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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… 

 2018 yılını geride bıraktık. Güzel duygu-

lar ve yeni ümitler ile 2019 yılına girerken , ge-

lecek yılın şehrimiz, ülkemiz ve insanlık için ha-

yırlı, huzurlu, verimli bir yıl olmasını temenni 

ediyor, tüm eğitim camiasına selam ve sevgile-

rimi arz ediyorum.  

 Sevgili öğrenciler, sizleri seviyor, sizlere 

güveniyoruz her şeyin gönlünüzce olması dilek-

leriyle gözlerinizden öpüyorum. 

 Her zaman çocuğunun yanında olan, ona 

sevgisiyle, ilgisiyle destek olan değerli velileri-

mize, ayrıca kıymetli meslektaşlarıma göster-

miş oldukları özverili çalışmalardan dolayı te-

şekkür ediyorum. 

 Hedefimiz, Milletimizin geleceğini teşkil 

edecek yavrularımızı en iyi şekilde geliştirmek; 

bilimsel ve teknolojik anlamda dünyadaki geliş-

meleri etkileyebilecek yeterlilikte, insanî olarak 

en güzel hasletlere sahip,  ülkesine ve milletine 

gönülden bağlı gençler olarak yetiştirmek ola-

caktır.  

 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 2019 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. 



 Dünyamızın, “Bilgi Çağından” sonra 

gittiği “Tekillik Çağı” nın farkında olarak;  

Ülkemizin hedeflerine ulaşması için büyük 

bir gayretle çalışıyor ve üretiyoruz.   

 2023 Türkiye’sini inşa etme sürecinde, 

her alanda olduğu gibi eğitim alanında da 

büyük ve önemli hedefler belirlenmiştir. 

 Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı-

mız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve Milli 

Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK tarafın-

dan açıklanan “2023 Eğitim Vizyonu” Belgesi 

bize kat edeceğimiz yolda temel dayanak 

olacaktır.  

 18 ana başlıkta sıralan  stratejik hedef-

leri göz önünde bulundurarak ilimizin eğitim 

kalitesini iyileştirmek için yorulmadan, bık-

madan üretmeye devam edeceğiz... 

 Şairin de dediği gibi; “Memleket iste-

rim Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun…” 

 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.  

 2018-2019 eğitim öğretim yılının I. dönemi-

ni tamamladığımız ve 2019-2023 Stratejik Planı 

hazırlığı  içinde bu günlerde hedeflerimize ve 2023 

vizyonumuza ulaşmak için yaptığımız çalışmalar ve 

projeler ile yolumuza devam ediyoruz.  

 Bu duygu ve düşüncelerle Ocak 2019 Bülte-

nimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. 



 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE 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 2019 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 10. su ile sizlerle buluş-

mak bizler için önemli bir gurur kaynağı. Yeni 

ve farklı proje, faaliyet ve çalışmalar ile Ma-

nisa Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi 11. 

bültenimizde buluşmak temennisiyle... 

 Ayrıca Ocak 2019 Bülteninin hazırlık çalış-

maları sürecinde, değerli zamanlarını ayırarak gö-

rüşleri 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. 



 2017- 2018 eğitim-öğretim yılında Ma-

nisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ha-

zırlanan ve TÜBİTAK tarafından değerlendirile-

rek onaylanan "Şehzadeler Şehri Manisa'da 

Geçmişten Günümüze Bilim" adlı TÜBİTAK 

4007 projesi açıldı. 

 In 2017 - 2018 academic year, TÜBITAK 

4007 project titled "Science from past to present 

in the city of Şehzadeler Manisa" prepared by 

Manisa Provincial Directorate of National 

Education and approved by TÜBITAK was 

opened. 



 Yunusemre İlçesindeki Atatürk Kent 

Park'ta düzenlenen törene Manisa Valisi Mus-

tafa Hakan GÜVENÇER, Yunusemre Kaymaka-

mı Ahmet ERDOĞDU, Manisa Büyükşehir Be-

lediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı 

Ergün AKSOY, Şehzadeler Belediye Başkan 

Yardımcısı İsmail ÖNAL, TÜBİTAK Değerlendir-

me ve Denetleme Kurulu Üyesi ve Manisa Ce-

lal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Eğitim Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Ahmet ATAÇ, İl Milli Eğitim 

Müdürü İsmail ÇETİN, Yunusemre İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Recep ŞENGÜL, öğretmenler, 

öğrenciler ve veliler katıldı.  

 At the ceremony held at Atatürk Kent Park 

in Yunusemre district, the governor of Manisa 

Mustafa Hakan Güvençer, Governor of Yunusemre 

Ahmet ERDOĞDU, head of the Department of 

cultural and social affairs of Manisa Metropolitan 

Municipality Ergün Aksoy, Şehzades Deputy Mayor 

Ismail Önal, member of TÜBITAK evaluation and 

supervision committee and dean of Faculty of 

education of Manisa Celal Bayar University 

(MCBÜ) Prof. Dr. Ahmet Ataç, Provincial Director 

of National Education Ismail Çetin, Yunusemre 

district director of National Education Recep ŞEN-

GÜL, teachers, students and parents attended. 



 7'den 70'e İlimizi bilimle buluşturmayı 

amaçlayan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Projesi 

MCBÜ, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlı-

ğı, Şehzadeler Belediye Başkanlığı, Yunusemre 

Belediye Başkanlığı, Manisa İl Sağlık Müdürlü-

ğü ve Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm 

Derneği tarafından desteklenmiştir.  

 TÜBITAK 4007 Science Festival project, 

aiming to bring our province together with 

science from 7 to 70, was supported by MCBU, 

Manisa Metropolitan Municipality, City 

Municipality, Yunusemre Municipality, Manisa 

Provincial Health Directorate and Manisa Mesir 

promotion and Tourism Association. 



 Proje kapsamında gerçekleştirilen 77 

etkinlikte öncelikle dezavantajlı ilçe ve okulla-

rın katılımı gözetilerek, Manisa’nın çeşitli ilçe-

lerinden 4350 aktif öğrenci katılımıyla toplam-

da 10000 civarında öğrenci, öğretmen ve veli-

ye ulaşılmıştır. Projemize destek veren herke-

se teşekkürü bir borç biliriz. 

 In the 77 activities carried out within the 

scope of the project, approximately 10000 

students, teachers and parents were reached 

with the participation of 4350 students from 

various districts of Manisa, taking into 

consideration the participation of disadvantaged 

districts and schools. We owe thanks to anyone 

who supports our project. 



2018 TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar 

AR-GE Projeleri Destekleme Programı Birinci 

Aşama Proje Önerisi Çağrısında yer alan 40 alt 

proje alanlarından “Öğretmen Niteliğinin Ge-

liştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin Gelişti-

rilmesi” alt alanında Türkiye Genelinde yapı-

lan 153 proje başvurusunun 135’i değerlendir-

meye alınarak %28 kabul oranıyla 38 başvuru 

kabul edilmiştir.  38 başarılı başvurudan bir 

tanesi de AR-GE birimimizce hazırlanan proje-

mizdir. 

 2018 TÜBITAK 1003 priority areas R & D 

projects Support Program 38 applications were 

accepted with a 28% acceptance rate by taking 

into consideration 135 of 153 project 

applications made throughout Turkey in the 

field of “improving the quality of education 

through the improvement of the quality of 

Education” from 40 sub-project areas which are 

called for the first phase project proposal.  38 

one of the successful applications is our project 

prepared by our R & D unit. 



Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ola-

rak başvurduğumuz “Sınıf Öğretmenlerinin 

Matematik Dersine Karşı Öğrencilerin Haya-

tındaki Etkisini Geliştirme Modeli”  projemiz 

1. aşamada kabul gören 38 proje içerisinde 

yer alarak başarılı bulunmuş 2. Aşamaya geç-

meye hak kazanmıştır. 

İkinci aşama hazırlıklarımızda 1003 

proje ekibimizde yer alan M.C.B.Ü. Demirci 

Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Bülent Nuri 

ÖZCAN ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DELİL ile yap-

tığımız toplantılarla oluşturulmuş ve projenin 

İkinci aşama başvurusu ekim ayında tamam-

lanmıştır. 

 Manisa Provincial Directorate of national 

education “model of improving the impact of 

Classroom Teachers on students ' lives against 

mathematics course” Project 1. it took part in 38 

projects that were accepted at Stage 2. He was 

e n t i t l e d  t o  t h e  s t a g e . 

In our second phase preparations, 1003 project 

teams took part.C.B.Finish. Dr. Smith Faculty Of 

Education LEC. Member Bülent Nuri Özcan and 

Dr. LEC. The second phase of the project was 

completed in October. 



 "Manisa'nın Yıldızları Sahnede" proje-

mizin geniş çaplı ilk toplantısını gerçekleştir-

dik.  

 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 

Birimi olarak Manisa Bağımlılığı Önleme ve 

Sağlıklı Yaşam Derneği ile birlikte gerçekleşti-

receğimiz "Manisa'nın Yıldızları Sahnede" pro-

jemiz ile birlikte öğrencilerimizin bir tiyatro 

projesi içinde yer almalarını sağlayacağız.  

 We had the first large-scale meeting of our 

project" Manisa's stars on stage".  

 As the R & D unit of Manisa Provincial 

National Education Directorate, we will ensure 

that our students are involved in a theatre 

project together with our "Manisa stars on 

stage" project, which will be realized with Mani-

sa addiction prevention and Healthy Living 

Association. 



 Projenin uygulanma aşamasında, Mani-

sa Sosyal Bilimler Lisesi,  İMKB Mesleki ve Tek-

nik Anadolu Lisesi,  Şehit Ömer Halisdemir 

Ortaokulu, TBMM 85. Yıl Çok Programlı Ana-

dolu Lisesi, Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi, 

Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi'nin 

Kıymetli idareci ve öğretmenlerine AR-GE Biri-

mimize destek oldukları için teşekkürü bir 

borç biliyoruz. 

 In the implementation phase of the 

project, Manisa Social Sciences High School, Imkb 

vocational and technical Anadolu High School, 

şehit Ömer Halisdemir secondary school, TBMM 

85. Anadolu Lisesi, Şehzadeler Gediz Anatolian 

High School, Manisa TOBB Bülent Koşmaz dear 

managers and teachers of Science High School, 

we know a debt of gratitude for their support to 

our R & D unit. 



 Paydaşlar arasında imzalanmış olan 

“Eğitimde İşbirliği Protokolü” kapsamında ti-

yatronun geliştirici, sosyalleştirici etkisini kul-

lanarak risk altında ve dezavantajlı mahalleler-

de bulunan pilot okullarımızda eğitim gören 

öğrencilerimize tiyatro eğitimi vererek hayat-

larında farklı pencereler açmak ve bu yolla 

öğrencilerimizin dikkat ve motivasyonlarını 

yükselterek her türlü bağımlılığının önlenme-

sine yönelik farkındalık oluşturmak, daha sağ-

lıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamak amaç-

lanmaktadır. 

 Within the framework of the “cooperation 

in education protocol” signed between the 

stakeholders, it is aimed to open different 

windows by providing theatre education to our 

students in pilot schools in risky and 

disadvantaged neighborhoods and in this way to 

raise awareness of our students ' attention and 

motivation in order to prevent all kinds of 

addiction, and to contribute to the development 

of healtier generation. 



Manisa İl Milli Eğitim AR-GE Birimi ve 

Manisa Kızılay Kan Merkezi tarafından koordi-

ne edilen “Manisa Sana Kanım Feda” projesi 

2018-2019 eğitim öğretim yılı açılışı Murat 

Germen Ortaokulunda yapıldı.  

Açılışa Şehzadeler Belediye Başkanı 

Ömer Faruk ÇELİK, İl Milli Eğitim Müdür Yar-

dımcısı Necmettin OKUMUŞ, Manisa Kızılay 

Kan Merkezi Müdürü İsmet NARDAL, Şehza-

deler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir ER-

MİŞ, İl Milli Eğitim ve Kızılay Şube Müdürleri, 

Okul Müdürleri, Öğretmenler, veliler ve öğ-

renciler katıldı.  

 The “Manisa sacrifice to you” project, 

coordinated by Manisa province National 

Education R & D unit and Manisa Kızılay Blood 

center, was inaugurated in the Murat German 

secondary school.   

 Opening of the City Mayor Ömer Faruk 

Çelik, Deputy Director of Provincial Education 

Necmettin OKUMUS, Manisa Red Crescent 

Blood Center Director Ismet NARDAL, District 

National Education Director Ebubekir Ermiş, 

Provincial National Education and Red Crescent 

branch director, school principals, teachers, 

parents and students attended. 



 Açılış konuşmalarının ardından Murat 

Germen Ortaokulu, Murat Germen İlkokulu ve 

İstiklal İlkokulu velileri kan vermeye başladı.  

 Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Fa-

ruk ÇELİK ve protokol üyeleri, kan veren velile-

ri ziyaret ederek teşekkür ettiler. 

 Behind the opening speeches, the parents of 

Murat German Primary School, Murat German 

primary school and Istiklal primary school started to 

give blood.  The Mayor of Şehzadeler Municipality 

Ömer Faruk Çelik and protocol members visited the 

parents who gave blood and thanked them. 



Manisa  İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Birimince  koordine edilen “Şehrim Benim 

Evim Projesi” 2018-2019 eğitim-öğretim yılın-

da  uygulanmaya başladı. 3 yıldır revize edile-

rek uygulanan proje kapsamında 10.000’e 

yakın öğrencimiz  gezilere katılmıştır.   

“My City My Home project”, coordinated 

by the R & D unit of Manisa Provincial National 

Education Directorate, started to be implemented 

in the 2018-2019 academic year. Within the scope 

of the project which has been revised and imple-

mented for 3 years, nearly 10,000 students have 

participated in the trips. 



2017-2018 Eğitim Öğretim yılında uy-

gulanan “Şehrim Benim Evim Projesi Bilgi Ya-

rışması” faaliyetinde il birincisi olan Gördes 

İlçesi Cumhuriyet Ortaokulu 5.sınıf öğrencileri 

ve öğretmenleri ile projenin ilk gezisini ger-

çekleştirdi. Öğrencilere Nihal Akçura Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi’nden öğretmen ve 

öğrencilerimiz geziye rehberlik etti.  

2017-2018 applied in the academic year 

“My City My Home House Information competi-

tion”, the province winner in the 5th Year of 

Gördes District Cumhuriyet Secondary School.he 

made his first trip to the project with his class 

students and teachers. Nihal Akçura Vocational 

and Technical Anatolian High School teachers 

and students guided the trip. 



 Öğrencilerimizin gezisi Şehzadeler Kay-

makamı  Cemal Hüsnü KANSIZ’ı makamında 

ziyaret ederek başladı.  

 Şehzadeler Kaymakamımız öğrencileri 

ağırlayarak onlarla sohbet etti. Misafir öğren-

cilere çikolata ikramında bulunan Kaymakamı-

mız onlarla meslekler hakkında sohbet etti. 

Our students ' trip began by visiting the 

District Governor Cemal Hüsnü Kansız.  

 Şehzadeler District Governor hosted stu-

dents and chatted with them. Distict Governor 

giving chocolate to visitors students talked with 

them about the profession. 



 Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

giden öğrencilerimizi, İl Milli Eğitim Müdürü-

müz Sayın İsmail ÇETİN kabul etti.  

 Öğrencilerle tek tek toklaşan ve sohbet 

eden İl Milli Eğitim Müdürümüz onlara kitap 

hediye etti.  

 Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-

sinin ev sahipliğinde öğle yemeğini yiyen öğ-

renciler daha sonra gezi kapsamında Ağlayan 

Kaya, Sultan Camii ve Külliyesi, Muradiye Ca-

mii ve Külliyesi, Mevlevihane, Manisa Celal 

Bayar Üniversitesi Tıp Tarihi Müzesi gibi ilimi-

zin tarihi ve kültürel yerleri gezdi.  

Then, to our students who went to the 

Provincial Directorate of National Education, 

Provincial Director of National Education, Mr. 

Ismail ÇETIN accepted. Our provincial National 

Education director, who shook and chat with the 

students one by one, gave them books.  

The students who had lunch with the 

host of Manisa Vocational and Technical Anato-

lian High School visited the historical and cul-

tural sites of our city such as Niobe, Sultan 

Mosque and Külliye, Muradiye Mosque and kül-

liye, Mevlevihane, Manisa Celal Bayar University 

Medical History Museum. 



“Hem Meslek Hem Destek” projemi-

zin 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı açılışını ger-

çekleştirdik.  

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü 

sebebiyle Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-

metler İl Müdürlüğünün Yunus Emre Sosyal 

Hizmet Merkezi Müdürlüğü salonunda 20 Ka-

sım 2018 Salı günü saat 11:30’da yapılan top-

lantıya, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail ÇETİN; 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü 

Murat Konan; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 

ve AR-GE Birim Sorumlusu Necmettin OKU-

MUŞ katıldı.  

” Both profession and support " project 

has been opened for the 2018-2019 academic 

year.  

 On the 20th of November World Chil-

dren's day, Ismail ÇETIN, Provincial Director of 

National Education, Director of Family, Labour 

and Social Services,; Murat Konan, Deputy Direc-

tor of National Education and R & D unit 

Necmettin Okulmuş attended the meeting at 

the Yunus Emre Social Service Center Director-

ate of the Provincial Directorate of Family, La-

bour and Social Services on Tuesday, November 

20. 



 İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölü-

mü öğrencileri, Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğündeki çocukların saç 

bakımlarını yaptılar.  

 AR-GE Birimimizin koordinatörlüğünde 

Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar, Salihli ve 

Turgutlu ilçelerinde yürütülecek olan projemi-

zin öncelikli hedefi Mesleki ve Teknik Anadolu 

Liselerindeki öğrencilerin topluma karşı so-

rumluluk bilinciyle yetişmesine katkıda bulun-

mak, okulda aldıkları eğitimlerini pratiğe dök-

melerine destek olmak, iş hayatına ısınmaları-

nı sağlamak olarak sıralanabilir. 

Ismet Inönü Vocational and Technical 

Anadolu High School Department of Beauty And 

Hair Care students have done hair care children 

of Manisa Family, Working and Social Services 

Provincial Directorate.  

The primary objective of our project to be 

carried out in the districts of Yunusemre, 

Şehzadeler, Akhisar, Salihli and Turgutlu under 

the Coordination of our R & D department is to 

contribute to the education of students in Voca-

tional and Technical Technical High Schools with 

responsibility for society, to support them to 

practice their education at school and to make 

them warm up. 



Öğrencilerimize okuma alışkanlığı ka-

zandırmak; bu yolla düşünen, düşündüğünü 

doğru ve açık bir şekilde ifade eden, algılama 

gücü yüksek, yorum yapan, analitik düşünebi-

len, sentez yapan, sorgulayan, tartışan, doğru-

ları tek noktadan değil, çeşitli bakış açılarıyla 

bakan, kültürlü, millî ve manevî değerlere sa-

hip, yüksek karakterli bireylerin yetiştirilmesi-

ni sağlamak amaçlanırken; Manisa ilinde eği-

tim veren okullarımızda öğrencilerin ve öğret-

menlerin katılımı ile gerçekleştirilen kitap oku-

ma etkinliği kapsamında Polinas Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesinde tüm okul personelin 

ve öğrencilerin katılımı ile 20 dakikalık kitap 

okuma etkinliği yapılmıştır.  

The aim of this course is to provide the 

students with the habit of reading, thinking in this 

way, expressing their thoughts accurately and 

clearly, having high perception power, 

commenting, analytic thinking, synthesizing, 

questioning, discussing, looking at the right from 

a single point of view, cultured, national and 

spiritual values, high character individuals.; 

Within the scope of the book reading activity 

realized in our schools in Manisa province with 

the participation of students and teachers, 20 

minutes book reading activity took place with the 

participation of all school staff and students in 

polinas vocational and technical Anatolian High 

School. 



Bu bağlamda okul bünyesinde, Edebiyat 

Öğretmeni Sayın Müşerref ERDOĞAN tarafın-

dan öğrencilere “Kitap Okumanın Önemi” 

konulu bilgilendirme yapıldı . 

Etkinliğe AR-GE Birimi Öğretmenleri, okul 

idarecileri ve öğretmenler katılım sağladı. 

In this context, the students were 

informed about the importance of reading 

books by the school's literature teacher, Mrs. 

Müşerref Erdoğan .  

The event was attended by R & D unit 

teachers, school administrators and teachers. 



Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Birimimizce koordine edilen "Sınav Stresi-

mi Yeniyorum" projesinin açılış toplantısını 

Manisa Sosyal Bilimler Lisesinde gerçekleştir-

dik.  

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve AR-

GE Birim Yöneticisi Necmettin OKUMUŞ’un 

projenin önemini belirten açılış konuşmasının 

ardından Uzman Rehber Öğretmen Cem DU-

RAK öğrencilerimize seminer verdi.  

" I'm beating  exam stress" the Project 

coordinated by Manisa Provincial National 

Education Directorate, R & D unit  organised the 

openning meeting at  Manisa Social Sciences 

High School.  

Following the opening speech of Nec-

mettin Okumuş, assistant director of Provincial 

National Education and R & D Unit Manager, 

Cem Durak, an expert guide teacher, gave a 

seminar to our students. 



Zamanın Etkili Kullanımı, Uyku Düzeni-

nin Ders Çalışmaya ve Başarıya Etkisi, Etkili 

Ders Çalışma Yöntem ve Teknikleri gibi konu-

ların yer aldığı seminerler proje kapsamında 

devam edecek.  

Seminars such as effective use of time, the 

effect of sleep pattern on course study and 

success, effective lesson study methods and 

techniques will continue within the scope of the 

project. 



 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Birimi olarak MEB Öğretmen Yetiştirme ve 

Geliştirme Genel Müdürlüğünün Mesleki Ge-

lişim Programları çerçevesinde 33 öğretmeni-

mize Manisa Şehzadeler Gediz Anadolu Lise-

sinde "Stratejik Planlama Kursu" düzenledik. 

 10 - 14 Aralık 2018 tarihleri arasında 30 

ders saatinden oluşan kursu tamamlayan tüm 

öğretmenlerimiz, kurumlarında 2019 - 2023 

için oluşturulacak Stratejik Plana doğrudan 

katkı verebilecekler.  

 As the R & D unit of Manisa provincial 

national education directorate, within the 

framework of vocational development 

programs of the General Directorate of 

Teacher Training and development, we 

organized a "Strategic Planning Course" for 33 

teachers in Manisa Şehzadeler Gediz Anatolian 

High School.  

 All of our teachers who complete the 30 

Lessons from 10 to 14 December 2018 will be 

able to contribute directly to the strategic plan 

to be set up for 2019-2023 in their institutions. 



 Faaliyetin sağlıklı yürütülebilmesi adına 

tüm öğretmenlerimiz için uygun ortamı sağla-

mış olan ve ilk gün itibariyle kursu verecek AR

-GE ekibimiz öğretmenlerini ağırlayan başta 

Manisa Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi Mü-

dürü Bülent TONOZ'a ve ekibine de birimimiz 

adına çok teşekkür ediyoruz. 

 We would like to thank first Manisa Şeh-

zadeler Gediz Anatolian High School Manager 

Bülent Tonoz and his team for hosting the R & 

D team teachers who have provided the 

appropriate environment for all our teachers 

in order to carry out the activities in a healthy 

way. 

https://www.facebook.com/bulent.tonoz?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARALxU5nFTdGwKNcicEnSc0jZnhKjm087Q4QRrVK0IzqjEEB6rZ1RYY2O5equj7MoyiNS0xpTlLBPVpL&fref=mentions


 İlimizin 2019-2023 Stratejik Planlama 

süreci ile ilgili Manisa İl Milli Eğitim Müdürlü-

ğü Stratejik Planlama Ekibi, 17 İlçemiz Milli 

Eğitim Müdürlükleri Strateji Geliştirme Birimi 

Şube Müdürleri ve Birim Şefleri ile toplantı 

yapıldı. Toplantıda ilimizin GZFT Süreci 

(SWOT olarak da bilinen Güçlü-Zayıf-Fırsat-

Tehdit analizi), İç Paydaş Analizi Değerlendir-

mesi ve MEB 2023 Vizyon Belgesi üzerinde 

durularak, Müdürlüğümüzün 2019-2023 Stra-

tejik Planının hazırlanmasına ilişkin değerlen-

dirmelerde bulunuldu.  

 The meetings were held with the strategic 

planning team of Manisa Provincial Directorate of 

National Education regarding the strategic planning 

process of our province, the department managers 

of the Strategy Development Unit and unit chiefs of 

the 17 provinces of our National Education 

Directorate. During the meeting, our province's 

SWOT process (also known as SWOT Strong-Weak-

opportunity-threat analysis), internal stakeholder 

analysis evaluation and MEB 2023 Vision Document 

were focused on the evaluations regarding the 

preparation of the strategic plan of our directorate 

in 2019-2023. 



 Toplantıda açılış konuşmasını yapan İl 

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve AR-GE Birim 

sorumlusu Necmettin OKUMUŞ “Kurum ola-

rak yol haritamızın net olarak belirlenmesi 

için, ayrıca vizyonumuzun ve misyonumuzun 

somut olarak ortaya konması için 2019-2023 

stratejik planlamasının oldukça önemli oldu-

ğu; Bakanlığa sunulmak üzere oluşturulan İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı için 

ilçelerden de yıl içinde pek çok istatistiksel 

bilgi ve veri aldıklarını; bunların somut hedef-

ler oluşturma anlamında gerekli olduğu; ayrı-

ca Manisa’nın başarısı sıralamasını muhakkak 

üst sıralara taşınması" gerektiğini vurguladı. 

 Necmettin OKUMUŞ, assistant director of 

Provincial National Education and R & D Unit who 

gave the opening speech at the meeting said: “as 

an institution, it is very important that strategic 

planning of 2019-2023 to determine our road 

map clearly, as well as our vision and mission 

concrete, and that they have received many 

statistical information and data from the districts 

within the; he also emphasized that Manisa's 

success should certainly be carried to the top of 

the rankings. 



 Bir önceki dönem için (2015-2019) 

oluşturulan Stratejik Planının Bakanlık tara-

fından beğenildiğini de aktaran İl Milli Eğitim 

Müdür Yardımcısı Necmettin OKUMUŞ, İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüklerinin de desteği ile 

birlikte 2019-2023 stratejik planlamasının da 

zamanında ve içerik olarak güzel bir şekilde 

oluşturulacağına inandığını söyledi.  

  Provincial Deputy Director of National 

Education Necmettin OKUMUŞ said that The 

strategic plan for the previous period (2015-

2019) created by the ministry was also 

appreciated and with the support of provincial 

national education directorates, 2019-2023 

strategic planning as well as content in time and 

in a beautiful way will be created. 



 Açılış konuşmasının ardından İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Stratejik 

Planlama ekibi öğretmenlerimiz Güler 

ÖZKALKAN ve Samet NALBANTOĞLU sırasıyla 

Stratejik Plan ve Hazırlama Süreci ile ilgili top-

lantıya katılanlara sunum eşliğinde bilgi verdi.  

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi 

Stratejik Planlama ekibi olarak bu süreçte 

tüm okullara her zaman destek vermeye ha-

zır olduklarını da ifade ettiler.  

 After the opening speech, our teachers 

Güler ÖZKALKAN and Samet NALBANTOĞLU, the 

R & D unit strategic planning team of the 

Provincial Directorate of National Education, 

informed the participants of the meeting about 

the strategic plan and preparation process, 

respectively. As the R & D unit strategic planning 

team of Provincial Directorate of education, they 

also stated that they are always ready to support 

all schools in this process. 



 Kamu kurum ve kuruluşları Stratejik 

Planları 2018 yılı değerlendirme raporu hazır-

lık çalışmaları kapsamında, Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Strateji ve 

Koordinasyon Müdürlüğü tarafından 27-

28/12/2018 tarihlerinde üç oturum halinde 

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda 

“Değerlendirme Raporu Bilgilendirme Top-

lantısı” düzenlenmiştir.  

 Within the scope of the preparatory work 

of the evaluation report for the year 2018, 

Investment monitoring and coordination 

presidency (YIKOB), Strategy and Coordination 

Directorate 27-28/12/2018 in three sessions, 

“evaluation report information meeting” was 

held in the District Governor's Meeting Hall of 

Şehzadeler. 



 Söz konusu toplantıda kamu kurum ve 

kuruluşlarından katılacak personeli bilgilen-

dirmek için “Stratejik Yönetim ve Planlama ile 

Performans Esaslı Bütçeleme” konularında 

sunum yapmak üzere AR-GE Birimimizden iki 

öğretmenimiz görev almıştır.  

 At the meeting, two teachers from our R & D 

department took part in the presentation on 

“Strategic Management and planning and 

performance based budgeting” to inform the 

personnel who will participate from public 

institutions and organizations. 



 Avrupa’da öğretmenlerin, dinsel 

farklılıkların olduğu ortamlarda kültürler 

arası eğitim konusunda yeterliliklerinin geliş-

tirilmesi konulu B LIVING adlı projemizin so-

nuna gelindi ve final konferansı Belçika’da 

düzenlendi ve Manisa İl Milli Eğitim Müdür-

lüğü olarak toplantıya katılım sağlandı. 



 8-12 Ekim tarihleri arasında Manisa İl 

Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğü-

nü üstlendiği START IN adlı SOSYAL GİRİŞİM-

CİLİK konulu AB Projemizin Finlandiya’da 

Ulus ötesi toplantısı gerçekleştirildi. 

 Gerçekleştirilen toplantıda iki gün bo-

yunca projemizin yeni adımları hakkında ko-

nuşuldu. 



 Manisa AR-GE PEK Birimimizce Manisa 

Kız İmam Hatip Lisesinde KA101 ve KA229 

eğitimi verildi.  

 



9. eTwinning Ulusal Konferansı, 06-

08 Aralık 2018 tarihlerinde Antalya’da ger-

çekleştirildi. Konferansa Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğü Daire Başkan-

ları, Bakanlık temsilcileri, Antalya İl Millî Eği-

tim Müdür yardımcısı, akademisyenler, eği-

tim bilimciler, Ulusal Ajans yetkilileri, 

eTwinning il koordinatörleri ve Avrupa kalite 

etiketi alan başarılı öğretmenler ile EBA ya-

bancı dil içerik geliştirme ekibinde yer alan 

öğretmenlerden oluşan toplam 365 kişi katıl-

dı. Konferansın açılış konuşmalarını YEĞİTEK 

Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler 

Daire Başkanı Mustafa Hakan BÜCÜK, 

eTwinning Türkiye Koordinatörü Mehmet 

Fatih DÖĞER yaptı.  

 9. the eTwinning National Conference was 

held in Antalya on 06-08 December 2018. The 

conference was attended by the heads of 

Departments of General Directorate of innovation 

and education technologies, representatives of 

ministry, deputy director of National Education of 

Antalya province, academicians, educational 

scientists, national agency officials, eTwinning 

provincial coordinators and successful teachers 

with European quality and teachers included in 

the EBA foreign language content development 

team. The opening speeches of the conference 

were made by Mustafa Hakan BUCUK, head of 

the Department of development and projects for 

Education Technologies, Mehmet Fatih DÖĞER, 

Coordinator of eTwinning Turkey. 



 Programın devamında FATİH Projesi 

donanım ve yazılımları ile EBA’yı eTwinning 

projelerinde en iyi kullanan öğretmenlere 

ödülleri verildi. 

  eTwinning faaliyetinde uzaktan eğitim 

sisteminin geliştirilmesi amacıyla e-içerik 

ekibi çalışmalarını tamamladı.  Konferansta 

61 başarılı stant kuruldu. 

 In the continuation of the program, Fatih 

Project hardware and software and EBA was 

awarded the best teachers in eTwinning projects. 

  E-content team has completed its work to 

develop a remote education system in 

eTwinning.  61 successful stands were established 

at the conference. 



Program daha sonra proje stantların-

da iyi örneklerin incelenmesiyle devam etti. 

Konferans’ın ikinci günü öğretmenlerin mes-

leki gelişimlerine katkı sağlayan oturumlar 

yapıldı. Programda 81 il koordinatörlerinin 

arasında en başarılı il koordinatörleri açıklan-

mıştır. Ulusal Destek Servisinin başarı sırala-

masında Manisa e-Twinning İl Koordinatörü 

Ahmet MORSÜMBÜL ilk 5'e girerek Manisa İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi adına 

plaketini Yeğitek Genel Müdürlüğü Ulusal 

Destek Servisinden almıştır. 9. eTwinning 

Ulusal Konferansı, 8 Aralık Cumartesi günü 

sertifika töreniyle sona erdi. 

 The program then continued with the study 

of good samples in project stands. On the second 

day of the conference sessions were held, which 

contributes to the professional development of 

teachers. Among 81 provincial coordinators, the 

most successful provincial coordinators were 

explained in the program. Manisa E-Twinning 

Provincial Coordinator Ahmet MORSÜMBÜL 

entered the top 5 of the National Support Service 

and received the plaque on behalf of Manisa 

Provincial National Education Directorate R & D 

unit from the National Support Service. 9. the 

eTwinning National Conference ended on Saturday 

(December 8) with a certificate ceremony. 



Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Birimi ve  eTwinning İl Koordinatörlüğün-

ce ilimizde farklı okullardan gelen öğretmen-

lere; 21.Yüzyıl becerilerini yansıtma, proje 

tabanlı öğrenme yöntemlerini aktarma, yeni-

likçi yaklaşımlarla öğrenciler arasında iş birli-

ğini artırmak için “Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 

Kursu” düzenlenmiştir.  

Kursa 3 farklı grup olarak toplam 46 

öğretmen katılmıştır. Kursa katılan öğret-

menler eTwinning portalını ve kullanımını, 

farklı bilgisayar programlarının eğitime en-

tegrasyonunu, proje oluşturmayı uygulaya-

rak öğrendiler. 

 With the cooperation Manisa Provincial 

Directorate of National Education R & D unit and 

eTwinning Provincial Coordinator; for the 

teachers from different schools in our province; 

“new approaches course in education” was 

organized to reflect 21st century skills, transfer 

project-based learning methods, and increase 

cooperation between innovative approaches and 

students.  

 A total of 46 teachers participated in the 

course as 3 different groups. Teachers learned 

about the eTwinning portal and its use, 

integration of different computer programs into 

education, project creation. 



Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Birimi tarafından öğretmenlere eğitimle 

ilgili ulusal ve uluslararası proje hazırlama, 

proje sonuçlarından yararlanma ve uygulama 

becerileri kazandırmak amacıyla  “Proje Ha-

zırlama Yöntem ve Uygulamaları Kursu” dü-

zenlenmiştir. 

 “Project preparation methods and 

practices course” was organized by the R & D 

unit of Manisa Provincial Directorate of national 

education in order to prepare national and 

international projects related to education for 

teachers, benefit from project results and gain 

application skills. 



Kurs 25-29 Haziran tarihlerinde farklı 

okullardan gelen 9 öğretmenin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Proje türleri, proje hazır-

lama süreçleri, projelere fon sağlayan kuru-

luşlar  ve sosyal sorumluluk projeleri gibi ko-

nularda eğitim alan öğretmenlerimizin proje 

hazırlama konusunda bilgilerini artırarak pro-

je yazma konusunda farkındalık oluşturul-

muştur. Ayrıca öğretmenlerimizin kendi ku-

rumlarına ve yörelerine bu çalışmaları yansıt-

maları, uygulamaları konusunda rehberlik 

edilmiştir. 

 The course was held on 25-29 June with 

the participation of 9 teachers from different 

schools. Project types, project preparation 

processes, institutions providing funds for 

projects and Social Responsibility projects have 

been developed by increasing the knowledge of 

our teachers about Project Preparation and 

raising awareness on project writing. In addition, 

our teachers have been guided by their own 

institutions and districts to reflect and apply 

these studies. 



 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Birimi tarafından öğretmenlere eğitimle 

ilgili ulusal ve uluslararası proje hazırlama, 

proje sonuçlarından yararlanma ve uygulama 

becerileri kazandırmak amacıyla  “Uluslar 

arası Proje Hazırlama Yöntem ve Uygulamala-

rı Kursu” düzenlenmiştir. 

 17-21 Aralık tarihlerinde Manisa İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet Binasında 

hizmetiçi eğitim kapsamında ERASMUS + KA 

1 ve KA 2 Projeleri yazma eğitimi verildi. 

 “International project preparation 

methods and practices course” was organized by 

the R & D unit of Manisa Provincial Directorate of 

national education in order to prepare national 

and international projects related to education, 

benefit from project results and gain application 

skills to teachers.  

 On December 17-21, Erasmus + ka 1 and 

Ka 2 projects were given in the additional service 

building of Manisa Provincial Directorate of 

National Education. 



Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Birimi Hizmet İçi Eğitim Konuları içinde yer 

alan Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 

kursu, 24 öğretmenimizin katılımlarıyla Ma-

halli hizmetiçi eğitim kapsamında AR-GE Biri-

mi Öğretmenlerimizce verildi. 

 The scientific research methods and 

techniques course of Manisa Provincial 

Directorate of national education in-service 

training subjects was given by our R & D unit 

teachers within the scope of local in-service 

training with the participation of 24 teachers. 





  Manisa is a city full of unique natural, 

historical and cultural riches. The Ministry of 

Culture and tourism has declared our province 

as one of the 15 brands of cities.  

 However, because of lack of publicity and 

awareness, we are not aware of the national 

history, natural beauties and culture of our city. 

 Manisa her tarafı eşsiz doğal, tarihi ve 

kültürel zenginliklerle dolu bir şehirdir. Kültür 

ve Turizm Bakanlığı, ilimizi 15 marka şehirden 

birisi olarak ilan etmiştir.  

 Fakat tanıtım, farkındalık eksikliğinden 

dolayı ilimizin milli tarihinin, doğal güzellikleri-

nin ve kültürünün farkında değiliz. 



  In order to ensure that the students who 

live in Manisa get to know Manisa closely, “My 

City is my home project” has been 

implemented. Our aim : Nihal Akçura, who 

knows Manisa's history and culture and has 

enough equipment to transfer it to future 

generations, is guided by the students of Hotel 

Management and tourism vocational high 

schools in our province.to contribute to the 

recognition of class students by visiting Manisa 

province and its districts within the scope of 

“my city is my home” project, and to realize the 

historical and natural richness of the 

environment they live in. Within the scope of 

the project which has been revised and 

implemented for 3 years, nearly 10,000 

students have participated in the trips. 

 Manisa’da yaşayan öğrencilerin Mani-

sa’yı yakından tanımalarını sağlamak amacıyla 

“Şehrim Benim Evim Projesi” hayata geçirilmiş-

tir. Amacımız : Manisa ilimizin tarihini ve kültü-

rünü bilen, onlara sahip çıkan ve gelecek ku-

şaklara aktarabilecek yeterli donanıma sahip 

olan Nihal Akçura Otelcilik ve Turizm Meslek 

Lisesi öğrencilerinin rehberliğinde ilimizdeki 

ortaokullarda okuyan 5.sınıf öğrencilerini 

“Şehrim Benim Evim” proje faaliyeti kapsamın-

da, Manisa ili ve ilçelerini ziyaret ederek tanı-

malarına, yaşadıkları çevrenin tarihi ve doğal 

zenginliklerinin  farkına varmalarına katkıda 

bulunmaktır. 3 yıldır revize edilerek uygulanan 

proje kapsamında 10.000’e yakın öğrencimiz  

gezilere katılmıştır.    



  Within the scope of the fall semester 

trips of the project “My City my house” which 

was implemented in 2018-2019 academic year, 

468 students visited the historical places, 

natural and cultural beauties of şehzadeler and 

Yunusemre districts under the guidance of the 

teachers and students of Nihal Akçura 

vocational and technical Anatolian High School. 

2018-2019 eğitim-öğretim yılında uy-

gulamaya konulan “Şehrim Benim Evim” proje-

sinin güz dönemi gezileri kapsamında 468 öğ-

rencimiz  Nihal Akçura Mesleki ve Teknik Ana-

dolu Lisesi’nin öğretmen ve öğrencilerinin reh-

berliğinde Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinin 

tarihi yerlerini, doğal ve kültürel  güzelliklerini 

gezmişlerdir.  



  As the R & D unit of Manisa Provincial 

National Education Directorate, we continue to 

bring libraries to our schools that do not have a 

library within the scope of “the Project of Mani-

sa is reading”. We visited the school for 

consultation with the school administrators on 

feasibility studies and on the subject. 

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Birimi olarak “Manisa Okuyor Projesi” kap-

samında kütüphanesi olmayan okullarımıza 

kütüphane kazandırmaya devam ediyoruz.  

Fizibilite çalışmaları ve konu hakkında 

okul idarecileri ile istişare amacıyla okul ziya-

retleri gerçekleştirdik.  



  In this context, our R & D unit teachers 

worked by going to Prof.Dr. Necmettin Erbakan 

Imam Hatip Middle School, Ahmetli Anatolian 

High School, Salihli Trade and Industry Secondary 

School, Salihli Girl Anatolian Imam Hatip High 

School, Salihli Ismail Bali Primary School, Saruhan 

Güler Primary School, Akhisar Cagla Anatolian 

High School, Gömarmaran Imam Hatip Middle 

School, Selendi Fatih Middle School, Sarıgöl Saim 

Yurttaş Primary School, Yunus Cemal Ergün 

Middle School and Yunusemre Ahmet Yesevi 

Imam Hatip Middle School. 

 Bu kapsamda ilgili AR-GE Birimi öğret-

menlerimiz Turgutlu Prof.Dr. Necmettin Erba-

kan İmam Hatip Ortaokulu, Ahmetli Anadolu 

Lisesi, Salihli Ticaret ve Sanayi Ortaokulu, Sa-

lihli Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Salihli İs-

mail Bali İlkokulu, Saruhanlı Güres İlkokulu, 

Akhisar Çağlak Anadolu Lisesi, Gölmarmara 

İmam Hatip Ortaokulu, Selendi Fatih Ortaoku-

lu, Sarıgöl Saim Yurttaş İlkokulu, Yunusmere 

Cemal Ergün Ortaokulu ve Yunusemre Ahmet 

Yesevi İmam Hatip Ortaokulun'na giderek ça-

lışmalarda bulunuldu. 



  Manisa sacrificed my blood to you" a 

sample presentation was made in Kula for our 

project. Kula District National Education branch 

principals, teachers and students; al of them  

moved together to donate blood to the people of 

Kula, the tradesmen, and reported the days of 

schools. They invited them for this exemplary 

behavior, with banners and brochures on the 

importance of giving blood. All Kula County 

National Education Directorate, teachers and 

students to thank, we call health heart. 

 Manisa Sana Kanım Feda" projemiz için 

Kula'da örnek bir tanıtım yapıldı. Kula İlçe Milli 

Eğitim Şube Müdürleri, öğretmenler ve öğren-

ciler hep birlikte hareket ederek Kula halkına, 

esnafına Kan Bağışı yapabilecekleri okulları ve 

günleri bildirdiler. Ellerindeki pankart ve döviz-

lerle, kan vermenin önemini anlatan broşürler-

le de bu örnek davranış için davette bulundu-

lar. Tüm Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, 

öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür edi-

yor, yüreklerine sağlık diyoruz. 



  The “Manisa Sana sacrifice” project, 

coordinated by the Provincial Directorate of National 

Education, R & D unit and the Aegean Regional 

Directorate of Red Crescent Blood Center, was held 

at the opening meeting of the 2018-2019 academic 

year. The meeting was attended by the Provincial 

National Education director Ismail Çetin, Kızılay Ege 

Regional Blood Center Director Dr. Gökay GÖK, Kızı-

lay Blood Donation Center Manisa Branch Manager 

Dr. Ismet Nardal, Provincial Director of National 

Education Necmettin OKUMUŞ, District National 

Education managers, District branch managers 

responsible for the strategy, teachers of our R & D 

unit of Manisa Provincial National Education 

Directorate, and regional coordinators of the project 

“Manisa to sacrifice my blood to you”  

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi 

ve Kızılay Kan Merkezi Ege Bölge Müdürlüğü 

tarafından koordine edilen “Manisa Sana Ka-

nım Feda” projesi 2018-2019 Eğitim- Öğretim 

yılı açılış toplantısı yapıldı.  

 Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü İsmail 

ÇETİN, Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü 

Dr. Gökay GÖK, Kızılay Kan Bağışı Merkezi Ma-

nisa Şube Müdürü Dr. İsmet NARDAL, İl Milli 

Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin OKUMUŞ, 

İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Stratejiden Sorum-

lu İlçe Şube Müdürleri, Manisa İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü AR-GE Birimimiz Öğretmenleri ve 

“Manisa Sana Kanım Feda” projesi ilçe koordi-

natörleri katıldı.  



  After the opening speeches, Dr. Kızılay Ege 

Regional Blood Center Manager. Gökay GÖK gave 

the information seminar on blood donation.  

supporters to the project are thanked to the by 

Kızılay Eagean Regional Blood Center  Gökay Gök, 

Ismail Çetin, Provincial Director of National 

Education and Necmettin Okumuş, deputy 

director of Provincial Directorate of National 

Education and R & D department were presented. 

 Açılış konuşmalarının ardından Kızılay 

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay GÖK 

kan bağışı ile ilgili bilgilendirme semineri verdi. 

 Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü 

Dr. Gökay GÖK tarafından projeye verdikleri 

destek nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü İsmail 

ÇETİN’e ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve 

AR-GE Birimi Yöneticisi Necmettin OKUMUŞ’a 

teşekkür belgesi takdim edildi. 



   

  



Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE 

Birimi tarafından 2016 yılından bu yana yürü-

tülen Hem Meslek Hem Destek Projesi kapsa-

mında Manisa İlimizde 4326 öğrencinin saç 

kesimi ve bakımı, 150 yaşlı saç kesimi ve bakı-

mı, 20 okulda Hijyen Eğitimi verilmiş ve bu eği-

time 1410 öğrenci katılmıştır. 

 Within the scope of both vocational and 

support project carried out by the research and 

development unit of Manisa Provincial 

Directorate of National Education since 2016, 

4326 students were given hair cut and care, 150 

old people hair cut and care, hygiene training in 

20 schools and 1410 students participated in this 

training. 



 2018–2019 Eğitim Öğretim yılında oluru 

alınan Hem Meslek Hem Destek Projenin bu 

yılki ilk etkinlik ve faaliyeti Manisa Aile, Çalış-

ma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde yapı-

lacaktır.  

 Bu bağlamda etkinliklerin daha sağlıklı 

yürütülmesi konusunda İl Müdürlüğümüz ve 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 

arasında işbirliği protokolü imzalandı.  

 This year's first activity and activity of the 

project will be carried out in Manisa family, 

labour and Social Services Provincial 

Directorate.  

 In this context, cooperation protocol was 

signed between our Provincial Directorate and 

family, labour and Social Services Provincial 

Directorate on the healthier implementation of 

the activities. 



 Manisa Valiliği himayelerinde, İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, ilimiz 

genelinde yürütülen “Kodla(Ma)nisa Proje-

si”nin yazılım, robotik ve 3B tasarım uygulama-

larının sergilendiği “Kodlamanisa 3. Festiva-

li”ne Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 

Birimi olarak katıldık ve açtığımız stant ile pro-

jelerimizi tanıttık.  

 Under Manisa governorship, under the 

Coordination of the Provincial Directorate of 

National Education, “Code(Ma)nisa project”is 

exhibited in software, robotics and 3D design 

applications. Ne Manisa Provincial Directorate 

of National Education participated in the festi-

val as R & D unit and we introduced our 

projects with the stand we opened. 



 TÜBITAK information seminars were held 

for all our volunteer teachers working in our 

province by Member of the disciplinary and 

Evaluation Committee of TUBITAK Directorate of 

Science and Society programs The Dean 

ofC.B.Finish. Demirci Faculty Of Education; Prof. 

Dr. Ahmet Ataç, the president of main branches of 

education management in the Demirci Education 

Faculty; Dr. Öğr. Gülenaz Selçuk in order to raise 

awareness of TUBITAK Science and Society 

programs, Manisa Provincial Directorate of 

National Education under the Coordination of R & 

D unit on 17.09.2013, TUBITAK 4004, TUBITAK 

4005 TUBITAK 4006 and TUBITAK 4007 programs 

on Manisa Celal Bayar University Uncubozköy 

Campus Suleyman Demirel Conference Hall on 

17.09.2013, in order to increase awareness of 

TUBITAK Science and Society programs 

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programla-

rıyla ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla Mani-

sa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi  ko-

ordinatörlüğünde  17.09.2018 tarihinde  TÜBİ-

TAK 4004, TÜBİTAK 4005 TÜBİTAK 4006 ve 

TÜBİTAK 4007 Programları Tanıtımı Manisa 

Celal Bayar Üniversitesi Uncubozköy Yerleşkesi 

Süleyman Demirel Konferans Salonu’nda  TÜ-

BİTAK Bilim Ve Toplum Programları Müdürlüğü 

Disiplin Ve Değerlendirme Kurulu Üyesi ve 

M.C.B.Ü. Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Ahmet ATAÇ’ın katılımı ve TÜBİTAK 4006 İl 

Temsilcisi ve M.C.B.Ü. Demirci Eğitim Fakültesi 

Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Ana 

Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Gülenaz SELÇUK 

tarafından ilimizde görev yapan tüm gönüllü 

öğretmenlerimize TÜBİTAK Bilgilendirme Se-

minerleri gerçekleştirilmiştir. 



 The Districts Meeting was held with 

TÜBITAK 4006 provincial representative under 

the Coordination of the R & D unit of Manisa 

Provincial Directorate In the region of Salihli 

(Alaşehir, Salihli, Selendi, Kula, Ahmetli Turgut-

lu, Demirci, Köprübaşı) and in the region Akhi-

sar (Akhisar, Kırkağaç, Soma, Gordes, saruhanlı, 

Gölmarara) by Gülenaz Selçuk, The Project 

Coordinators in Salihli and Akhisar distircts. 

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Birimi  koordinatörlüğünde  TÜBİTAK 4006 

TÜBİTAK 4006 İl Temsilcisi ve M.C.B.Ü. Demirci 

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim 

Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. 

Gülenaz SELÇUK tarafından Salihli bölgesi 

(Sarıgöl, Alaşehir, Salihli, Selendi, Kula, Ahmet-

li, Turgutlu, Demirci, Köprübaşı) ve Akhisar 

bölgesi (Akhisar, Kırkağaç, Soma, Gördes, Saru-

hanlı, Gölmarmara) olmak üzere Salihli ve Ak-

hisar ilçelerinde proje yürütücüleri ile ilçe top-

lantıları gerçekleştirilmiştir . 



 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.  

 

 In the teaching-learning process, 

Education Information Network (EIN) that was 

designed by General 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.  











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 KAŞCI   ASKE Üye 

Kübra 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 

 

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 

Sosyal Medya Adreslerimiz 
 

https://twitter.com/strateji45 

https://instagram.com/manisa.mem.arge.2018 

https://www.facebook.com/arge45 

 

E-Posta 

arge45@meb.gov.tr 

strateji45@meb.gov.tr 

ab45@meb.gov.tr 

argemanisa@gmail.com 



Tüm hakları Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Saklıdır.  
 

 


