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T.C. 
MANİSA VALİLİĞİ 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
 

2019–2020 Eğitim Öğretim Yılı MANEP 2023 (Manisa Eğitim Projeleri 2023) 
Manisa Evde Kal Etkinlikleri Kapsamında Yapılacak Faaliyetler 

MANİSAnat PROJESİ  

“EVDE MUTLULUĞUN RESMİNİ YAP ETKİNLİĞİ” 

Zorunlu olarak evde kaldığımız bu dönemde hayatın eve sığacağını 
göstermek için sen de bize evde mutluluğun resmini yap. 

Bizimle paylaşacağın resmini Manisa İl Milli Eğitim ve AR-GE biriminin 
sosyal medya hesaplarında paylaşacağız. #EVDEMUTLULUĞUNRESMİ hastag 
paylaşım gerçekleşecek.  

Haydi, bize katıl küçük ressam.  

09.04.2020 tarihinde saat 20:00 ve 21:00 arasında Manep 2023 Twitter 
hesabından #gülümsebiraz hashtagiyle mailimize gelmiş çalışmalardan 10 
adet paylaşılması. 

EVİMİN MANZARALAR ETKİNLİĞİ 

Ortaokul öğrencileri evlerinin pencerelerinden telefon ya da fotoğraf 
makinesi ile çektikleri resimleri paylaşarak etkinlik oluşturacak. #Evimden 
Manzaralar hastag ile paylaşım gerçekleşecek. 

09.04.2020 tarihinde saat 20:00 ve 21:00 arasında Manep 2023 Twitter 
hesabından #eviminpenceresinden hasgtagi ile Manisanat projesi kapsamında 
mailimize gelmiş çalışmalardan 10 adet paylaşılması. 
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HER GÜNE BİR ETKİNLİK 

Öğrenciler evde kaldıkları süre içerisinde her güne bir etkinlik yapılarak 
duyuşsal, düşsel ve sanatsal becerilerini ortaya koymaya çalışacaklar. 
(çoraptan kukla, kartondan oyun ….)  

Önemli Not: Yapılan tüm etkinlikler 30/04/2020 tarihine kadar 
argemanisa@gmail.com  adresine gönderilecektir.  Proje Sorumlusu Tuba 
BABACAN ile 05056774250 numaralı telefondan irtibata geçebilirsiniz. 
Belirtilen tarihten sonra yapılan tüm etkinlikler de belirtilen iletişim adresine 
ulaştırılacaktır.  

 

EVDE MİZAH ETKİNLİĞİ 

Mizah, hayal ve hislerden daha çok zekâ mahsulüdür. Bir mizahçı, hayal 
gücünden, olup bitenlerden, tarihten ve çeşitli bilgilerden faydalanabilir. 
Mizah, aynı zamanda sosyal ihtiyaçtır. Bu kapsamda öğrencilerin ailesiyle 
birlikte yapacağı karikatür, fıkra, stand up, gölge oyunu, pantomim gibi içinde 
mizah olan tüm etkinlikleri ve yapmış olduğu etkinliğin fotoğrafını, videosunu, 
yazılı metnini oluşturarak verilen e posta adresine göndermesinin ardından 
bu etkinlikler #evdemizah hastag ile tarafımızca paylaşılacaktır. Çalışmalar 
günlük olarak devam edecektir. Tüm çalışmalarınızı gönderirken isim, soyisim 
ve okul detayları verilerek paylaşılacaktır. 

Önemli Not: Yapılan tüm etkinlikler 15/04/2020 tarihine kadar 
kubracelebi3@gmail.com adresine gönderilecektir. Etkinlik Sorumlusu Kübra 
CELEBİ ile 05058135825 numaralı telefondan irtibata geçebilirsiniz.  Belirtilen 
tarihten sonra yapılan tüm etkinlikler de belirtilen iletişim bilgisine adresine 
ulaştırılacaktır. 
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ŞEHRİM BENİM EVİM PROJESİ 

Evde kalınan süre içerisinde şehrimizi evden de tanımak, sanal âlemde, 
sosyal medya hesaplarında oluşturulan sorulara cevap aramak veya cevap 
vermek etkinlik içerisinde yer almaktadır. Etkinlik kapsamında Manisa AR-GE 
Birimi tarafından, Manisa’da yetişmiş, isim yapmış ünlülerimizle halkımızın 
evde kalmaları temalı video çekimi çalışmaları yapılacaktır. Çekim 
yapılabilirse videonun sonunda soru sorulacaktır. Aynı zamanda sorular yine 
AR-GE yürütme kurulu tarafından farklı şekillerde de hazırlanabilecektir. 
Sosyal medya hesaplarımızda sanal bilgi yarışmasının şartnamesi ve başlama 
tarihi belirtildikten sonra Şehrim Benim Evim Projesi Sanal Bilgi Yarışması 
başlayacaktır. Yarışma kapsamında Manisa’ya özgü sorular sorulacak olup 
soruları doğru cevaplayan ve yüksek puan alan 3 kişiye İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünce belirlenen tarihte ödüllendirme yapılacaktır. Hazırlanan 
videolar veya sorular #şehrimbenimevimmanisa hastag ile paylaşım 
gerçekleşecektir.  
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MANİSA’YA DEĞER KATANLAR FAALİYETİ 

Manisa’ya özgü yemeklerin öğrencilerimize tanıtılması ve öğretilmesi 
amacıyla öğrencilerimiz, evde kaldıkları süre içerisinde aile büyükleri ile 
birlikte yemek yapmayı öğrenerek aidiyet duygusu, gelenek ve görenekleri de 
öğrenmiş olacak bu çerçevede yapılan yemeklerin fotoğrafları veya videoları 
çekilerek #manisayaözgüyemekler hastag ile paylaşım gerçekleşecektir. 

Önemli Not: Yapılan tüm etkinlikler 15/04/2020 tarihine kadar 
manisayadegerkatanlar@gmail.com   adresine gönderilecektir. Faaliyet 
Sorumlusu Züleyha OKTAY SAKAOĞLU ile 05057089153 numaralı telefondan 
irtibata geçebilirsiniz.  Belirtilen tarihten sonra yapılan tüm etkinlikler de 
belirtilen iletişim bilgisine adresine ulaştırılacaktır. 
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MANİSA EVDE KAL ETKİNLİĞİ 

Konu: Manisa’ya Değer Katanlar Faaliyeti kapsamında yapılacak olan “Mani 
Derleme Etkinliği” tüm öğrencilerimizin katılımına açıktır.  

ü “Mani Derleme Etkinliği” tüm velilere, öğrencilere internet sitesi ve 
sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurulur.  

ü  06 Nisan- 17 Nisan arası maniler hazırlanır. 
ü  “Mani Derleme Etkinliği”ne katılmak isteyen öğrencilerimiz anne, baba 

ve diğer aile büyüklerinden öğrendikleri manileri okuyarak video 
şeklinde kaydeder.  

ü Ayrıca manileri Word belgesi olarak yazarlar. (Word olarak yazılması e-
kitap çalışması açısından özellikle gereklidir.) 

ü Video kayıtlarını, Word belgesi olarak yazdıkları manileri ve veli izin 
belgelerini argemanisa@gmail.com  adresine gönderirler. 

ü Gelen çalışmalar Edebiyat ve Türkçe öğretmenlerinden oluşturulacak 
komisyon üyelerine gönderilir.  

ü İl MEM tarafından komisyonca değerlendirilen çalışmalar, internet 
sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılır. 

ü İl MEM tarafından tüm katılan öğrencilere katılım belgesi hazırlanır ve 
mail adreslerine gönderilir.  

ü İl MEM tarafından Video kayıtları MEB EBA Bilişim Ağında paylaşılmak 
üzere hazırlanır. 

ü İl MEM tarafından, öğrencilerimizden Word belgesi olarak gelen 
maniler, e-kitap olarak hazırlanır.  
 
Önemli Not: Yapılan tüm etkinlikler 17/04/2020 tarihine kadar 
manisayadegerkatanlar@gmail.com adresine gönderilecektir. Faaliyet 
Sorumlusu Özden KABAK ile 05056564463 numaralı telefondan irtibata 
geçebilirsiniz.  Belirtilen tarihten sonra yapılan tüm etkinlikler de 
belirtilen iletişim bilgisine adresine ulaştırılacaktır. 
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NİTELİKLİ MESLEK GÜÇLÜ GELECEK PROJESİ 

Öğrencilerimizin ve velilerimizin evde birlikte yürütebileceği evde 
tamirat, evde bakım, evde onarım ve evde saç bakımı gibi etkinleri 
gerçekleştirmesi ve yapmış olduğu etkinliği uygulamalı olarak videosunu 
çekmesi veya fotoğraflayarak #evdemeslek hastag ile paylaşım 
gerçekleşecektir. 

Önemli Not: Yapılan tüm etkinlikler 15/04/2020 tarihine kadar 
argemanisa@gmail.com   adresine gönderilecektir. Proje Sorumlusu Volkan 
AKSOY ile 05316650088 numaralı telefondan irtibata geçebilirsiniz.  Belirtilen 
tarihten sonra yapılan tüm etkinlikler de belirtilen iletişim bilgisine adresine 
ulaştırılacaktır. 

 

MANİSA EVDE YAZIYOR FAALİYETİ 

AMAÇ: Lise öğrencilerimize yönelik Deneme Yazma Yarışması ile ülkemizi tehdit 
eden korona virüs salgını nedeniyle evde bulunduğumuz günleri en güzel 
şekilde okuyarak ve yazarak değerlendirmek amaçlanmaktadır. 

1. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Edebiyat / Felsefe / Tarih 
branşlarında gönüllü öğretmenlerden oluşan bir komisyon oluşturulur.  

i. Manisa Evde Yazıyor Faaliyeti Komisyonu: Güler ÖZKALKAN (Felsefe 
Öğretmeni),  Özden KABAK (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni), Hasan 
ALEVNUR’dan  (Tarih Öğretmeni) oluşmaktadır. 

2. Deneme Yazma Yarışması konuları ve yarışma kriterleri “MANEP 2023 İl 
Proje İzleme ve Değerlendirme Kurulu” ve komisyon tarafından belirlenir. 

ii. Konular: 
a) Yardımlaşma  
b) Yaşlılara Saygı 
c) Dayanışma 
d) Dürüstlük 
e) Barış 
f) Sorumluluk 
g) Vatanseverlik 
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*Öğrenciler istedikleri konulardan yalnızca bir tanesini seçerek denelerini 
yazacaktır. 

** Konular, MANEP 2023 İl Proje İzleme ve Değerlendirme Kurulu” ve komisyon 
tarafından belirlenmiştir. 

HEDEF KİTLE VE KAPSAM: Faaliyet Manisa ilini kapsamaktadır. Hedef kitle tüm 
lise öğrencilerimizdir. 

BAŞVURU: 

  07 Nisan 2020 - 17 Nisan 2020 tarihleri arasında denemeler öğrenciler 
  tarafından Word belgesi halinde hazırlanır. 

17 Nisan 2020 tarihinde öğrenciler Word belgesi halinde hazırladıkları 
denemelerini (Word olarak yazılması e-kitap çalışması açısından özellikle 
gereklidir.)  ve veli izin belgelerini pdf ve imzalı olarak (Ek-1) 
argemanisa@gmail.com adresine gönderir.  
*Gönderi sırasında MANİSA EVDE YAZIYOR FAALİYETİ faaliyet adı 
kullanılmalıdır. 
 

iii. Kriterler: 
• Kavram bilgisi (30 puan) 
• Özgünlük, bağımsız düşünebilme (30 puan) 
• İleri sürülen tezleri destekleyen ya da çürüten kanıtlar ileri sürebilme 

(30 puan) 
• Dili (Türkçe’yi) doğru kullanmadaki başarı (10 puan) 

3.  Deneme Yazma Yarışması yönergesi 06 Nisan 2020 tarihinde İl MEM 
internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurulur. 

i. DEĞERLENDİRME 
4. Gelen eserler komisyon üyelerine gönderilir. Komisyonca kriterler 

gözetilerek seçilen ve dereceye giren eserler 30 Nisan 2020 tarihinde İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından internet sitesinde açıklanır. Tüm katılan 
öğrencilere katılım belgesi hazırlanır ve mail adreslerine gönderilir.  

5. Komisyon tarafından uygun bulunan denemeler, e-kitap olarak hazırlanır ve 
internet sitesinde yayımlanır. 

Önemli Not: Yazılan denemelerin (word belgesi halinde) ve imzalı pdf veli izin 
belgelerinin 17/04/2020 tarihine kadar argemanisa@gmail.com adresine 
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gönderilmesi gerekmektedir. Faaliyet Sorumlusu Güler ÖZKALKAN ile 05059174038 
numaralı telefondan irtibata geçebilirsiniz.  

*Ek-1 VELİ İZİN BELGESİ (MUVAFAKATNAME) aşağıda yer almaktadır. 
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Ek-1 VELİ İZİN BELGESİ (MUVAFAKATNAME) 

ÖĞRENCİNİN 

Adı Soyadı  
T.C.Kimlik No  Baba Adı  
Sınıfı  Anne Adı  
Okul No  Cinsiyeti               
Ev Telefonu  

Cep Tel. Baba (05…..                    )   Anne (05…………..   ) 

Öğrenci Cep Tel. 05…………… 

 

Velisi bulunduğumuz yukarıda açık kimliği yazılı öğrencimizin, 2019-2020 
Eğitim- Öğretim yılında Manisa Milli Eğitim Müdürlüğünün “Manisa Evde 
Yazıyor Faaliyeti”ne katılmasına, ilgili görsellerin ve öğrencimizin yazdığı 
deneme metninin İl MEM/İlçe MEM/Okul web sitelerinde/sosyal medya 
hesaplarında paylaşılmasına, öğrencimizin yazdığı deneme metninin e-kitap 
olarak Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinde yayınlanmasına izin 
verdiğimi beyan eder, bilgilerinize arz ederim.          …../04/2020 

 
ANNESİ (ADI SOYADI İMZASI) 

 
 
 

BABASI (ADI SOYADI İMZASI) 
 
 
 

 
ANNE BABA HER İKİSİ DE HAYATTA DEĞİLSE YASAL VELİSİ 

ADI SOYADI 
 
 

YAKINLIK DERECESİ 
 
 

İMZASI 
 
 

 
AÇIKLAMALAR: 
1. Bu muvafakatname, yukarıda belirtilen faaliyete katılacak olan öğrencinin anne ve babası 

(anne ve baba hayatta değil ise yasal velisi) tarafından doldurulup imzalanacak ve imzalı 
bir şekilde pdf olarak argemanisa@gmail.com adresine gönderilecektir. Aksi halde 
öğrenci ilgili faaliyete katılamayacaktır. 

2. Gerçek dışı beyan ve imzanın sorumluluğu, taahhütnameyi dolduranlara ve imzalayana 
aittir. 

3. Bu Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından muhafaza edilecektir. 
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#EVDEKALMANİSA SANAL KİTAP LİG YÖNERGESİ 

 #EVDEKALMANİSA SANAL KİTAP LİG YÖNERGESİ 
Tanım: Sanal Kitap Lig, twitter @ligkitap hesabı üzerinden yürütülen, bireyleri 
kitap okumaya  

teşvik etmek amacıyla oluşturulmuş resmi bağlayıcılığı olmayan bir ligdir.  

Madde 1: Twitter @ligkitap üzerinden oluşturulmuş #evdekalmanisa sanal 
kitap lig etkinliğine hesabı takip eden “gerçek hesap sahibi” herkes katılabilir.  

Madde 2: Katılım için herhangi bir başvuru, kayıt, haber verme vs. gerekmez. 
Hesabı takip etmek, soruları cevaplamaya başlamak yeterlidir.  

Madde 3: 1 Nisan 2020 Çarşamba saat 20.00 itibarıyla başlayacak Sanal Kitap 
Lig 30 Nisan 2020 Salı günü sonlanacaktır.  

Haftaiçi her gün saat 20.00-21.00 ve ya 21.00-22.00 arasında 4 soru 
sorulacaktır. Herhangi bir aksama yaşandığında soru telafisi bir ertesi gün 
yapılır.  

Madde 4: Sanal Kitap Lig’de puan toplama esasları şu şekildedir: 
Soru tweetini öncelikle Retweet edip daha sonra doğru şekilde tweetin altına 
cevaplayan ilk  

10 kişi sırasıyla (10, 9, 8... ) puan alır.  

Sorularda öncelikle RT sırasına bakılır. Başka bir ifade ile öncelikle yapmanız 
gereken şey soruyu cevaplamak değil bir an önce RT etmek olmalıdır. Ancak 
puan alabilmek için soruyu da ilk 10 dakika içinde doğru bir şekilde cevaplamak 
gerekir.  

Cevap, soru tweet’inin altına yorum şeklinde olmalıdır. (Başka bir ifade ile 
“Doğrudan mesaj” (DM) şeklinde değil.)  

Yukarıda bahsedilen puanları toplamak için puanlama yapmak amacıyla kontrol 
edildiği an sayfa takipçisi olma şartı vardır.  

Madde 5: Her gün “Günün şampiyonu” yayınlanır ve o gün için belirlenen 
kitabın sahibi olur.  
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Madde 6: İki gün üst üste "günün şampiyonu" olan kimse 3. gün de şampiyon 
olur ise, günün  

şampiyonluk yıldınızı alır ancak hediye kitabı o günün 2.'si alır.  

Madde 7: Sezon şampiyonu 22 günlük sezon sonunda en fazla “gün şampiyonu” 
olan kişiler arasından belirlenir. Sezon şampiyonuna Dan Brown kitap seti (5 
kitap); 2.’ye İlber Ortaylı Kitap Seti (4 kitap), 3'ye elde etmiş kişi İskender Pala 
kitap seti (3 kitap) hediye edilir. (Kazanan kişilerle twitter üzerinden iletişime 
geçilecektir.)  

Madde 8: Yarışmaya katılan hesaplar T.C. Anayasalarına aykırı isim 
taşıyamazlar. Ayrıca, yarışmaya katılan hesaplar yorumlarda müstehcen ifade 
veya imada bulunamazlar. Bu ve benzeri hesaplar @ligkitap hesabı tarafından 
engellenir ve daha önce kazanmış olsalar dahi hediye haklarından vazgeçmiş 
sayılır.  

Madde 9: Kitap sevgisinin yaygınlaşması amacıyla, #EvdeKalTürkiye başlığına 
destek olmak amacıyla oluşturulmuş, resmi bağlayıcılığı ve yaptırımı olmayan 
bu etkinlik üzerinde değişiklik yapılabilir, sonlandırılabilir. Ancak böyle bir 
durum oluşursa sonlandırma tarihi itibarıyla kazanılmış kitaplar hak sahiplerine 
teslim edilir.  

Önemli Not: Yapılacak etkinlik 01/04/2020 tarihinde başlayacak olup, 30 
Nisan 2020 tarihine kadar devam edecektir. Proje Sorumlusu Hasan 
ALEVNUR 05327065524 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.  
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ANADOLU MEKTEBİ YAZAR OKUMALARI PROJESİ 

#anadolumektebievdedevamediyor hastag ile başlatacağımız çalışmada 
Manisa ili olarak Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesinde yer alan 12 
yazar ve eserlerinin tanıtıldığı öğrencilerimiz tarafından okunan eserlerin 
panel metnine dönüştürülmesi ve sunulması faaliyetlerimiz arasında yer 
almakta idi. İçimizde bulunduğumuz süreçten dolayı öğrencilerimiz 
eğitimlerine evlerinde uzaktan eğitimle devam etmektedir.  

Bu bağlam da; Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında 
okunan Mustafa KUTLU’nun eserleri ve Cengiz AYTMATOV’un eserlerinde 
öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz üzerinde etki bırakan sözlerin, cümlelerin 
yazar ve eser adı söylenerek çekecekleri video ile dile getirmeleri 
sağlanacaktır. Çekilen videoların #anadolumektebievdedevamediyor, 
#evdekalmanisa, hastag ile  @anadolumektebi, @AnadoluManisa hesapları 
da etiketlenerek 10 Nisan 2020 tarihinde saat 21.00’de twitter hesaplarından 
tüm öğretmen ve öğrencilerimizin katılımı ile paylaşımı gerçekleştirilecektir. 

Önemli Not: Hazırlanacak videolar 08/04/2020 tarihine kadar. Proje 
Sorumlusu Özden KABAK 05056564463 numaralı telefona WhatsAapp 
üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.  

Bilgi: Etkinliklerin sosyal medya hesaplarında aynı anda paylaşımı ile ilgili 
bilgilendirme 1 ve ya 2 gün öncesinde gruplar üzerinden yapılacaktır. 

NOT: Yukarıda belirtilen etkinlikler Facebook, İnstagram, twitter ve YouTube 
kanalları olan sosyal medya hesaplarında ve Müdürlüğümüz WEB sayfasında 
yayınlanacaktır. 

Necmettin OKUMUŞ 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 

Ar-Ge Birimi Yöneticisi 
 

 


