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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 Manisalı-

lar…2018-2019 eğitim öğretim yılını geride 

bıraktık. Güzel duygular ve yeni ümitler ile 

2019-2020 eğitim öğretim yılı için aralıksız,  

çalışmaya devam edeceğiz… Eylül ayında yap-

raklar sararırken başladığımız eğitim öğretim 

yılına bugün başaklar sararırken son vermiş 

bulunuyoruz. Karnelerinizi aldınız. Bu karneler 

neticede hepimizin ortak karnesidir. Unutma-

yalım ki bu karnelerde okulun, velinin ve öğ-

rencinin payına düşen sorumluluklar vardır, 

geride bıraktığımız yılın değerlendirmesini her-

kesin en iyi şekilde yapacağından eminim.  

 Sevgili öğrenciler önümüzde kocaman 

bir tatil dönemi var. Zamanınızı boşa geçirme-

den bol bol eğlenin, dinlenin, kitap okuyun, 

aktivitelere katılın yeni eğitim öğretim yılına 

hazırlanın. Her zaman çocuğunun yanında; 

ona sevgisiyle, ilgisiyle destek olan değerli veli-

lerimize, ayrıca kıymetli meslektaşlarıma gös-

termiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı 

teşekkür ederim. 

 Hedefimiz, milletimizin geleceği  yavru-

larımızı en iyi şekilde geliştirmek; bilimsel ve 

teknolojik anlamda dünyadaki gelişmeleri etki-

leyebilecek yeterlilikte, insanî olarak en güzel 

hasletlere sahip,  ülkesine ve milletine gönül-

den bağlı gençler olarak yetiştirmek olacaktır.  

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verir-

ken, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 

Birimimizin Temmuz 2019 Bülteninin tüm pay-

daşlarımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk’tan 

niyaz ediyor, AR-GE Birimimizde görev yapan 

mesai arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunu-

yor ve siz değerli paydaşlarımızı selamlıyorum. 



 Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tay-

yip ERDOĞAN’ın ifade ettiği üzere; Eğitim 

öğretim sisteminin hedefi,  

 aklıselim,  

 kalbiselim,  

 zevkiselim  

sahibi bireyler yetiştirmek olmalıdır.  

 Sağduyulu, temiz kalpli ve güzeli çir-

kinden ayırt etme yetilerini her daim kulla-

nabilen, mutlu ve yarına güvenle bakan ço-

cuklarımız, gençlerimiz ile gayret ederek bu 

hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanı-

yorum.  

 “Mutlu çocuklar, Güçlü Türkiye” 

2023 Eğitim Vizyonumuzda belirtilen hedef-

lere ulaşmak için nitelikli ve kapsayıcı bir 

anlayış ile projeler üretmeye ve uygulama-

ya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimizin  

ilgi, yetenek ve mizacı doğrultusunda eği-

timden kariyere uzanabilecek, potansiyelini 

gerçekleştirme imkânına kavuşmaları için 

çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. 

 Netice itibariyle şahsım ve AR-GE Biri-

minde görev yapan tüm meslektaşlarım bu 

duygu ve düşünceleri önemsiyor ve faydalı 

eğitim için mübarek bir davanın hizmetkarları 

olarak var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da 

devam edeceğiz. 2018-2019 eğitim öğretim 

yılını tamamlamış olduğumuz bu günlerde he-

deflerimize ve 2023 Vizyonumuza ulaşmak 

için yaptığımız çalışmalar ve projeler ile yolu-

muza devam ediyoruz. Bu duygu ve düşünce-

lerle Temmuz 2019 Bültenimizin hayırlı olma-

sını 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 Temmuz 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 11. si 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 12. 

bültenimizde buluşmak temennisiyle... 

 Ayrıca Temmuz 2019 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. 



Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK, 

İlimizde düzenlenen programda, milletvekille-

ri, iş insanları, hayırseverler, muhtarlar ve STK 

temsilcileriyle bir araya geldi.  

Bakan SELÇUK, 2023 eğitim vizyonu 

kapsamında illere yaptığı ziyaretlerle, sahada-

ki paydaşlarla görüşüp, istişareler yapıp, eği-

timle ilgili konuları geliştirmek istediklerini 

söyledi.   

Minister of National Education Mr. Ziya 

SELÇUK met with MPs, business people, philan-

thropists, mukhtars and NGO representatives in 

the program organized in our city.  

Minister Selçuk said that, within the 

scope of the 2023 vision of education he visits to 

the provinces, meets with stakeholders in the 

field, makes consultations, wants to develop 

issues related to education. 



Bakanımız Sayın SELÇUK, Valilik önün-

de Vali Sayın Ahmet DENİZ, Vali Yardımcıları 

Sayın H. Volkan KÖKSAL, Sayın Ünal ÇAKICI, 

Yunusemre Kaymakamı Sayın Ahmet 

ERDOĞDU, Şehzadeler Kaymakamı Sayın Ce-

mal Hüsnü ÇAYKARA, İl Müdürümüz Sayın 

İsmail ÇETİN, müdür yardımcıları ve şube mü-

dürleri tarafından karşılandı. Bakan SELÇUK, 

programın ardından Valiliğe geçerek Vali Sayın 

DENİZ´den Manisa eğitimi ile ilgili brifing aldı 

ve valilik şeref defterini imzaladı.   

Our Minister Mr. SELÇUK was welcomed 

Governor Ahmet DENİZ in front of the Governor, 

Deputy Governor Mr. H. Volkan KÖKSAL, Mr. Ünal 

ÇAKICI, Yunusemre District Governor Mr. Ahmet 

ERDOĞDU, Şehzadeler District Governor Mr. Ce-

mal Hüsnü ÇAYKARA, Provincial Director Mr. İs-

mail ÇETİN, Deputy Director and Deputy Director. 

After the program, the Minister SELÇUK passed to 

the Governor's Office and received a briefing 

from the Governor of DENİZ about the education 

of Manisa and signed the Governor's Honor Book. 



Bakan SELÇUK,  daha sonra, “Ziya Öğ-

retmenle Buluşma” programı kapsamında eği-

tim yöneticileriyle ve öğretmenlerle bir araya 

geldi. Program öncesi, Manisa Valiliği tarafın-

dan il genelinde uygulanan Kodla(Ma)nisa 

Projesi kapsamında üretilen eserlerin sergilen-

diği alanı gezen Bakan SELÇUK, projede yer 

alan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Ba-

kan Selçuk, daha sonra Kültür Merkezi’ndeki 

Lale Salonu’na geçerek il ve ilçe milli eğitim 

müdürleri, müdür yardımcıları, şube müdürle-

ri, okul müdürleri ve öğretmenlerin katıldığı 

toplantıda mesleki deneyimlerini ve hayat 

tecrübelerini paylaştı.  

The Minister SELÇUK then met with the 

education administrators and teachers within the 

scope of the  Meeting with Ziya Teacher 

”program. Before the program, the teachers and 

students involved in the project were congratu-

lated by the Minister Selçuk browsing the area 

exhibited works; the province of Manisa Gover-

norate implemented by the Code (Ma) nisa Pro-

ject produced. Later, Minister Selçuk went to the 

Lale Hall in the Cultural Center and shared his pro-

fessional and life experiences in the meeting at-

tended by provincial and district national educa-

tion principals, deputy principals, branch manag-

ers, school principals and teachers. 



Bakan SELÇUK, Millî Eğitim Bakanlığı 

olarak; eğitimi, ekonomi ve demokrasiyle bu-

luşturmayı hedefleyen bir bakış açısına sahip 

olduklarını, eğitimi kapalı ortamlarda, sınıflar-

da yapılan bir faaliyet olarak değil, üreten, 

ekonomik bir girişim olarak gördüklerini, tüm 

bu hususları da demokrasiyle taçlandırmak 

istediklerini ifade etti. Eğitimin Türkiye´nin 

milli ödevi olduğunu vurgulayan SELÇUK, gele-

cek için bir eğitim vizyonu oluşturmak istedik-

lerini, şu anki eğitim sistemini zamanın ruhuy-

la yeniden yorumlamak gerektiğini kaydetti.   

 Minister SELÇUK, as the Ministry of National 

Education; stated that they have a point of view 

aiming to bring education together with economy 

and democracy, that they see education as an 

economic enterprise that produces, not as an 

activity in closed environments, in classrooms, and 

that they want to crown all these issues with 

democracy.  

 Emphasizing that Turkey's national  

assignments of Education Selcuk, they want to 

create an educational vision for the future, he noted 

the need to reinterpret the spirit of the times the 

current education system. 



Bakan SELÇUK, Türkiye´de eğitimde 

pek çok başarılı adımlar atıldığına dikkati çe-

kerek, "2003´te Talim ve Terbiye Kurulu Baş-

kanı iken keşke elimizde şu imkânlar da olsa 

dediğimiz her şeye bugün sahibiz. Eğitim siste-

mimiz kötüydü, şimdi biz çok güzel işler yapı-

yoruz demek doğru değil. Geçmişte emeği 

geçen herkese şükran borçluyuz. Geçmişle 

kavga ederek eskiden yapılanları gerekli ge-

reksiz eleştirmememiz gerekiyor." diye konuş-

tu.  Dünyada yaşanan gelişmelerin eğitimin 

yönünü bambaşka bir yöne çevirdiğine işaret 

eden Selçuk, "2040´a gelindiğinde dünya tari-

hinde hiç karşılaşılmadık bir kırılma bizi bekli-

yor, bambaşka bir dünya geliyor. Bugün okula 

başlayan çocuklar dâhil dünyadaki herkesin 

bu tarihlerde büyük bir tıkanma yaşayacağını 

düşünüyorum.” diye ifade etti. 

Ministers SELÇUK, drawing attention to 

discarded many successful steps in education in 

Turkey, , "today we have everything we say 

while I was President Training Board of Educa-

tion if we would have these opportunities in our 

hands. our education system  was bad now 

means that we're doing very good work is not 

right We owe gratitude to all those who have 

contributed to the past, he said. Selçuk; pointed 

out that the developments in the world have 

turned the direction of education into a com-

pletely different direction. When it comes to 

2040, an unprecedented break is waiting for us 

in the history of the world, a totally different 

world is coming. I think that everyone in the 

world, including the children who started school 

today, will experience a big blockage on these 

dates. ”  



 "Eğitim bizim çocuklarımıza kendi dün-

ya görüşlerimizi pompalayacağımız bir araç 

değildir. Eğitim bir gelecek tasavvuru ve tasa-

rımı için bir araçtır. Ancak güçlü bir öğretmen 

şahsiyeti varsa, güçlü bir çocuk şahsiyeti orta-

ya çıkar." dedi ve sınav üzerine kurulu siste-

min düzenlenmesi gerektiğini aktardı. Bakan 

Selçuk, konuşmasını: "Biz bunu düzenleye-

mezsek önümüzde büyük problemler var. Şu-

nu demek istiyorum, biz çocuklarımızın haya-

tını, çocukluğunu ergenliğini bir sınav üzerine 

yazıyoruz. Şimdi şöyle bakıyoruz, eğer biz 

okullarımız arasındaki imkân ve öğrenme ka-

biliyetleri arasındaki farkı azaltmazsak sınavın 

baskısı azalmaz.  Sınav baskısının azalması için 

okullar arasındaki farkı azaltmamız gerek. Bu 

Manisa´nın ödevidir. Manisa imkânı en iyi 

olan okulla en kısıtlı okul arasındaki farkı azal-

tacak." diyerek sonlandırdı. 

"Education is not a means to pump our 

own world views into our children. Education is 

a tool for the imagination and design of the fu-

ture. But if there is a strong teacher personality, 

a strong child personality emerges." he said, and 

the system should be regulated based on the 

exam said. Minister Selçuk, his speech: "We 

have big problems in front of us to edit it. I want 

to say, we are writing our children's life, child-

hood adolescence on an exam. We need to re-

duce the difference between schools to reduce 

this. This is the task of Manisa. Manisa will re-

duce the difference between the best school 

and the most limited school. " he ended. 



 Eğitimin merkezinde öğretmenler oldu-

ğunu hatırlatan SELÇUK, sözlerini şöyle sür-

dürdü: "Asıl olan öğretmendir, öğretmene 

yatırım yapmaktır. Bu yüzden merkezde öğ-

retmen var, onu güçlendirmemiz itibarına iti-

bar katmamız lazım. Tüm bunları, inşallah bu 

süreç içerisinde meslek kanunlarını yaparak, 

bazı özlük haklarını iyileştirerek yapabiliriz. 

Hepsini planladık anlaşmalarını protokolleri 

imzaladık, sektörlerle çalışmaları yaptık ve iş 

başladı, tekerlek dönüyor ve büyük bir ivme 

ile dönecek." Öğretmenleri de dinleyen Bakan 

SELÇUK, program sonunda katılımcılarla öz 

çekim yaptı. Bakan SELÇUK, kendisine hediye 

edilen tabloyu, katılımcılardan en kıdemli öğ-

retmen olan Semra GÜVEN’e hediye etti.  

SELÇUK reminded that to teachers in the 

center of education, "The main thing is teachers 

and to invest in teachers. Therefore, there is a 

teacher in the center, we need to strengthen the 

reputation of our reputation. We hope to do all 

of this, by making some professional rights, im-

proving personal rights. We planned all of them, 

signed the protocols, signed with the sectors 

and started the business, the wheel turns and 

will turn with great momentum. " Minister 

SELÇUK who listened to the teachers, at the end 

of the program made selfie with the partici-

pants. The Minister SELÇUK presented the table 

presented to him to Semra Güven, the most sen-

ior teacher among the participants. 



 Manisa valisi Sayın Ahmet DENİZ'in hi-

mayelerinde, çağın ve geleceğin becerileriyle 

donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına 

sarfedebilen bilime sevdalı, kültüre meraklı ve 

duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirmek 

amacıyla tasarlanan ve 2019-2020 yılında uy-

gulanması planlanan proje ve faaliyetleri de-

ğerlendirme toplantısı Valilik Brifing Salonunda 

gerçekleştirildi.  

 Toplantıya, Vali Yardımcıları Ahmet YIL-

MAZ ve Ünal ÇAKICI, İl Milli Eğitim Müdürü 

İsmail ÇETİN, YİKOB İdari ve Mali Hizmetler 

Müdürü Hilmi POLAT ve Milli Eğitim Müdürlü-

ğü AR-GE Birimi öğretmenleri katıldı.  

2018-2019 eğitim-öğretim döneminde 

yapılan çalışmalar değerlendirilerek, 2019-2020 

eğitim-öğretim dönemi için planlanan proje ve 

faaliyetlerin tanıtımına geçildi. 2019-2020 eğitim

-öğretim yılında uygulanmak üzere hazırlanan 

projeler ile eğitim-öğretimin kalitesini artırmak, 

öğrencilere bilgiye ulaşma yollarını öğretmek, 

eğitim personelinin bilgi ve becerilerini yükselt-

mek, aralarındaki iletişimi ve paylaşımı sağla-

mak, sürekli araştırma, değerlendirme, analiz 

yapmak amacı ile tüm okulları kapsayan 251.509 

öğrenciye, 18.336 eğitimciye ve hayat boyu öğ-

renme ile tüm Manisa halkına ulaşmak hedeflen-

mektedir.   



  Toplantıda; “Manisa Her Yerde Okuyor” 

kampanyası ile okumanın önemine değinen ve 

çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılması gerekti-

ği vurgusu yapan Vali Ahmet DENİZ, Manisa'da 

kütüphanesiz okul kalmaması için çalışmalara baş-

ladı. 

 Geleceğimizi şekillendirmek ve daha güven-

le bakabilmek için önceliğin eğitim olduğunu, kali-

teli bir eğitim için de akademik başarının yanında 

sosyal, kültürel, sportif faaliyetler yönünden öğ-

rencilerin gelişmesi gerektiğini belirten Vali Ahmet 

DENİZ "Okullarımızdaki fiziki mekânları iyileştir-

mek için çalışıyoruz." dedi.  

“Çocuklarımızın daha kaliteli şartlarda eğiti-

me devam etmeleri en büyük arzumuz. 

'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi ile de çocukla-

rımıza kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını kazandı-

rabileceğimiz alanlar oluşturmak istiyoruz." dedi.  



 "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ve Ma-

nisa Valisi Sayın Ahmet DENİZ’in himayeleri ile 

koordine ettiğimiz “Manisa Okuyor” Projemiz  

kapsamında "Manisa Her Yerde Okuyor" et-

kinliği gerçekleştirildi.   

 Etkinlikte, Manisa Valisi Sayın Ahmet 

DENİZ, protokol üyeleri ve 2023 öğrenci, Cum-

huriyet Meydanı'nda kitap okudu. Öğrenciler 

meydanda, "Güneş dünyayı, kitap insanları 

aydınlatır.", "Allah'ın insanlara ilk emri oku-

dur.", "Kitap yolumuzu aydınlatır.", "Kitap var-

sa geleceğin var." yazılı dövizleri açtı.  

 "Manisa Reads Everywhere" was held 

w i t h i n  t h e  s c o p e  " M a n i s a  R e a d s " 

Project ,coordinated with the patronage of 2019 

Prof. Dr. Fuat Sezgin and Manisa Governor Mr. 

Ahmet DENİZ,  

 At the event, Governor of Manisa Ahmet 

DENİZ, members of the protocol and 2023 

students read books in Cumhuriyet Square. In the 

square of the students opened pancards; were 

written  "The sun illuminates the world, the book 

illuminates people.", "Allah reads the first 

commandment of the people.", "The book 

illuminates our way."  



 Vali DENİZ, etkinlikte, okumanın fikir ve 

düşünce zenginliğine katkı sunduğunu söyledi. 

Türkiye'nin daha fazla okuyarak üretmesi ge-

rektiğine işaret eden DENİZ: "Gelişmiş top-

lumların temelinde okuma önemli bir yer tu-

tuyor. Geçmişte medeniyet inşa eden medeni-

yetimizin temelinde kitap ve kütüphane vardı. 

Atalarımızın kalemleri kılıçtan keskin olduğu 

için medeniyet inşa ettiler. Onun için Manisa 

önemli şehir. Çünkü cihan devletine şehzade-

ler yetiştirmiş bir kentten bahsediyoruz. Daha 

fazla çalışıp üretelim ki 2023, 2053 ve 2071 

hedeflerine ulaşalım."  dedi. 

 Governor Deniz, in the event, said that 

reading contributes to the wealth of ideas and 

thoughts. Mr. Deniz pointed out that Turkey 

should produce by reading more than "reading on 

the basis of the developed societies have an 

important place. In the past there were the books 

and libraries of the base our civilization that built 

civilization. Pencils of our ancestors have built 

civilization because it is mightier than the sword. 

For him Manisa is an important city. Because We 

are talking about a city that has trained princes in 

the state of world. we work hard and we reach 

the aims of 2023,2053 and 2071. 



 Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Sayın İs-

mail ÇETİN, “Bir medeniyetin temeli okumak-

tır. Okumayan milletler medeniyet kuramazlar. 

Biz şehrimizde, ailemizde okumayı yaygınlaştır-

mak zorundayız. Yaklaşık 6 bin öğrencimiz, 

öğretmenimiz, vatandaşımız hep birlikte kitap 

okudu. Herkese daha çok kitap okumalarını 

tavsiye ediyoruz” dedi.  Etkinlikte Manisa Valisi 

Sayın Ahmet DENİZ, Şehzadeler Kaymakamı 

Sayın Cemal Hüsnü ÇAYKARA; Yunusemre Kay-

makamı Sayın Ahmet ERDOĞDU, İl Milli Eğitim 

Müdürü Sayın İsmail ÇETİN, protokol üyeleri, 

öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve 

Manisalılar katıldı. 

 İsmail ÇETİN, Manisa Provincial Director of 

National Education said, The basis of a civilization 

is reading. Unread nations cannot establish 

civilization. We have to promote reading in our 

city, in our family. Approximately 6 thousand 

students, teachers, citizens read books together. 

We recommend everyone to read more books.. 

The event was attended by Mr. Ahmet DENİZ, 

Governor of Manisa, Cemal Hüsnü ÇAYKARA, 

Governor of Şehzadeler; Yunusemre District 

Governor Ahmet ERDOĞDU, Provincial Director 

of National Education İsmail ÇETİN, members of 

the protocol, students, teachers, parents and 

Manisa people participated. 



  Manisa Valisi Ahmet DENİZ de, 

öğrencilerle birlikte kitap okudu. Daha sonra 

hep birlikte balonları gökyüzüne bıraktılar.  

 Manisa Governor Ahmet DENİZ, read the 

book with the students. Then they all left the 

balloons in the sky. 



 TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme 

Programı; bilim kültürünün ve iletişiminin top-

lumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırıl-

masını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırıl-

masını ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşi-

min etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçla-

maktadır.   

 TÜBİTAK 4007 Science Festival Support 

Program; It aims to spread the science culture 

and communication to the wider sections of the 

society, to provide scientific knowledge to the 

participants and to comprehend the interaction 

between science and technology through 

activities. 



 Manisa Bilim ve Sanat Merkezi’nin yü-

rütücü kurum olduğu “Haydi Şenliğe Koştur; 

Oyna, Öğren, Oluştur!” isimli projesi, 4007 

Bilim Şenlikleri 2018/2 Çağrı Dönemi kapsa-

mında desteklenmesine karar verilen 50 pro-

jeden biri olmuştur. TÜBİTAK tarafından des-

teklenen proje yerelde Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi, Şehzadeler ve Yunusemre Beledi-

yeleri,  İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım İl Mü-

dürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafın-

dan da desteklenmektedir.  

 Manisa Science and Art Center is the 

executive institution of “Lets Run to Feast ; Play, 

Learn, Create! Proj project has been one of the 

50 projects that will be supported within the 

scope of 4007 Science Festivals 2018/2 Call 

Period. The project supported by TUBITAK is 

supported by Manisa Celal Bayar University, 

Şehzadeler and Yunusemre Municipalities, 

Provincial Directorate of National Education, 

Provincial Directorate of Agriculture and 

Provincial Directorate of Youth and Sports. 



 Bilim şenliğine Şehzadeler ve Yunusemre 

başta olmak üzere diğer ilçe okullarından da 

öğrenciler katılım sağladı. Projenin atölye çalış-

malarında birliktelik sağlamak amacıyla her yaş 

grubu için farklı etkinlikler belirlendi. İlkokul, 

ortaokul ve lise öğrencileri için tasarlanan atöl-

yelerde uygulamalar yapan katılımcılar, yaparak 

yaşayarak yeni deneyimler kazanmış oldu. Şenli-

ğin hedef kitlesi olan 7’den 77’ye tüm halk, şen-

liğe yoğun ilgi gösterdi.  

 Students from other district schools, 

especially Şehzadeler and Yunusemre, participated 

in the science festival. Different activities were 

determined for each age group in order to ensure 

cooperation in the workshops of the project. 

Participants who made applications in the 

workshops designed for primary, secondary and 

high school students gained new experiences by 

doing. All people from 7 to 77, the target audience 

of the festival, showed great interest in the festival. 



 Genel yaş grubu atölyelerinde, her yaş 

grubundan katılımcının etkinlikleri izleyerek 

bilgi edinmesi sağlandı. Uygulamalı bilim ve 

sanat içerikli atölye faaliyetleri, tiyatro, zeka 

oyunları, robotik ve kodlama atölyeleri ve ta-

nıtım stantları, gör-geç etkinlikler, bilim şovla-

rı ve bilim söyleşilerinin yer aldığı toplamda 70 

farklı etkinliğin gerçekleştirildiği bilim şenliği 

24-26 Nisan tarihleri arasında 3 gün boyunca 

devam etmiştir. 

 In general age group workshops, 

participants from each age group were provided 

with information by following the activities. a 

total of 70 different activities such as applied 

science and art workshops, theater, intelligence 

games, robotics and coding workshops and 

promotional stands, late events, science shows   

took place between April 24-26 April. 



Manisa İl Milli Eğitim Müdürlü-

ğü  ve  Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi tarafın-

dan yürütülen "Manisa Sana Kanım Feda Pro-

jesi" Türkiye rekoru ile devam ediyor.  

14 Şubat 2018 tarihinde Manisa İl Mil-

li Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Ege Bölge Kan 

Merkezi arasında imzalanan protokolle uygu-

lanmaya başlayan Manisa Sana Kanım Feda 

Projesi kapsamında bugüne  kadar yaklaşık 

15.500 ünite kan bağışında bulunuldu.  Okul-

ların bir şenlik havası içinde yaptıkları etkinlik-

ler  Manisalılar tarafından büyük destek gör-

dü.  

 "Sacrifice my blood for Manisa Project" is 

applied by Manisa Provincial Directorate of 

National Education and Red Crescent Aegean 

Regional Blood Center  

 On 14th February 2018, 15,500 units of 

blood were donated to date within the scope of 

the "Sacrifice my blood for Manisa Project", 

which was implemented by the protocol signed 

between Manisa Provincial Directorate of 

National Education and Kızılay Aegean Region 

Blood Center. The activities of the schools in a 

festive atmosphere received great support from 

the Manisa people. 



27 Mart 2019 tarihinde düzenlenen 

etkinlikte ülkemizin geleceği olan, minik yü-

reklerinde büyük umutlar taşıyan öğrencileri-

miz, kendilerine verilen  broşürleri anne baba-

larına, akrabalarına, yakınlarına, esnafa ve 

neredeyse tüm Salihli´ye dağıtarak  onları kan 

bağışçısı olmaya ikna etti.  

Ülkemizde kadın kan bağışçısı oranı %

16 iken,  bu kampanyada  %33´ e yükseldi.  

Düzenlenen kampanyada bir günde 

1.473 ünite kan bağışı toplandı.  

Bu rakam ülkemizde Milli Eğitim Mü-

dürlükleri bazında bir günde toplanan en yük-

sek rakamdır. 

 In the event held on March 27, 2019, our 

students, who had great hopes in their hearts, 

who were the future of our country, convinced 

them to be blood donors by distributing the 

brochures given to them to their parents, 

relatives, relatives, shopkeepers and almost all 

citizens of Salihli. 

 While the rate of female blood donors in 

our country was 16%, it rose to 33% in this 

campaign. 

 1,473 units of blood donations were 

collected in one day. 

 This figure is the highest in our country 

collected in a day on the basis of National 

Education Directorates. 



Etkinliğimize katılarak bizlere destek 

olan; Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail ÇE-

TİN´e, Salihli Kaymakamı Levent KILIÇ´a, Ege 

Bölge Kan Merkezi Müdürü Gökay GÖK´e, İl 

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin OKU-

MUŞ´a, Salihli Başsavcısı Hasan UĞURLU´ya, 

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Saim BAŞARAN´a, 

Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dİ-

LEK´e,  Kızılay Ege Bölge Kan Bağışı Planlama 

Sorumlusu Gönül MANDACI´ya,  Manisa Kan 

Merkezi Müdürü İsmet NARDAL´a, Salihli İlçesi 

Okul Müdürleri ve öğretmenlerine, Alaşehir 

ve Kula’dan gelerek  kan veren öğretmenleri-

mize,  Salihli proje koordinatörleri Volkan KAZ, 

İbrahim YAĞAN ve  Ufuk KARABULUT´a, Kızı-

lay Proje sorumlusu Berk ARKAN, Ahmet TUZ-

CU ve Sadık KILIÇKAYA´ya, Gaziantep, Elazığ, 

Ankara ve İzmir- Ödemiş’ten projemize destek 

olmak için gelen Kızılay personeline, Salih-

li´deki tüm öğrencilerimize ve velilerimize... 

kısacası kan vererek can olan tüm bağışçıları-

mıza, Salihli´ye çok çok teşekkür ederiz.  

 By participating in our event to support 

us; Manisa Provincial Director of National 

Education İsmail ÇETİN, Salihli District Governor 

Levent KILIÇ, Aegean Region Blood Center 

Director Gökay GÖK, Deputy Provincial Director 

of National Education Necmettin OKUMUŞ, Sa-

lihli Chief Public Prosecutor Hasan UĞURLU, Sa-

lihli District Police Chief Saim BAŞARAN İsaa, Sa-

lihli District National Education Director İsa Dİ-

LEK, Red Crescent Aegean Region Blood 

Donation Planning Officer Gönül MANDACI, Ma-

nisa Blood Center Director İsmet NARDAL, Salihli 

District School Directors and teachers, teachers 

who come from Alaşehir and Kula , Salihli 

project coordinators Volkan KAZ, İbrahim YA-

ĞAN and Ufuk KARABULUT, Kızılay Project 

Coordinator Berk ARKAN, Ahmet TUZCU and 

Sadık KILIÇKAYA to Gaziantep, Elazığ, Ankara and 

İzmir- Ödemiş staff to support our project, Salih-

li´ to all our students and parents in Turkey ... in 

short, to all our donors ok thank you very much. 



 HAMİ Projesi kapsamında, Cumhuriyet 

Meydanı´nda 2 Nisan Dünya Otizm farkındalık 

günü etkinliği gerçekleştirildi.  

Within the scope of HAMİ Project, April 

2 World Autism Awareness Day event was held 

in Cumhuriyet Square. 



 2023 Vizyon Belgesinde yer 

alan hedefler doğrultusunda Özel Öğretim 

Kurumları Genel Müdürlüğümüz tarafından 

hazırlanan HAMİ Projesinin amacı; resmi ve 

özel okulların etkileşimini artırmak, eğitim 

öğretimde öğrencilerin akademik başarı ve 

sosyal becerilerinin geliştirilmesini sağlamak, 

dezavantajlı resmi okulların özel okullar aracı-

lığı ile desteklenmesini sağlamak, okullardaki 

akademik başarıyı artıracak ortak faaliyetler 

düzenlemek, okullarda veli, öğrenci, öğret-

men iletişimini artırmak, okullar arası sosyal 

ve kültürel etkileşimi artırmaktır.   

Aim of the HAMİ Project which was 

prepared by the General Directorate of Private 

Education Institutions in line with the targets in 

2023 Vision Document; to increase the 

interaction of public and private schools, to 

ensure the development of students' academic 

achievement and social skills in education and 

training, to support disadvantaged public schools 

through private schools, to organize joint 

activities to increase academic achievement in 

schools, to increase the communication between 

parents, students, teachers in schools, social and 

cultural to increase interaction. 



Manisa Acil Tıp Teknisyenleri ve Tekni-

kerleri (Paramedik) Derneği (ATTDER) tarafın-

dan Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkıla-

rıyla gerçekleştirilen “Çocuklar Üşümesin 

Projesi” kapsamında Manisa´da bulunan 11 

okuldaki öğrenciler için hazırlanan toplam 

100 kışlık mont Manisa İl Milli Eğitim Müdür-

lüğü, ATTDER Manisa İl Başkanlığı tarafından 

okul müdürlerine teslim edildi.  

A total of 100 winter coats prepared for 

the students in 11 schools in Manisa were 

delivered to the school principals within the 

scope of the “Children's Light Project  with the 

contributions of the Manisa Provincial 

Directorate of National Education by ATTDER 

Manisa Provincial Directorate. 



 İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salo-

nunda düzenlenen etkinliğe, İl Milli Eğitim 

Müdürü Sayın İsmail ÇETİN, İl Milli Eğitim Mü-

dür Yardımcısı ve AR-GE Birimi yöneticisi Sayın 

Necmettin OKUMUŞ, AR-GE Birimi çalışanları, 

ATTDER Manisa İl Başkanı Sayın Alime 

KOCABEY ve okul müdürleri katıldı. Manisa İl 

Milli Eğitim Müdürü İsmail ÇETİN konuşmasın-

da "Manisa ATTDER’in ihtiyaç sahibi öğrenci-

lerimize kış aylarında üşümemesi için başlattı-

ğı ‘Çocuklar Üşümesin’ projesi kapsamında 

mont ve kaban destekleri için teşekkür ede-

rim. Bu anlamlı faaliyetlerinin artarak devam 

etmesini temenni ediyorum." dedi.  

Provincial Director of National Education 

Mr. İsmail ÇETİN, Provincial Director of National 

Education and R & D Unit manager Mr. Necmet-

tin OKUMUŞ, R & D Unit employees, ATTDER 

Manisa Provincial Chairman Alime KOCABEY and 

school principals attended the event held in the 

meeting hall of Provincial National Education 

Directorate. In his speech İsmail ÇETİN, Director 

of Manisa Provincial Directorate of National 

Education said, "I would like to thank Manisa 

ATTDER for the support of coats and toppers 

within the scope of the‘ Children get cold 

’project initiated by our students in need to 

prevent them from getting cold during the 

winter months. said. 



 Çocuklar Üşümesin kampanyası hakkın-

da bilgi veren ATTDER Manisa İl Başkanı Alime 

KOCABEY ise, Projenin 2015 yılında Genel 

Merkezleri tarafından başlatıldığını söyledi. 

“Manisa İl Başkanlığı olarak ´Çocuklar Üşüme-

sin´ kampanyasını 2 yıldır Manisa Milli Eğitim 

Müdürlüğü´nün de destekleriyle gerçekleşti-

rerek 11 okulda ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye 

mont yardımında bulunduk. Biz aracı olarak 

görev aldık. Montların teminini tamamen 

112´de çalışan arkadaşlarımızın ve gönül dost-

larımızın destekleriyle sağladık" dedi. Konuş-

maların ardından öğrencilere dağıtılacak 

montlar okul müdürlerine teslim edildi.  

Providing information about the Children 

Don't Let Cold campaign ATTDER Manisa 

Provincial Chairman Alime KOCABEY said that the 

project was initiated by the Headquarters in 

2015. Olarak As the Manisa Province Presidency, 

we have carried out the campaign Ü Children's 

Cold ´ with the support of the Manisa Directorate 

of National Education for 2 years, and provided 

assistance to 100 students in need in 11 schools. 

We served as intermediaries. We provided the 

coat completely with the support of our friends 

and friends who work in 112. "After the 

speeches, the coat to be distributed to the 

students was delivered to the school principals. 



Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Birimi olarak 2018-2019 eğitim öğretim 

yılında “Manisa Okuyor Projesi” kapsamında 

ilk kez “Kitap-Lig” faaliyeti düzenlendi. Manisa 

Şehzadeler ve Yunusemre İlçesindeki 30 lise-

nin katıldığı kitap-lig faaliyetine hem öğret-

menler hem de öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.  

Sene başında kitap-lig faaliyeti için 

yönerge ve kitap komisyonu oluşturuldu. 

Okullara yapılan duyurulardan sonra, her okul 

3’er öğrenci ile birlikte takım halinde yarışma-

ya katıldı.  

As the Manisa Provincial Directorate of 

National Education R & D Unit, “Book-League” 

activity was organized for the first time within the 

scope of “Manisa Reading Project 201 in 2018-2019 

academic year. Both teachers and students showed 

great interest in the book-league activity in which 

30 high schools in Manisa Şehzadeler and 

Yunusemre District participated. 

At the beginning of the year, guidelines 

and book commissions were established for book-

league activity. After the announcements made to 

the schools, each school participated in the 

competition together with 3 students. 



Kitap komisyonumuzca belirlenen; 

Suç ve Ceza, Onlar Da İnsandı, Kayıp Aranıyor, 

Kuyucaklı Yusuf, Bir Bilim Adamının Romanı ve 

Osmancık isimli kitapları edebiyat öğretmele-

rinin de desteği ile planlı bir şekilde okuyan 

öğrencilerimiz, 25 Mart ve 22 Nisan 2019 ta-

rihlerinde ilgili kitaplardan sınava girdiler. Bu 

yıl takım sıralamasının yanında teşvik amacıy-

la bireysel sıralama da yayınlandı. Bu yılki ismi 

“Prof. Dr. Fuat Sezgin Kitap Ligi Sezonu” olan 

ligimizde, takım sıralamasında ilk beş derece 

şu şekilde oluştu: Hasan Türek Anadolu Lisesi, 

Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi, Manisa Fen 

Lisesi, Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi, Halit 

Görgülü Anadolu Lisesi... Şampiyon olan Ha-

san Türek Anadolu Lisesi, isimlerinin yazdığı 

plakayı “şampiyonluk kütüğüne” çaktı.  

As determined by our book commission; 

Crime and Punishment, They are also human, Lost 

Wanted, Kuyucakli Yusuf, a Novel of a Scientist 

and Osmancik with the support of literary 

teachers who read the books in a planned way, 

students took the exam on March 25 and April 22, 

2019. In addition to the team ranking this year, an 

individual ranking was also published. This year's 

name is “Prof. Dr. Fuat Sezgin Book League 

Season in our league, the first five degrees in the 

team rankings were as follows: Hasan Türek 

Anatolian High School, Şehzadeler Gediz 

Anatolian High School, Manisa Science High 

School, Dündar Çiloğlu Anatolian High School, 

Halit Görgülü Anatolian High School.  Champion 

Hasan Türek Anatolian High School , 

"championship index" flashed the plate of their 

names . 



 Bireysel sıralamada ise Şehzadeler Ge-

diz Anadolu Lisesi, Hasan Türek Anadolu Lisesi 

ve Muradiye Lisesi ilk üç dereceyi aldı. Birey-

sel sıralamada derece alan öğrencilerimiz 

ödüllendirildi. 

 Takımlarda ilk üç dereceyi elde edenle-

re kupa ödülleri verilirken, 4. olan okulumuza 

“İlk Emir: Oku”, 5. olan okulumuza da şanlı 

ordumuzun El Bab operasyonu sırasında şehit 

olan, Türk Hava Kuvvetleri mensubu Şehit Fur-

kan Yavaş özel ödülü verildi.  

In the individual ranking, Şehzadeler Ge-

diz Anatolian High School, Hasan Türek Anatolian 

High School and Muradiye High School received 

the first three degrees. The students who were 

awarded individual rankings were awarded. 

Trophy awards were given to the winners 

of the first three teams in the teams, while the 4 

th school was awarded the “First Order: Read” 

and the 5 th school was given the special award 

of Şehit Furkan Yavaş, a member of the Turkish 

Air Force, who was martyred during the Al Bab 

operation. 



 Sıralamada ilk beşte yer alan takımları-

mızın yanı sıra, Süper Lig’de yarışmaya hak 

kazanan diğer okullarımız da şu şekilde oluştu: 

Muradiye Anadolu Lisesi, Çukurova Kimya 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Manisa Sos-

yal Bilimler Lisesi, TOBB Bülent Koşmaz Fen 

Lisesi, Manisa TOKİ Çok Programlı Lisesi, 

TBMM 85. Yıl Çok Programlı Lisesi ve Güzel 

Sanatlar Lisesi... 

 Önümüzdeki yıl Kitap Lig’de yer alacak 

tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyo-

ruz. 

In addition to the top five teams in the 

ranking, the other schools that were qualified to 

compete in the Super League were as follows: 

Muradiye Anatolian High School, Çukurova 

Chemistry Vocational and Technical Anatolian 

High School, Manisa Social Sciences High School, 

TOBB Bülent Koşmaz Science High School, Mani-

sa TOKİ High School, TBMM 85. Yıl Multi-

Program High School and Fine Arts High 

School ... 

We wish success to all of our teams that 

will be in Book League next year. 



 Değişen iklim şartlarında çiftçimizin da-

ha bilinçli tarım yapması, tarımda kaliteyi ve 

verimliliği yükseltmesi, ihtiyaç duyulan ürünle-

ri doğal ortamda çevreyi koruyarak yetiştir-

mesi amacıyla; projemizin birinci aşamasında 

köylere gidilerek muhtarla görüşme yapılmış-

tır. Köydeki ekilen alan ve  ürün hakkında ya-

pılan keşif çalışmasının ardından İkinci  aşa-

mada İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat mühendis-

leriyle köyde tarım ve çevre kursları verilmiş-

tir. Üçüncü aşamada ise mühendislerle tarla-

da uygulama yapılmıştır. Dördüncü aşamada 

hasat zamanında ürün ekilen alanın ürün kali-

tesi, bir önceki yılla karşılaştırılmıştır. Böylece 

çevre duyarlılığının izlenmesi sağlanmıştır.  

In order to increase the quality and 

productivity of agriculture and to protect the 

environment in the natural environment, the 

farmer needs to grow more conscious under the 

changing climate conditions. In the first phase of 

our project, the village headman was 

interviewed. In the second stage, agricultural and 

environmental courses were given in the village 

with the agricultural engineers of the District 

Directorate of Agriculture. In the third stage, 

application was made in the field with the 

engineers. In the fourth stage, the product 

quality of the field where the crop was planted at 

the time of harvest was compared with the 

previous year. Thus, environmental sensitivity 

monitoring was ensured. 



 Bu projenin uygulanmasıyla birlikte çift-

çilerimizin değişen iklim şartlarına uyum sağ-

ladığı, ürünlerinde verimliliğin arttığı, ürünleri-

ni doğal ortamda yetişerek ekolojik dengeyi 

korudukları görülmüştür. Ayrıca müdürlüğü-

müzün açtıkları tarım kursları ve çevre kursla-

rıyla öğrendikleri yeni bilgileri daha önce doğ-

ru olarak bildikleriyle karşılaştırmaktadırlar. 

Bilinçli tarımla birlikte ürün artışını görmekte-

dirler. Değişen iklim şartlarına karşı tedbir ala-

bilmektedirler. Doğal ürün yetiştirmenin pa-

zarlamada kolaylık sağladığını fark etmişlerdir. 

Ürün çeşitliliğin artması, alternatif ürünlere 

yönelmesi sonucu ekilemeyen  alanın azaldığı-

nı görmüşlerdir. 

With the implementation of this project, it 

has been seen that our farmers are adapting to 

changing climatic conditions, the productivity of 

their products increases,their products are grown in 

natural environment and they maintain ecological 

balance.Inaddition,they compare the new 

knowledge they have learned with the agricultural 

courses and environmental courses that our 

directorate opened with the ones they know 

correctly before. They see an increase in crops with 

conscious agriculture. They can take measures 

against changing climate conditions. They have 

realized that growing natural products provides 

convenience in marketing. They found that the 

increase in product diversity and the shift to 

alternative products led to a decrease in the non-

cultivated area. 





 Bakanlığımız, Strateji Geliştirme Hiz-

metleri 18.07.2018 tarihli, 16702371 sayılı 

resmi yazı ve 2018/16 sayılı genelge, yazı 

ekinde yer alan 2019-2023 SP Hazırlık Progra-

mında “Millî Eğitim Bakanlığı da toplumun 

taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa önem 

veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, 

hesap veren, şeffaf ve etkin bir kamu yapılan-

masının gereği olarak “Stratejik Yönetim” 

yaklaşımını gerek merkez ve taşra teşkilatın-

da gerekse okul boyutunda benimsemiş ve 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu gereğince mali saydamlık, hesap ver-

me zorunluluğu, stratejik planlama ve perfor-

mans esaslı bütçeleme gibi esasları uygula-

maya başlamıştır.  

 Ministry of National Education, Strategy 

Development Services dated 18.07.2018, 

numbered 16702371 and the circular numbered 

2018/16, annexed to the 2019-2023 SP Preparation 

Program “The Ministry of National Education is 

sensitive to the demands of the society, giving 

importance to participation, clarified the objectives 

and priorities, As a requirement of an accountable, 

transparent and effective public structuring, 

“Strategic Management” approach has been 

adopted both in the central and provincial 

organization and in the school dimension and in 

accordance with the Public Financial Management 

and Control Law No. 5018, principles such as 

financial transparency, accountability, strategic 

planning and performance-based budgeting. 

started to apply. 



 Bu doğrultuda Millî Eğitim Bakanlığı, 

kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat 

ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde 

geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluştu-

rarak,  stratejik amaçlarını ve ölçülebilir he-

deflerini saptayarak, performanslarını önce-

den belirlenmiş olan göstergeler doğrultu-

sunda ölçerek ve bu sürecin izleme ve değer-

lendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yön-

temlerle 2015-2019 yıllarını içeren stratejik 

planını hazırlamış ve bu planı kamuoyu ile 

paylaşmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı bu planı ile 

kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kali-

tede sunulabilmesi için bütçeleri ile program 

ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik 

planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile perfor-

mans göstergelerine dayandırmıştır.  

 Cumhurbaşkanlığı Yüz Günlük Eylem 

Planı’nda “2019-2023 dönemine ilişkin stra-

tejik plan çalışmalarının kasım ayı sonunda 

tamamlanacak şekilde başlatılması istenilmiş-

tir.” denilmektedir. 

 In this context, the Ministry of National 

Education, by forming the mission and vision for 

the future within the framework of the 

development plans, programs, relevant 

legislation and the basic principles adopted, 

determining the strategic goals and measurable 

targets, measuring the performances in 

accordance with the predetermined indicators 

and using the participatory methods to monitor 

and evaluate this process in 2015. - Prepared its 

strategic plan covering the years of 2015 and 

shared this plan with the public. With this plan, 

the Ministry of National Education allocates 

budgets and program and project resources for 

the provision of public services at the desired 

level and quality; strategic plans, annual goals 

and targets and performance indicators. 

 The Presidential Hundred Day Action Plan 

states that stratejik the strategic plan for the 

2019-2023 period should be initiated in a way to 

be completed by the end of November. ” 



Bu kapsamda başlatılan Manisa İl Mil-

li Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 SP Çalışmaları 

AR-GE Birimi ve şubelerimizin özverili ve titiz 

çalışmaları ile hazırlanmıştır.  

Bakanlık kontrolünden sonra Manisa 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik 

Planı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ile de 

paylaşılmış ve 2023 hedefleri doğrultusunda 

belirlenen amaç, hedef, performans göster-

geleri ve performans hedefleri tüm okul / 

kurumlarımız tarafından benimsenmiştir. 

 In this context, the Manisa Provincial 

Directorate of National Education 2019-2023 SP 

Studies have been prepared with the devoted 

and meticulous efforts of our R & D Unit and our 

branches. 

 After the control of the Ministry, the Mani-

sa Provincial Directorate of National Education 

2019-2023 Strategic Plan was also shared with 

our District National Education Directorates and 

the goals, targets, performance indicators and 

performance targets determined in line with the 

2023 targets were adopted by all of our schools / 

institutions. 



Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Ko-

ordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Strateji ve Ko-

ordinasyon Müdürlüğü tarafından 01.02.2019 

tarihinde tebliğ edilen yazı gereği Manisa İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi öğret-

menleri tarafından ilimizdeki kurum ve kuru-

luşların “2018 Yılı Değerlendirme Raporları”nı 

hazırlamalarına yardımcı olunmuştur. 

 Manisa Provincial Directorate of National 

Education was assisted by the R & D Unit 

teachers of the Manisa Provincial Directorate of 

National Education to prepare Değerlendirme 

2018 Assessment Reports gere by the Manisa 

Provincial Directorate of National Education. 



Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Birimi PEK Ekibi Türkiye Ulusal Ajansı tara-

fından kabul edilen Erasmus+ kapsamında 

‘START IN Developing Inclusive and 

Innovative Entrepreneurship Education in 

Europe’ (BAŞLA-Avrupa'da kapsamlı ve yeni-

likçi girişimcilik eğitimi geliştirme) adlı projeyi 

yürütmektedir. Erasmus+ KA201 kapsamında 

kabul edilmiş olan proje, girişimciliğin eğitimi 

konulu ulus ötesi stratejik ortaklık projesidir. 

Kabul edildiği 2017 tarihinin yüksek bütçeli 

projelerden biri olan projede 7 ülkeden 8 or-

tak bulunmaktadır. (Türkiye, İspanya, İngilte-

re, Yunanistan, İrlanda, Polonya, Finlandiya) 

Bu ortaklık kapsamında fikri çıktı olarak 

ECVET eğitim programı, online öğrenme plat-

formu, 2 adet dijital uygulama ve eğitim mo-

deli hazırlanacaktır. Fikri çıktılar için çalışma 

programları ve yenilikçi fikirler ulus ötesi top-

lantılarda ortaklarca tartışılarak belirlenmek-

tedir. Projenin koordinatörü Manisa İl Milli 

Eğitim Müdürlüğüdür. 

 AR-GE Birimi PEK Ekibinin koordinatörlü-

ğünde yürütülen bu projenin kapasite geliştirme 

toplantısı Yunanistan’ın Girit adasında yapıldı.  

 5 gün süren toplantıda ilk olarak proje yö-

netimi ve Türkiye Ulusal Ajansına sunulacak ra-

porla ilgili bilgi verildi. Daha sonra 8 ortak ülkenin 

katkılarıyla fikri çıktı olarak hazırlanmış olan Eği-

tim Müfredatı, Eğitim Modülü ve e-Öğrenme plat-

formu değerlendirildi. Ayrıca bu fikri çıktıların 

pilotlama aşamasına gelindiği için Girit’in Hanya 

şehrinde 43 öğretmenle workshop yapıldı.  

 Bir sonraki fikri çıktı olan mobil uygulama 

hakkında, bu uygulamanın kullanıcılara nasıl ulaşı-

lacağı ve neler içereceği üzerine ortaklara bilgi 

verildi.  

 Bir sonraki toplantının Polonya’nın Rzeszow 

kentinde, 22-25 Eylül 2019 tarihleri arasında ya-

pılması planlanarak toplantı sonlandırıldı. 



 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 

Birimi olarak MEB Öğretmen Yetiştirme ve 

Geliştirme Genel Müdürlüğünün Mesleki Geli-

şim Programları çerçevesinde 24 öğretmeni-

mize, Manisa Şehzadeler Gediz Anadolu Lise-

sinde "Proje Hazırlama Yöntem ve Teknikleri 

 Kursu" düzenledik. 18 - 22 Mart 2019 tarihleri 

arasında 22 ders saatinden oluşan kursu ta-

mamlayan tüm öğretmenlerimiz, kurumların-

da oluşturulacak AB ve yerel projelerin yazıl-

masında doğrudan katkı verebileceklerdir.  

 As a Research and Development Unit of 

Manisa Provincial Directorate of National 

Education, within the framework of Vocational 

Development Programs of General Directorate of 

Teacher Training and Development, 24 teachers 

were given "Project Preparation Methods and 

Techniques" in Manisa Şehzadeler Gediz 

Anatolian High School. 

  All the teachers who completed the course 

which consists of 22 course hours between 18 - 

22 March 2019 will be able to directly contribute 

to the writing of EU and local projects to be 

established 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


Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Birimi tarafından öğretmenlere; proje ha-

zırlama konusunda bilgilerini artırarak ku-

rumlarında proje yazma konusunda 

farkındalık oluşturmak, projeleri üretme ve 

yürütme kapasitesini artırmak, bilgi ve yeter-

liklerini geliştirmek amacıyla  “Proje Hazırla-

ma Yöntem ve Uygulamaları Kursu” düzen-

lenmiştir.  

 Manisa Provincial Directorate of National 

Education R & D Unit by teachers; artır Project 

Preparation Methods and Applications Course 

amacıyla was organized in order to increase 

awareness of project preparation, to raise 

awareness in project writing, increase the 

capacity to produce and execute projects, and 

improve their knowledge and competencies. 



Kurs 25 Şubat – 1 Mart tarihlerinde 

farklı okullardan gelen öğretmenlerin katılı-

mıyla gerçekleştirilmiştir.  

Proje türleri, proje hazırlama süreçle-

ri, projelere fon sağlayan kuruluşlar ve sosyal 

sorumluluk projeleri gibi konularda eğitim 

verilmiştir.  

Eğitimi alan öğretmenlerimizde eği-

timle ilgili ulusal ve uluslararası proje hazırla-

ma, proje sonuçlarından yararlanma ve uygu-

lama becerileri konusunda bilgilerini artırarak 

proje yazma konusunda farkındalık oluşturul-

muştur.  

 The course was held on 25 February - 1 

March with the participation of teachers from 

different schools. 

 Training was given on topics such as 

project types, project preparation processes, 

funders and social responsibility projects. 

 The awareness of the teachers about the 

project has been raised by increasing their 

knowledge about preparing national and 

international projects, benefiting from project 

results and application skills. 





 Awareness of societies about their 

culture, history and nature is meaningful when 

they start from an early age. We are not aware 

of the national history, natural beauties and 

culture of our province due to lack of publicity 

and awareness. 

Starting from this point of view, the Benim My 

City is My Home Project ”was launched in order 

to enable students living in Manisa to get to 

know Manisa closely. 

 Toplumların yaşadıkları kültür, tarih ve 

doğaya karşı bilinçlendirilmesi erken yaşlardan 

başladığında anlamlıdır. Tanıtım, farkındalık 

eksikliğinden dolayı ilimizin milli tarihinin, do-

ğal güzelliklerinin ve kültürünün farkında deği-

liz.  

 Bu noktadan hareketle, Manisa’da yaşa-

yan öğrencilerin Manisa’yı yakından tanımala-

rını sağlamak amacıyla “Şehrim Benim Evim 

Projesi” hayata geçirilmiştir. 



Projemizin amacı Manisa ilimizin tarihi-

ni ve kültürünü bilen, onlara sahip çıkan ve ge-

lecek kuşaklara aktarabilecek yeterli donanıma 

sahip olan öğrenciler yetiştirmektir. Proje baş-

langıcında eğitim alan ve gönüllü turizm elçiliği 

yapan Nihal Akçura Otelcilik ve Turizm Meslek 

Lisesi öğrencilerinin rehberliğinde ilimizdeki 

ortaokullarda okuyan 5.sınıf öğrencileri Manisa 

ili ve ilçelerinin tarihi ve doğal güzelliklerini gez-

mektedir. Aynı zamanda meslek lisesi öğrenci-

lerine kendilerini gösterme, yeteneklerini sergi-

leme, özgüven, sorumluluk duygularını güçlen-

dirme imkanı sağlayarak öğrencilerimizin mes-

leklerini işin mutfağında öğrenmelerine yar-

dımcı olmak da projemizin amacıdır. 

 The aim of our project is to educate the 

students who know the history and culture of Ma-

nisa province, who own them and have enough 

equipment to transfer them to future 

generations. Under the guidance of Nihal Akçura 

Hotel and Tourism Vocational High School 

students who are educated at the beginning of 

the project and who work as a voluntary tourism 

ambassador, 5th grade students who study in 

secondary schools in our city visit the historical 

and natural beauties of Manisa province and 

districts. At the same time, it is the aim of our 

project to help our students learn their 

professions in the kitchen by providing them with 

the opportunity to show themselves to the 

vocational high school, to show their talents, to 

strengthen their feelings of self-confidence and 

responsibility. 



 With the “My City is My Home Project 

implemented in the 2018 - 2019 academic year 

prepared by the R & D Unit of the Manisa 

Provincial Directorate of National Education, 5th 

grade students from secondary schools in our 

province visited the historical and touristic 

places of Manisa. Within the scope of the 

project, the central districts of Manisa, Şehzade-

ler and Yunusemre were visited in November. 

The second part of our project was visited in 

Kula-Salihli and Akhisar districts in March-April. 

With the project, 920 students visited the 

historical and touristic places and historical sites 

of Manisa and got information. 

Manisa  İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Birimince hazırlanan 2018 – 2019 eğitim-

öğretim yılında uygulanan “Şehrim Benim 

Evim Projesi”  ile  ilimizdeki ortaokullarda oku-

yan 5.sınıf öğrencileri Manisa’nın tarihi ve tu-

ristik yerlerini gezmişlerdir. Proje kapsamında  

Kasım ayında Manisa’nın merkez ilçeleri Şeh-

zadeler ve Yunusemre gezilmiştir. Projemizin 

ikinci kısmı  Mart – Nisan aylarında ise Kula-

Salihli ve Akhisar ilçelerimiz gezilmiştir. Proje-

miz ile 920 öğrencimiz Manisa’nın tarihi ve 

turistik yerlerini, ören yerlerini gezip bilgi sa-

hibi olmuşlardır. 



 Our project has been applied to 5th 

grade students in 17 districts and it is a study 

that can be spread about the promotion of our 

country and throughout the country. The 

students went back to their favorite places 

with their families. Students will have the 

impression and feelings of the trips; painting, 

composition and poetry. Social ties between 

students and the culture of democracy were 

tried to be strengthened. The project will 

contribute to the establishment of the 

philosophy of lifelong learning. 

Projemiz 17 ilçede 5. Sınıf öğrencileri-

ne uygulanmış olup, ülke genelinde ve ülkemi-

zin tanıtımı konusunda yaygınlaştırılabilecek 

bir çalışmadır. Öğrenciler gezi anında çok be-

ğendikleri yerlere aileleri ile birlikte tekrar 

gitmişlerdir. Öğrenciler gezilere ait izlenim ve 

duygularını; resim yaparak, kompozisyon ve 

şiir yazarak dile getirmişlerdir.  Öğrenciler ara-

sı sosyal bağlar ve demokrasi kültürü güçlen-

dirilmeye çalışılmıştır. Proje ile yaşam boyu 

öğrenme felsefesinin yerleşmesine katkıda 

bulunulacaktır. 



 “My City My Home Project Yarış was 

prepared in order to help our students get to 

know the city of Manisa and its districts, to 

comprehend our national history, our national 

culture, to realize the historical, cultural and 

natural richness of the environment they live 

in, to protect them, to strengthen the feelings 

of brotherhood, unity and solidarity within the 

competition. 

Öğrencilerimizin Manisa ilimizi ve ilçeleri-

ni tanımaları, milli tarihimizi, milli kültürümü-

zü kavramaları, yaşadıkları çevrenin tarihi, 

kültürel ve doğal zenginliklerinin farkına var-

maları, sahip çıkmaları, yarışma heyecanı içe-

risinde kardeşlik, birlik ve beraberlik duygula-

rının pekişmesi amacıyla “Şehrim Benim Evim 

Projesi Bilgi Yarışması Faaliyeti” hazırlanmıştır.  



 The competition was held among the 5th 

grade students in 17 districts of Manisa. 

 School winners were selected in the 

competitions held in schools and district winners 

were selected in the competitions held between 

schools. In the semi-finals held in the 

coordinating districts with the participation of 

the district winners; Akhisar Şehit Serdar Denizer 

Religious Secondary School, Salihli Dr. İlhan 

Varank İmam Hatip Secondary School, Sarıgöl 

Atatürk Secondary School and Şehzadeler Karaoğ-

lanlı Secondary School were finalists. 

Yarışma Manisa’nın 17 ilçesinde ortaokul 

5.sınıflar arasında uygulanmıştır.  

Okullarda düzenlenen yarışmalarla okul 

birincileri, okullar arasında düzenlenen yarış-

malarla da ilçe birincileri seçilmiştir. İlçe birin-

cilerinin katılımıyla koordinatör ilçelerde yapı-

lan yarı finalde; Akhisar Şehit Serdar Denizer 

İmam Hatip Ortaokulu, Salihli Prof. Dr. İlhan 

Varank İmam Hatip Ortaokulu, Sarıgöl Atatürk 

Ortaokulu ve Şehzadeler Karaoğlanlı Ortaoku-

lu finale kalmıştır.  



 The final was held on 03.05.2019 Friday 

at the Provincial Directorate of National 

Education Additional Building. At the end of 

the contest consisting of 20 noble 10 spare 

questions Salihli Prof.. Dr. İlhan Varank İmam 

Hatip Secondary School came first. Şehzadeler 

Karaoğlanlı Secondary School, Akhisar Şehit 

Serdar Denizer Secondary School, and Sarıgöl 

Atatürk Secondary School came fourth. 

 For the last four years, 18.265 students 

from across the province participated in the 

“City My Home Project Quiz” activity. 

 Final, 03.05.2019 Cuma günü İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü Ek Binası’nda  yapılmıştır. 

20 asil 10 yedek sorudan oluşan yarışma so-

nunda Salihli Prof. Dr. İlhan Varank İmam Ha-

tip Ortaokulu birinci olmuştur. Yarışma da 

Şehzadeler Karaoğlanlı Ortaokulu ikinci, Akhi-

sar Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaoku-

lu üçüncü ve Sarıgöl Atatürk Ortaokulu dör-

düncü olmuştur.  

Dört yıldır devam “Şehrim Benim Evim 

Projesi Bilgi Yarışması” faaliyetine bu yıl ilimiz 

genelinde bulunan 18.265 öğrenci katılmıştır.  



 

  The plays prepared by our schools were 

staged in Manisa Metropolitan Municipality City 

Theater with our project "Manisa's Stars on Stage" 

coordinated by the R & D Department of the 

National Education Directorate. The project, which 

was carried out in cooperation with the Directorate 

and Şehzadeler and Yunusemre Municipalities, Ma-

nisa Addiction Prevention and Healthy Living 

Association (MASDER) and within the scope of the 

Cooperation Protocol in Education, played an 

important role in protecting young people from 

harmful habits. 

Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi-

mizce koordine edilen "Manisa'nın Yıldızları 

Sahnede" projemizle birlikte okullarımızın ha-

zırladığı oyunlar Manisa Büyükşehir Belediyesi 

Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi. Müdürlüğü-

müz ile Şehzadeler ve Yunusemre Belediyeleri, 

Manisa Bağımlılığı Önleme ve Sağlıklı Yaşam 

Derneği (MASDER) işbirliğinde ve Eğitimde İş-

birliği Protokolü kapsamında yürütülen proje 

gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan korunma-

sında önemli bir rol oynadı.  



  At the beginning of the 2018-2019 

academic year, it was decided to carry out the 

project together with Manisa Metropolitan 

Municipality, Yunusemre and Şehzadeler 

Municipalities, Manisa Anti-Addiction Association 

and the works were started. The governorship of 

Manisa gave great support to the project. 8 

teachers and 92 students from 6 schools 

participated in the project. The students who 

rehearsed at the appropriate time until the 13th - 

17th of May, which we set as Theater Week, 

worked with great devotion with the guidance of 

our leading teachers. 

2018-2019 Eğitim öğretim yılı başında 

Manisa Büyük Şehir Belediyesi, Yunusemre ve 

Şehzadeler Belediyeleri, Manisa Bağımlılıkla 

Mücadele Derneği ile birlikte projenin yürütül-

mesine karar verildi ve çalışmalara başlandı. 

Manisa Valiliğimiz de projeye büyük destek 

verdi. Toplam 6 okuldan 8 öğretmenimiz ve 92 

öğrencimiz projemize katıldı. Tiyatro Haftası 

olarak belirlediğimiz 13 – 17 Mayıs tarihlerine 

dek uygun zamanlarında prova yapan öğrenci-

lerimiz lider öğretmenlerimizin yönlendirmesi 

ile birlikte büyük bir özveri ile çalıştılar.  



 Within the scope of the project, TOBB 

Bulent Kosmaz Science High School “Your 

Mother is an Angel,  13 on 13.05.2019; Şehit 

Ömer Halisdemir Secondary School “Uhh, That 

Teenagers; On 15.05.2019, the 85th year of the 

Turkish Grand National Assembly ÇPAL 

“Painter”; In 16.05.2019, ISE Vocational and 

Technical Anatolian High School “Cross-Stitch”; 

Şehzadeler Gediz Anatolian High School 

performed “those were the days” and Manisa 

Social Sciences High School Peace from 

Aristophones. 

Proje kapsamında 13.05.2019’da TOBB 

Bülent Koşmaz Fen Lisesi  “Senin Annen Bir 

Melekti Yavrum”; 14.05.2019’de Şehit Ömer 

Halisdemir Ortaokulu “Ah Şu Gençler”; 

15.05.2019’da TBMM 85. Yıl ÇPAL “Boyacı”; 

16.05.2019’da İMKB Mesleki ve Teknik Anado-

lu Lisesi “Kanaviçe”; Şehzadeler Gediz Anadolu 

Lisesi “Hey Gidi Günler” ve 17.05.2019’de Ma-

nisa Sosyal Bilimler Lisesi “Aristophones’ten 

Barış” isimli oyunlarını sergilediler.  



  The Festivali Theater Festival en organized 

by Manisa Provincial Directorate of National 

Education (MEM) R & D Unit and organized by 

Manisa Addiction Prevention and Healthy Living 

Association (MASDER) and Yunusemre 

Municipality attracted great attention. 

 The award ceremony took place in 10 

categories hosted by MASDER President Şule UY-

GUR and his wife President Rıfat Emin UYGUR, 

Deputy Governor of Manisa Volkan KÖKSAL, 

Provincial Director of İŞKUR, Provincial Director of 

Labor and Social Services Murat KONAN, 

Provincial Director of National Education Necmet-

tin OKUMUŞ, Manisa Metropolitan Municipality 

Head of Culture Department Fırat ÖZCAN, 

Yunusemre Municipality Public Relations 

Manager Elif BİNİCİ, Manisa Organized Industrial 

Zone Board Chairman Advisor Nihat AKYOL, 

Democrat Journalists and Writers Association 

President Hakan ÖZEN, TOBB Bulent Koşmaz 

Science High School, TBMM 85. Yıl Programmed 

Anatolian High School, ISE Vocational and 

Technical Anatolian High School, Şehzadeler Ge-

diz Anatolian High School, Manisa Social Sciences 

High School, Şehit Ömer Halisdemir Secondary 

School principals, teachers and students 

 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) 

AR-GE Birimizce koordine edilen ve Manisa 

Bağımlılığı Önleme ve Sağlıklı Yaşam Derneği’-

nin (MASDER), Yunusemre Belediyesi gibi bir 

çok kuruluşun desteği ile düzenlediği ‘Tiyatro 

Festivali’ büyük ilgi gördü.  

 Tiyatro Festivali’nin MASDER Başkanı 

Şule UYGUR ve eşi Başkanı Rıfat Emin 

UYGUR’un ev sahipliğinde 10 kategoride ger-

çekleşen ödül törenine Manisa Vali Yardımcısı 

Volkan KÖKSAL, İŞKUR İl Müdürü Alattin AS-

LAN, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü 

Murat KONAN, Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı 

Necmettin OKUMUŞ, Manisa Büyükşehir Bele-

diyesi Kültür Daire Başkanı Fırat ÖZCAN, 

Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü 

Elif BİNİCİ, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yö-

netim Kurulu Başkan Danışmanı Nihat AKYOL, 

Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Baş-

kanı Hakan ÖZEN, TOBB Bülent Koşmaz Fen 

Lisesi, TBMM 85. Yıl Çok Programlı Anadolu 

Lisesi, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 

Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi, Manisa Sos-

yal Bilimler Lisesi, Şehit Ömer Halisdemir Orta-

okulu okul müdürleri, öğretmenleri ve öğrenci-

leri katıldı. 



  MASDER President Şule UYGUR in his 

speech describing the activities of my 

association after the iftar dinner, the children of 

the high school and the middle school in the 

Theater Festival, which was held in order to 

protect children from all kinds of addictions and 

educate healthy individuals from all kinds of 

addiction, took stage in Manisa Metropolitan 

Municipality City Theater with a total of 6 plays, 

Manisalılar and theater fans are very happy 

with the interest in the festival, he said. Şule 

UYGUR, “Our teachers and students prepared 

with great effort and devotion for 6 months, 

took the stage, put forward a successful 

performance, we thank them very much for 

these wonderful shows. 

 Now, we are bringing our success awards 

to the owners in this exciting special night. ” 

 MASDER Başkanı Şule UYGUR iftar ye-

meği sonrasında yaptığı derneğim faaliyetlerini 

anlatan konuşmasında toplumun geleceği olan 

çocukları her türlü bağımlılıktan korumak ve 

sağlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla gerçekleş-

tirilen Tiyatro Festivali kapsamında 5 lise ve 1 

ortaokulun tiyatro kolu öğrencilerinin toplam-

da 6 oyunla Manisa Büyükşehir Belediyesi Şe-

hir Tiyatrosu’nda sahne aldığını, Manisalıların 

ve tiyatroseverlerin festivale gösterdiği ilgiden 

büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Şule UY-

GUR, “Öğretmen ve öğrencilerimiz büyük bir 

çaba ve özveri ile 6 ay boyunca hazırlandılar, 

sahne aldılar, başarılı bir performans ortaya 

koydular, bu harika gösteriler için kendilerine 

çok teşekkür ederiz.  

 Şimdi biz de bu heyecan dolu özel gece-

de başarı ödüllerimizi sahipleri ile buluşturuyo-

ruz”dedi. 



  Ömer Halisdemir Secondary School, 

TOBB Bülent Koşmaz Science High School, Social 

Sciences High School, TBMM 85. Yıl Multi-

Program High School, Şehzadeler Gediz 

Anatolian High School and İMKB Vocational and 

Technical Anatolian High school students and 

teachers took part. We know they owe a debt 

of thanks for their selfless and successful work. 

  İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biri-

mimizce koordine edilen "Manisa'nın Yıldızları 

Sahnede" projemizde Ömer Halisdemir Ortao-

kulu, TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi, Sosyal 

Bilimler Lisesi, TBMM 85. Yıl Çok Programlı 

Lisesi, Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi ve 

İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci 

ve öğretmenleri görev aldı. Kendilerine özverili 

ve başarılı çalışmaları için teşekkürü bir borç 

biliyoruz. 



 In addition, we would like to thank all the 

institutions, school administrators and teachers 

who supported our project and our students 

who are the stars of the future who really 

perform at the highest level. 

 Ayrıca projemize destek veren tüm ku-

rumlarımıza, okul idareci ve öğretmenlerine ve 

gerçekten üst düzey performans sergileyen 

geleceğin yıldızları öğrencilerimize de teşekkür 

ediyoruz. 



  In order to give our students the habit of 

reading and at the same time to introduce the 

beautiful works of literature to our students; 

Our poets, novels, essays and studies 

contributing to the culture, art and literature of 

the university were brought together with our 

students. 

 With the writer's meeting organized in 

schools; to be an individual who expresses 

himself in writing and contributes to the future 

of the country with his ideas and to create the 

idea of becoming a writer in our youth.  

 Our Writers; Zeynep KAHRAMAN FÜZÜN, 

Ali URAL, Murat YANIK Polinas Vocational and 

Technical Anatolian High School students came 

together in two sessions and an interview prog-

ram on-Being a Literate ”was organized and 25 

teachers and 375 students participated in the 

program. 

 Öğrencilerimize okuma alışkanlığı 

kazandırmak ve aynı zamanda da edebiyatımı-

zın güzel eserlerini öğrencilerimizle tanıştırmak 

amacıyla; kültürüne, sanatına, edebiyatına 

şiirleri, romanları, denemeleri ve incelemele-

riyle katkıda bulunan yazarlarımız öğrencileri-

mizle bir araya getirildi. 

Okullarda düzenlenilen yazar buluşma-

sı ile gençlerimizin; yazarlarla buluşması, ken-

dini yazıyla ifade eden ve ülkenin geleceğine 

fikirleriyle katkı sağlayan bir birey olmaları ve 

gençlerimizde yazar olma fikrinin oluşmasını 

sağlamak amaçlanmıştır.  

Yazarlarımızdan; Zeynep KAHRAMAN 

FÜZÜN, Ali URAL, Murat YANIK Polinas Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile iki otu-

rum halinde bir araya gelerek “Okur-Yazar Ol-

mak” konulu söyleşi programı düzenlenmiş ve 

söyleşi programına 375 öğrenci 25 öğretmen 

katılmıştır. 



  By providing literacy meetings, our 

students get information about authorship in 

the interviews and learn the features that an 

author should have; to give them the 

awareness that they can become writers in the 

future. 

 With the participation of 616 students, 

56 administrators and teachers affiliated to 

Şehzadeler and Yunusemre District National 

Education Directorate, 6 Manisalı Author Zey-

nep KAHRAMAN FÜZÜN ü was held in the scope 

of the project. an interview program on 

“Literature and Reading ında was organized to 

introduce the authors and to gain the habit of 

lifelong reading. 

Okur-yazar buluşmaları ile, yapılan 

söyleşilerde öğrencilerimizin yazarlıkla ilgili 

bilgi edinmesini, bir yazarda olması gereken 

özellikleri öğrenmesini sağlayarak; onlara ileri-

de yazar olabilecekleri bilincini aşılamak amaç-

lanmaktadır.  

Proje kapsamında düzenlenen 

“Manisalı Yazar Zeynep KAHRAMAN FÜZÜN ile 

Söyleşi Günü”ne Şehzadeler ve Yunusemre İlçe 

Milli eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi / özel 

ortaöğretim kurumlarımızda eğitim gören 616 

öğrenci, 56 İdareci ve öğretmenin de katılımı 

ile dilimizin gelişmesi ve korunması için, öğren-

cilerimizden başlayarak toplumun tüm kesim-

lerinde yazarları tanıtmak ve  ömür boyu oku-

ma alışkanlığını kazandırmak konularında 

“Edebiyat ve Okumak” konulu söyleşi programı 

düzenlendi. 



  Our author, who made speeches due to the 

Library Week held between 25-30 March every 

year, had the opportunity to have a pleasant 

conversation with the students. R & D Unit 

teachers from the schools affiliated to Şehzadeler 

District Directorate of National Education; İsmet 

İnönü Vocational and Technical Anatolian High 

School, Manisa High School for Girls Imam Hatip 

Anatolian High School, Manisa High School, Şehza-

deler Gediz Anatolian High School, TBMM 85. Yıl 

Multi-Program Anatolian High School, Özel Özel 

Hedef Basic High School, Individual Basic High 

School, Dundar from our schools affiliated to 

Yunusemre District National Education Directorate 

Çiloğlu Anatolian High School, Fatih Anatolian High 

School, Manisa Cumhuriyet Anatolian High School, 

Manisa Hasan Türek Anatolian High School, Halit 

Görgülü Anatolian High School, Mehmet Akif Ersoy 

Anatolian High School, Polinas EML students, 

school administrators and teachers attended. 

 25 - 30 Mart tarihleri arasında her yıl 

yapılan Kütüphaneler haftası sebebiyle söy-

lemlerde bulunan yazarımız öğrencilerle keyifli 

sohbet ve söyleşi yapma imkânı buldu. Söyleşi 

programına AR-GE Birimi öğretmenleri,  Şehza-

deler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul-

larımızdan; İsmet İnönü Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi, Manisa Kız İmam Hatip Anado-

lu Lisesi, Manisa Lisesi, Şehzadeler Gediz Ana-

dolu Lisesi, TBMM 85. Yıl Çok Programlı Ana-

dolu Lisesi,  Özel Özel Hedef Temel Lisesi, Birey 

Temel Lisesi, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Mü-

dürlüğüne bağlı okullarımızdan Dündar Çiloğlu 

Anadolu Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi, Manisa 

Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Manisa Hasan 

Türek Anadolu Lisesi, Halit Görgülü Anadolu 

Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, 

Polinas EML öğrencileri, okul idarecileri ve öğ-

retmenleri katıldı. 



  It is evident that the effective use of 

libraries in our schools by students and the 

habit of reading books should be improved. It 

will be possible to gain reading habits with a 

reading move starting from schools. Our 

existing libraries and non-library schools to 

create a library and to ensure the effective use 

of reading habits in this direction will be made 

awareness and awareness studies will be 

effective. On the one hand, while students are 

given the excitement of reading books, on the 

other hand, public awareness and inclusion in 

this awareness will be effective in terms of 

support. With this project, which will be 

implemented in our schools, first of all, 

awareness of reading will be created through 

activities that make our students love reading 

books. 

Okullarımızdaki kütüphanelerin öğren-

ciler tarafından etkin kullanımın sağlanması ve 

kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi gerek-

tiği aşikardır. Okullardan başlayan bir okuma 

hamlesi ile okuma alışkanlığı kazandırılması 

mümkün olabilecektir. Mevcut kütüphaneleri-

miz ve kütüphanesi olmayan okullarımızın kü-

tüphane oluşturulması ve etkin kullanımının 

sağlanması için okuma alışkanlığı kazandırılma-

sı bu yönde yapılacak farkındalık ve bilinçlen-

dirme çalışmaları etkili olacaktır. Bir taraftan 

öğrencilere kitap okuma heyecanı kazandırılır-

ken, diğer yandan halkın bilinçlendirilerek bu 

farkındalığa dahil edilmesi destek açısından 

etkili sonuç verecektir. Okullarımızda uygula-

nacak olan bu proje ile öncelikle öğrencilerimi-

ze kitap okumayı sevdirme etkinlikleri ile oku-

ma konusunda farkındalık oluşturulacaktır. 



  In this context; The necessary feasibility 

studies were carried out in 30 schools in our 

province to determine the areas to be established 

libraries. With the support of related departments 

of vocational high schools, studies were started 

on library equipment. 

Bu kapsamda; ilimizde belirlenen 30 

okulumuzda gerekli fizibilite çalışmaları yapıla-

rak kütüphane kurulacak alanların tespit edil-

mesi sağlandı. Meslek liselerimizin ilgili bölüm-

lerinin de desteği alınarak kütüphane donanı-

mı konusunda çalışmalar başlatıldı. 



  The importance of reading, popularizing 

reading, enriching vocabulary, enabling 

students to exhibit behaviors that will be 

exemplary to the society, gaining understanding 

and telling skills, creating reading awareness for 

the students, reading books in our schools for 

20 minutes. Seminars and informational 

meetings on Yol Ways of Gaining Reading 

Habits and the Importance of Reading were 

held. 

Kitap Okumanın Önemi, kitap okuma-

nın sevdirilmesi, sözcük dağarcığının zenginleş-

tirilmesi, öğrencilerimizin topluma örnek ola-

cak davranışlar sergilemelerinin sağlanması, 

anlama ve anlatma becerilerinin kazandırılma-

sı, kitap okuma farkındalığının oluşturulması, 

öğrencilere hızlı okuma tekniklerinin kazandı-

rılması amacıyla okullarımızda her gün dönü-

şümlü olarak 20 dakika kitap okuma etkinliği 

yapılırken, “Okuma Alışkanlığını Kazandırma 

Yolları ve Okumanın Önemi” konulu seminer 

ve bilgilendirme toplantıları yapıldı. 



  Vocational training is of great importance 

for the training of qualified human resources 

that our country needs. It is aimed that our 

young people in vocational high schools will 

work in order to improve their technical and 

social skills while they are at school and prepare 

them better for life, while the disadvantaged 

and needy schools will also benefit as a field of 

application. In this context, us Vocational and 

Technical Anatolian High Schools deki students 

in Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar, Salihli, Tur-

gutlu districts; 

-Hygiene education 

- Renovation and repair in schools 

-Professional introductory meetings 

- Hair cutting and care 

subjects have applied in the field. 

 Mesleki eğitim ülkemizin ihtiyacı olan 

nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için bü-

yük önem taşımaktadır. Meslek liselerindeki  

gençlerimizin okul sıralarındayken teknik ve 

sosyal becerilerini geliştirecek çalışmalarda 

bulunmaları, hayata daha iyi hazırlanmalarını 

sağlarken dezavantajlı, ihtiyaç sahibi okulları-

mızın da uygulama alanı olarak fayda sağlama-

sı hedeflenmiştir. Bu bağlamda  Yunusemre , 

Şehzadeler, Akhisar, Salihli, Turgutlu ilçeleri-

mizdeki “Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri “ 

öğrencilerinin  diğer okullara – kurumlara; 

 -Hijyen Eğitimi 

 -Okullarda tadilat ve onarım 

 -Mesleki tanıtım toplantıları 

 -Saç kesimi ve bakımı  

konularını sahada uygulamışlardır. 



  It is aimed to strengthen the feelings of 

responsibility, to provide professional and 

personal development, to help students learn 

their professions in the kitchen of the work by 

demonstrating their talents while applying 

these subjects in the field. Within the scope of 

the project, in accordance with the demands of 

the Social Assistance Directorate of Şehzadeler, 

the defective wheelchair belonging to our 

disabled citizen was made ready and ready for 

use by Remzi FiDAN and his electronic teacher 

Kamil UMUR and his students. Throughout the 

year, “Vocational and Technical High Schools 

metal carried out metal works and repairs of 

the garden and export walls of various schools. 

 Bu konuları sahada uygulayan öğrencile-

rimize yeteneklerini sergilerken, sorumluluk 

duygularını güçlendirmek, mesleki ve kişisel 

gelişim sağlamak, toplum yararına çalışarak 

mesleklerini işin mutfağında öğrenmelerine 

yardımcı olmak amaçlanmıştır.  Proje kapsa-

mında Şehzadeler Sosyal Yardımlaşma Müdür-

lüğünün talepleri doğrultusunda engelli vatan-

daşımıza ait arızalı tekerlekli sandalyenin Ma-

nisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-

Elektronik Teknolojisi Alan şefi Remzi FİDAN ve 

Elektronik Öğretmeni Kamil UMUR ile öğrenci-

leri tarafından bakımı yapılmış ve kullanıma 

hazır hale getirilerek teslim edilmiştir. 

“Mesleki ve Teknik Liseler”  tarafından yıl bo-

yunca çeşitli okulların bahçe ve ihata duvarları-

nın metal işleri ve onarımları yapılmıştır.  



  Within the framework of the 2023 

Education Vision Document of the Ministry, we 

aim to transform the Special Education Area, 

which is an important part of the education 

system, into a quality-oriented structure, to 

implement innovative practices, and to increase 

social solidarity and integration between private 

and official schools. The Hami Project, prepared 

by the General Directorate of Private Education 

Institutions in line with the targets in the 2023 

Vision Document, was introduced in our city with 

a meeting attended by all Private School 

Founder / Founding Representatives and Private 

School Principals and the Hami Project was 

initiated in our city. 

Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyon Belge-

si çerçevesinde eğitim sisteminin önemli bir 

parçası olan Özel Öğretim Alanının, önümüz-

deki süreçte kalite odaklı bir yapıya dönüşme-

sine, yenilikçi uygulamaların hayata geçirilme-

sine,  özel okullar ile resmi okullar arasındaki 

sosyal dayanışmayı ve bütünleşmeyi artırmaya 

yönelik çalışmalar hedeflenmektedir. 2023 

Vizyon Belgesinde yer alan hedefler doğrultu-

sunda Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlü-

ğümüz tarafından hazırlanan Hami Projesi ili-

mizde, tüm Özel Okul Kurucu / Kurucu Temsil-

cileri ve Özel Okul Müdürlerinin katıldığı bir 

toplantı ile tanıtılmış ve Hami Projesi ilimizde 

başlatılmıştır.  



  After the presentation of the project by 

our R & D Unit teacher Güler ÖZKALKAN, Nec-

mettin OKUMUŞ, Deputy Director of National 

Education and R & D Unit answered the 

questions asked about the project and 

informed the participants. 

Toplantıda AR-GE Birimi öğretmenimiz 

Güler ÖZKALKAN tarafından yapılan proje su-

numunun ardından, İl Milli Eğitim Müdür Yar-

dımcımız ve AR GE Birimi Yöneticimiz Sayın 

Necmettin OKUMUŞ proje hakkında sorulan 

soruları cevaplamış ve katılımcıları bilgilendir-

miştir. 



  The objective of the Hami Project, whose 

aim is to increase the interaction of public and 

private schools, to improve the academic 

success and social skills of students in education 

and training, to positively increase the 

interaction between official and private schools, 

to support disadvantaged public schools through 

private schools, and to promote academic 

success in schools. to increase communication 

between parents, students and teachers in 

schools and to increase social and cultural 

interaction between schools. 

Amacı resmi ve özel okulların etkileşi-

mini artırmak, eğitim öğretimde öğrencilerin 

akademik başarı ve sosyal becerilerinin gelişti-

rilmesini sağlamak olan Hami Projesi’nin he-

defleri resmî ve özel okullar arasındaki etkileşi-

mi olumlu yönde artırmak, dezavantajlı resmi 

okulların özel okullar aracılığı ile desteklenme-

sini sağlamak, okullardaki akademik başarıyı 

artıracak ortak faaliyetler düzenlemek, okullar-

da veli, öğrenci, öğretmen iletişimini artırmak, 

okullar arası sosyal ve kültürel etkileşimi artır-

maktır. 



  The scope of the project has been 

determined by the MoNE General Directorate of 

Private Education Institutions as official / private 

all kindergartens, primary schools, secondary 

schools, high schools and equivalent schools in our 

province. The target group of the project is the 

students, parents, teachers and administrators of 

all public and private schools in Manisa. 

 The project was prepared by the General 

Directorate of Private Education Institutions of our 

Ministry. Within the framework of the 2023 

Education Vision, we aim to transform the private 

education field, which is an important part of the 

education system, into a more flexible and quality-

oriented structure in the coming period. 

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel 

Müdürlüğü tarafından projenin kapsamı ilimiz-

deki resmî / özel tüm anaokulu, ilkokul, ortao-

kul, lise ve dengi okullar olarak belirlenmiştir. 

Projenin hedef kitlesi Manisa’daki tüm resmî 

ve özel okulların öğrencileri, velileri, öğret-

menleri, idarecileridir.  

Proje Bakanlığımız Özel Öğretim Ku-

rumları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlan-

mıştır. 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde eği-

tim sisteminin önemli bir parçası olan özel öğ-

retim alanının, önümüzdeki süreçte daha es-

nek ve kalite odaklı bir yapıya dönüşmesine 

yönelik çalışmalar hedeflenmektedir.  



  Private education, which develops in 

accordance with international standards, will 

assume a supporting and developing function 

for all public / private schools. The Hami Project 

has been prepared in line with the objectives of 

the 2023 Vision Document: ”Cooperation 

between private and public education 

institutions will be supported for the 

implementation of innovative practices.” The 

goal of the project; to increase the interaction 

of public and private schools, to improve the 

academic achievement and social skills of 

students in education and training. The 

protocols signed between the public and 

private schools within the scope of the project 

are one (1) year, but they may extend the 

protocol for a period of one year each time they 

deem necessary at the end of the Protocol date. 

Uluslararası standartlar gözetilerek 

gelişen bir özel öğretim, resmi / özel tüm okul-

lar için destekleyici ve geliştirici bir işlev üstle-

necektir. 2023 Vizyon Belgesinde yer alan 

“Yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine 

yönelik özel ve resmi eğitim kurumları arasın-

da işbirliği desteklenecektir.” ve “Özel okullar 

ile resmi okullar arasındaki sosyal dayanışma 

ve bütünleşmeyi arttırmak için ortak proje ve 

platformlar oluşturulacaktır.” hedefleri doğrul-

tusunda Hami Projesi hazırlanmıştır. Projenin 

amacı; resmî ve özel okulların etkileşimini ar-

tırmak, eğitim öğretimde öğrencilerin akade-

mik başarı ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi-

ni sağlamaktır. Proje kapsamında resmi ve özel 

okullarımız arasında imzalanan protokoller bir 

(1) yıllık olmakla beraber tarafların Protokol 

tarihi bitiminde gerekli gördükleri takdirde her 

defasında protokolü 1 yıl süre ile uzatabilirler.  



  The objectives of the project are; 1. To 

increase the interaction between public and 

private schools in a positive way, 2. To ensure 

that disadvantaged public schools are supported 

through private schools, 3. To organize joint 

activities to increase academic success in 

schools, 4. To increase the communication 

between parents, students and teachers in 

schools, and increase cultural interaction. 

 Projenin hedefleri; 1. Resmî ve özel 

okullar arasındaki etkileşimi olumlu yönde ar-

tırmak, 2. Dezavantajlı resmi okulların özel 

okullar aracılığı ile desteklenmesini sağlamak, 

3. Okullardaki akademik başarıyı artıracak or-

tak faaliyetler düzenlemek, 4. Okullarda veli, 

öğrenci, öğretmen iletişimini artırmak, 5. Okul-

lar arası sosyal ve kültürel etkileşimi artırmak-

tır. 



 TUBITAK 4006 Science Fairs support prog-

ram, encouraging 5th-12th grade students to 

realize scientific studies, contributing to 

scientific approach skills, presenting the 

opportunity to prepare projects for each 

student at different cognitive, affective and 

psychomotor levels, and gaining the skills of 

research techniques, reporting and 

presentation skills. aims to provide students 

with new environment and opportunities for 

project preparation in collaboration, to provide 

scientific studies and findings to students by 

realizing solutions to real life questions and 

problems, and to reach the aims of 

disseminating scientific approach skills. 

 TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları destekleme 

programı ile 5 - 12. sınıf öğrencilerinin bilimsel 

çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik 

edilerek bilimsel yaklaşım becerilerine katkı 

sağlanması, farklı bilişsel, duyuşsal ve 

psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje 

hazırlama fırsatının sunulması, araştırma tek-

niklerinin, raporlamanın ve sunum becerileri-

nin tabana yayılarak öğrencilere kazandırılma-

sı, öğrencilerin işbirliği içerisinde proje hazırla-

ma konusunda yeni ortam ve olanakların sağ-

lanması, gerçek hayattaki soru ve sorunlara 

çözüm bulunmasında bilimsel çalışmaların ve 

bulguların yaparak yaşayarak öğrencilere ka-

zandırılması ve bilimsel yaklaşım becerilerinin 

yaygınlaştırılması amaçlarına ulaşılmasını he-

deflemektedir. 



 100 official secondary and high schools of 

our Directorate applied to TÜBİTAK 4006 Science 

Fairs.  

 56 applications were accepted and TÜBİ-

TAK 4006 Science Fairs were held in the schools 

where the application was accepted. The revised 

projects announced in May will continue to be 

implemented in the 2019-2020 academic year. 

 Müdürlüğümüze bağlı 100 resmi ortao-

kul ve lisemiz TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına 

başvurmuştur.  

 56 başvurumuz kabul edilmiş ve başvu-

rusu kabul edilen okullarda TÜBİTAK 4006 Bi-

lim Fuarları gerçekleştirilmiştir. Mayıs ayında 

açıklanan revize projeler de 2019-2020 eğitim 

öğretim yılında gerçekleştirilmeye devam ede-

cektir. 



 28 projects prepared by 118 students 

under the leadership of 20 female teachers in the 

TÜBİTAK 4006 Science Fair opened in Mehmet 

Suphi Egemen Secondary School in Yunusemre 

district of Manisa received great admiration. 

 TUBITAK 4006 Science Fair opened in Meh-

met Suphi Egemen Secondary School where 28 

projects were exhibited on a wide range of 

subjects ranging from mathematics to science, 

social projects and history projects was opened by 

protocol members after the demonstration 

ceremony and the folk dance team of the school. 

 Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Meh-

met Suphi Egemen Ortaokulunda açılan TÜBİ-

TAK 4006 Bilim Fuarında 20 kadın öğretmenin 

önderliğinde 118 öğrenci tarafından hazırlanan 

28 proje büyük beğeni topladı.  

 Matematikten Fen alanına, Sosyal proje-

lerden tarih projelerine kadar pek çok çeşitli 

konuda 28 projenin sergilendiği Mehmet Suphi 

Egemen Ortaokulunda açılan TÜBİTAK 4006 

Bilim Fuarı, ahilikte şed kuşanma töreni proje 

gösterisi ve okulun halk oyunları ekibin göste-

risinin ardından protokol üyeleri tarafından 

açıldı. 



 Science fairs are one of the learning 

methods that contribute to the education of 

individuals who are willing, curious, researcher 

and conscious to learn. Science fairs allow 

young minds to grasp the importance of science 

and realize the functioning of many theoretical 

knowledge in real life. Such activities are the 

result of imagination and revealing things. The 

primary purpose of educational institutions is to 

prepare the ground for the concrete emergence 

of this imagination. A total of 28 projects in the 

fair, 118 students under the supervision of 20 

teachers showed selfless work. 

 Bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak 

eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesi-

ne katkı sağlayan öğrenme metotlarından biri-

dir. Bilim fuarları genç beyinlerin bilimin öne-

mini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek ya-

şamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür 

etkinlikler hayal gücü ile bir şeyleri ortaya çı-

karmanın sonucudur. Eğitimi kurumlarını ön-

celikli amacı da bu hayal gücünün somut ola-

rak ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Fu-

arda toplam 28 projeyi 118 öğrencimiz 20 da-

nışman öğretmenin nezaretinde özverili çalış-

malarını ortaya koydu.  



 Yayakırıldık Village Reşat Öztürk 

Secondary School, which is a village school that 

provides education between the mountains of 

Akhisar and Gördes districts, which is 

approximately 90 km away from Manisa, 

exhibited TÜBİTAK 4006 Science Fair with 10 

projects. 

 TÜBİTAK 4006 Science Fairs; It makes a 

significant contribution to students' self-

development, to support their attitudes 

towards science positively, to learn by living, 

and to educate researchers. 

Manisa'ya yaklaşık 90 km uzaklıkta 

Akhisar ile Gördes ilçelerimizin dağlarının ara-

sında eğitim veren, bir köy okulu olan 

Yayakırıldık Köyü Reşat Öztürk Ortaokulu 10 

proje ile TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarını okulların-

da sergilemişlerdir.  

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarının; bilim-

le toplumu buluşturmada okullarda fuar sergi-

leyerek, öğrencilerin öz gelişimine, bilime karşı 

olan tutumlarını olumlu yönde desteklemeye, 

yaparak yaşayarak öğrenmeye, araştırmacı 

bireyler yetiştirmeye önemli katkı sunmakta-

dır. 





 893 projects from the İzmir Region were 

submitted to the 2019 TÜBİTAK Inter-secondary 

Research Projects Competition held by TÜBİTAK, 

the Scientific and Technological Research Council 

of Turkey (TÜBİTAK), and the first 100 projects 

were exhibited in the İzmir Regional Exhibition. 

With the success of our students in the Aegean 

Region Exhibition, Manisa Science and Art Center 

affiliated to our directorate took part in the first 

100 with 3 projects. As of March 2017, more than 

700 administrators and more than 2000 teachers 

were informed to the schools and institutions 

affiliated to our Directorate with the seminars 

organized by TÜBİTAK Middle School and High 

Schools Competition and TÜBİTAK 4000 Codes 

seminars and training programs organized by the 

R & D Unit of Manisa Provincial Directorate of 

National Education. As a result of our studies on 

TÜBİTAK, it has been observed that the interest 

and application rates of the schools and 

institutions in our province have increased in ge-

neral. 

 TÜBİTAK, Bilim İnsanı Destek Programla-

rı Başkanlığınca bu yıl 13.si düzenlenen 2019 

yılı TÜBİTAK Ortaokullar Arası Araştırma Proje-

leri Yarışması’na İzmir Bölgesi’nden 893 proje 

başvurmuş ve İzmir Bölge Sergisinde ilk 100 

proje sergilenmiştir. Ege Bölge Sergisinde öğ-

rencilerimizin başarısıyla müdürlüğümüze bağ-

lı Manisa Bilim ve Sanat Merkezi olarak 

ilk 100’de 3 projeyle  yer almıştır. İlimizde Mü-

dürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarımıza Mart 

2017 tarih itibariyle Manisa İl Milli Eğitim Mü-

dürlüğü AR-GE Birimi koordinatörlüğünde ya-

pılan TÜBİTAK Ortaokul ve Liseler Arası Yarış-

ma ve TÜBİTAK 4000’li Kodlar seminerleri ve 

eğitim programlarıyla  700 civarında idareci ve 

2000’den fazla öğretmene bilgilendirme yapıl-

mıştır.  TÜBİTAK ile ilgili çalışmalarımızın neti-

cesinde ilimizdeki okul ve kurumların genel 

olarak TÜBİTAK Projelerine ilgi ve  başvuru 

oranlarında artış olduğu görülmüştür. 



 Grade 5 students Yasin ÇOBAN and Fevzi 

Taylan OK, Danışman Acid Rain Protection 

System ”and Physics teacher Metin DERİNKAYA, 

Ph.D. With the project “Özkütlemetre KAL of 

KALIPÇI, our students were able to stand out 

from 893 projects and succeeded in winning the 

3rd prize with two different projects in 

technology design and physics in İzmir Region. 

The project in Electrostatic Chimney System ğı 

of our students Rıfat Arda BİÇER and Yusuf Ta-

mer AKYOL, which was provided by Science 

Teacher Selman ÜLKER as the consultant 

teacher, was greatly appreciated by the 

participants of the exhibition. 

 Danışman öğretmenliğini Fen Bilgisi Öğ-

retmeni Selman ÜLKER’ in yaptığı, 5. Sınıf öğ-

rencileri Yasin ÇOBAN ve Fevzi Taylan OK adlı 

öğrencilerimizin projesi “Asit Yağmurlarından 

Korunma Sistemi” ve danışman öğretmenliğini 

Fizik öğretmeni Metin DERİNKAYA’ nın yaptığı, 

6. Sınıf öğrencileri Zeynep ÇEŞMECİ ve Melike 

Sude KALIPÇI adlı öğrencilerimizin projesi 

“Özkütlemetre” ile  893 proje arasından sıyrıla-

rak İzmir Bölgesinde teknoloji tasarım  ve fizik 

alanlarında 2 ayrı  projeyle 3. lük ödülü kazan-

ma başarısı gösterdiler.  

 Danışman öğretmenliğini Fen Bilgisi Öğ-

retmeni Selman ÜLKER’ in yaptığı,  Rıfat Arda 

BİÇER ve Yusuf Tamer AKYOL adlı öğrencileri-

mizin projesi “Elektrostatik Baca Sistemi” ser-

giye katılanların büyük beğenisini kazan-

dı.                                    



 Manisa Science High School Sports Hall 

Manisa Science High School Science Fair and 

Project Exhibition was opened within the scope 

of TÜBİTAK 4006 science fairs support program. 

Manisa Science High School students and 

consultant teachers prepared by the Science Fair 

Manisa Governor Ahmet DENİZ, Deputy 

Governor Mr. Ahmet YILMAZ and Mr. Ünal ÇAKI-

CI, Yunusemre Governor Mr. Ahmet ERDOĞDU, 

CBU Deputy Dean of the Faculty of Arts and 

Science, Mr. İsmail ÇETİN, Provincial Deputy 

Director of National Education and R & D Unit 

Manager Mr. Necmettin OKUMUŞ, Yunusemre 

District Director of National Education Mr. Recep 

ŞENGÜL, province and district protocol 

members, school principals, teachers and 

students attended. 

 Manisa Fen Lisesi Spor Salonunda TÜBİ-

TAK 4006 bilim fuarları destekleme programı 

kapsamında Manisa Fen Lisesi Bilim Fuarı ve 

Proje Sergisi  açıldı. Manisa Fen Lisesi öğrenci-

leri ve danışman öğretmenleri tarafından ha-

zırlanan Bilim Fuarına Manisa Valisi Sayın Ah-

met DENİZ, Vali Yardımcıları Sayın Ahmet YIL-

MAZ ve Sayın Ünal ÇAKICI, Yunusemre Kayma-

kamı Sayın Ahmet ERDOĞDU, CBÜ Fen Edebi-

yat Fakültesi Dekan Yardımcısı Kamil ŞİRİN, İl 

Milli Eğitim Müdürü Sayın İsmail ÇETİN, İl Milli 

Eğitim Müdür Yardımcısı ve AR-GE Birimi Yöne-

ticimiz Sayın Necmettin OKUMUŞ, Yunusemre 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Recep ŞENGÜL, 

il ve ilçe protokol üyeleri, okul müdürleri, öğ-

retmenler ve öğrenciler katıldı.   



 The aim of the fair is to direct students to 

research and creative thinking, to prepare the 

environment and conditions in which those 

interested in scientific and technological 

developments and innovative discoveries and 

social problems will work, and thus to train 

future scientists who can produce new 

information and prepare projects. 

 Fuarın amacının öğrencileri araştırmaya 

ve yaratıcı düşünmeye yöneltmek, bilimsel ve 

teknolojik gelişmeler ile inovatif buluşlara ve 

sosyal problemlere ilgi duyanların çalışacakları 

ortam ve koşulları hazırlamak, böylelikle yeni 

bilgiler üretebilen, projeler hazırlayabilen gele-

ceğin bilim insanlarını yetiştirmek olduğu bildi-

rildi. 



 The program began with a moment of si-

lence and the reading of the National Anthem. At 

the Science Fair, 30 projects in the fields of 

physics, chemistry, biology, mathematics, 

language and literature, history, geography and 

computers were exhibited under the supervision 

of 62 students and 17 advisor teachers. After the 

folk dance show and ribbon cutting, science fair 

stands were visited. 

 Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’-

nın okunmasıyla başladı. Bilim fuarında fizik, 

kimya, biyoloji, matematik, dil ve edebiyat ile 

tarih, coğrafya ve bilgisayar alanlarında toplam 

30 projeyi 62 öğrencimizin, 17 danışman öğ-

retmeninin nezaretinde, özverili çalışmaları ile 

ortaya koydukları proje çalışmaları sergilendi. 

Halk Oyunları gösterisi ve kurdele kesiminden 

sonra bilim fuarı stantları gezildi. 



 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 

Özden KABAK   ASKE Üye 

Serap AY   ASKE Üye 

Züleyha SAKAOĞLU  ASKE üYE 

Sümeyye EROĞLU  ASKE Üye 

Abdulnasır ŞİMŞEK  ASKE Üye 

Türker YAĞMUR  ASKE Üye 

Tuğçe KAŞCI   ASKE Üye 

Kübra ÇELEBİ   PEK Üye 

Mehmet Emin SOFUOĞLU PEK Üye 

Mine AYYILDIZ  ASKE 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.  
 

 


