan of each class There are brothers "projects 

are cared for 986 orphans in the Manisamız as of 

January 2017 and covered 10 provinces across 

Turkey are among the top in terms of this project 

to support orphans. 

İnsan Hak ve Hürriyetleri Vakfı 

(İHH)'nın bir projesi olan, 2014 yılında Milli 

Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsa-

mında Türkiye çapında gönüllü okullarımızda 

resmi olarak uygulanan, Diyanet İşleri Başkan-

lığı ve Eğitim Bir-Sen'in de paydaşlar arasında 

bulunduğu "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" 

projesi kapsamında Ocak 2017 itibariyle 

Manisamızda 986 yetime bakılmaktadır ve bu 

proje kapsamında yetimlere destek olma anla-

mında Türkiye çapında ilk 10 il arasındayız.   



 As of the first semester of 2017-2018 

academic year, approximately 500 pieces of 

piggy bank and project presentation materials 

were delivered to 17 districts of Manisa 

through project coordinators. 

 In this respect, 300 schools were 

provided to support the project. More than 50 

students from all over Manisa have attended 

the seminar, and more than 4000 students have 

been attended. 

 A variety of activities are held in each 

academic year to support the project and draw 

attention to world orphans. In the second 

semester of this academic year, kermes were 

organized for transferring to the project. 

 Again on behalf of the project, picture 

and composition competitions were organized. 

2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk 

dönemi itibariyle yaklaşık 500 adet kumbara 

ve projemizi tanıtıcı materyaller Manisa’nın 17 

ilçesine proje koordinatörleri vasıtasıyla ulaştı-

rıldı.  

Bu sayede 300 okulumuzun projeye 

destek vermesi sağlandı. Manisa genelinde 

50’den fazla okulda projemizi tanıtıcı seminer 

verildi ve 4000’den fazla öğrenciye ulaşıldı.  

Projeyi destekleme ve dünya yetimleri-

ne dikkat çekebilme anlamında her eğitim - 

öğretim yılında çeşitli faaliyetler de düzenlen-

mektedir. Bu eğitim öğretim yılının ikinci döne-

minde okullarda geliri projeye aktarılmak üze-

re kermesler düzenlendi.  

Yine proje adına resim ve kompozisyon 

yarışmaları düzenlendi.  



As of March 2017, about 700 

administrators and more than 1000 teachers 

were informed with the TUBITAK 4006 seminars 

and training programs organized by the Manisa 

Provincial Directorate of Education, AR-GE Unit. 

 

As a result of our studies about TÜBİ-

TAK 4006, the schools and institutions in our 

city increased from 8% to 22% and the 

monitoring process of the last stage of TÜBİTAK 

4006 fair projects in our province was realized 

between April 18, 2018 and May 31, 2018. 

Mart 2017 itibariyle Manisa İl Milli Eği-

tim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinatörlü-

ğünde yapılan TÜBİTAK 4006 seminerleri ve 

eğitim programlarıyla 700 civarında idareci ve 

1000’den fazla öğretmene bilgilendirme yapıl-

mıştır.  

TÜBİTAK 4006  ile ilgili çalışmalarımı-

zın neticesinde ilimizdeki okul ve kurumların  

%8 başvuru oranından %22’ye çıktığı ve ilimiz-

de 111 okulumuzda TÜBİTAK 4006 fuarı proje-

lerinin son aşaması olan izleme süreci 18 Nisan 

2018 - 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında ger-

çekleştirilmiştir. 



 The students contributed to their 

self-development by presenting various projects 

in different fields, living in the process and 

experiencing what they did during the fair. 

Other schools in the districts visited the 

schools where the fair was held with their 

students. 

TUBITAK 4006 Science Festival has made 

a great contribution to students, teachers, 

schools and districts. Science and society were 

brought together for the purpose of TUBITAK 

4006 Science Fairs. 

Öğrenciler farklı alanlarda çeşitli proje-

ler sunarak hem süreçte yaparak yaşayarak 

hem de fuar sırasında yaptıkları çalışmaları 

sunarak öz gelişimlerine katkı sağlamıştır.  

Fuarlarda ilçelerde yer alan diğer okul-

lar ise fuar yapılan okulları öğrencileri ile ziya-

ret etmiştir.   

TÜBİTAK 4006 Bilim Şenlikleri öğrenci-

lere, öğretmenlere, okullara ve ilçelere büyük 

katkı sağlamıştır. Bilim ve toplum buluşturulan 

bu çalışmalarda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları 

amacına ulaşmıştır.  







 Kazım Karabekir Ortaokulu Tübitak 4006 

Bilim Şenliği Sayın Valimiz M. Hakan 

GÜVENÇER, Yunusemre Kaymakamı Sayın Ah-

met ERDOĞDU, Şehzadeler Belediye Başkanı 

Sayın Ömer Faruk ÇELİK, TÜBİTAK D.D.K. Üyesi 

ve Manisa Celal Bayar üniversitesi Demirci Eği-

tim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Ahmet 

ATAÇ, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Sayın İs-

mail ÇETİN, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdü-

rü Sayın Ebubekir ERMİŞ ve farklı okullardan 

gelen öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla ger-

çekleştirildi. Fuarda öğrenciler ve danışman 

öğretmenler hazırladıkları farklı alanlarda ve 

farklı türlerde projelerle çalışmalarını sundu. 

 To Kazim Karabekir Middle School Tübitak 

4006 Science Feast , Manisa Governor Mr.M. 

Hakan GÜVENÇER, Yunusemre District Governor 

Mr. Ahmet ERDOĞDU, Şehzadeler Mayor Mr. 

Omer Faruk ÇELİK, TÜBİTAK D.D.K. Member and 

Manisa Celal Bayar University Demirci Faculty of 

Education Dean Prof. Dr. Ahmet ATAÇ, Manisa 

Provincial Director of National Education İsmail 

ÇETİN, Şehzadeler District National Education 

Director Mr.Ebubekir ERMİŞ and teachers and 

students from different schools participated. 

The students and advisor teachers in the fuard 

offered to work on projects in different areas 

and in different types of preparation. 





 Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip 

Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 

Tübitak 4006 Bilim Şenliği Yunusemre Kayma-

kamı Sayın Ahmet ERDOĞDU,  Manisa İl Milli 

Eğitim Müdürü Sayın İsmail ÇETİN, Yunusemre 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Recep ŞENGÜL 

ve farklı okullardan gelen öğretmen ve öğren-

cilerin katılımıyla gerçekleştirildi.  

 Fuarda öğrenciler ve danışman öğret-

menler hazırladıkları farklı alanlarda ve farklı 

türlerde projelerle çalışmalarını sundu. 

 For Şehit Fatih Kalu Girls Anatolian Imam 

Hatip High School Science and Social Sciences 

Project School Tübitak 4006 Science Feast; 

Yunusemre District Governor Ahmet ERDOĞDU, 

Manisa Provincial Director of National Education 

İsmail ÇETİN, Yunusemre District Education 

Director Mr. Recep ŞENGÜL and teachers and 

students from different schools  participated . 

The students and advisor teachers in the fuard 

offered to work on projects in different areas and 

in different types of preparation. 





 TÜBİTAK, Bilim İnsanı Destek 

Programları Başkanlığınca bu yıl 49. su düzen-

lenen 2018 Yılı TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araş-

tırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Sergisinde 

ilk 100 proje sergilenmiştir. Ege Bölge Sergisin-

de öğrencilerimizin başarısıyla ilimizden 6 okul 

ilk 100’de yer almıştır.  

TÜBİTAK, Scientific People Support 

Programs Presidency This year, the 49th water year 

2018 TUBITAK High School Students' Research 

Projects Competition The first 100 projects were 

exhibited in İzmir Regional Exhibition. In the Aegean 

Region Exhibition, 6 schools from our school have 

been in the top 100 in the success of our students. 



Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşma-

sında ve geleceğin bilim insanlarının yetiştiril-

mesinde katkı sağlayacak önemli organizas-

yonlardan olan bu yarışmalarda öğrencileri 

temel ve sosyal bilimler alanlarında çalışmalar 

yapmalarını teşvik etmek, araştırma ve geliştir-

me odaklı bilgi ve becerilerinin geliştirmeleri 

amaçlanmaktadır. Lise Öğrencileri Araştırma 

Projeleri Yarışmasına giderek artış göstermek-

te olup 12 farklı alanda 2018 yılında Türkiye 

genelinde toplam 16.181 başvuru gerçekleş-

miştir. Bu başvurulardan 883 adedi Ege Bölge-

sinden, 53 adedi İlimizden yapılmıştır.  

It is aimed at encouraging students to 

work in the fields of basic and social sciences 

and to develop their research and development

-oriented knowledge and skills in these 

competitions, which are important 

organizations that will contribute to the future 

achievement of our country and the training of 

future scientists. High School Students Research 

Projects Contest is increasingly on the rise in 

Turkey in 2018, a total of 16 181 applications in 

12 different areas has been realized. These 

applications were made from 883 named 

Aegean regions, 53 from our Scientists.  



 Manisa Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi; 

Emel SOYKAN öğretmeniz danışmanlığında Halil 

Melik GÜRCAN, Beyza Nur GÜLLÜ; Manisa Soma 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; Yasin Kırıcı 

öğretmeniz danışmanlığında Adem SEZER, Ab-

dullah MEMİŞ; Manisa Bilim ve Sanat Merkezi; 

Selman ÜLKER öğretmenimiz danışmanlığında 

Batuhan ALGAN; Manisa Salihli Sekine Evren 

Anadolu Lisesi; Ferhan URFAN öğretmeniz da-

nışmanlığında Umut UYGUN, Devlet Kağan 

GÖKKAYA, Gizem ÇAĞIRAN, Damla DÖNMEZ; 

Manisa Selendi Anadolu İmam Hatip Lisesi ; Hi-

dayet AKINCI öğretmenimiz danışmanlığında 

Yavuz Selim AZMAN, Metin KARAKEÇİLİ adlı öğ-

rencilerimiz başarılı projelerini sunmuştur. 

 Bölge ödül töreninde Tarih alanında 

“Yavuz Selim AZMAN, Metin KARAKEÇİLİ” öğ-

rencilerimiz projeleriyle bölge birincisi olarak 

finale kalmıştır. 

 Manisa Şehzadeler Gediz Anatolian High 

School; Emel SOYKAN teacher counseling Halil 

Melik GÜRCAN, Beyza Nur GÜLLÜ; Manisa Soma 

Vocational and Technical Anatolian High School; 

Yasin Kırıcı teacher advised by Adem SEZER, Ab-

dullah MEMİŞ; Manisa Science and Art Center; 

Selman ÜLKER Batuhan ALGAN in the 

consultancy of our teacher; Manisa Salihli Sekine 

Evren Anatolian High School; Ferhan URFAN 

teacher counseling Umut UYGUN, State Kağan 

GÖKKAYA, Gizem ÇAĞIRAN, Damla DÖNMEZ; 

Manisa Selendi Anatolian Imam Hatip High 

School; Yavuz Selim AZMAN and Metin KARAKE-

ÇİLİ have presented their successful projects in 

the consultancy of our teacher Hidayet AKINCI. 

At the regional awards ceremony "Yavuz Selim 

AZMAN, Metin KARAKEÇİLİ" students in the field 

of history have remained in the finals as the first 

in the region.  



TÜBİTAK, Bilim İnsanı Destek Program-

ları Başkanlığınca bu yıl 12.si düzenlenen 2018 

Yılı TÜBİTAK Ortaokullar Arası Araştırma Proje-

leri Yarışması İzmir Bölge Sergisinde ilk 100 

proje sergilenmiştir. Ege Bölge Sergisinde öğ-

rencilerimizin başarısıyla ilimizden Manisa Bi-

lim ve Sanat Merkezi ilk 100’de 4 projeyle  yer 

almıştır. Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaş-

masında ve geleceğin bilim insanlarının yetişti-

rilmesinde katkı sağlayacak önemli organizas-

yonlardan olan bu yarışmalarda öğrencileri 

temel ve sosyal bilimler alanlarında çalışmalar 

yapmalarını teşvik etmek, araştırma ve geliştir-

me odaklı bilgi ve becerilerinin geliştirmeleri 

amaçlanmaktadır.  

 TÜBİTAK, Scientific Humanitarian 

Support Programs Presidency, this year's 12th 

annual 2018 TUBITAK Inter-School Research 

Projects Competition The first 100 projects 

were exhibited in İzmir Regional Exhibition. In 

the Aegean Region Exhibition, our students 

successfully took part in the first 100 projects in 

Manisa Science and Art Center. It is aimed at 

encouraging students to work in the fields of 

basic and social sciences and to develop their 

research and development-oriented knowledge 

and skills in these competitions, which are 

important organizations that will contribute to 

the future achievement of our country and the 

training of future scientists. 



Danışman öğretmenliğini Fizik öğret-

meni Metin DERİNKAYA’ nın yaptığı, Ahmet 

Erdem BAYRAM adlı öğrencimizin projesi 

“Hasta ve Yaşlı Dostu Robot Pencere” yaklaşık 

700 proje arasından sıyrılarak İzmir Bölgesinde 

2.lik ödülü kazanma başarısı gösterdi. Danış-

man öğretmenliğini Fen Bilgisi Öğretmeni Sel-

man ÜLKER’ in yaptığı,  Meriç KIZILTAŞ adlı 

öğrencimizin projesi “Yaşlı ve Engelli Bireylerin 

Karşıdan Karşıya Geçişinin Kolaylaştırılması”, 

Mustafa Enes OKAN adlı öğrencimizin projesi 

“Akıllı Ocak”, Ömer Faruk İLELİ ve Egemen 

OĞUZ adlı öğrencimizin projesi “Koş, Yürü 

Elektrik Üret” projesi sergiye katılanların bü-

yük beğenisini kazandı. 

 Ahmet Erdem BAYRAM's project 

"Patient and Age Friendly Friendly Robot 

Window", which is a counseling teacher made 

by Physics teacher Metin DERİNKAYA, scored 

out of about 700 projects and succeeded in 

winning 2nd prize in İzmir Region. The project 

of our student named "Teacher Selim Ülker ÜL-

KER" who is a teacher of counselor, Meriç 

KIZILTAŞ of our student project "Facilitation of 

Crossing Over the Elderly and Disabled 

Individuals", Mustafa Enes OKAN's project 

"Akıllı Ocak", Ömer Faruk İLELİ and Egemen 

OĞUZ project " Yürü Elektrik Üretim "project 

won the great appreciation of the exhibitors. 



 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, 

resmi web sitemiz aracılığı ile yapılan çalışma-

larımız, projelerimiz ve faaliyetlerimiz ile ilgili 

haber ve duyuruları buradan kamuoyu ile 

anında paylaşılmaktayız. 

 News and announcements related to our 

activities, projects and studies are shared with 

public here instantly through our official website 

as Manisa Provincial Directorate of National  

Education. 



 Eğitim-öğretim sürecinde bilişim tekno-

lojisi donanımlarını kullanarak etkin materyal-

ler kullanmanız amacıyla Yenilik ve Eğitim Tek-

nolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarla-

nan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine 

uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru 

e-içerikleri bulabileceğiniz sosyal bir platform-

dur. Öğretmen ve öğrenciler başta olmak üze-

re eğitimin tüm paydaşları için tasarlanan EBA 

'da; Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biri-

mimizce hazırlanan AR-GE Bültenlerimiz yayın-

lanmıştır.  

http://www.eba.gov.tr/dergi/45 

 In the teaching-learning process, Education 

Information Network (EIN) that was designed by Ge-

neral Directorate of Innovation and Educational 

Technology ,is a social platform where you can find 

reliable and examined e- content according to grade 

level, in order to use the materials effectively by using 

information technology hardware. R&D Newsletters 

that prepared  by Manisa Provincial Directorate of 

National Education Research&Development Unit,  

have been published in the Education Information 

Network which was designed for all stakeholders of 

education, especially teachers and students.  

http://www.eba.gov.tr/dergi/45 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eba.gov.tr%2Fdergi%2F45&h=rAQF7lOnqAQF_f0GXRWKrtSaOg-GwvgF0t5UCDBkhr5xA7w&enc=AZNH9fCBK6ra2WXLiEq43D--yJcULzuIwGCXjIqGOXlXA4mfWFg9_u1q_8pNKrC7Jpy7qzzJzOU5BBoi5eblmu_VsvBdPyI-KgHlcYAZdPQvnRSN7_w9Qi4emA9U0fqHU5f5Rj
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eba.gov.tr%2Fdergi%2F45&h=rAQF7lOnqAQF_f0GXRWKrtSaOg-GwvgF0t5UCDBkhr5xA7w&enc=AZNH9fCBK6ra2WXLiEq43D--yJcULzuIwGCXjIqGOXlXA4mfWFg9_u1q_8pNKrC7Jpy7qzzJzOU5BBoi5eblmu_VsvBdPyI-KgHlcYAZdPQvnRSN7_w9Qi4emA9U0fqHU5f5Rj






Strateji Geliştirme Birimi 

Necmettin OKUMUŞ  Milli Eğitim Müdür Yrd. 

Samet NALBANTOĞLU ASKE Üye  

Güler ÖZKALKAN  ASKE Üye 

Mine AYYILDIZ  ASKE Üye 

Özden KABAK   ASKE Üye 

Mehmet Emin SOFUOĞLU ASKE Üye 

Serap AY   ASKE Üye 

Züleyha SAKAOĞLU  ASKE Üye 

Abdulnasır ŞİMŞEK  ASKE Üye 

Türker YAĞMUR  ASKE Üye 

Kamile TATAR   ASKE Üye 

Tuğçe KAŞÇI   ASKE Üye 

Küpra ÇELEBİ   PEK Üye 

Sümeyye EROĞLU  PEK Üye 

Hasan ALEVNUR  PEK Üye 

Hikmet ÇİFÇİ   PEK Üye 

Sinem ERDEM  PEK Üye 

Canan ONAK    PEK Üye 

 

Atiye HASPOLAT  Birim Şefi 

Ela ATA   Birim Şefi 

Tayfun ATLI   Memur  

Banu KÖKSAL   VHKİ 

Mehmet ŞİMŞİR  Memur 

Adres 

Nişancıpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı 

No:2 MANİSA 

Telefon 

0 236 231 46 08  

0 236 234 84 44  

0 236 237 00 32  

0 236 238 86 10 

0 236 232 15 05 

Belgegeçer 
 

0 236 231 12 51 

 

E-Posta 

arge45@meb.gov.tr 

strateji45@meb.gov.tr 

ab45@meb.gov.tr 

argemanisa@gmail.com 

yerelprojeler45@gmail.com 



Tüm hakları Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Saklıdır.  
 

 


