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 Aydınlık yarınların güvencesi olan sevgili 

öğrencilerim, her fidanı sevgiyle büyüten fedakâr 

öğretmen arkadaşlarım, kültür ve medeniyetin 

başkentinde yaşayan değerli Manisalılar… 

 2019 yılını geride bıraktık. Güzel duygular 

ve yeni ümitler ile 2020 eğitim yılının ilk günlerini 

yaşıyoruz.  

 Bizler hep birlikte çocuklarımızın geleceği 

için, Bakanlığımızın 2023 Vizyon Belgesi hedefleri 

doğrultusunda, daha güçlü bir Türkiye için, hatta 

daha yaşanılır bir dünya için var gücümüzle çalış-

maya devam etmeliyiz.  

 Bilimin rehberliğinde; teknolojiyi yakalamış, 

milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, vatanı-

na ve milletine sadık ve  yararlı, çalışkan,  sadece 

kendini değil  bütün yaratılmışlara sahip çıkan 

vicdanlı, bilinçli ve iradeli bireyler yetiştirme gay-

reti büyük önem arz etmektedir. Öğretmenlik bit-

meyen bir sevda; bir ömür süren bir gönüllülük; 

karşılık beklemeksizin verilen emek; vatanını , mil-

letini kendinden önce düşünmek; hiç tanımadığı 

bir hayatın güzelleşmesi için çabalamak ve bir ço-

cuğun gülümsemesiyle ödüllenmektir. Biz, bu 

duygu ile çalışırsak inanıyorum ki ilimizin eğitim 

kalitesi de artmaya devam edecektir. 

 Hedefimiz, Milletimizin geleceğini  yavrula-

rımızı en iyi şekilde geliştirmek; bilimsel ve tekno-

lojik anlamda dünyadaki gelişmeleri etkileyebile-

cek yeterlilikte, insanî olarak en güzel hasletlere 

sahip,  ülkesine ve milletine gönülden bağlı genç-

ler olarak yetiştirmek olacaktır.  

 Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son 

verirken, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 

Birimimizin Ocak 2020 Bülteninin tüm paydaşları-

mıza hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz edi-

yor, AR-GE Birimimizde görev yapan mesai arka-

daşlarıma da teşekkürlerimi sunuyor ve siz değerli 

paydaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. 



 Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

ERDOĞAN’ın ifade ettiği üzere; Eğitim öğretim 

sisteminin hedefi,  

 aklıselim,  

 kalbiselim,  

 zevkiselim  

sahibi bireyler yetiştirmek olmalıdır.  

 Sağduyulu, temiz kalpli ve güzeli çirkin-

den ayırt etme yetilerini her daim kullanabilen 

mutlu ve yarına güvenle bakan çocuklarımız, 

gençlerimiz ile gayret ederek bu hedeflerimize 

ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.  

 “Mutlu çocuklar, Güçlü Türkiye” 2023 

Eğitim Vizyonumuzda belirtilen hedeflere ulaş-

mak için nitelikli ve kapsayıcı bir anlayış ile 

projeler üretmeye ve uygulamaya devam ede-

ceğiz.  

 Tüm öğrencilerimizin  ilgi, yetenek ve 

mizacı doğrultusunda eğitimden kariyere uza-

nabilecek, potansiyelini gerçekleştirme imkânı-

na kavuşmaları için çalışmalarımızı aralıksız 

sürdüreceğiz. 

 Netice itibariyle şahsım ve AR-GE Biriminde 

görev yapan tüm meslektaşlarım bu duygu ve 

düşünceleri önemsiyor ve faydalı eğitim için mü-

barek bir davanın hizmetkarları olarak var gücü-

müzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.  

 2019 eğitim yılını tamamladığımız ve 2020 

yılının bu ilk günlerinde, hedeflerimize ve 2023 

vizyonumuza ulaşmak için yaptığımız çalışmalar 

ve projeler ile yolumuza yorulmadan ve yılmadan 

devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ocak 

2020 Bültenimizin hayırlı olmasını temenni edi-

yorum. 



 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 

Birimimizce yürütülen Stratejik Planlama çalış-

malarımız, İç Kontrol, İş Süreçleri, Kamu Hizmet 

Envanteri, Eğitimde Kalite Yönetimi Sistemi kap-

samında düzenlenen Mahalli Hizmetiçi Eğitimle-

rimize ilişkin bilgilerimiz, Yerel ve AB düzeyinde 

desteklenmeye hak kazanan Projelerimiz, dö-

nem içerisinde düzenlediğimiz toplantı, seminer 

ve diğer faaliyetlerimize ilişkin çalışmaları derle-

yerek hazırladığımız Ocak 2020 Bültenimizi de 

çok büyük bir heyecan ve özveri ile sizlerin be-

ğenisine sunuyoruz.  

 MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı 

08/05/2014 tarih ve 1843555 İl Milli Eğitim Mü-

dürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE ) Birimle-

ri Yönergesi kapsamında hazırladığımız bülten-

lerimizin 12. si ile sizlerle buluşmak bizler için 

önemli bir gurur.  

 Yeni ve farklı proje, faaliyet ve çalışmalar 

ile Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biri-

mi’nin bir sonraki bültenimizi de sizlerle paylaş-

mayı temenni ediyoruz. 

 Ayrıca Ocak 2020 Bülteninin hazırlık çalışmaları 

sürecinde, değerli zamanlarını ayırarak görüşleri ile 

katkıda bulunan Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mus-

tafa DİKİCİ’ye, Milli Eğitim Müdür Yardımcımız ve AR-

GE Birim Yöneticimiz Sayın Necmettin OKUMUŞ’a ve 

AR-GE Birimimizdeki mesai arkadaşlarıma ve paydaş-

larımıza teşekkürü bir borç bilirim.  

 Bülten ile ilgili görüşleriniz için; argemani-

sa@gmail.com adlı mail adresinden ve  sosyal med-

ya adreslerimizden AR-GE Birimimize ulaşabilir;  

 http://manisaarge.meb.gov.tr/ adresinden 

birimimiz ilgili gelişmeleri takip edebilirsiniz. 



 Manisa Eğitim Projeleri (MANEP) 2023 

kapsamında düzenlenen hazırlık toplantısında 

Vali Ahmet Deniz’e çalışmalarla ilgili bilgi verildi. 

Valilik Brifing Salonunda gerçekleştirilen toplantı-

ya Vali Ahmet Deniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı 

Ahmet Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Musta-

fa Dikici ve AR-GE Birimi, olarak katıldık. 

 27 Kasım Çarşamba günü yapılacak olan 

Manisa Eğitim Projeleri (MANEP) tanıtım toplan-

tısı öncesi Vali Deniz’e proje kapsamında şu ana 

kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.  

In the preparatory meeting; held within the 

scope of Manisa Education Projects (MANEP) 2023, 

Governor Ahmet Deniz was informed about the 

studies. Governor Ahmet Deniz as well as Deputy 

Governor Ahmet Yılmaz, Deputy Provincial Director 

of National Education Mustafa Dikici and R & D Unit 

attended the meeting held in the Governor's 

Briefing Hall. 

Prior to the Manisa Training Projects 

(MANEP) introductory meeting, which was held on 

Wednesday, November 27, the Governor received 

information about the activities carried out so far. 



 Vali Ahmet DENİZ'in himayelerinde, MEB 

2023 Eğitim Vizyonu, AR-GE Birimleri Yönergesi 

doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerinin nite-

liğini artırmak ve milli manevi değerlerine bağlı, 

ülkemizi 2023-2071 hedeflerine taşıyacak nesille-

ri yetiştirmek amacıyla hazırlanan ve 2019-2020 

yılında uygulanmak üzere tasarlanan proje ve 

faaliyetlerimizde artık son aşamalara gelindi. Pro-

jeleri değerlendirme toplantısı Valilik Brifing Salo-

nunda gerçekleştirildi.  

 Toplantıya; Vali Yardımcıları Ahmet Yılmaz, 

Ünal Çakıcı, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, İl 

Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk ve  AR-GE 

Birimi öğretmenleri katıldı.  

Under the auspices of Governor Ahmet 

DENİZ, in line with the MoNE 2023 Education Vi-

sion, R & D Units Directive, in our projects and ac-

tivities designed to increase the quality of educa-

tion activities and to train the generations that will 

carry our country to the goals of 2023-2071 and 

designed to be implemented in 2019-2020 the final 

stages are now reached. Projects evaluation 

meeting was held in the Governor's Briefing Hall. 

Meeting; Deputy Governor Ahmet Yilmaz, 

Unal Cakici, Provincial Director of Education Ismail 

Cetin, Provincial Director of Youth and Sports Yunus 

Ozturk and R & D Unit teachers attended. 



Manisa Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından hazırlanan Manisa Eğitim 

Projeleri 2023’ün Tanıtım Toplantısı Kültür Sitesi 

Lale Salonu’nda yapıldı. Katılımcılara Türk ve dün-

ya edebiyatından hikâye ve roman kitaplarının 

hediye edildiği programın açılış konuşmasını ya-

pan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Dikici, 

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonu, Ar-Ge Birim-

leri Yönergesi doğrultusunda eğitim öğretim faa-

liyetlerinin niteliğini arttırmak, milli ve manevi 

değerlere bağlı ülkeyi 2023 -2071 hedeflerine 

taşıyacak nesilleri yetiştirmek amacıyla projenin 

hayata geçtiğini ve Manisa’nın en büyük çözümü-

nün eğitim olacağını söyledi.   

Prepared by the Provincial Directorate of 

National Education under the auspices of the Gov-

ernorate of Manisa Manisa Education Projects 2023 

Promotional Meeting Cultural Site Tulip Hall was 

held. Acting Provincial Director of National Educa-

tion Mustafa Dikici made the opening speech of the 

program where stories and novels from Turkish and 

world literature were presented to the participants. 

He said that the project was put into practice in 

order to educate generations to carry on to its tar-

gets and that education would be the biggest solu-

tion of Manisa. 



Manisa Eğitim Projeleri 2023’ün Tanıtım 

Toplantısına katılan Vali Ahmet Deniz, dünyanın 

çok hızlı bir gelişim sürecinde olduğunu ve acıma-

sız bir rekabet yaşandığını belirterek “Gelişeceğiz, 

kalkınacağız ama bunu yaparken akıl ile kalbi bir 

arada kullanacağız. Hazırladığımız bu projelerin 

amacı da bu” dedi. Konuşmasında gelişmiş ve 

sanayileşmiş ülkelerin başarısının temelinde eğiti-

min olduğunu söyleyen Vali Deniz  “Çağımız artık 

yapay zekânın, dijital dönüşümün, yüksek tekno-

lojinin kullanıldığı bir çağ. Bu çağın gereklerini 

eğitimde yerine getiremezsek bu değişimi ve geli-

şimi yakalayamayız” dedi.   

Governor Ahmet Deniz, who participated in 

the Manisa Education Projects 2023 Presentation 

Meeting, stated that the world is in a very rapid 

development process and that there is a ruthless 

competition. “ This is the purpose of these projects 

we prepare. ” Governor Deniz said in his speech 

that education is the basis of the success of devel-

oped and industrialized countries. “Our age is now 

an era of artificial intelligence, digital transfor-

mation and high technology. If we do not fulfill the 

requirements of this age in education, we cannot 

catch this change and development ”. 



Dünyada acımasız bir rekabet ortamı ol-

duğunu da belirten Vali Deniz, “Gelişeceğiz, kalkı-

nacağız ve katma değer oluşturacağız ama bunu 

yaparken akıl ile kalbi bir arada kullanacağız. 

Hem yüksek teknoloji olacak hem yapay 

zekâ ama bunların yanında iyilik, merhamet ve 

şefkat de olacak. Bunlar bizim medeniyetimizin 

temelinde olan güzellikler. Kendimizi asla küçük 

görmeyeceğiz. Biz, bir cihan devleti kurmuş ve 

onun mirası üzerine de Türkiye Cumhuriyetini 

kurmuş bir milletiz” şeklinde konuştu.  

Stating that there is a ruthless competition in 

the world, Governor Deniz said, “We will develop, we 

will develop and create added value, but we will use the 

heart and mind together. 

It will be high-tech and artificial intelligence, but 

there will be goodness, compassion and compassion. 

These are the beauties that are the basis of our civiliza-

tion. We will never underestimate ourselves. We have 

established a world and a nation state also established 

the Republic of Turkey on his legacy, "he said. 



Manisa’nın şehzadelere ev sahipliği yap-

mış binlerce yıllık geçmişe sahip sanayisi, tarımı 

ve kültürü ile çok özel bir yere sahip olduğunu 

ifade eden Vali Deniz, bunu eğitim ile taçlandır-

mak istediklerini söyledi.  

Vali Deniz “Bizler  yerel projelerle bir 

enerji ve sinerji oluşturmak istiyoruz. Bunu, eği-

timcilerimiz ile el ele vererek hep beraber çalışa-

rak yapabiliriz. Bizim bu ülkeye bir borcumuz var. 

Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşında şehit olan 

Mehmetçiğe borcumuz var. 15 Temmuz’da tan-

kın altında yatarak şehit olan 251 insanımıza bor-

cumuz var. Güneydoğu’da hala şehitler veriyoruz. 

Bizler rahat rahat gezip, uyuyalım diye değil, uya-

nık olalım diye şehit veriyoruz. Her zaman işimi-

zin en iyisini yapmalıyız. Bunun da anahtarı eği-

timdir” diye konuştu.  

Stating that Manisa has a very special place 

with its thousands of years of industry, agriculture 

and culture that hosted the princes, Governor Den-

iz said that they want to crown it with education. 

 

Governor Deniz said, “We want to create an 

energy and synergy with local projects. We can do 

this by working hand in hand with our educators. 

We owe this country a debt. In Çanakkale, we owe 

it to Mehmetçi who was martyred in the War of 

Independence. We owe it to 251 people who died 

under the tank on July 15th. We still give martyrs in 

the southeast. We wander comfortably, not to 

sleep, not to be awake martyrs. We always have to 

do our best. The key to this is education ”. 



“Son yıllarda devletimiz eğitim alanında 

güzel yatırımlar yaptı” diyen Vali Deniz, Mani-

sa’daki 12 bin derslikten 6 bin tanesinin yeni ya-

pıldığı bilgisini verdi.  “Okullardaki kültürel ve 

sanatsal faaliyetleri önemsediklerini de söyleyen 

Vali Deniz “Kütüphanesiz okul bırakmayacağız. 30 

okula kütüphane için ihaleye çıkacağız. Yine ilk 

etap da 200 bin kitabı okullarımıza ulaştıracağız.  

Kurumların ve STK’ların desteğini de bek-

liyoruz. Okul bahçelerini spor bahçelerine dönüş-

türmeyi hedefliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımıza 

da teşekkür ediyorum bu konuda bize çok destek 

veriyor” dedi. Vali Deniz, MANEP 2023 kapsamın-

daki projelerin ilçelerde de uygulanacağını, ken-

disinin de uygulama sırasında ilçelere giderek 

yakından takip edeceğini söyledi.  

In recent years, our state has made good invest-

ments in the field of education, ”said Governor Deniz, 6 

thousand of the new 12 thousand classrooms in Manisa 

gave information. Deniz Governor Deniz also says that 

they care about cultural and artistic activities in schools. 

“We will not leave a school without a library. We will bid 

for the library to 30 schools. Again in the first stage, we 

will deliver 200 thousand books to our schools. 

We also expect the support of institutions and 

NGOs. We aim to transform school gardens into sports 

gardens. I would like to thank the Minister of Youth and 

Sports and support us very much on this issue. ” Gover-

nor Deniz, MANEP 2023 within the scope of the projects 

will be implemented in the districts, he said he would 

follow closely the districts during the implementation. 



Toplantıya Vali Ahmet Deniz, Manisa Ce-

lal Bayar Üniversitesi Rektör Vekili Mustafa Ka-

zaz, Vali Yardımcıları Ahmet Yılmaz, Abdullah Etil 

ve Ünal Çakıcı, Kaymakamlar, İl Milli Eğitim Mü-

dürü Mustafa Dikici, protokol üyeleri, ilçe milli 

eğitim müdürleri ve okul idarecileri ve öğretmen-

ler katıldı.  

MANEP 2023 Tanıtım Toplantısı, katılım-

cılar tarafından gerçekleştirilen kitap okuma et-

kinliği ile sona erdi. Toplantıda MANEP-2023 kap-

samında, il genelinde 249 bin 250 öğrenci ve 18 

bin 389 eğitimciye ulaşılmasının amaçlandığı bil-

gisi verildi.  

Governor Ahmet Deniz, Manisa Celal Bayar 

University Vice Rector Mustafa Kazaz, Deputy Gover-

nor Ahmet Yilmaz, Abdullah Etil and Unal Cakici, Dis-

trict Governor, Provincial Director of National Educa-

tion Mustafa Dikici, members of the protocol, district 

national education managers and school administra-

tors and teachers attended. 

MANEP 2023 Presentation Meeting ended 

with the book reading activity held by the partici-

pants. During the meeting, MANEP-2023, 249 thou-

sand 250 students and 18 thousand 389 educators 

throughout the province were informed that the aim 

is to reach. 



MANEP (Manisa Eğitim Projeleri) 2023’ün 

tanıtımı Alaşehir ve Sarıgöl İlçeleri ile devam etti. 

Toplantıya katılan Vali Ahmet Deniz, “Bilime de-

ğer veren, kendi kültür ve değerlerine sahip, de-

mokrasiye inanmış, eleştirel düşünceye açık, iyi 

insanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz ”dedi.  

Manisa Valiliği himayelerinde İl Milli Eği-

tim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen MA-

NEP 2023’ün ilçelerdeki tanıtım toplantıları de-

vam ediyor. Alaşehir ve Sarıgöl İlçelerinin MANEP 

2023 tanıtım toplantısı Alaşehir Fethi Sekin Genç-

lik Merkezi’nde yapıldı  

The introduction of MANEP (Manisa Educa-

tion Projects) 2023 continued with Alaşehir and 

Sarıgöl Districts. Ahmet Deniz, who attended the 

meeting, said: uz We aim to raise good people who 

value science, have their own culture and values, be-

lieve in democracy, are open to critical thinking 

”.MANEP 2023, which was implemented by the Pro-

vincial Directorate of National Education under the 

auspices of the Governorate of Manisa, continues its 

publicity meetings in the districts. MANEP 2023 intro-

ductory meeting of Alaşehir and Sarıgöl Districts was 

held at Alaşehir Fethi Sekin Youth Center. 



Toplantıya Vali Ahmet Deniz’in yanı sıra 

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Sarıgöl Kay-

makamı Ali Arıkan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili 

Mustafa Dikici, okul idarecileri ve öğretmenleri 

de katıldı.  

MANEP 2023 kapsamında yer alan proje-

lerle ilgili bilgilerin verildiği toplantıda konuşan İl 

Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Dikici, projeler-

deki amacın eğitimi sorunların çözümünde mer-

keze almak olduğunu  söyledi.  

Governor Ahmet Deniz, as well as the Gov-

ernor Abdullah Uçgun Alaşehir, Ali Arıkan Sarıgöl 

Governor, Deputy Provincial Director of National 

Education Mustafa Dikici, school administrators and 

teachers also attended. Providing information 

about the projects within the scope of MANEP 2023 

speaking at the meeting Deputy Provincial Director 

of National Education Mustafa Dikici, the aim of the 

project is to take the center of the solution of train-

ing problems, he said. 



Konuşmasında Manisa’nın tarım ve sana-

yi ile yakaladığı başarı hikâyesini eğitimle taçlan-

dırmayı istediklerini söyleyen Vali Ahmet Deniz 

ise “Eğitimdeki çıtayı en yukarıya taşımak için 

çalışıyoruz. Türkiye eğitim, sağlık, spor, ulaşım 

tesisleri alanlarında bir başarı hikâyesi yazıyor. 

Her şeyin temelinde eğitim var. Türkiye’nin geliş-

mesi ve kalkınmasının tek yolu eğitim. Eğitimin 

de 2 ayağı var. Bunlar akıl ve kalp. Bizim akıl ve 

kalbi bütünleştirmemiz lazım” dedi.  Gelişmiş ve 

kişi başı gelirleri 40-50 bin dolar seviyesinde olan 

ülkelerin bunu eğitimle sağladıklarını ancak bu 

ülkelerde intihar vakalarının son yıllarda iki katına 

çıktığının tespit edildiğini de belirten Vali De-

niz,  “Bizim akıl ve kalbi önemsememizin nedeni 

de bundan kaynaklanıyor. Eğitimin içerisine mut-

laka maneviyatı, şefkati, merhameti paylaşımcılı-

ğı da koyacağız” diye konuştu.  

In his speech, Governor Ahmet Deniz said 

that they wanted to crown the success story of Ma-

nisa with agriculture and industry and said, uz We 

are working to raise the bar in education. Turkey 

education, health, sports, writing a success story in 

the field of transport facilities. Education is at the 

heart of everything. The only way of Turkey's devel-

opment and education development. The training 

has two legs. These are mind and heart. We need 

to integrate mind and heart. ” Developed and per 

capita income in the level of 40-50 thousand dollars 

in countries that provide education, but in these 

countries has been determined that the suicide cas-

es in recent years has been doubled Governor Den-

iz, “This is why we care about the mind and heart. 

We will definitely put spirituality, compassion and 

mercy sharing into the education. ” 



Teknolojinin gelişmesi ile çocuklar arasın-

da bilgisayar ve telefon bağımlılığının ortaya çıktı-

ğını, çocukları bu zararlardan korumak için de 

MANEP 2023 kapsamındaki projelerin büyük 

önem arz ettiğini vurgulayan Vali Deniz sözlerini 

şöyle sürdürdü “Kitap okumayı çocuklarımızda 

alışkanlık haline getirmeyi, spor ve sanat ile uğ-

raşmalarını çok önemsiyoruz. Bu alışkanlıkları da 

ancak biz okullarımızda öğretebiliriz.  

30 tane Z formatında kütüphane için iha-

le yaptık. Okullarımıza 2020 yılı içerisinde 200 bin 

kitap dağıtacağız.”  

Stressing that with the development of 

technology, computer and telephone addiction has 

emerged among children and that the projects 

within the scope of MANEP 2023 are of great im-

portance in order to protect children from these 

damages, Governor Deniz continued his words as 

follows: iyor We can only teach these habits in our 

schools. 

We tendered for the library in 30 Z format. 

In 2020, we will distribute 200 thousand books to 

our schools. ” 



Her ilçede birer tane beceri atölyesi yap-

mayı planladıklarını da söyleyen Vali Deniz 

‘Çocuğumu Seviyorum Anaokuluna Gönderiyo-

rum’ projemiz var. Anaokuluna gitmesi gereken 

ancak gitmeyen çocuklarımızla ilgili çalışmaları-

mız var. Manisa’da bu seviye %70’lerde bunun %

100 olmasını istiyoruz. Eğitimin her alanında Ma-

nisa, Türkiye’nin en iyi ili olsun istiyoruz. Bunu 

okul idarecileri ve öğretmenlerimizle yapacağız. 

Her şeyin çözümü eğitim. Ben sizlere inanıyor ve 

güveniyorum” dedi.  

Konuşmaların ardından Vali Deniz ve katı-

lımcılar, Manisa Valiliği tarafından hediye edilen 

kitaplarla okuma etkinliği gerçekleştirildi.   

Governor Deniz also says that they plan to 

build one skill workshop in each district. We have 

studies about children who need to go to kindergar-

ten but do not. We want this to be 100% in 70% in 

Manisa. Manisa in every field of education, we 

want to get the best provinces of Turkey. We will 

do this with our school administrators and teach-

ers. Training solution of everything. I believe and 

trust you. ” 

After the speeches, Governor Deniz and the 

participants, reading books were held by the Gover-

norate of Manisa. 



MANEP 2023’ün tanıtımı Vali Ahmet De-

niz’in katılımı ile Saruhanlı İlçesinde devam etti. 

Saruhanlı Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleş-

tirilen tanıtım toplantısına Vali Ahmet Deniz’in 

yanı sıra Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalı-

nalp, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Dikici, 

okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.  

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdür 

Vekili Mustafa Dikici “Her neslin kaderini bir ön-

ceki nesil belirliyor. Bizler de gelecek nesillerin 

kaderini bugünden belirlemeye başladık. Eğer 

yükümlülüklerimiz disiplinli bir şekilde yerine ge-

tirilirse geleceğin Türkiye’si daha güçlü olacaktır 

”dedi.    

The introduction of MANEP 2023 continued in 

Saruhanli with the participation of Governor Ahmet 

Deniz. Saruhanli Municipal Social Facilities in the in-

troduction meeting, as well as Governor Ahmet Deniz 

Necmettin Yalinalp Governor, Saruhanli Deputy Pro-

vincial Director of Education Mustafa Dikici, school 

administrators and teachers attended. 

Speaking at the meeting, Deputy Provincial 

Director of Education Mustafa Dikici “The fate of each 

generation determines the previous generation. We 

have started to determine the fate of future genera-

tions from today. If the future of our obligations if 

Turkey fulfilled in a disciplined manner will be strong-

er, "he said. 



Kültür sanat, spor, eğitim, bilişim alanla-

rında hazırlanan projelerden oluşan MANEP 2023 

ile çağın ve geleceğin becerileri ile donatılmış 

milli ve manevi değerlerine sahip merhametli, 

şefkatli, paylaşımcı aynı zamanda tarihine ve geç-

mişine değer veren, demokrasiye ve hukukun 

üstünlüğüne inanmış bilime ve bilgiye değer ve-

ren iyi bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyle-

yen Vali Deniz ise “Amacımız çocuklarımıza nite-

likli bir eğitim sağlamak. Gelişmiş ülkelere baktı-

ğımız zaman sahip olduğu bilgiyi teknolojiye çevi-

ren yüksek katma değerler üreten ülkeler olduğu-

nu görüyoruz. Bizler de yerli ve milli teknolojimizi 

geliştirmek zorundayız. Bugün savunma sanayi-

mizin yüzde 70’ini kendimiz üretiyoruz. Bu tekno-

lojiyi de üreten bizim çocuklarımız, bizim mühen-

dislerimiz” dedi.   

MANEP 2023, which is composed of pro-

jects prepared in the fields of culture, arts, sports, 

education and informatics, is a compassionate, 

compassionate, sharingist who possesses national 

and spiritual values equipped with the skills of the 

age and the future. Governor Deniz said that they 

aim to raise individuals, 

“Our aim is to provide a quality education 

for our children. When we look at the developed 

countries, we see that there are countries that pro-

duce high added values that convert their 

knowledge into technology. We have to develop 

our domestic and national technology. Today, we 

produce 70 percent of our defense industry our-

selves. It is our children who produce this technolo-

gy, our engineers. ” 



Manisa’nın tarım ve sanayisi ile ülke eko-

nomisine önemli katkılar yaptığını bu alanlardaki 

başarıyı eğitim alanına taşımak istediklerini söyle-

yen Vali Deniz,  “Manisa, sanayisi ve tarımı ile 

sağladığı katma değer, dünyaya hükmeden bir 

imparatorluğa şehzadeler yetiştirmesiyle de kül-

türüyle çok değerli bir şehrimiz.  

Çanakkale’de vatan için bayrak için şeha-

dete yürüyen Mehmetçiğe, Güneydoğuda 35-40 

yıldır ülkenin bölünmez bütünlüğü için şehit olan 

askerlerimize, 15 Temmuz gecesi hain darbe giri-

şiminde tankın önüne kendini siper eden şehitle-

rimize borcumuz var. Bu borcumuzu daha çok 

çalışarak, daha çok okuyarak, işimizi en iyi şekilde 

yaparak ödeyebiliriz” diye konuştu. 

Stating that Manisa has made significant con-

tributions to the agriculture and industry and the 

economy of the country and want to carry the success 

in these fields to the field of education, Governor 

Deniz said, “Manisa is a very valuable city with its cul-

ture and culture, with the added value it provides 

with its industry and agriculture. 

We owe it to Mehmetçik, who marches to the 

martyrs for the flag for the homeland in Çanakkale, to 

our soldiers who have been martyred for the indivisi-

ble integrity of the country for 35-40 years in the 

southeast, and to the martyrs who shield themselves 

in front of the tank in the treacherous coup attempt 

on the night of July 15th. We can pay this debt by 

working harder, reading more, doing our job in the 

best way.  



MANEP 2023 kapmasında ‘Kütüphanesiz 

Okul Kalmasın Projesi’ ile her okulda bir kütüpha-

ne oluşturacaklarını da ifade eden Vali Deniz ko-

nuşmasını şöyle sürdürdü: “Kitap okumayı çocuk-

larımızda alışkanlık haline getirmeyi, spor ve sa-

nat ile uğraşmalarını çok önemsiyoruz. Bu alış-

kanlıkları da ancak biz okullarımızda öğretebiliriz. 

30 tane Z formatında kütüphane için ihale yaptık. 

Okullarımıza 2020 yılı içerisinde 200 bin kitap 

dağıtacağız.” Toplantıda, MANEP 2023 projeleri 

hakkında katılımcılara bilgilendirmenin yapılması-

nın ardından Manisa Valiliği tarafından hediye 

edilen kitaplarla okuma etkinliği yapıldı. 

Governor Deniz stated that they would cre-

ate a library in every school with the EP No School 

Without a Library Project MAN under the grab of 

MANEP 2023 and continued his speech as follows: 

We can only teach these habits in our schools. We 

tendered for the library in 30 Z format. We will dis-

tribute 200 thousand books to our schools in 2020. 

”After the meeting was informed to the partici-

pants about the MANEP 2023 projects, reading ac-

tivities were held with the books presented by the 

Governorship of Manisa. 



Manisa Eğitim Projeleri (MANEP) 2023’ün 

tanıtımı Soma'da Vali Ahmet Deniz'in de katılı-

mıyla yapıldı. Soma ve Kırkağaç’taki okul idareci-

leri ve öğretmenlerinin katıldığı toplantıda eği-

timciler MANEP 2023 için hazırız mesajı verdiler.  

Manisa Education Projects (MANEP) 2023 was 

introduced in Soma with the participation of Governor 

Ahmet Deniz. At the meeting attended by school ad-

ministrators and teachers in Soma and Kırkağaç, edu-

cators gave the message that they are ready for 

MANEP 2023. 



Soma Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi Kon-

ferans Salonunda yapılan tanıtıma Soma Kayma-

kamı Ahmet ALTINTAŞ, Belediye Başkanı Ali Tu-

lup, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Soma 

ve Kırkağaç’taki okulların idareci ve öğretmenleri 

katıldı.  İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ko-

nuşmasında, “Türkiye’nin en büyük sorunu eği-

tim değildir. Türkiye’nin en büyük çözümü eği-

timdir. Eğitimi çözüm olarak görmek zorundayız. 

MANEP 2023 ile birlikte biz eğitimi bir çözüm ola-

rak gördüğümüzü ete kemiğe bürünmüş vücuda 

gelmiş halini sayın valimizin riyasetinde hep bir-

likte hazırladık” dedi.  

Soma Governor Ahmet ALTINTAS, Mayor Ali 

Tulup, Provincial Director of National Education 

Mustafa Dikici, administrators and teachers in So-

ma and Kırkağaç attended in the meeting  of Soma 

Rifat Dagdelen Anatolian High School Conference 

Hall. Provincial National Education Director Mustafa 

Dikici speech, "Turkey's biggest problem is not edu-

cation. Turkey is the largest training solutions. We 

have to see education as a solution. Together with 

MANEP 2023, we prepared education together as a 

solution to the body of our esteemed governor. 



Türkiye’nin gelişmesinde eğitimden baş-

ka enstrümanın olmadığını dile getiren Vali Ah-

met Deniz “Eğitimde önemsediğimiz şeylerden 

birincisi akademik başarıyı yakalamaktır. İkincisi 

akademik başarının yanında milli ve manevi de-

ğerlerine sahip insan yetiştirmektir. Bunun için de 

biz kendimize özgü bir eğitim modeli çıkarmalı-

yız” şeklinde konuştu.  “Üreten, teknolojiyi özüm-

semiş, bilime, bilgiye değer veren, tarihini geçmi-

şini bilen farklılıkları zenginlik olarak gören, birbi-

rini ötekileştirmeyen nesiller yetiştirmeliyiz” di-

yen Vali Deniz, bunu öğretmenlerin emeği ve 

desteği ile yapacaklarını söyledi. Eğitim alanında 

çok önemli yatırımlar yapıldığını ve nicelik soru-

nunun büyük ölçüde çözüldüğünü de vurgulayan 

Vali Deniz “Nicelikteki iyileşmeye niteliği de ilave 

etmemiz lazım. Okullardaki fiziki mekânları ne 

kadar iyileştirsek iyileştirelim öğretmenlerimiz 

olmazsa bunu başaramayız” dedi.  

Governor Ahmet Deniz voicing Turkey's lack 

of education in the development of other instru-

ments said that "the first thing we care about edu-

cation is to catch the academic achievement. The 

second is to educate people who have national and 

spiritual values as well as academic success. For 

this, we have to create a unique educational model. 

” “Producing, assimilating technology, value sci-

ence, knowledge, history, who know the past as a 

wealth of diversity, we should train generations 

that do not marginalize each other,” said the Gov-

ernor's work and support, said that they will do this 

with the support of teachers. Governor Deniz em-

phasized that important investments were made in 

the field of education and the problem of quantity 

was solved to a great extent. No matter how much 

we improve physical spaces in schools, we cannot 

achieve this without teachers. ” 



Manisa Valiliği himayelerinde yürütülen 

Manisa Eğitim Projeleri (MANEP)  2023’ün tanıtı-

mı Turgutlu ve Ahmetli ile sona erdi.  

Vali Ahmet Deniz’in de katıldığı toplantı-

da bilim, kültür, sanat ve sporu kapsayan 10 pro-

je ve 3 faaliyetten oluşan MANEP 2023 ile Mani-

sa’da 249 bin 250 öğrenci ve 18 bin 389 eğitimci-

ye ulaşılmasının amaçlandığı bilgisi verildi.  

The promotion of Manisa Education Projects 

(MANEP) 2023 carried out under the auspices of Ma-

nisa Governorate ended with Turgutlu and Ahmetli. 

Governor Ahmet Deniz participated in the 

meeting, which includes science, culture, art and 

sports 10 projects and 3 activities MANEP 2023 with 

249 thousand 250 students and 18 389 educators in 

Manisa was informed that the aim is to reach. 



Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi’nde yapılan 

toplantıya Vali Deniz’in yanı sıra Turgutlu Kayma-

kamı Ali Yılmaz,  Ahmetli Kaymakamı Gökay Öz-

kan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Oku-

muş, Turgutlu ve Ahmetli içlerinde bulunan okul-

ların idarecileri ve öğretmenleri katıldı. Yaptığı 

konuşmada  “Bizim bu bayrağa, millete ve devle-

te borcumuz var” diyen İl Milli Eğitim Müdür Ve-

kili Necmettin Okumuş, MANEP 2023 kapsamın-

daki projelerin bu amaçla hazırlandığını söyledi.   

Governor Deniz, Turgut Yilmaz Governor Ali 

Yilmaz, Governor of Ahmetli Gokay Ozkan, Provincial 

Director of National Education Necmettin Okumus, 

Turgutlu and Ahmetli schools and teachers in Turgutlu 

and Ahmetli participated in the meeting of Halil Kale 

Science High School in Turgutlu. Necmettin Okumuş, 

Deputy Director of Provincial Directorate of National 

Education who said “We owe this flag, nation and 

state “in his speech, said that the projects within the 

scope of MANEP 2023 were prepared for this pur-

pose. 



Vali Ahmet Deniz de konuşmasında geliş-

miş ülkeleri analiz ederek MANEP 2023 projeleri-

ni hazırladıklarını belirterek “Bilgiye sahip olan ve 

sahip olduğu bilgiyi yüksek teknolojiye çeviren 

ülkelerin çok daha hızlı geliştiklerini, katma değe-

ri yüksek ürün ürettiklerini, yapay zekânın haya-

tın içerisinde yer aldığı ülkeler olduğunu görüyo-

ruz. Ancak ne yazık ki bu ülkelerin gençlerinde 

uyuşturucu ve intihar vakaları son 30 yılda 2-3 

katına çıktı. Bunlardan ders çıkararak bilim ve 

teknolojide en yüksek yerlere gelmeliyiz. Bunu 

yaparken de merhameti, paylaşımcılığı, insanı 

değerleri de aklın yanına koyarak, dini, mezhebi 

ve meşrebi ne olursa olsun kimseyi ötekileştirme-

den geçmişte kurduğumuz medeniyetin bir ben-

zerini inşa etmek zorundayız” diye konuştu . 

 

Governor Ahmet Deniz stated in his speech 

that they prepared the MANEP 2023 projects by 

analyzing the developed countries. Unfortunately, 

the incidence of drug and suicide among young 

people in these countries has doubled in the last 30 

years. We need to learn from them and come to 

the highest places in science and technology. In 

doing so, we have to build a similarity of the civili-

zation we have established in the past without 

putting other people apart, regardless of religion, 

sect and legitimacy, by putting mercy, sharing, and 

human values alongside the mind. ” 



“ Köklü bir geçmişe sahibiz ve büyük bir 

medeniyet inşa ettik” diyen Vali Deniz şöyle ko-

nuştu: “Atalarımız dünyaya hükmederken kalem-

leri kılıçlarından keskin olduğu için bunu yapabil-

di. Bizim kültürümüzde bilim, bilgi, merhamet, 

şefkat ve paylaşım var” dedi. MANEP 2023 proje-

leriyle çağın bilgi ve becerileri ile donanmış, tari-

hini bilen, milli ve manevi değerlerine bağlı, pay-

laşımcı, merhametli ve insani değerleri özümse-

miş bir nesil yetiştirmeyi amaçladıklarını vurgula-

yan Vali Deniz “Çocuklarımızın eğitiminde akade-

mik başarıyı önemsiyoruz ama bunun yanında 

kültür, spor ve sanat ile uğraşmalarını da istiyo-

ruz. Profesyonel anlamda bu alanlarda yeteneği 

olmasa da spor, sanat ve kültürün hayatlarının 

bir parçası olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.  

Governor Ahmet Deniz who says that We 

have a deep-rooted past and built a great civiliza-

tion, said in our culture there is science, knowledge, 

compassion, compassion and sharing. ”  

Governor Deniz emphasized that they aim 

to raise a generation that is equipped with the 

knowledge and skills of the age, who knows the 

history, adheres to national and spiritual values, 

assimilates sharing, compassionate and human val-

ues with the MANEP 2023 projects. we want. Alt-

hough we do not have professional skills in these 

areas, we want sports, art and culture to be a part 

of their lives ”. 



Bu coğrafyanın şehit kanları ile sulandığı-

nı ve şehitlere olan borcun ödenemeyeceğini ifa-

de eden Vali Deniz, “Bu yüzden ne yapıyorsak 

daha iyisini yapmak, daha fazla çalışmak, daha 

fazla katma değer oluşturmak zorundayız. Mani-

sa tarımı ve sanayisi ile Türkiye’nin gözbebe-

ği.   Biz eğitim konusunda da en iyi birkaç ilden 

bir tanesi olmak istiyoruz.  MANEP 2023 de artık 

söz kısmı bitti icraat kısmına geçiyoruz. Hepinize 

güveniyoruz” dedi.  

Konuşmaların ardından MANEP 2023 

projelerinin tanıtımı yapıldı ve Manisa Valiliği 

tarafından hediye edilen kitaplarla okuma etkinli-

ği gerçekleştirildi.  

Governor Deniz stated that this geography 

is irrigated with the blood of martyrs and the debt 

to the martyrs cannot be paid. Manisa, Turkey's 

pupil agriculture and industry. We want to be one 

of the best cities in education. MANEP 2023 is now 

over the part of the word we are moving to the ex-

ecution part. We trust you all. ” 

Following the speeches, MANEP 2023 pro-

jects were introduced and reading activities were 

held with books presented by the Governorate of 

Manisa. 



Vali Ahmet Deniz, MANEP2023 Projeleri 

arasında yer alan ‘Manisa Her Yerde Okuyor’ kap-

samında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bülent 

Koşmaz Fen Lisesi ve Manisa Sosyal Bilimler Lisesi 

öğrencileriyle aynı sıralara oturarak kitap okudu. 

Manisa Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri-

nin de eğitim gördüğü Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği Bülent Koşmaz Fen Lisesi’ni ziyaret eden 

Vali Ahmet Deniz’e Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, 

Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli 

Eğitim Müdür Vekili Mustafa Dikici, Yunusemre 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül de katıldı.  

Governor Ahmet Deniz, MANEP2023 located 

between Project 'Manisa Everywhere Reading' under 

the Turkey Chambers and Stock Exchanges Union Bu-

lent Koşmaz Science High School and Manisa sitting on 

books read the same as the Social Sciences High 

School students.Manisa Social Sciences High School 

students are also trained as Turkey Chambers and 

Stock Exchanges Union Bulent Koşmaz Science High 

School who visited the Governor Ahmet Deniz Deputy 

Governor Ahmet Yilmaz Yunusemre Governor Ahmet 

Erdoğdu, Provincial Director of Education Chairman 

Mustafa Dikici, Yunusemre District Education Director 

Recep Sengul also participated. 



Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi öğren-

cilerinin bulunduğu sınıfları ziyaret eden Vali De-

niz ve beraberindeki heyet öğrencilere kitap he-

diye ederek onlarla aynı sıraya oturup kitap oku-

du. Okuma etkinliğinin ardından öğrencilerle soh-

bet eden Vali Deniz, öğrencilere bol bol kitap 

okumalarını tavsiye etti. Manisa’da okuma kültü-

rünü yaygınlaştırmak için Manisa Eğitim Projeleri 

2023 (MANEP2023) kapsamında ‘Manisa Her yer-

de Okuyor Projesi’ni hayata geçirdiklerini söyle-

yen Vali Deniz “Teknolojinin iyi tarafları olduğu 

kadar çocuklarımızı bağımlı da yapıyor. Çocukları-

mızı bu bağımlılıktan kurtarmanın tek yolu kitap 

okuma alışkanlığı ve spor. Eğitimde, kitap okuma-

yı, spor yapmayı ve sanatı çok önemsiyoruz.  

Governor Mr Deniz, visited students of Sci-

ence High School and Social Sciences High School 

gave a book as a gift, sat on the same desk and read 

with them at the same time. After the reading ac-

tivity, Governor Deniz chatted with the students 

and advised the students to read plenty of books. In 

order to spread the culture of reading in Manisa, 

Governor Deniz stated that they have implemented 

the ‘Manisa Reads Everywhere Project kapsamında 

within the scope of Manisa Education Projects 2023 

(MANEP2023). The only way to save our children 

from this addiction is through the habit of reading 

books and sports. In education, we care about 

reading, sports and art. 



 Manisalı olan Gençlik ve Spor Bakanımızın 

da desteği ile alt yapı, spor salonları, okul bahçe-

leri, voleybol, basketbol sahaları, atletizm arena, 

jimnastik salonları ile Manisa’nın spor alanında 

eksiklerinin tamamlanması için çalışıyoruz” dedi. 

 Öğrencilere her şeyden önce iyi bir insan 

olmayı tavsiye eden Vali Deniz, “Manisa’mızda 

başlattığımız MANEP2023 kapsamında hazırlanan 

10 tane projemiz var. MANEP2023 ile hedefledi-

ğimiz iki amacımız var. Bunlar akademik başarı ve 

milli, manevi değerlerine sahip merhametli, 

şefkatli bireyler yetiştirmek.”dedi. 

We are working to complete the deficiencies 

in the sports field of Manisa with the infrastructure, 

sports halls, school gardens, volleyball, basketball 

fields, athletics arena, gymnastics halls with the sup-

port of our Youth and Sports Minister, who is from 

Manisa. 

First of all, Deniz Deniz, who recommended 

the students to be a good person, said, “We have 10 

projects prepared within the scope of MANEP2023 

that we started in Manisa. We have two goals that we 

aim with MANEP2023. They are educating compas-

sionate, compassionate individuals with academic 

achievement and national, spiritual values. ” 



 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay 

Ege Kan Merkezi Müdürlüğü arasında 2018 yılın-

da imzalanan protokol ile başlatılan Manisa Sana 

Kanım Feda Projesi kapsamında, Şehzadeler Bele-

diyesi Bedesten Salonu'nda ödül töreni gerçek-

leştirildi. Düzenlenen törene Manisa İl Milli Eği-

tim Müdür Vekili Tufan Çelik, Kızılay Manisa Şube 

başkanı Selman Keresteci, Şehzadeler İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Yunusemre İlçe 

Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Manisa Kızılay 

Kan Merkezi Müdürü İsmet Nardal, ilçe müdürle-

ri, strateji biriminden sorumlu şefler, proje koor-

dinatörleri ve öğretmenler katıldı.  

Within the scope of Manisa Sana Kanım Feda 

Project, which was initiated with the protocol signed 

between Manisa Provincial Directorate of National 

Education and Kızılay Aegean Blood Center Direc-

torate in 2018, award ceremony was held in Bedesten 

Hall of Şehzadeler Municipality. Tufan Çelik, Deputy 

Director of Manisa Provincial Directorate of National 

Education, Selman Keresteci, head of Manisa Branch 

of Red Crescent, Ebubekir Ermiş, Şehzadeler District 

National Education Director, Recep Şengül, 

Yunusemre District National Education Director, İsmet 

Nardal, Director of Manisa Kızılay Blood Center, chiefs 

responsible for strategy unit, project coordinators and 

teachers participated. 



 Desteklerinden dolayı, Kızılay Genel Mü-

dürlüğünce Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 

Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yunusemre 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne altın madalya ve 

plaket, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ak-

hisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehzadeler 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gümüş madalya ve 

plaket, Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Alaşe-

hir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Saruhanlı İlçe Mil-

li Eğitim Müdürlüğü, Kula İlçe Milli Eğitim Müdür-

lüğü, Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve De-

mirci İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bronz madalya 

ve plaket ile ödüllendirildi. Ayrıca projede aktif 

görev yapan 36 öğretmene Kızılay tarafından 

"Teşekkür Belgesi" ve Kızılay hediye paketi tak-

dim edildi.  

Due to their support, the Red Crescent Gen-

eral Directorate Manisa Provincial National Education 

Directorate, Salihli District National Education Direc-

torate and Yunusemre District National Education Di-

rectorate gold medal and plaque, Turgutlu District 

National Education Directorate, Akhisar District Na-

tional Education Directorate and Şehzadeler District 

National Education Directorate silver medal and 

plaque, Soma District National Education Directorate, 

Alaşehir District National Education Directorate, Sar-

uhanlı District National Education Directorate, Kula 

District National Education Directorate, Gordes Dis-

trict National Education Directorate and Demirci Dis-

trict National Education Directorate were awarded 

with bronze medals and plaques. In addition, 36 

teachers actively involved in the project were present-

ed "Certificate of Appreciation" and the Red Crescent 

gift package by the Red Crescent. 



 Manisa Sana Kanım Feda Projesi kapsamın-

da 2017-2018 eğitim öğretim yılında okullarımız-

da 89 ekip kurulmuş, 7219 ünite kan bağışı top-

lanmıştır.  

 Bu bağışların %59'u ilk kez kan bağışı yap-

mış olup, %39'u ise kadın bağışçıdır. Türkiye'de %

15 olan kadın bağışçı oranı projemizde %39'a 

ulaşmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında ise 

toplam 212 ekip kurularak 12977 ünite kan bağışı 

toplanmıştır.  

 Bağışların %48'i İlk kez bağış yapan kişi ora-

nı olup, %31'i ise kadın bağışçıdır. Her iki eğitim 

öğretim döneminde okullarımızda topam 20196 

ünite kan bağışı toplanmıştır.  

In the 2017-2018 academic year, 89 teams 

were established in our schools and 7219 units of 

blood donations were collected within the scope of 

Manisa Sana Kanim Feda Project. 

59% of these donations were made by blood 

donors for the first time and 39% were female donors. 

female donor rate of 15% in our project in Turkey has 

reached 39%. In 2018-2019 academic year, a total of 

212 teams were established and 12977 units of blood 

donations were collected. 

48% of the donations are made by the first 

donor and 31% are female donors. A total of 20196 

units of blood donations were collected at both 

schools during both education and training periods. 



Valiliğimiz himayesinde Müdürlüğümüz ta-

rafından yürütülen Madde Kullanımı ve Bağımlılı-

ğı ile Mücadele kapsamında 14-17 Ekim tarihleri 

arasında  "Hamr" isimli tiyatro oyunu 10 ve 11. 

sınıf öğrencilerine ücretsiz olarak sergilenmiştir. 

Planlanan etkinlik lise seviyesinde öğrenim gör-

mekte olan çocuklarımıza yönelik olup, söz konu-

su eser Manisa İl Millî Eğitim Müdürlüğü eser 

inceleme ve değerlendirme komisyonunca ince-

lenmiş, lise seviyesinde öğrenim görmekte olan 

öğrencilere sergilenmesi uygun görülmüş-

tür.Tiyatro oyunu, Turgutlu Şehit Suat Akıncı Kız 

Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehzadeler Belediyesi 

Bedesten Nikah Salonu'nda sergilendi. Toplamda 

1370 öğrenciye ulaşan oyun izleyicilerden büyük 

beğeni topladı. 

Within the scope of Combating Substance 

Use and Addiction carried out by our Directorate 

under the auspices of the Governorate, the play 

"Hamr" was displayed free of charge to the 10th 

and 11th grade students between 14-17 October. 

The planned activity is aimed at the children who 

are studying at high school level and the work is 

examined by the Manisa Provincial Directorate of 

National Education's work review and evaluation 

commission and it is deemed appropriate to exhibit 

to the students who are studying at high school 

level. Municipality was exhibited in Bedesten Wed-

ding Hall. The game reached a total of 1370 stu-

dents and received great appreciation from the au-

dience. 



2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Müdürlü-

ğümüze bağlı proje faaliyetlerinin güçlendirilme-

sine katkı verebilmek amacıyla,  "Proje Geliştirme 

Stratejileri" semineri 8 Kasım 2019 saat 15:30'da 

Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Toplantı Salonu'nda; Yunusemre ve Şehzadeler 

ilçelerinden Strateji Geliştirme Hizmetleri Sorum-

lu Şube Müdürü ve değinilen ilçelerden, proje 

hazırlama ve yürütme süreçlerini öğrenmeye ilgi 

duyan ortaokul ve liselerde görev yapan her okul-

dan 1 gönüllü öğretmenin katılmasıyla gerçekleş-

tirildi.  

In order to contribute to the strengthening 

of the project activities of our Directorate in the 

2019-2020 academic year, the "Project Develop-

ment Strategies" seminar was held at Şehit Fatih 

Kalu Kız Anadolu Imam Hatip High School Meeting 

Hall on November 8, 2019 at 15:30; Director of 

Strategy Development Services in Yunusemre and 

Şehzadeler districts and 1 volunteer teacher from 

each school in secondary schools and high schools 

interested in learning project preparation and exe-

cution processes. 



ARGE Birimi TÜBİTAK 4006 sorumlusu Mine 

AYYILDIZ tarafından koordine edilen Proje Geliş-

tirme Stratejileri Semineri; Yozgat Bozok Üniver-

sitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Mustafa BÖYÜKATA ve Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Yüksel ABALI'nın katılımıyla gerçekleştirilmiş-

tir.   

Seminar on Project Development Strategies 

coordinated by Mine AYYILDIZ, R & D Unit, respon-

sible of TUBITAK 4006; was held with the partici-

pants of Yozgat Bozok University Faculty of Arts and 

Sciences Faculty Member. Dr. Mustafa BÖYÜKATA 

and Manisa Celal Bayar University Dean of the Fac-

ulty of Arts and Sciences. Dr. Yüksel ABALI. 



Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fa-

kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKA-

TA proje fikri, proje yazma ve yürütme faaliyetleri 

hakkında öğretmenleri bilgilendirerek, proje yü-

rütme esnasında karşılaşılabilecek sorunlara yö-

nelik açıklamalarda bulundu. Seminerin ardından 

programımızın devamında Manisa Bİlim ve Sanat 

Merkezinde Proje Danışmanlığı ve TÜBİTAK BİTO 

Destek Programlarına Yönelik Proje Hazırlama 

Teknikleri Eğitimi verildi. Eğitimin  öğretmenlere 

yönelik olan bölümünü Yozgat Bozok Üniversitesi 

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Mustafa BÖYÜKATA, öğrencilere yönelik olan 

bölümünü ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel 

ABALI tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Yozgat Bozok University Faculty of Arts and 

Sciences Faculty Member. Dr. Mustafa BÖYÜKATA 

informed the teachers about the project idea, pro-

ject writing and execution activities and made ex-

planations about the problems that may be en-

countered during the project execution. After the 

seminar, Project Consultancy Training for Manisa 

Science and Art Center and TUBITAK BITO Support 

Programs were given. Yozgat Bozok University Fac-

ulty of Science and Letters Faculty member Prof. 

Yozgat. Dr. Mustafa BÖYÜKATA, the department for 

students, Dean of the Faculty of Arts and Sciences, 

Manisa Celal Bayar University. Dr. It was realized by 

Yüksel ABALI. 



Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Konferans Salonu'nda eTwinning Kalite Etiketi 

Ödül Töreni gerçekleştirildi. Törene Katılan İl Milli 

Eğitim Müdürümüz Sayın Mustafa DİKİCi, öğret-

menlerimizi göstermiş oldukları başarıdan dolayı 

tebrik ettikten sonra ödüllerini verdi. Düzenlenen 

törende Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 

11 okulumuz Avrupa Ulusal Kalite Etiketi Levhası, 

11 okulumuz ise Ulusal Kalite Etiketi Levhası ödü-

lü alırken, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ger-

çekleştirdikleri eTwinning projelerinde göstermiş 

oldukları başarı nedeniyle, eTwinning Proje yürü-

tücüsü 23 öğretmenimize; 40 Ulusal Kalite Etiketi 

Sertifikası ve 21 Avrupa Kalite Etiketi Sertifikası 

ödülü verildi  

eTwinning Quality Label Award Ceremony 

was held by Manisa Provincial Directorate of Na-

tional Education in the Martyr Fatih Kalu Girls Ana-

tolian Imam Hatip High School Conference Hall. Our 

Provincial Director of National Education Mr. Mus-

tafa DİKİCİ congratulated our teachers for their suc-

cess and gave their awards. At the ceremony, 11 

schools of the Manisa Provincial Directorate of Na-

tional Education were awarded the European Na-

tional Quality Label Plate and 11 of our schools re-

ceived the National Quality Label Plate award. 40 

National Quality Label Certificates and 21 European 

Quality Label Certificates were given. 



 2017 yılında 44 ülkede uygulanmaya başla-

nan eTwinning Okulu Uygulaması kapsamında 

tüm kriterleri yerine getirip başvurusu kabul edi-

len okullara eTwinning Okulu ünvanı verilmekte-

dir.  

 Bu bağlamda 2018-2019 Eğitim Öğretim 

yılında başvurusu kabul edilen okullarımızdan 9 

tanesi eTwinning Okulu ünvanı ödülü almaya hak 

kazanmıştır.  

 Okullarımızı, proje yürütücüsü öğretmenle-

rimizi ve eTwinning İl Koordinatörümüz Ahmet 

Morsümbül'ü göstermiş oldukları başarıdan dola-

yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 

Within the scope of the eTwinning School 

Application, which started to be implemented in 44 

countries in 2017, the schools that fulfill all the cri-

teria and whose application has been accepted are 

given the title of eTwinning School. 

In this context, 9 of our schools whose ap-

plications were accepted in 2018-2019 academic 

year were entitled to receive eTwinning School ti-

tle.  

We would like to congratulate our schools, 

teachers and project coordinator Ahmet 

Morsümbül for their success and wish them contin-

ued success. 



 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme 

Programı, 5 - 12. sınıf öğretim programları çerçe-

vesinde öğrencilerin bilimsel çalışmalar gerçek-

leştirme konusunda teşvik edilerek bilimsel yak-

laşım becerilerine katkı sağlamak, farklı bilişsel, 

duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye 

proje hazırlama fırsatının sunulması, araştırma 

tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerileri-

nin tabana yayılarak öğrencilere kazandırılması, 

öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan 

kaldırılarak işbirliği içerisinde proje hazırlama 

konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması, 

gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulun-

masında bilimsel çalışmaların, bulguların yaparak 

yaşayarak öğrencilere kazandırılması ve bilimsel 

yaklaşım becerilerinin yaygınlaştırılması amaçları-

na ulaşmayı hedeflemektedir.  TÜBİTAK Revize 

Değerlendirme sonucunda Manisa il genelinde 

toplam 7 bilim fuarları Eylül-Kasım aylarında ger-

çekleştirildi. 

4006 - TÜBİTAK Science Fairs Support Pro-

gram, encouraging students to carry out scientific 

studies within the framework of 5th - 12th grade 

education programs, contributing to the scientific 

approach skills, presenting the opportunity to pre-

pare projects for each student at different cogni-

tive, affective and psychomotor levels, research 

techniques, reporting and presentation skills. The 

aim of the course is to reach the aims of the stu-

dents by spreading to the base, eliminating the 

pressure of the competition on the students, 

providing new environment and opportunities for 

preparing projects in cooperation, finding scientific 

studies, finding the findings by making living by 

making the findings and disseminating the scientific 

approach skills. As a result of the revised evaluation 

of TÜBİTAK, 7 science fairs in Manisa province were 

held in September-November. 



 Şifa kaynağı olarak bilinen Mesir Macunu 

ve çekirdeksiz sultani üzümü ile ünlü, tarihin ay-

nası Şehzadeler şehri olarak bilinen güzel Mani-

sa'mız, her tarafı eşsiz, doğal, tarihi ve kültürel 

zenginliklerle dolu bir şehirdir. Zengin tarihi kül-

türümüzün gençler tarafından bilinmesi ve sahip-

lenilmesi önem taşımaktadır. İlimizin milli tarihi-

ni, doğal güzelliklerini ve kültürünü tanıtma ve 

yayma  ihtiyacıyla "Şehrim Benim Evim Projesi" 

hayata geçirilmiştir. Amacımız: Manisa ilimizin 

tarihini ve kültürünü bilen, onlara sahip çıkan ve 

gelecek kuşaklara aktarabilecek yeterli donanıma 

sahip olan öğrenciler yetiştirmektir. 

Known as the source of healing Mesir 

Macunu and seedless sultani grape, the mirror of his-

tory The beautiful city of Manisa, known as the city of 

princes, is a city full of unique, natural, historical and 

cultural riches. It is important that our rich historical 

culture is known and owned by young people. With 

the need to promote and spread the national history, 

natural beauties and culture of our city, "My City is 

My Home Project" was put into practice. Our aim is to 

educate students who know the history and culture of 

Manisa province and who have enough knowledge to 

transfer them to future generations. 



Manisa Valiliği himayelerinde İl Milli Eği-

tim Müdürlüğü AR-GE Birimince hazırlanan 2019 

- 2020 eğitim-öğretim yılında uygulanan "Şehrim 

Benim Evim Projesi" kapsamında Yunusemre 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin gönüllü öğ-

retmenlerinin rehberliğinde yaklaşık 2750 öğren-

cimiz Manisa'nın tarihi ve turistik yerlerini, ören 

yerlerini gezip bilgi sahibi olmuşlardır. Mart ve 

Nisan aylarında gezilerimiz devam edecektir.  

Under the auspices of the Provincial Direc-

torate of National Education under the auspices of the 

Manisa Governorate, 2750 students under the guid-

ance of the volunteer teachers of Yunusemre Voca-

tional and Technical Anatolian High School within the 

scope of the  My City is My Home Project hazırlanan 

which was implemented in the 2019-2020 academic 

year. and have knowledge of their places. Our trips 

will continue in March and April. 



Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 

Birimi tarafından Manisa il ve ilçelerdeki okul mü-

dür, müdür yardımcıları ve öğretmenlere  yönelik 

olarak Stratejik Yönetim ve Planlama Hizmet İçi 

Eğitim Kursu düzenledi. Stratejik Yönetim ve 

Planlama Hizmet İçi Eğitim Kursu, Manisa Gazi 

İlkokulu toplantı salonunda gerçekleştirildi. Mani-

sa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafın-

dan yapılan faaliyette, stratejik yönetim organi-

zasyonların hedef ve amaçları, stratejik yönetim, 

kurum içi dinamikler, stratejilerin değerlendiril-

mesi ve yönetimsel stratejiler gibi kavramlara 

değinildi. Doğru stratejik planlama yapmak için; 

amaç, hedef ve stratejilerini doğru belirlenilmesi, 

güçlü-zayıf yönlerini tespit ederek kurumla alaka-

lı fırsat ve tehditleri iyi analiz edilmesi, planlarını 

hazırlarken 5 yıllık maliyetlendirmeyi usulüne 

uygun olarak belirlenmesi gerektiğinden bahse-

dildi. 

 Manisa Provincial Directorate of National Edu-

cation organized a Strategic Management and Plan-

ning In-Service Training Course for school principals, 

assistant principals and teachers in Manisa provinces 

and districts by the R & D Unit. Strategic Manage-

ment and Planning In-Service Training Course was 

held in Manisa Gazi Primary School meeting room. In 

the activity carried out by the R & D Unit of Manisa 

Provincial Directorate of National Education, the 

concepts such as objectives and objectives of strate-

gic management organizations, strategic manage-

ment, internal dynamics, evaluation of strategies 

and managerial strategies were mentioned. To make 

the right strategic planning; It was mentioned that 

the objectives, targets and strategies should be de-

termined correctly, the strengths and weaknesses 

should be analyzed and the opportunities and thre-

ats related to the organization should be analyzed 

well and the 5-year costing should be duly determi-

ned while preparing the plans. 



AR-GE Birimi olarak kurumlarımızda stra-

tejik yönetim tarzının benimsenmesini amaçlaya-

rak başlattığımız eğitimlerimizle kurumlarımızda; 

On Birinci Kalkınma Planı ve 2023 Eğitim Vizyonu 

doğrultusunda ülkemizi 2023-2071 hedeflerine 

taşıyacak güçlü stratejik planlamalar hazırlanma-

sını ve kurumlarda stratejik yönetim şeklinin he-

deflerine güçlenmesini amaç edinmekteyiz. AR-

GE Birimi tarafından Manisa'da güçlü yönetilen 

kurumlar oluşturmak adına organize edilen 30 

saatlik hizmet içi kurs 30 Eylül 5 Ekim tarihleri 

arası devam edecek.  

 As the R & D Unit, we have initiated trainings 

aimed at the adoption of the strategic management 

style in our institutions. In line with the Eleventh 

Development Plan and the 2023 Education Vision, 

we aim to prepare strong strategic plans that will 

carry our country to the 2023-2071 targets and to 

strengthen the strategic management style in the 

institutions. The 30-hour in-service course organized 

by the R & D Unit to form strongly managed instituti-

ons in Manisa will continue from 30 September to 5 

October. 



Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2023 stratejik 

planlama çalışmaları 2018/16 sayılı Genelge ve 

Eki Hazırlık Programı ile başlatılmış ve bu kap-

samda yürütülen çalışmalar sonucunda Millî Eği-

tim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı Sayın 

Bakanımız Ziya SELÇUK'un başkanlığında topla-

nan Stratejik Planlama Üst Kurulu kararıyla onay-

lanmıştır.  

Müdürlüğümüzün stratejik plan çalışma-

ları 2018/16 Sayılı Genelge eki hazırlık programı 

doğrultusunda, yürütülmüştür. 

 The Ministry of National Education's 2019-2023 

strategic planning studies were initiated with the 

2018/16 Circular and Annex Preparation Program and 

as a result of the studies carried out within this scope, 

the Strategic Plan of the Ministry of National Education 

2019-2023 was approved by the decision of the Supre-

me Board of Strategic Planning convened under the 

chairmanship of HE Mr. Ziya SELÇUK.The strategic plan 

studies of our Directorate have been carried out in 

accordance with the preparation program of the Circu-

lar annexed to the Circular No. 2018/16. 



Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonu-

cunda Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-

2023 Stratejik Planı, Sayın Milli Eğitim Müdürü-

müz Mustafa DİKİCİ başkanlığında toplanan Stra-

tejik Planlama Üst Kurulu kararıyla onaylanmış-

tır.  13/12/2019 tarih ve 24871337 Sayılı Valilik 

Olurları ile yürürlüğe girmiştir.  

http://manisaarge.meb.gov.tr/

www/2019-2023-manisa-il-milli-egitim-

mudurlugu-stratejik-plani/icerik/299   

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

 As a result of the activities carried out within 
this scope, the Strategic Plan 2019-2023 of the Ma-
nisa Provincial Directorate of National Education 
was approved by the decision of the Supreme Board 
of Strategic Planning convened under the chair-
manship of our National Education Director Mustafa 
DİKİCİ. It entered into force with the Governor's 
Approval dated 13/12/2019 and numbered 
24871337. 
 
 
 

http://manisaarge.meb.gov.tr/

www/2019-2023-manisa-il-milli-egitim-

mudurlugu-stratejik-plani/icerik/299   

It is announced to the public with respect. 

http://manisaarge.meb.gov.tr/www/2019-2023-manisa-il-milli-egitim-mudurlugu-stratejik-plani/icerik/299
http://manisaarge.meb.gov.tr/www/2019-2023-manisa-il-milli-egitim-mudurlugu-stratejik-plani/icerik/299
http://manisaarge.meb.gov.tr/www/2019-2023-manisa-il-milli-egitim-mudurlugu-stratejik-plani/icerik/299
http://manisaarge.meb.gov.tr/www/2019-2023-manisa-il-milli-egitim-mudurlugu-stratejik-plani/icerik/299
http://manisaarge.meb.gov.tr/www/2019-2023-manisa-il-milli-egitim-mudurlugu-stratejik-plani/icerik/299
http://manisaarge.meb.gov.tr/www/2019-2023-manisa-il-milli-egitim-mudurlugu-stratejik-plani/icerik/299


Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme 

Başkanlığı tarafından 18-22 Kasım 2019 tarihin-

de Mersin'de Stratejik Yönetimde İzleme ve De-

ğerlendirme Semineri düzenlenmiştir. Stratejik 

Planlama ve Yönetim Daire Başkanı Ahmet ER, 

AR-GE, Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet 

Baki ÖZTÜRK ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri ASKE 

Ekip üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen semi-

nerde; Stratejik Planlama çalışmaları kapsamın-

da yapılması gereken izleme değerlendirme ça-

lışmaları, ikinci plan döneminde yapılan ve yapıl-

ması gereken çalışmalar ile yeni plan döneminde 

yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi 

verilmiştir. Seminere ilimizi temsilen AR-GE Biri-

mi personelleri Tuğçe KAŞCI ve TUBA BABACAN 

katılmıştır. 

The Ministry of National Education, Strategy Develop-

ment Department organized a Monitoring and Evalua-

tion Seminar on Strategic Management in Mersin on 

18-22 November 2019. Head of Strategic Planning and 

Management Department Ahmet ER, R & D, Head of 

Quality and Monitoring Department Mehmet Baki ÖZ-

TÜRK and Provincial Directorate of National Education 

ASKE Team members attended the seminar; Informa-

tion was given about the monitoring and evaluation 

studies to be carried out within the scope of Strategic 

Planning studies, the studies that have been and sho-

uld be done in the second plan period and the studies 

planned to be conducted in the new plan period. Tuğ-

çe KAŞCI and TUBA BABACAN participated in the semi-

nar to represent our province. 



Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme 

Başkanlığı tarafından 02-06 Aralık 2019 tarihinde 

Afyonlarahisar’da Stratejik Planlama Çalıştayı 

düzenlenmiştir. Stratejik Planlama ve Yönetim 

Daire Başkanı Ahmet ER, AR-GE, İl Milli Eğitim 

Müdürlükleri ASKE Koordinatörlerinin katılımıyla 

gerçekleştirilen çalıştayda Stratejik Planlama 

çalışmaları kapsamında yapılması gereken izle-

me değerlendirme çalışmaları, ikinci plan döne-

minde yapılan ve yapılması gereken çalışmalar 

ile yeni plan döneminde yapılması planlanan 

çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.  

Seminere ilimizi temsilen AR-GE Birimi 

ASKE Koordinatörü Samet NALBANTOĞLU katıl-

mıştır. 

 



Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 

Birimi PEK Ekibi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 

kabul edilen Erasmus+ kapsamında ‘START IN 

Developing Inclusive and Innovative Entreprene-

urship Education in Europe’ (BAŞLA-Avrupa'da 

kapsamlı ve yenilikçi girişimcilik eğitimi geliştir-

me) adlı projeyi yürütmektedir. Erasmus+ KA201 

kapsamında kabul edilmiş olan proje, girişimcili-

ğin eğitimi konulu ulus ötesi stratejik ortaklık 

projesidir.  

Kabul edildiği 2017 tarihinin yüksek büt-

çeli projelerden biri olan projede 7 ülkeden 8 

ortak bulunmaktadır. (Türkiye, İspanya, İngiltere, 

Yunanistan, İrlanda, Polonya, Finlandiya) Bu or-

taklık kapsamında fikri çıktı olarak ECVET eğitim 

programı, online öğrenme platformu, 2 adet diji-

tal uygulama ve eğitim modeli hazırlanacaktır.  

Fikri çıktılar için çalışma programları ve 

yenilikçi fikirler ulus ötesi toplantılarda ortaklar-

ca tartışılarak belirlenmektedir. Projenin koordi-

natörü Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğüdür. 

 AR-GE Birimi PEK Ekibinin koordinatörlüğünde 

yürütülen bu projenin kapasite geliştirme toplantısı 

Polonya'nın Rzeszow şehrinde yapıldı.  

 5 gün süren toplantıda ilk olarak proje yöneti-

mi ve Türkiye Ulusal Ajansına sunulacak raporla ilgili 

bilgi verildi. Daha sonra 8 ortak ülkenin katkılarıyla 

fikri çıktı olarak hazırlanmış olan Eğitim Müfredatı, 

Eğitim Modülü ve e-Öğrenme platformu değerlendi-

rildi. Ayrıca bu fikri çıktıların pilotlama aşamasına 

gelindiği için Girit’in Hanya şehrinde 43 öğretmenle 

workshop yapıldı.  

 Bir sonraki fikri çıktı olan mobil uygulama hak-

kında, bu uygulamanın kullanıcılara nasıl ulaşılacağı 

ve neler içereceği üzerine ortaklara bilgi verildi.  

 Bir sonraki toplantının İngiltere’nin 

………….kentinde, …/ Şubat 2020 tarihleri arasında 

yapılması planlanarak toplantı sonlandırıldı. 



Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve 

Personel Hareketliliği kapsamında 2019 yılı teklif 

çağrısı döneminde Saruhanlı Mesleki Teknik ve 

Anadolu Lisesi tarafından meslek dersi öğret-

menleri işbirliği ile hazırlanıp sunulan “Haydi 

Kızlar Staja!” adlı proje hibe almaya hak kazan-

mıştır. Proje 15 Eylül 2019 tarihinden itibaren 

Saruhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tara-

fından başarıyla koordine edilmektedir. 

Within the scope of Erasmus + Vocational Education 

Learner and Personnel Mobility, the project entitled Kız 

Haydi Kızlar Internship! Hazırlan which was prepared 

and presented by Saruhanlı Vocational Technical and 

Anatolian High School in cooperation with the teachers 

of vocational courses during the call for proposals in 

2019 was entitled to a grant. The project has been suc-

cessfully coordinated by Saruhanli Vocational and Tech-

nical Anatolian High School since 15 September 2019. 



“Haydi Kızlar Staja!” adlı proje kapsamın-

da ilk grup 5 öğrenci, 1 refakatçi öğretmen eşli-

ğinde 05.01.2020 tarihinde Almanya’nın Reck-

linghausen şehrinde 14 gün staj görmek üzere 

proje ekibi tarafından havalimanından yolcu 

edilmiştir.Proje 14 Eylül 2020 tarihinde sona ere-

cektir. 

 Within the scope of the project titled  Let's Go 

Girls Internship! Ilk, the first group of 5 students we-

re escorted by the project team from the airport to 

the 14-day internship in Recklinghausen, Germany 

on 05.01.2020 with the accompaniment of a compa-

nion teacher. The project will end on 14 September 

2020. 



Gölmarmara Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi’ne ait olan ve 2018 teklif çağrısı dönemin-

de Ulusal Ajans’la yapılan sözleşmeneticesinde 

hibe altına alınan 2018-1-TR01-KA102-051876 

nolu ve ‘HACCP ve ISO 22000:2005 Avrupa Gıda 

Güvenliği Standartlarının Laboratuvar Ortamında 

Uygulamaları’ başlıklı Erasmus+ Projemiz 

31/03/2019-13/04/2019 tarihleri arasında birin-

ci; 14/04/2019-27/04/2019 tarihleri arasında 

ikinci ve 28/04/2019-11/05/2019 tarihleri ara-

sında da üçüncü akışını gerçekleştirerek tamam-

lanmıştır. 

 2018-1-TR01-KA102-051876 and 'HACCP and 

ISO 22000: 2005 Applications of European Food Sa-

fety Standards in the Laboratory Environment' which 

belong to Gölmarmara Vocational and Technical 

Anatolian High School and which have been donated 

under the contract made with the National Agency 

during the call for proposals in 2018. Erasmus + Pro-

ject will be the first between 31/03 / 2019-13 / 

04/2019; 14/04 / 2019-27 / 04/2019, the second and 

28/04 / 2019-11 / 05/2019, the third was completed 

by performing the flow. 



Öğrencilerimiz bu eğitimler esnasında 

okulda ve kendi ülkelerindeki staj yerinde öğren-

dikleri ve yaptıklarıyla bahsi geçen enstitüde 

yaptıklarını karşılaştırma fırsatı bulmuşlardır. AB 

yolundaki ülkemizin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı eliyle hem resmi hem özel sahada uy-

gulamayı yaygınlaştırdığı HACCP ve ISO 

22000:2005 standartlarını; üretim, analiz ve pa-

ketleme bölümlerinde yakından tanıma fırsatı 

bulan öğrencilerimiz risk analizi, verilerin işlen-

mesi, kritik kontrol noktaları ile ilgili prosedürler, 

iyi üretim uygulamaları, standart sanitasyon uy-

gulaması vb. kazanımları elde ederek mesleki 

anlamda bilgi ve tecrübelerini daha da zenginleş-

tirmişlerdir. 

 During these trainings, our students had the 

opportunity to compare what they have learned and 

done in the internship in the school and in their ho-

me country. HACCP and ISO 22000: 2005 standards, 

in which our country on the road to the EU has 

spread the application in both official and private 

fields by the Ministry of Food, Agriculture and Lives-

tock; Our students who have the opportunity to get 

to know the production, analysis and packaging de-

partments have the chance to learn about risk analy-

sis, data processing, procedures related to critical 

control points, good production practices, standard 

sanitation practice and so on. they gained their pro-

fessional knowledge and experience. 





Manisa Valiliğinin himayelerinde 2018-

2019 eğitim öğretim yılında, Müdürlüğümüz ile İl 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ortak çalış-

maları sonucunda 20 okul bünyesinde bulunan de-

zavantajlı çocuklarımızın okul öncesi eğitim kurum-

larına kayıt olmaları desteklenmiştir.Çocuğumu 

Seviyorum Anasınıfına Gönderiyorum projesi de bu 

doğrultuda; Paydaşlarımızın işbirliğinde, ilimizdeki 

okul öncesi çağ nüfusunun tamamına ulaşmayı, 

çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt 

olmalarının desteklenmesini ve bu sayede ilimizde 

okul öncesi eğitimde okullaştırma oranının arttırıl-

masını amaçlamaktadır.  

 In the 2018-2019 academic year under the 

auspices of the Governorate of Manisa, as a result 

of the joint efforts of our Directorate and Provin-

cial Social Assistance and Solidarity Foundation, 

the enrollment of disadvantaged children in 20 

schools to pre-school institutions was supported. 

In cooperation with our stakeholders, it aims to 

reach the pre-school age population in our pro-

vince, to support the enrollment of children in 

pre-school education institutions and thus to inc-

rease the rate of schooling in pre-school educa-

tion in our province. 



Okul öncesi eğitimin önemi ve önceliği ko-

nusunda toplumun bilinçlendirmesini hedeflemek-

teyiz. Ayrıca dezavantajlı çocuklarının bulunduğu 

bölgelerdeki okullara gerekli materyal yardımı sağ-

lamak ve ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak, ço-

cuklarımızın beden, zihin ve duygu gelişimini des-

teklemek, onları ilkokula hazırlamak, çocuklarımı-

zın Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağla-

mak ve onlarda sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, 

hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma gibi 

duygu ve davranışları geliştirmek için  çocukların 

ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra çevre ve okulun 

olanaklarını da göz önünde bulundurarak etkinlik-

ler düzenlemek hedeflerimiz arasındadır. 

We aim to raise public awareness about the impor-

tance and priority of preschool education. In addi-

tion, to provide the necessary material assistance to 

the schools in the regions where disadvantaged 

children and create a common environment, to sup-

port the development of children's body, mind and 

emotion, to prepare them for primary school, to 

ensure that our children speak Turkish correctly and 

beautiful and love, respect, cooperation, responsibi-

lity, tolerance, It is among our goals to organize acti-

vities to develop emotions and behaviors such as 

cooperation, solidarity, sharing, taking into conside-

ration the interests and needs of children as well as 

the opportunities of the environment and school. 



Projemiz aracılığıyla ilk kayıt Saruhanlı Yıl-

maz Şehit Mustafa Sonkaya İlkokulu’nda yapıldı. 

Proje ekibi mahalle muhtarıyla iletişime geçerek 2 

Aralık günü gerçekleştirdikleri veli ziyareti sonrasın-

da anne ve büyükbabayı ikna ederek öğrencimizin 

anaokuluna kaydını gerçekleştirdiler. 

The first registration was made at Saruhanli Yilmaz 

Martyr Mustafa Sonkaya Primary School through 

our project. The project team contacted the head-

man of the neighborhood and convinced the pa-

rents and grandfather after the parents' visit on De-

cember 2, and enrolled the student in the kinder-

garten. 



 Manisa Valiliği'nin himayesinde İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü'nün uyguladığı eğitim projelerinden 

olan "Şehrim Benin Evim Projesi”  Manisa'ya Değer 

Katanlar Faaliyeti" kapsamında; Soma Mehmet Akif 

Ersoy İlkokulu Öğrenci ve velileri bir proje sergile-

di.  

 



 Proje kapsamında Manisa ve Soma'nın yöre-

sel yemekleri, eskiden kullanılan araç gereçler ve 

insanların giymiş oldukları kıyafetler sergilendi.  

 İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mustafa 

DİKİCİ ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Halil CAN 

proje kapsamında okulu ziyaret ettiler.   

 Yapılan çalışmaları yerinde incelediler. Öğ-

rencilerle sohbet edip proje kapsamında hazırlanan 

tiyatroyu izlediler. Hazırladıkları bu güzel projeden 

dolayı okul yönetimini; öğrencilerini ve velilerini 

tebrik ediyoruz.  

 Within the scope of the project, local dishes 

of Manisa and Soma, used tools and clothes worn 

by people were exhibited. 

Provincial Director of National Education Mr. Musta-

fa DİKİCİ and District Director of National Education 

Halil CAN visited the school within the scope of the 

project. 

They examined the studies on the spot. They 

chatted with the students and watched the theater 

prepared within the scope of the project. Because 

of this beautiful project they prepared, they were 

able to; We congratulate students and parents. 



 MANEP 2023 Manisa Eğitim projeleri kapsa-

mında Manisa'ya Değer Katanlar Projesi etkinliği 

olarak Akhisar ilçesi Yırcalı Anaokulu öğretmenleri 

tarafından Manisa köşesi hazırlanarak okul öğrenci-

lerine Manisa ve ilçelerinin kültürel, tarihi, coğrafi 

özelliklerinin yanı sıra yetiştirilen yiyecekleri ve yö-

resel yemekleri tanıtıldı.  

 Manisa yöresine ait türkülerle de öğrenciler 

eğlenerek Manisa’ya değer katan öğeleri öğrendi-

ler. 

Within the scope of MANEP 2023 Manisa Education 

projects, the Manisa Corner was prepared by the 

Akhisar district Yırcalı Kindergarten teachers as the 

activity that adds value to Manisa, and the students 

were introduced to the cultural, historical and geog-

raphical characteristics of Manisa and its districts as 

well as the food and local dishes. 

With the folk songs of the Manisa region, the stu-

dents had fun and learned the elements that add 

value to Manisa. 



 Mesleki ve teknik eğitim liselerinin toplum-

daki algısını güçlendirecek tanıtım faaliyetleri yapıl-

ması, Meslek Liseleri tarafından öğrencilerin buluş, 

patent ve faydalı model başvurusu yapmalarının 

teşvik edilmesi, Mesleki ve teknik eğitim kurumları 

ile sektör liderleri arasında işbirliği protokolleri ya-

pılmasının teşvik edilmesi ve desteklenmesi, Mes-

leki ve teknik liseler ile sektör liderlerinin iş birliği 

imkânlarını arttırmaya yönelik faaliyetlerin destek-

lenmesi, Mesleki ve teknik eğitimde öğrencilere 

yönelik kariyer rehberliği faaliyetlerinin arttırılması-

nın desteklenmesi, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından Meslek Lisesi Öğretmenlerimize branşla-

rı ile ilgili eğitimler yapılması ve insan kaynaklarının 

geliştirilmesi, İlimizde yer alan sektörlerin ihtiyaç 

duyduğu meslek elemanları, nitelikli insan gücünün 

yetiştirilmesi gerekçeleri ile hazırlanmıştır. Yunu-

semre Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakı-

mı Hizmetleri Öğrencileri, Manisa Özel Eğitim Uy-

gulama Okulunda... 

 



 Mesleki ve teknik eğitim liselerinin toplum-

daki algısını güçlendirecek tanıtım faaliyetleri yapıl-

ması, Meslek Liseleri tarafından öğrencilerin buluş, 

patent ve faydalı model başvurusu yapmalarının 

teşvik edilmesi, Mesleki ve teknik eğitim kurumları 

ile sektör liderleri arasında işbirliği protokolleri ya-

pılmasının teşvik edilmesi ve desteklenmesi, Mes-

leki ve teknik liseler ile sektör liderlerinin iş birliği 

imkânlarını arttırmaya yönelik faaliyetlerin destek-

lenmesi, Mesleki ve teknik eğitimde öğrencilere 

yönelik kariyer rehberliği faaliyetlerinin arttırılması-

nın desteklenmesi, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından Meslek Lisesi Öğretmenlerimize branşla-

rı ile ilgili eğitimler yapılması ve insan kaynaklarının 

geliştirilmesi, İlimizde yer alan sektörlerin ihtiyaç 

duyduğu meslek elemanları, nitelikli insan gücünün 

yetiştirilmesi gerekçeleri ile hazırlanmıştır. Yunu-

semre Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakı-

mı Hizmetleri Öğrencileri, Manisa Özel Eğitim Uy-

gulama Okulunda... 

 



 Manisa Valiliği himayelerinde, MANEP 2023 

Projesi kapsamında ilk kez bu yıl uygulamaya başla-

dığımız MANİSanat Projemizle çocuklarımızın yapa-

cakları sanatsal faaliyetlerle yeteneklerini keşfet-

melerini amaçlıyoruz. Öğrencilerimize vereceğimiz 

taş, kil, boya, ağaç, yün ve alçı gibi malzemelerden 

kendi istek ve yetenekleri doğrultusunda seçimler 

yaparak onları sanata yönlendirmeyi hedefliyoruz. 

Çocuk, doğa ve madde arasındaki ilişkiyi geliştirme-

yi istiyoruz.  Her milletin hayatında sanat önemli-

dir. Çünkü sanat, dünyayı anlamanın ve onu anlam-

landırmanın güzel bir yolu olarak yaşamamızın için-

dedir. Bu nedenle öğrencilerimizin yapacağı sanat 

odaklı faaliyetlere yönlendirilmesi, tasarlamanın, 

planlamanın,üretmenin ön plana çıkacağı faaliyet-

lerde bulunması projemizin hedeflerindendir. Onla-

rın hayal gücünü destekleyerek geleceğe daha fazla 

umutla bakmalarını, sanatla iç içe olmalarını sağla-

mak istiyoruz.  

 MANİSanat Projemiz sayesinde; istekli öğ-

renciler resim, tiyatro, kısa film, heykel, müzik ça-

lışmaları, koro çalışmaları, ebru gibi sanat içerikli 

çalışmalar yapacak yıl sonu etkinliklerinde yapılan 

eserler sergilenerek okul toplumuna, velilere, halka 

sunulacaktır. 

 



 Kitap Lig, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

AR-GE Biriminin “Manisa Her Yerde Okuyor” proje-

sinin liselere yönelik bir faaliyetidir. Bu faaliyet kap-

samında lise öğrencileri toplam 6 kişiden oluşan bir 

takım kurmaktadır.  

 Kurulan bu takımlar Kitap Lig Komisyonunun 

belirlediği kitapları okumakta ve iki oturumdan olu-

şan bir sınava girmektedir.  

 Böylelikle öğrencilerin takım olarak aldıkları 

puanlar okul puanını oluşturmakta ve sıralama be-

lirlenmektedir.  

 Süper Lig’de yarışacak okullar geçen yılki so-

nuçlara göre ilk 12 takım arasında yer alan ve bu 

ligde yarışmaya hak kazanan okullardır.  

 2019/2020 Eğitim Öğretim yılında 130’dan 

fazla lisenin bu yılki Kitap Lig etkinliğine katılacağı 

öngörülmektedir.  

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimimiz 

tarafından 03 Aralık 2019 Salı günü Kitap Lig so-

rumlusu lide öğretmenlerimiz ile İl Milli Eğitim AR-

GE birimizde yapılan toplantı yaparak bu yılki Kitap 

Lig faaliyetine fiili olarak başlamış olduk.  

 31 Mart Salı ve 14 Nisan Salı 2020’de lig kap-

samında tüm Manisa Liselerinde iki sınav uygulana-

cak ve final sıralaması belirlenecektir. 



Anadolu Mektebi; Sami Güçlü ’nün 2012 

yılında Sakarya Üniversitesi’nde 12 kişilik öğrenci 

grubu ile başlattığı gönüllü bir okuma faaliyetidir. 

Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sun-

muş yazarların; bir sıra dâhilinde tüm eserleri ve 

hakkında yazılmış seçkin eserlerin okunmasını, oku-

nan her eserden sonra eser hakkında bir değerlen-

dirme yazısının yazılmasını, eserlerin en az yarısı 

okunduktan sonra bir konu seçilmesini, seçilen ko-

nuda bir konuşma metninin hazırlanmasını, düzen-

lenen panel programlarında hazırlanan metnin su-

nulmasını, konuşma metninin geliştirilerek yayın-

lanmasını amaçlayan bir okuma faaliyetidir. Bu faa-

liyet; 2015 yılına kadar Kocaeli, Bolu, Aksaray ve 

Çorum illerinde üniversite öğrencilerinin katılımı ile 

devam etmiştir. 

2016 yılı Ekim ayında dönemin Millî Eğitim 

Bakanı Sayın İsmet Yılmaz’ın imzası ile Anadolu 

Mektebi Yürütme Kurulu oluşturulmuş ve Anadolu 

Mektebinin Millî Eğitim bünyesinde çalışmasına 

imkân sağlanmıştır.  

Anadolu Mektebi, 14 Şubat 2019 tarihinde 

yenilenen protokol çerçevesinde Millî Eğitim Ba-

kanlığı ile iş birliği içerisinde faaliyetlerine devam 

etmektedir. 



Anadolu Mektebi faaliyetleri kapsamında 

eserleri okunan yazarlar: Mustafa Kutlu, Tarık Buğ-

ra, Cengiz Aytmatov, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cen-

giz Dağcı, Sâmiha Ayverdi, Yahya Kemal Beyatlı, 

Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Mehmet Âkif 

Ersoy, Cemil Meriç ve Nurettin Topçu’dur. 

Düzenlenen programlarda panellerin yanı 

sıra geziler, yaz kampları, dinletiler, yazar/

akademisyen- öğrenci buluşmaları, film-tiyatro-

belgesel gösterimleri, konser gibi birçok kültürel 

etkinlikle öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak 

bir çizgide hareket edilmeye çalışılmaktadır.  

Proje, Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Tu-

rizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Talim 

Terbiye Kurulu Başkanlığı ile birlikte ortaklaşa yürü-

tülmekte olup Türkiye genelinde 37 ilde uygulan-

maktadır. 



05-07 Kasım 2019 tarihleri arasında Kahra-

manmaraş’ta düzenlenen Fikir, Sanat, Aksiyon Ne-

cip Fazıl Kısakürek Bölge paneline 19 şehirden 60 

Anadolu Mektebi Öğrencisi 121 farklı merkezde 

Necip Fazıl Kısakürek’i anlattı. İlimizi temsilen izle-

yici olarak Ortaöğretim ve Din Öğretimi Hizmetle-

rinden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür  Yardımcısı 

Sayın Fevzi YÜKSEL, Yunusemre Sosyal Bilimler Li-

sesi Müdürü Sayın Ercan AYYILDIZ, Ar-Ge Birimi 

Öğretmenlerinden Projenin İl Koordinatörü Özden 

KABAK katılım sağlarken Yunusemre Sosyal Bilimler 

Lisesinden Onur Can FARAŞ, Yusuf Yiğit DOĞRU-

YOL, Şehzadeler Kız İmam Hatip Lisesinden Hüdüye 

Gül SÖYLEMEZ, Soma Anadolu Lisesinden Arzu KA-

MAZ, Salihli Merkez Anadolu Lisesinden Leyla AS-

LAN öğrencilerimiz panele izleyici olarak katılım 

sağlamışlardır. Bunun yanı sıra panele Anadolu 

Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami 

GÜÇLÜ, Talim Terbiye Kurulu Başkanı ile Bekir Oğuz 

BAŞARAN, Durali YILMAZ, Prof. Dr Durmuş GÜNAY, 

Mehmet ÇETİN, Mustafa AYDOĞAN, Osman KISA-

KÜREK, Selma GÜNAYDIN, Şeyma KISAKÜREK SÖN-

MEZOCAK, Yusuf Duran GÜNAYDIN gibi yazarları-

mızda iştirak ederek öğrencilerle söyleşi program-

ları yapılmıştır. 



19 Ekim 2019 tarihinde Anadolu Mektebi 

Yazar Okumaları Manisa ilinde uygulamaya konul-

muş bu kapsamda tüm ortaöğretim kurumlarımız-

da duyurularak çalışmalarımıza başlanmıştır. Bu 

kapsamda ilimizde Okuma faaliyetimiz, özü itibarıy-

la kitap seçip okumak yerine yazar seçip  yazarın 

tüm kitaplarını  ve yazar hakkında neşredilen eser-

leri okumaya dayanmaktadır. Genel olarak doğru 

bir yazarı seçmenin doğru bir kitap seçmekten da-

ha kolay olduğu söylenebilir. Bu yöntemle yazar 

okumaları yapan öğrenciler, okudukla-

rı  yazarları  derinlemesine tanıyacaklar ve hayata 

daha  farklı pencerelerden bak-

ma imkânı bulacaklardır. Yazar seçiminde öncelik-

lerimiz; yerli, milli, manevi ve evrensel  insani de-

ğerlere sahip olmaları, bu değerler temelinde ha-

yatlar sürüp toplumumuza da bu değerleri telkin 

etmeleridir. Yoğun bir okumaya dayalı 

olan faaliyetimiz;  notlar alarak yapılan okumalar-

dan sonra değerlendirme yazıları kaleme alarak 

yazmaya alışmak, yazarın bir yönünü seçip hazır-

lanmak ve yapılan hazırlıkları panel niteliğinde sun-

mak olarak özetlenebilir.İl genelinde 10 ilçemizde 

13 okulda 37 öğretmen, 223 öğrenci gönüllü olarak 

projeye katıldı.  



 “Kamu Kurumları Fizibilite Hazırlıyor” Zafer 

Kalkınma Ajansı Teknik Destek Eğitimleri 23-27 Ara-

lık 2019 tarihleri arasında 7 kurum ve 21 katılımcı 

ile Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda 

gerçekleştirildi. Yararlanıcı kurumun Manisa Valiliği 

olduğu eğitime;  

 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına AR-

GE Birimimizden Güler ÖZKALKAN ve Özden KABAK 

katıldı. Eğitim 27 Aralık 2019 tarihinde katılımcılara 

sertifikaların verilmesi ile sona erdi. 



 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, 

resmi web sitemiz aracılığı ile yapılan çalışmaları-

mız, projelerimiz ve faaliyetlerimiz ile ilgili haber 

ve duyuruları buradan kamuoyu ile anında payla-

şılmaktayız. 

News and announcements related to our activities, 

projects and studies are shared with public here 

instantly through our official website as Manisa Pro-

vincial Directorate of National  Education. 



 Eğitim-öğretim sürecinde bilişim teknolojisi 

donanımlarını kullanarak etkin materyaller kullan-

manız amacıyla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Ge-

nel Müdürlüğü tarafından tasarlanan Eğitim Bili-

şim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve 

incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri bulabilece-

ğiniz sosyal bir platformdur. Öğretmen ve öğren-

ciler başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşları 

için tasarlanan EBA 'da; Manisa Milli Eğitim Mü-

dürlüğü AR-GE Birimimizce hazırlanan AR-GE Bül-

tenlerimiz yayınlanmıştır.  

 

 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 Rese-

arch&Development Unit,  have been published in 

the Education Information Network which was de-

signed 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  

Züleyha SAKAOĞLU  ASKE Üye 

Abdulnasır ŞİMŞEK  ASKE Üye 

Türker YAĞMUR  ASKE Üye 

Tuğçe KAŞCI   ASKE Üye 

Hikmet ÇİFÇİ   ASKE Üye 

Volkan AKSOY  ASKE Üye 

Kübra ÇELEBİ   PEK Üye 

Mine AYYILDIZ  PEK Üye 

Sümeyye EROĞLU  PEK Üye 

Hasan ALEVNUR  PEK Üye 

Serap AY   PEK Üye 

Sinem ERDEM  PEK Üye 

Tuba BABACAN  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/argemanisa 

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.  
 

 


