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 Saygıdeğer Veliler, Kıymetli Meslektaşlarım, 

Sevgili Öğrenciler, 9 Eylül 2019 günü başladığımız 

eğitim-öğretim yılının birinci dönemini başarı ile 

tamamlamış ikinci döneme başladığımız günlerde, 

dünya ve ülkemizi saran Korona-19 sebebiyle ili-

miz özelinde 253.177 öğrenci ve 18.445 öğretmen 

uzaktan eğitim ile bir dönemi tamamladık.  

 Sevgili öğrenciler, bu süreçte Bakanlığımızın 

dünyaya örnek teşkil edecek çalışmalarına hep 

birlikte şahit olduk.  

 Öğretmenlerimiz mesafeler uzak da olsa 

başta EBA, EBA-TRT olmak üzere çeşitli araçlarla 

siz öğrencilerimize ulaşmaya çalıştılar. Siz öğrenci-

lerimizin de çalışmalarını yakinen takip ettik. Biz-

lere ulaşan çalışmalarınızı sosyal medyada paylaş-

tık. Bu sürece yaptığınız katkılar için teşekkür ede-

riz. Şimdi artık dönemin sonuna geldik, hak ettiği-

niz karneleri, takdir ve teşekkürleri elektronik or-

tamdan alabilirsiniz.  

Kıymetli meslektaşlarım, sizler de içinde 

bulunduğumuz şartlarda en iyisini yaptınız. Bu 

konuda sizlere öğrencilerimiz adına teşekkür ede-

riz. Seminer dönemi sonrası girecek olduğumuz 

yaz tatilinin aileniz ile birlikte sağlık ve huzur için-

de geçmesini dilerim.  

Saygıdeğer veliler, bu karneler neticede 

hepimizin ortak karnesidir. 

            Unutmayalım ki bu karnelerde okulun, veli-

nin ve öğrencinin payına düşen sorumluluklar var-

dır, geride bıraktığımız yılın değerlendirmesini 

herkesin en iyi şekilde yapacağından eminim.  

 Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son 

verirken, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 

Birimimizin Temmuz 2020 Bülteninin tüm paydaş-

larımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz 

ediyor, AR-GE Birimimizde görev yapan mesai 

arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyor ve siz 

değerli paydaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. 



 Pandemi öncesi hazırladığımız MANEP 

2023 projelerimizi, 2019-2020 eğitim öğretim 

yılının birinci dönemi tamamlanana kadar bü-

yük bir başarı ve sevgili öğrencilerimizin de 

desteği ile okul ve kurumlarımızda uygulama 

imkanı bulmuştuk. II. Dönemde ve Mart 2020 

de başlayan uzaktan eğitim sürecinde de pro-

jelerimiz ile ilgili faaliyet ve çalışmalara devam 

ettik. Sayın Valimiz Ahmet DENİZ himayeleri, İl 

Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa DİKİCİ’nin 

destekleri ile hedeflerimize ulaşmak için şah-

sım ve ekip arkadaşlarım gayret ettik, etmeye 

de devam edeceğiz. 

 Bu süreç, Milli Eğitim Bakanımız Sayın 

Ziya SELÇUK’un da ifade ettiği gibi “Uzaktan 

eğitimle, ekip olmayı, öğretmenlerin her koşulda 

eğitimi nasıl omuzlayıp götürebileceğini, çocuğun 

elini nasıl sımsıkı tutabileceğini, nasıl çözümün 

bir parçası olabileceğimizi de öğretti. “ 

 Sevgili Gençler, pandemi sürecini en kısa 

sürede atlatacağımızı umuyorum. Ancak bu sü-

reçte ve sonrasında 2053 ve 2071 vizyonlarımıza 

ulaşmak için bıkmadan, usanmadan ve en önem-

lisi de yorulmadan çalışmaya devam etmeliyiz.   

 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.  

 2019-2020 eğitim öğretim yılını tamamladı-

ğımız bu günlerde, hedeflerimize ve 2023 vizyo-

numuza ulaşmak için yaptığımız çalışmalar ve 

projeler ile yolumuza yorulmadan ve yılmadan 

devam ediyoruz.  

 Bu duygu ve düşüncelerle Temmuz 2020 

Bültenimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

  



 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 Temmuz 2020 Bültenimizi 

de çok büyük bir heyecan ve özveri ile sizlerin 

beğenisine 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 13. sü 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 Temmuz 2020 Bülteninin hazırlık çalış-

maları sürecinde, değerli zamanlarını ayırarak görüş-

leri ile katkıda bulunan Milli Eğitim Müdürümüz Sayın 

Mustafa DİKİCİ’ye, Milli Eğitim Müdür Yardımcımız ve 

AR-GE Birim Yöneticimiz Sayın Necmettin OKUMUŞ’a 

ve AR-GE Birimimizdeki mesai arkadaşlarıma ve pay-

daşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.  

 Bülten ile ilgili görüşleriniz için; 

argemanisa@gmail.com adlı mail adresinden ve  

sosyal medya adreslerimizden AR-GE Birimimize 

ulaşabilir;  

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

birimimiz ilgili gelişmeleri takip edebilirsiniz. 



Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge 

Birimi tarafından koordine edilen ve öğrencileri-

mizin, yaşadıkları çevrenin tarihi ve doğal zengin-

liklerinin farkına varmalarına katkıda bulunmayı 

amaçlayan Şehrim Benim Evim Projesi Bilgi Yarış-

ması Faaliyeti beş (5) yıldır okullarımızda coşku 

ve heyecanla uygulanmaktadır. 

17 ilçemizde ortaokul 5.sınıflar arasında 

gerçekleştirilen faaliyetin belirlenen takvime göre 

okul içi yarışması Ocak ve Şubat aylarında gerçek-

leştirilmiştir.  

Birkaç ilçemizde ilçedeki okul birincilerinin 

katılımıyla ilçe yarışmaları yapılmıştır. 



Fakat yarışmanın ilçe yarışmaları, yarı 

finali ve finali  bu yıl ülkemizin içinde bulunduğu 

malum süreçten dolayı planlandığı şekilde ger-

çekleştirilememiştir. Söz konusu faaliyet revize 

edilerek #EvdeKalManisa etkinlikleri kapsamında 

Şehrim Benim Evim Projesi Çevrim İçi Bilgi Yarış-

ması Faaliyeti adıyla, twitter @manep2023 hesa-

bı üzerinden uygulanmıştır.  

Yarışmamız 16 Nisan 2020 ile 24 Nisan 2020 

tarihleri arasında, her gün twitter @manep2023 

hesabı üzerinden 18.30 ile 19.30 arasında 2- 3 soru 

sorularak yapılmıştır.  

Öğrencilerimiz zaman zaman da online tes-

te katılarak program üzerinden sorulara cevap ver-

miştir.  



Heyecan ve rekabet içinde geçen yarış-

manın ardından günün birincisi olan öğrenciye de 

Müdürlüğümüz tarafından kitap hediye edilmiş-

tir.  

Katılımın tamamen gönüllülük esasına 

göre olduğu yarışmada twitter@manep2023 he-

sabını takip eden herkes yarışmacı olma hakkını 

kazanmıştır. Yarışma için gerekli sorular İl Milli 

Eğitim Müdürü Mustafa Dikici İl Milli Eğitim Mü-

dür Yardımcısı Necmettin Okumuş ve her ilçeden 

bir Sosyal Bilgiler öğretmeni tarafından  video ile  

sorulmuştur. 

Final sorusu ise Sayın Valimiz Ahmet Deniz 

tarafından sorulmuştur. Yarışma yönergesinde be-

lirtildiği üzere soru  sorma işlemleri 9 gün boyunca 

gerçekleştirilmiştir. 

9 günlük yarışma sonunda sıralamada dere-

ceye giren katılımcılar arasından; yarışma birincisi 

Atatürk Ortaokulu'ndan 5.sınıf öğrencisi  Fatma Işıl 

Kılıç , yarışma ikincisi Ali Riza Çevik Ortaokulu'ndan 

5.sınıf öğrencisi İsmail Çoban ve yarışma üçüncüsü 

Akhisar Mehmet Keskinoğlu Ortaokulu'ndan 5.sınıf 

öğrencisi  Salih Kocataş olmuştur. 





 Bakanlığımızca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla duyuru-

su EBA TV üzerinden de yapılan ilkokul ve ortao-

kul öğrencileri arasında serbest konulu, öğrenci-

lerin hayallerini içeren öykü yazma çağrısı yapıl-

mıştı.  Manisa’mızın güzel çocukları da bu çağrıya 

kayıtsız kalmayarak yoğun ilgi gösterdi. Birbirin-

den güzel hikayelerini yazarak bizlere gönderdi. 

Bizler de gönderilen eserler arasında İlimiz Ko-

misyonu tarafından belirlenenleri, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi açılışının 100. yılı dolayısıyla oluştu-

rulacak bu öykü kitabında yer almasını  sağladık. 



 Bu süreçte de 23 Nisan Ulusal Ege-

menlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla 

duyurusu EBA TV üzerinden de yapılan ilkokul ve 

ortaokul öğrencileri arasında serbest konulu, öğ-

rencilerin hayallerini içeren öykü yazma çağrısı 

yapılmıştı.  

Söz konusu çağrıya ilimiz özelinde 1000’i 

aşkın eserle başvuru yapan öğrencilerimize çok te-

şekkür ediyoruz. Hepsi de birbirinden güzel olan bu 

öykülerden komisyonumuz marifetiyle bir tasnif 

yaptık ve bu kitapta yer almasını sağladık.  



Müdürlüğümüzce, 23 Nisan Ulusal Ege-

menlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla 

duyurusunu yaptığımız “23 Nisan Ulusal Egemen-

lik ve Çocuk Bayramı” konulu, ilkokul öğrencileri-

mizin duygularını içeren şiir yazma çağrısı tertip 

ettik.  

Manisa’mızın güzel çocukları da bu çağrı-

ya kayıtsız kalmayarak yoğun ilgi gösterdi. Birbi-

rinden güzel şiirlerini yazarak bizlere gönderdi.  

Bizler de gönderilen eserler arasında İlimiz 

Komisyonu tarafından belirlenenleri, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi açılışının 100. yılı dolayısıyla oluşturu-

lacak bu şiir kitabında yer almasını sağladık.  

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-

mımız 100. Yılı dolayısıyla ilkokul öğrencileri arasın-

da “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” 

konulu, öğrencilerin duygularını içeren şiir yazma 

çağrısına katılan öğrencilerimize çok teşekkür edi-

yoruz. 





Manisa Valiliği himayelerinde İl Milli Eği-

tim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Manisa Eği-

tim Projeleri 2023  kapsamında yürütülen 

“Manisa’ya Değer Katanlar Faaliyeti” kapsamında 

ilimiz genelinde seslendirilen manilerden oluşan  

Mani Etkinliği E - Kitabı’nı Yayımladık. 



Hayırseverlik, Anadolu’muzun kültürün-

den, geleneklerinden, göreneklerinden gelen bir 

duygudur. Bu anlamda hayırseverliğin bize güç 

veren toplumsal bir miras olduğu bilinen bir ger-

çektir. Türk milleti toplumun ihtiyaçları için çalış-

mayı seven fedakâr bir millettir. Teknolojinin bü-

yük bir hızla ilerlediği çağımız dünyasına ancak 

eğitim kalitesi yüksek seviyede olan milletler 

ayak uydurabilmekte ve varlıklarını sürdürebil-

mektedir. 

İlimizin eğitim ihtiyaçlarına baktığımızda 

derslik ihtiyacının ön sırada olduğu görülmektedir. 

Hâlihazırda 48 okul binamızda ikili eğitim yapılmak-

ta bu da eğitimde istenen sonuçları almamızı engel-

lemektedir. Yine eski okul binalarının güncellenen 

müfredatın gerektirdiği fiziki ortamları tam anlamıy-

la sağlamadığı gözlemlenmiş, bu binaların çağdaş 

eğitim ihtiyacına cevap veren modern okul binaları 

haline getirilmesi gerekmektedir.   



Projenin konusu hayırsever vatandaşları-

mızı ihtiyaç duyulan yeni okul binaları hakkında 

bilgilendirerek, İl MEM Stratejik Planında belirti-

len kurum standartlarına uygun yeni eğitim or-

tamları tesis etmek  hedefinin gerçekleştirilmesi-

dir. 

Projenin amacı Türk milletinin hayırsever 

özelliğiyle, çağımız dünyasının eğitimle ilgili ger-

çekliğini bir araya getirerek çocuklarımızın ve 

gençlerimizin güncel mevzuata uygun müfredatın 

gerektirdiği fiziki ortamlara ve donanıma sahip, 

çağdaş eğitim ihtiyacını karşılayan, modern okul 

binaları yapmaktır. 

Proje kapsamında İl Proje Yürütme Kurulu 

ve 17 ilçemizde İlçe Proje Yürütme Kurulu oluşturul-

muştur. Proje Yürütme Kurulları tarafından hayırse-

ver vatandaşlara ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 

 Proje kapsamında ilimiz genelinde yapılan 

faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır. 



 Ahmetli Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş 

Halit Zilani Çelik Ortaokulu’nda hayırsever vatan-

daşımız tarafından çeşme yapılmıştır. 

 Ahmetli Alahıdır Ortaokulu personelinin 

hayırsever ailesi  Hanife ve İdris KAHRAMAN  ta-

rafından okula çeşme yapılmıştır.   

 Alahıdır ilk ve ortaokulu öğrenci velileri 

projeye işçilik ücreti almadan gönüllü çalışarak 

katkıda bulunmuşlardır. 



 Demirci Atatürk Ortaokulu’nda çağdaş eği-

tim imkanı oluşturmak için zeka oyunları salonu 

oluşturulmuştur. 

 Demirci Ziya Gökalp Nurettin Kelem Ortao-

kulu bahçesine hayırsever vatandaşımız Hatice 

GÜLER tarafından çeşme yaptırılmıştır. 



 Gördes ilçesinde 289 öğrenci ve 104 veliye 

proje bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.  Mes-

leki ve Teknik Anadolu Lisesi futbol takımı öğren-

cilerine META Firmasınca okula forma bağışı ya-

pılmıştır.  



 Salihli Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi’ne hayırsever vatandaşlar tarafın-

dan yardımda bulunulmuştur.  

 Salihli Gökeyüp Ortaokulu’na mahalle es-

naflarından Burhan ÖZDER öğrencilere spor mal-

zemesi hediye etmiştir. 



 Soma Naciye Evren İlkokulu’nun  10 öğren-

ci velisi ve Soma Belediyesi Fen İşleri Müd. işbirli-

ğinde okula Güvenlik Kulübesi ve Danışma alanı 

inşa edilmesi sağlanmıştır. 

 Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi’nde Sürey-

ya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği tarafından 

okul kütüphanesinin yer döşemesi yenilenerek 

kitap rafı ve masaları temin edilmiştir. Ayrıca 3 

öğrenci velisi tarafından okula bir çeşme ve su 

kuyusu kazandırılmıştır. 

 Soma Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda 

MAYDA ÇİFTAY Madencilik Şirketi’nin katkıları ile 

çok amaçlı salonun tavan kaplaması yapılarak 

sahne platformu ses sistemi ve plastik sandalye 

temini yapılmıştır. 



 Turgutlu Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi kütüphanesine şehidimizin 

görev arkadaşları tarafından kitap bağışı yapılmış 

ve şehidimizin amcası tarafından okulun ses sis-

temi yenilenmiştir. 

 Turgutlu’da bir okulumuza çeşme yapılmış-

tır.  

 Turgutlu Arif CANPOYRAZ İlkokulu’nun çatı 

ve bahçe gölgelikleri tamiratı hayırsever vatanda-

şımız Hasan CANPOYRAZ tarafından yapılmıştır. 



 Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi’ne TOHUM Otizm Vakfı ve hayırse-

ver vatandaşlarımızın desteği ile otizmli öğrenci-

ler için donanımlı özel bir sınıf kazandırılmıştır. 

 Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tara-

fından Zübeyde Hanım MTAL Özel Eğitim Sınıfı’na 

bir adet fırın ve bir adet yazıcı kazandırılmıştır. 



 MANEP 2023 “Nitelikli Meslek Güçlü Gele-

cek” kapsamında Yunusemre Mesleki Eğitim 

Merkezi Metal Teknolojileri öğretmen ve öğren-

cilerimizin, Yunusemre Çukurova MTAL’de salon 

yenileme çalışmaları... 

 



 MANEP 2023 Manisa Eğitim Projeleri 

“Nitelikli Meslek Güçlü Gelecek” projesi kapsa-

mında Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi Elekt-

rik Elektronik Bölümü öğrencileri Yunusemre 

Hafsa Sultan İlkokulunda küçük onarımlar yaptı... 



 MANEP 2023 “Nitelikli Meslek Güçlü Gele-

cek” projesi kapsamında Turgutlu İnci Üzmez 

MTAL öğrencileri Turgutlu Bozkır Köyü Camii’nde 

klima bakımı ve lavabo montajı yaptılar. 



 MANEP 2023 Manisa Eğitim Projeleri 

“Nitelikli Meslek Güçlü Gelecek” projesi kapsa-

mında Şehzadeler MTAL Metal Teknolojileri Alanı 

öğrencileri, Spil Ortaokulunda küçük onarımlar 

yaptı... 



 Manisa Valiliği himayelerinde yürütülen 

MANEP 2023 “Nitelikli Meslek Güçlü Gelecek” 

projesi kapsamında Salihli Ahmet Yesevi MTAL 

öğrencileri, çizgi izleyen robot kitleri için masa 

üretti.. 



 MANEP 2023 “Nitelikli Meslek Güçlü Gele-

cek” projesi kapsamında, Kula Hacı Ömer 

Özboyacı MTAL Elektrik Elektronik Teknolojisi 

öğretmen ve öğrencileri, Kula 4 Eylül Ortaoku-

lu’nda, geri dönüşümü yapılabilecek elektrik tesi-

satı malzemelerini söktüler... 



 MANEP 2023 Manisa Eğitim Projeleri 

“Nitelikli Meslek Güçlü Gelecek” projesi kapsa-

mında, Akhisar Aliya İzzetbegoviç MTAL Bilişim 

Teknolojileri Alanı öğrencileri, Akhisar Şehit Ali 

Aksoy Ortaokulu bilgisayarlarının tamirlerini ve 

bakımlarını yaptı... 



 Maske üretimi için başlatılan çalışmalar 

hızla üretime dönüştü. İlk sevindirici haber Mani-

sa'dan geldi. Manisa'da İsmet İnönü Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesinde günde bin hijyen cerra-

hi maske üretimi başladı. Bir günde 10 bin ilave 

maske siparişi aldılar. Okul yöneticilerimizi, öğ-

retmen ve öğrencilerimizi kutluyoruz... 



 Meslek liselerinde, temizlik malzemelerin-

den sonra koronavirüs önlemleri kapsamında 

maske üretimi gerçekleştirildi. Pandemi sürecin-

de, ülkesinin yanında olarak; Manisa Turgutlu 

Zübeyde Hanım MTAL, yöneticileri ve Giyim Üre-

timi Alanı Öğretmenlerimiz de “Cerrahi Maske” 

üretimi yapıyor... 



 Manisa Yunusemre Çukurova Kimya 

MTAL’den etkili dezenfektan üretimi ,  Korona 

virüsüne karşı dezenfektan geliştiren ve üretime 

geçerek Manisa'daki kurumlara göndermeye baş-

layan Manisa Çukurova Kimya Anadolu Teknik ve 

Endüstri Meslek Lisesi şimdiden şehir dışından 

talep almaya başladı. 



 MANEP 2023 “Nitelikli Meslek Güçlü Gele-

cek” projesi kapsamında Salihli Ahmet Yesevi 

MTAL Büro Yönetimi Alanı öğrencileri proje kap-

samında Salihli Belediyesini ziyaret etmiştir. Gün 

boyu İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nde personelle 

birlikte çalışarak kurumdaki işleyişi yerinde gör-

me olanağı bulmuşlardır  



 Manisa Valiliği himayelerinde yürütülen  

Manisa Eğitim Projeleri MANEP 2023 “Nitelikli 

Meslek Güçlü Gelecek” projesi kapsamında, Saru-

hanlı METEM Elektrik Alanı öğretmen ve öğrenci-

leri, Saruhanlı Anadolu Lisesi Kütüphanesinin ba-

sit elektrik tesisatı bakım ve onarımlarını yaptı.. 



 Manisa Valiliği himayelerinde yürütülen  

Manisa Eğitim Projeleri MANEP 2023 “Nitelikli 

Meslek Güçlü Gelecek” projesi kapsamında, Akhi-

sar Aliya İzzetbegoviç MTAL Bilişim Teknolojileri 

Alanı öğrencileri, Akhisar Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İlçe Müdürlüğü bilgisayar laboratuarının ağ 

tesisatı düzenlemelerini gerçekleştirdi. 



 Manisa Valiliği himayelerinde yürütülen  

Manisa Eğitim Projeleri MANEP 2023 “Nitelikli 

Meslek Güçlü Destek” Projesi kapsamında, Selen-

di ÇPAL öğrencileri Atatürk İlkokulundaki sınıflara 

akıllı tahta montaj ve kurulumu yaptılar... 



 Manisa Valiliği himayelerinde yürütülen  

Manisa Eğitim Projeleri MANEP 2023 “Nitelikli 

Meslek Güçlü Gelecek” projesi kapsamında De-

mirci Gevher Nesibe MTAL öğretmen ve öğrenci-

leri, ilçedeki ortaokul öğrencilerine “Hijyen Eğiti-

mi” ve “Covid 19” konularında bilgilendirme ça-

lışması yapıyor... 



 Manisa Valiliği himayelerinde yürütülen  

Manisa Eğitim Projeleri MANEP 2023 “Nitelikli 

Meslek Güçlü Gelecek” projesi kapsamında, Ah-

metli Şehit Hakkı Erdoğan ÇPAL Elektrik Alanı öğ-

retmen ve öğrencileri,Ahmetli Merkez 

Ulucamii’nde basit elektrik tesisatı bakım ve ona-

rımlarını yaptı... 



 Manisa Valiliği himayelerinde yürütülen  

Manisa Eğitim Projeleri MANEP 2023 “Nitelikli 

Meslek Güçlü Gelecek” projesi kapsamında, Ah-

metli Şehit Hakkı Erdoğan ÇPAL Çocuk Gelişimi ve 

Eğitimi Alanı öğrencileri, 4-6 yaş çocuklarına yö-

nelik eğlenceli “Hijyen Eğitimi” bilgilendirmeleri 

yaptı... 



 Manisa Valiliği himayelerinde yürütülen  

Manisa Eğitim Projeleri MANEP 2023 “Nitelikli 

Meslek Güçlü Gelecek” projesi kapsamında, 

Kırkağaça MTAL Elektrik Elektronik Alanı öğret-

men ve öğrencileri,  Kırkağaç Eczacı Engin 

Ümmetoğlu Anadolu Lisesinde priz değişimleri ve 

küçük onarımlar yaptı... 



 MEB 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde; Özel 

okullar ile resmî okullar arasındaki sosyal dayanış-

ma ve bütünleşmeyi artırmak için ortak proje ve 

platformlar oluşturarak Yenilikçi uygulamaların 

hayata geçirilmesine yönelik özel ve resmî eğitim 

kurumları arasında karşılıklı iş birliklerin desteklen-

mesi hedefleri doğrultusunda "HAMİ Projesi" Ge-

nel Müdürlüğümüzün himayelerinde Manisa İl Mil-

li Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim-

öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır. 

 HAMİ projesinin amacı, resmî ve özel okulla-

rın etkileşimini artırmak, eğitim-öğretimde öğrenci-

lerin akademik başarı ve sosyal becerilerinin gelişti-

rilmesini sağlamaktır.  

 Projeyle iki kurumsal yapının bir arada eğiti-

min temel hedeflerine ilişkin iş birliği yapmalarını 

hedeflemektedir. Bu çalışmanın temel felsefesinde, 

gönüllülük esasına göre karşılıklı iş birliği söz konu-

sudur.  

 Bilginin evrenselliği ilkesi doğrultusunda ve 

paylaşımların arttıkça dayanışma kültürünün güç-

lenmesinin eğitime yansıması projenin önemini 

göstermektedir. 



Hami projesine 2018-2019 eğitim-öğretim 

yılı kapsamında 3.003 özel okul, 3.189 resmi okul; 

262.938 özel okul öğrencisi, 326.388 resmi okul 

öğrencisi katılmıştır. Hami projesi iyi örnekleri ön-

celikle İl Değerlendirme Komisyonları tarafından 

özgünlük, verimlilik, sergilenebilirlik, yaygın etki ve 

sürdürebilirlik kriterleri bağlamında değerlendiril-

dikten sonra, Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan 

komisyon marifetiyle seçilmiştir. 

              Hami Projesi için belirlenen yüz iyi örnek 

arasında ilimizden iki okumuz yer almaktadır. Hami 

projesine katılan tüm öğrenci, öğretmen, yönetici 

ve okullarımıza katılımlarından ve emeklerinden 

dolayı teşekkür ederiz. 

 

Proje Adı : Paylaşarak Çoğalıyoruz 

Özel Okul Adı : Özel Gülce Anaokulu 

Resmi Okul Adı : Şehzadeler Spil Anaokulu 

MANİSA / YUNUSEMRE 

 

Proje Adı : Kültürel Sportif Ve Sosyal Alanlarda 

Destek Sağlanması 

Özel Okul Adı : Özel Alaşehir Üstek Koleji 

Resmi Okul Adı : Alaşehir Alkan İlkokulu 

MANİSA / ALAŞEHİR 



 Tübitak Liseler Arası İnsansız Hava Araçları 

Yarışmasına Türkiye geneli 291 başvurusu arasında 

müdürlüğümüze bağlı kurumlardan dokuz (9) takı-

mın başvurusu kabul edilmiştir. TEKNOFEST kapsa-

mında 16 -20 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep’te 

gerçekleştirilecek olan bu yarışmada; Manisa Salihli 

Hafsa Sultan Meslek Teknik Anadolu Lisesi; Mehtap 

Demircioğlu danışmanlığında takım kaptanı Yaren 

Satmaz koordinesinde “Döner Kanat” kategorisinde 

“TEKNOFEST 2020 LİDYA PRENSESLERİ” Projesi, 

Manisa Salihli Merkez Anadolu Lisesi İsmail 

Demircioğlu Danışmanlığında takım kaptanı Emre 

Caner Alparslan “Döner Kanat” kategorisinde  

“SALİHLİ DRON TAKIMI ” Projesi,  Manisa Hacı 

Ömer Özboyacı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi; 

Halil Şenel danışmanlığında takım kaptanı Huzeyfe 

Enes Develi koordinesinde “Döner Kanat” kategori-

sinde “JEOFLY” Projesi, Manisa Salihli İMKB Mesleki 

Ve Teknik Anadolu Lisesi; Süleyman Uykan danış-

manlığında takım kaptanı Murat Karataş koordine-

sinde “Döner Kanat” kategorisinde “SARDRON” 

Projesi, Manisa Fen Lisesi; Dilek Demirhan Danış-

manlığında Takım Kaptanı Hüseyin Said Koca Koor-

dinesinde “Sabit Kanat” kategorisinde “AEROMFL” 

Projesi,  

Manisa Akhisar Bilim Ve Sanat Merkezi; Mustafa 

Dağlı danışmanlığında takım kaptanı Berke Önlü 

koordinesinde “Sabit Kanat” kategorisinde 

“AKHİSAR BİLSEM İHA” Projesi, Manisa Akhisar 

Macide Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi; Tamer 

Kocaöğüt danışmanlığında takım kaptanı Ahmet 

Taha Kahya koordinesinde “Sabit Kanat” kategori-

sinde “BEKTA” Projesi, Manisa Salihli İMKB Mesle-

ki Ve Teknik Anadolu Lisesi; Yasin Soytaş danış-

manlığında takım kaptanı Oğulcan Namver koordi-

nesinde “Sabit Kanat” kategorisinde “SALİHLİ'NİN 

KANATLARI” Projesi, Manisa Yunusemre Polinas 

Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi; Gönül Altay da-

nışmanlığında takım kaptanı Kerem Adnan Özalp 

koordinesinde “Sabit Kanat” kategorisinde 

“POLİNASİHA” Projesi ile temsil edeceklerdir. 



SI
R
A 

TAKIM ADI 
YARIŞMA 

KATEGORİSİ 
OKUL 

TAKIM  
KAPTANI 

DANIŞMAN 
ÖĞRETMEN 

1 
TEKNOFEST 2020 LİDYA 

PRENSESLERİ 
DÖNER KANAT 

SALİHLİ HAFSA SULTAN MES-
LEK TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

YAREN  
SATMAZ 

MEHTAP 
DEMİRCİOĞLU 

2 SALİHLİ DRON TAKIMI DÖNER KANAT 
SALİHLİ MERKEZ ANADOLU 

LİSESİ 
EMRE CANER 
ALPARSLAN 

İSMAİL 
DEMİRCİOĞLU 

3 JEOFLY DÖNER KANAT 
HACI ÖMER ÖZBOYACI MESLE-
Kİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

HUZEYFE 
ENES DEVELİ 

HALİL ŞENEL 

4 SARDRON DÖNER KANAT 
SALİHLİ İMKB MESLEKİ VE TEK-

NİK ANADOLU LİSESİ 
MURAT  

KARATAŞ 
SÜLEYMAN 

UYKAN 

5 AEROMFL SABİT KANAT MANİSA FEN LİSESİ 
HÜSEYİN 

SAİD KOCA 
DİLEK  

DEMİRHAN 

6 AKHİSAR BİLSEM İHA SABİT KANAT 
AKHİSAR BİLİM VE SANAT 

MERKEZİ 
BERKE ÖNLÜ 

MUSTAFA 
DAĞLI 

7 BEKTA SABİT KANAT 
AKHİSAR MACİDE RAMİZ TAŞ-

KINLAR FEN LİSESİ 
AHMET TAHA 

KAHYA 
TAMER 

KOCAÖĞÜT 

8 SALİHLİ'NİN KANATLARI SABİT KANAT 
SALİHLİ İMKB MESLEKİ VE TEK-

NİK ANADOLU LİSESİ 
OĞULCAN 
NAMVER 

YASİN SOYTAŞ 

9 POLİNASİHA SABİT KANAT 
YUNUSEMRE POLİNAS MESLE-
Kİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

KEREM  
ADNAN 
ÖZALP 

GÖNÜL  
ALTAY 



TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı, 

5 - 12. sınıf öğretim programları çerçevesinde; 

*öğrencilerin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme 

konusunda teşvik edilerek bilimsel yaklaşım beceri-

lerine katkı sağlamak, 

*farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki 

her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması, 

*araştırma tekniklerinin, raporlamanın ve sunum 

becerilerinin tabana yayılarak öğrencilere kazandı-

rılması, 

*öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan 

kaldırılarak işbirliği içerisinde proje hazırlama konu-

sunda yeni ortam ve olanakların sağlanması, 

*gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulun-

masında bilimsel çalışmaların, bulguların yaparak 

yaşayarak öğrencilere kazandırılması, 

*bilimsel yaklaşım becerilerinin yaygınlaştırılması 

amaçlarına ulaşmayı hedeflemektedir. 

 TÜBİTAK Panelist değerlendirmeleri 

10.04.2020/04.05.2020 tarihleri arasında gerçek-

leştirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda Manisa 

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 163 okul ve 

kurum başvuruda bulunmuş olup 60 başvuru TÜBİ-

TAK tarafından kabul edilerek TÜBİTAK 4006 Bilim 

Fuarı gerçekleştirmeye hak kazanmıştır. 

 Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde ülkemi-

zin emin adımlarla ilerlediği bilim ve teknoloji yol-

culuğunda geleceğimizin teminatı gençlerimizin 

bilimsel proje hazırlama ve sunma deneyimi elde 

ettikleri bilim fuarları 31 Aralık 2020 tarihine kadar 

okullarımızda gerçekleştirilecektir. 



 TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destekleme Prog-

ramı 2020 yılında 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında 

Türkiye genelinde 54 projenin desteklenmesine 

karar vermiştir. Bu projelerden biri de Manisa İl 

Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde 

Manisa Bilim ve Sanat Merkezi Biyoloji öğretmeni 

Doç. Dr. Yurdanur Akyol’un yürütücülüğünde ger-

çekleştirilecek olan “ Haydi Şenliğe Koştur, Oyna, 

Öğren, Oluştur 2” isimli projedir.  

 Bu projede Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, 

Astronomi, Tarih, Robotik ve Sanat alanında 3 gün 

boyunca (15-17 Ekim 2020) 78 etkinlik gerçekleşti-

rilecektir.  

 Etkinliklere 7 den 77’ye tüm halk ücretsiz 

olarak katılabilir. Etkinlikler Manisa Celal Bayar Üni-

versitesi ve Ege Üniversitesinden katılacak olan 

öğretim üyeleri, Manisa Bilim ve Sanat Merkezi 

başta olmak üzere Manisa ilinden birçok okuldan 

öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilecektir.  

 Projede Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ma-

nisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa İl Halk Kütüpha-

nesi  ve  Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü  pro-

tokoller kapsamında destek vereceklerini belirtmiş-

lerdir.  



 2019-2020 TÜBİTAK Liseler Arası Proje Yarış-

masına Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 

liselerden 94 proje başvurusu yapılmıştır. 

 Müdürlüğümüze bağlı Yunusemre Manisa 

Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Coğ-

rafya - Milli Teknoloji Hamlesi tematik alanında 

Sözer Vurgun danışman hocamızın öncülüğünde 

Büşra Taşkın, Hansa Füzün öğrencilerimizin 

“KONUŞAN HARİTALAR” Projesi ve Şehzadeler Ma-

nisa Bilim ve Sanat Merkezi’nin ise Değerler Eğitimi 

alanında Selman ÜLKER danışman hocamızın öncü-

lüğünde Batuhan Algan, Fatma Alceylan öğrencile-

rimizin “BİLİMSEL ETİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME SÜRECİ 

VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ETİK KONUSUN-

DAKİ DUYARLILIĞI” projeleriyle bölgedeki ilk 100 

projede yer alarak, İzmir Bölge Finaline kaldılar.  

 13 Mart 2020’de İzmir Sabancı Kültür Merke-

zi’nde gerçekleşen İzmir Bölge Finali’nde iki okulu-

muz Ege bölge ikincisi olarak ödüllerini almıştır.  



 TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatlarına katılan 

öğrencilerimiz 4 dereceyle ilimize başarıyı taşıdılar. 

Manisa Fen Lisesi öğrencisi Atakan YAŞAR danış-

man öğretmeni Dilek DEMİRHAN ile bilgisayar ala-

nında hazırlanan projeyle altın madalya alarak 

Olimpiyat Şampiyonu olmuştur. Manisa Bilim ve 

Sanat Merkezi öğrencisi Mesut Melih Akpınar da-

nışman öğretmeni Seçil SOYDAŞ ile bilgisayar ala-

nında hazırlanan projeyle gümüş madalya almıştır. 

Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi öğrencileri Miraç Ke-

rem MADEN Fizik alanında ve Emir Vargör Mate-

matik alanında danışman öğretmenleri Yasemin 

KUTLUEL ile hazırlanan projelerle iki bronz madalya 

almıştır. TÜBİTAK tarafından düzenlenen olimpiyat-

ta dereceye giren öğrenciler Vali Ahmet Deniz tara-

fından ödüllendirildi. 



 TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları, Müdürlüğümü-

ze bağlı okul ve kurumlar tarafından son 4 yıldaki 

başvuru sayılarımız incelendiğinde, 2017 yılında 39, 

2018 yılında 116, 2019 yılında 100, 2020 yılında ise 

163 proje başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK 4006 Bi-

lim Fuarlarına son 3 yılda başvuru sayılarımızda 

önemli bir artış gözlenmektedir. 

 TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri, Müdürlüğü-

müze bağlı okul ve kurumlar tarafından son 4 yılda-

ki başvuru sayılarımız incelendiğinde; 2017 yılında 

4, 2018 yılında 5, 2019 yılında 5, 2020 yılında 6 pro-

je başvurusu yapılmıştır. 

 TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulla-

rı, Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlar tarafın-

dan son 4 yıldaki başvuru sayılarımız incelendiğin-

de; 2017 yılında 3, 2018 yılında 4, 2019 yılında 4, 

2020 yılında 4 proje başvurusu yapılmıştır. 

 TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamala-

rı, Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlar tarafın-

dan son 4 yıldaki başvuru sayılarımız incelendiğin-

de; 2020 yılında 2 proje başvurusu yapılmıştır. 

 TÜBİTAK 2204-A lise öğrencileri araştırma 

projeleri yarışmasına 94, TÜBİTAK 2204-B ortaokul 

öğrencileri araştırma projeleri yarışması 54 proje 

başvurusu yapılmıştır. 



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 toplanan 

Stratejik Planlama Üst Kurulu kararıyla onaylan-

mıştır.  

Müdürlüğümüzün stratejik plan çalışma-

ları 2018/16 Sayılı Genelge eki hazırlık programı 

doğrultusunda, yürütülmüştür. 

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucun-

da Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stra-

tejik Planı, Sayın Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa  

Dikici başkanlığında toplanan Stratejik Planlama Üst 

Kurulu kararıyla onaylanmıştır.  13/12/2019 tarih ve 

24871337 Sayılı Valilik Olurları ile yürürlüğe girmiş-

tir. http://manisaarge.meb.gov.tr/www/2019-

2023-manisa-il-milli-egitim-mudurlugu-

stratejik-plani/icerik/299   

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

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


 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordi-

natörlüğünde yürütülen 2017 yılında Türkiye 

Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen Avrupa’da 

Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik Eğitiminin Ge-

liştirilmesi konulu START IN adlı projemizin 

5.toplantısı, 30-31 Ocak 2019 tarihlerinde İngil-

tere Coventry Üniversitesi ev sahipliğinde 8 ülke-

nin katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi.  

 Toplantı, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü  

ARGE Birimi öğretmenlerinden gelen güncelle-

meler ve proje dokümantasyonun sunumu ile 

başladı. Ardından Finlandiya liderliğinde başlatı-

lan ikinci pilotlama süreci ve gelecekteki 

pilotlama faaliyetleri için gerekli basamaklar ile 

ilgili konuşuldu.  

 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü liderliğin-

de projenin dijital sonuçları üzerine tartışılıp ge-

rekli sunumlar çok dilli e-öğrenme platformu ve 

mobil öğretim öğrenme uygulaması ile ilgili yapı-

lan tüm çalışmalar toplantı süresince değerlendi-

rilmeye sunuldu. 



   Toplantımızın 2.gününde “Kişiye Özel Mobil 

Uygulamalar” ile ilgili talimatlar da sağlanmış olup 

projemizin çarpan etkileri, yaygınlaştırma faaliyetleri, 

uygulama ve değerlendirmeleri planlamak için de 

gerekli tüm çalışmalar yapılıp toplantı başarılı bir şe-

kilde sonlandırılmıştır.  

 Toplantıya katılan ARGE Birimi öğretmenleri, 

Coventry'deki ziyaretleri sırasında, Disruptive Media 

Learning adlı Laboratuarı  ziyaret etme ve Coventry 

University personeli ile sunumlara ve ağ oluşturma 

çalışmalarına katılma şansı buldu. 



 Erasmus+ Programı kapsamında proje  

sonuçlarının yaygınlaştırılması ve kullanılması ile 

ilgili faaliyetler, proje döngüsü içerisinde önemli 

bir yer tutmaktadır. Bununla birlikte bu sürecin, 

projenin kapanışından sonra da devam etmesi, 

projelerin sürdürülebilir olması beklenmektedir. 

 Türkiye Ulusal Ajansının Erasmus+ Progra-

mı kapsamında proje sonuçlarının yaygınlaştırıl-

ması ve kullanılması ile ilgili düzenlemiş olduğu 

toplantıya Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünü 

temsilen ARGE Birimi Öğretmenleri,  katılarak 

daha önce başarıyla tamamlanmış olan B-Living 

ve halihazırda devam eden START IN adlı proje-

mizi anlattılar.   

 Toplantıya ülke genelinde iyi uygulama 

örneklerini temsilen davet edilen 26 kurumdan 

biri olan Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü kendi-

ne ayrılan süre boyunca projelerinden ve proje 

sonuçlarından bahsederek farklı kurumların tak-

dir,beğeni ve tavsiyeleriyle toplantıya aktif katı-

lım sağlamıştır.  

 

 



 Stratejik Ortaklık projelerine yönelik olan yay-

gınlaştırma, kullanım ve sürdürülebilirlik konularında 

kalitenin artırılması amacıyla düzenlenen toplantı 

esnasında fuaye alanında kurulmuş olan masalarda 

dileyen katılımcılar kendi proje çıktılarını sergileyerek 

yeni arkadaşlıklara, ortaklıklara yelken açarak hedefi-

ne ulaştı. 





MANEP 2023 Çocuğumu Seviyorum Anao-

kuluna Gönderiyorum Projesi ile okul öncesi eğiti-

min önemi ve önceliği konusunda toplumun bilinç-

lendirilmesini hedeflemekte ve 2018-2019 eğitim 

öğretim yılında Manisa’da %63 olarak tespit edilen 

okul öncesi eğitimde okullaşma oranını arttırmayı 

hedeflemekteyiz.  Bu doğrultuda 2019-2020 eğitim

-öğretim yılında Manisa ili genelinde birçok faaliyet 

düzenlenmiştir.  

 Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve 

Gülçiçek Hatun Anaokulu işbirliğinde, proje kapsa-

mında 40 öğrenciye ve ailelerine yönelik satranç 

kursu açılmıştır.  

 Kurslarda önce öğrenciler satranç öğren-

miş, ardından ailelerine satranç öğretmişlerdir. 



Turgutlu Cumhuriyet Anaokulu’nda Çocu-

ğumu Seviyorum Anaokuluna Gönderiyorum Proje-

si; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Şube 

Müdürü Kemalettin Öner, Cumhuriyet Anaokulu 

Müdürü Ömür Türkmenoğlu’nun katılımıyla muh-

tarlara tanıtılmıştır.  

 Muhtarlara yapılan sunumlarda, okul önce-

si eğitimin önemine dikkat çekilmiş ve yürütüle-

cek olan çalışmalarla; okul öncesi eğitim çağına 

gelmiş çocukların okullaşmalarının sağlanması ve 

çocukların okul öncesi eğitimin temel amaç ve 

ilkeleri doğrultusunda okul öncesi eğitim sürecin-

den geçirilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir  



Ahmetli Anaokulu öğretmenleri tarafından 

okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekmek ama-

cıyla “Erişilebilir Anne-Duyarlı Baba” semineri dü-

zenlemiştir. 

  



Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan 

COVID-19 Corona virüs salgını öncesinde Temel 

Eğitimden sorumlu Manisa İl Milli Eğitim Müdür 

Yardımcısı Abdullah Ölmez ile MANEP 2023 Çocu-

ğumu Seviyorum Anaokuluna Gönderiyorum proje-

sinin değerlendirmesi yapılmış ve Şubat ayı istatis-

tikleri çıkarılmıştır.  

  



Okul öncesi eğitimde okullaşma oranını 

arttırma, okul öncesi eğitimin önemi ve önceliği 

konusunda toplumun bilinçlendirilmesini sağlama 

gibi hedeflerle çıktığımız bu yolda; kurumlarımızın 

öğrenci bilgilerinin sisteme girişleri tamamlatılmış-

tır.  

Devamsızlıkların nedenleri tespit edilmiş ve 

gereken tedbirler alınmıştır. Okul öncesi eğitime 

devam edebilmeleri için 600 öğrenciye paydaşları-

mızca maddi destek sağlanmıştır.  

Çalışmalarımız sonucu Manisa ilinde okul 

öncesine ait olan 19.966 çağ nüfusunun 14.285’ine 

ulaşılmış okullaşma oranı ilk etapta %63’ten %71’e 

çıkartılmıştır. 

İlçelerimizde düzenlenen seminer, kurs ve 

toplantılar sonucunda okul öncesi eğitime yapılan 

kayıtların sayısında artış olmuştur.  

Proje kapsamında 300 okula malzeme des-

teği sağlanmış ve 214 yeni derslik açılmıştır. Okul 

öncesi eğitime devam edebilmeleri için 400 öğren-

ciye daha sağlanan maddi destek sonucunda 

MEBBİS’ten alınan verilere göre, okul öncesi eği-

timde kayıtlı öğrenci sayımızın 15.799 olduğu gö-

rülmüş ve okullaşma oranının %71’den %79’a yük-

seldiği tespit edilmiştir.  

2019-2020 yılında yoğun çaba ve emek 

sarf ederek projemizin başarıyla yürütülmesine 

katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederiz. 



 Manisa Eğitim Projeleri 2023 (MANEP2023) 

kapsamında Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Birimi tarafından hazırlanan Manisa’ya Değer 

Katanlar Faaliyeti ilimizdeki tüm Okullarımıza yöne-

liktir. 

 Faaliyet kapsamında okullarında yöre kıya-

fetli bez bebekler, yöre yemekleri, Manisa türküleri 

koro çalışmaları ve Manisa’nın doğal güzellikleri 

konulu fotoğraf çalışmaları, Manisa’da yetişen en-

demik bitkiler, Manisa halk oyunları vb. çalışmalar 

yapmalarını, ilimizin kültür öğelerini tanımalarını, 

yılsonu etkinliklerinde yapacakları paylaşımlar ile 

bilgi ve görgülerini zenginleştirmelerini, ilimizdeki 

tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarında, öğ-

rencilerin akademik başarılarını olumlu yönde etki-

leyen sosyal, sportif ve kültürel etkinlikleri sistemli 

olarak yaygınlaştırmayı, öğrencilerimizde tarih bi-

linci oluşturmayı, ilimizin kültür öğelerine sahip 

çıkan ve gelecek kuşaklara aktarabilecek öğrenciler 

yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

 

 Tüm okullarımızın katkıda bulunduğu Mani-

sa’ya Değer Katanlar Projesi; Manisa Valiliği'nin 

himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün uygu-

ladığı eğitim projelerinden olan "Şehrim Benin 

Evim Projesi”  Manisa'ya Değer Katanlar Faaliyeti" 

kapsamında;  Gölmarmara İmam Hatip Ortaokulu 

öğretmen ve öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdür-

lüğü personelinin de desteği ile yeni okul binasını 

bahçesinde fidan dikimi yaptı...  



 Manisa Valiliği'nin himayelerinde, İl Milli Eği-

tim Müdürlüğü'nün uyguladığı eğitim projelerinden 

olan "Şehrim Benin Evim Projesi”  Manisa'ya Değer 

Katanlar Faaliyeti" kapsamında;  

  Gördes Beğel İlköğretim Okulunda gelenek-

sel yemek yarışması düzenlendi…. 

 



 Manisa Valiliği'nin himayelerinde yürütülen 

“MANEP 2023  Projesi kapsamında; Akhisar Sabiha 

Göldelioğlu Anaokulu öğrencilerimizin ilimizin kül-

tür öğelerini tanımaları ve kültürel değerlerimize 

sahip çıkmaları amacına yönelik  "Manisa'ya Değer 

Katanlar Faaliyeti" kapsamında "Yöresel Yemekle-

rimiz" ve  "Yöresel Kıyafetlerimiz" etkinliklerini 

gerçekleştirdi... 

 



 Manisa Valiliği'nin himayelerinde yürütülen 

“MANEP 2023  “Manisa’ya Değer Katanlar” faali-

yeti kapsamında; Salihli Sart Mahmut Ortaokulu 

Tasarım Beceri Atölyesinde, öğrencilerimiz Lidya 

Uygarlığına ait motifleri taşıyan hediyelik süs eşya-

ları tasarladılar...  

 



 Manisa Valiliği himayelerinde yürütülen 

MANEP 2023 Manisa Eğitim Projeleri “Manisa’ya 

Değer Katanlar” faaliyeti kapsamında Sarıgöl Halk 

Eğitimi Merkezi koordineli ilkokul öğrencilerimiz-

den bez bebek hazırlama etkinliği... 

 



 Manisa Valiliği himayelerinde yürütülen 

MANEP 2023 Manisa Eğitim Projeleri “Manisa’ya 

Değer Katanlar” faaliyeti kapsamında Soma Meh-

met Akif Ersoy İlkokulu öğrenci ve velilerinin yap-

mış oldukları yöresel çalışmalar sergilendi.  

 



 Manisa Valiliği himayelerinde yürütülen 

MANEP 2023 Manisa Eğitim Projeleri “Manisa’ya 

Değer Katanlar” faaliyeti kapsamında Soma 

Turgutalp Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerimizin 

hazırladıkları yöresel çalışmalarından sergi tertip 

edildi... 

 



 Manisa Valiliği himayelerinde yürütülen 

MANEP 2023 Manisa Eğitim Projeleri “Manisa’ya 

Değer Katanlar” faaliyeti kapsamında Soma Türk 

Böbrek Vakfı Anaokulu Manisa’ya Değer Katanlar 

Faaliyeti, Manisa'nın kültürel sosyal ve ekonomik 

değerleri miniklerimize tanıtıldı. Mesir Macunu-

nun Hazırlanma Hikayesi ve Halka Dağıtılması 

Draması sergilendi ... 

 



 Manisa Valiliği himayelerinde yürütülen 

MANEP 2023 Manisa Eğitim Projeleri “Manisa’ya 

Değer Katanlar” faaliyeti kapsamında Soma 

Turgutalp Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerimizin 

hazırladıkları yöresel çalışmalarından sergi tertip 

edildi... 

 



 Manisa Valiliği himayelerinde yürütülen 

MANEP 2023 Manisa Eğitim Projeleri “Manisa’ya 

Değer Katanlar” faaliyeti kapsamında Şehzadeler 

Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu’nda görevli öğret-

menlerimiz Spil Dağı’ndaki yılkı atlarına gıda deste-

ği yaptı... 

 



 Manisa Valiliği himayelerinde yürütülen 

MANEP 2023 Manisa Eğitim Projeleri “Manisa’ya 

Değer Katanlar” faaliyeti kapsamında Akhisar Şehit 

Ahmet Tezcan İlkokulu öğretmen, veli ve öğrencile-

rinin özverili işbirliği ile “Yöresel Bez Bebek Sergisi” 

hazırladı ... 

 



 Manisa Valiliği himayelerinde yürütülen 

MANEP 2023 Manisa Eğitim Projeleri “Manisa’ya 

Değer Katanlar” faaliyeti kapsamında Sarıgöl 

Alemşahlı İlkokulu öğretmen ve öğrencileri “Sınıf 

Müzesi” köşesi oluşturdu..  

 



 Manisa Valiliği himayelerinde yürütülen 

MANEP 2023 Manisa Eğitim Projeleri “Manisa’ya 

Değer Katanlar” faaliyeti kapsamında Saruhanlı 

Şehit Nezir Pirnarcı Ortaokulu öğrencileri, gelenek-

sel kıyafetleri eşliğinde, yöresel yemekleri tanıtıcı 

sergi tertip etti. .. 

 



 Manisa Valiliği himayelerinde yürütülen 

MANEP 2023 Manisa Eğitim Projeleri “Manisa’ya 

Değer Katanlar” faaliyeti kapsamında Yunusemre-

Çağatay Uluçay Ortaokulu bez bebek yapımı ve 

halk dansı ve yöre yemekleri çalışmaları... 

 



 Sanat, sanat için midir? Sanat, toplum için 

midir? 

       Biz ikisine de takılmadık. Kendini ifade etmek 

için eline fırça, boya, müzik aleti alan ve üreten her 

çocuğumuza Manisa Sanat projemiz ile kapılarımızı 

sonuna kadar açtık. Onların duygularını düşüncele-

rini sanatla (müzik, resim, tiyatro…) ortaya koyma-

nın yaşadığımız dünyayı da güzelleştireceğini keş-

fetmelerini istedik. 



        Manisa Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü AR-GE Birimince hazırlanan 2019-2020 

eğitim-öğretim yılında uygulanan ‘’ Manisa Sanat 

Projesi ‘’ kapsamında pandemi döneminde de çalış-

malarımız devam etti.  

 Okullarımız sanal sergiler açtılar, yapılan tüm 

etkinlik ve faaliyetler sosyal medya hesaplarımız-

dan paylaşıldı. Bu dönemde evlerde uzaktan eğitim 

yapan çocuklarımızla yaptığımız ve sosyal medya 

hesaplarımız aracılığı ile sergilediğimiz Evde Mutlu-

ğun Resmini Yap, Her Güne Bir Etkinlik  gibi faali-

yetlerimiz Manisa Sanat Projesinin çalışmalarıdır. 

         Öğrencilerimizin projemize katılarak edindik-

leri hobilerle bu zor süreci daha mutlu, daha sağlıklı 

atlattıklarına inanıyoruz. Hedefimiz ‘’ Mutlu çocuk-

lar, Güçlü Türkiye….’’ 



Manisa ve yöresinde  insan topluluklarının 

yaşadığını kanıtlayan ilk buluntular yaklaşık 26 bin 

yıl öncesine tarihlenir. Zengin tarihi kültürümüzün 

gençler tarafından bilinmesi ve sahiplenilmesi 

önem taşımaktadır.  

Okullar, eğitim sisteminin topluma açılan 

pencereleridir. Okulların sosyal görevi çocuklara 

kültürü aşılamaktır. Bireyin tutum ve davranışları-

nın değiştirilmesi, kültüre, tarihe, doğaya, insan 

yaşamına saygılı, şimdiki ve gelecek kuşaklara karşı 

sorumluluk taşıyan gençler yetiştirmek geleceğimiz 

açısından son derece önemlidir. 

Manisa Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü Ar-Ge Birimince hazırlanan 2019 – 

2020 eğitim-öğretim yılında uygulanan Şehrim 

Benim Evim Projesi ile; 

Öğrencilerimizin ilimizin tarihi, kültürel ve do-

ğal zenginliklerinin farkına varmalarını,  

Milli tarihimizi ve milli kültürümüzü kavrama-

larını, yarışma heyecanı içerisinde kardeşlik duygu-

larını pekiştirerek grup halinde yarışma zevkini 

tatmalarını hedeflemekteyiz. 



İlimizin milli tarihini, doğal güzelliklerini ve 

kültürünü tanıtma ve yayma  ihtiyacıyla hayata ge-

çirilen “Şehrim Benim Evim Projesi” kapsamında 

güz döneminde yaklaşık 2750 öğrencimiz gezilere 

katılmıştır.   

 



Bahar döneminde de devam eden projemiz 

kapsamında yaklaşık 345 öğrencimiz gezilere katıla-

rak ilimizin tarihi ve turistik yerlerini, ören yerlerini 

gezip bilgi sahibi olmuşlardır.   

Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirilmesi 

planlanan geziler bütün dünyayı etkisi altına alan 

koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilememiş-

tir.  



 Manisa Valiliği himayelerinde yürütülen 

MANEP 2023 Manisa Eğitim Projeleri “Tasarım Be-

ceri Atölyeleri” projesi kapsamında Manisa’nın tüm 

ilçelerinde en az birer tane olmak üzere 19 Tasarım 

ve Beceri Atölyesi kurulması planlanmıştır. Haliha-

zırda Yunusemre Organize Sanayi İlkokulu ile Şeh-

zadeler Gediz Ortaokulunun Tasarım ve Beceri 

Atölyeleri kullanıma sunulacak şekilde bitmiş du-

rumdadır. Öğrencilerini beklemektedir. Diğer Tasa-

rım ve Beceri Atölyeleri ise ihale aşamasına gelinil-

miş ve yakın zamanda ihaleye çıkılacaktır. 

 





 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 oluşan bir sınava girmektedir. Böylelik-

le öğrencilerin takım olarak aldıkları puanlar okul 

puanını oluşturmakta ve sıralama belirlenmektedir. 

2018/2019 Eğitim öğretim yılında Manisa Merkez 

İlçeleri Yunusemre ve Şehzadeler’de pilot olarak 30 

lisede uygulanan faaliyetimiz 2019/2020 Eğitim 

Öğretim yılı içinde Manisa’nın tüm ilçelerini kapsa-

yacak şekilde genişletilmiş, sınav tarihleri de 31 

Mart Salı ve 14 Nisan Salı günü olarak belirlenmişti. 

Ancak Covid – 19 sebebiyle gelişen süreç içerisinde 

projemizi Sanal Kitap Lig şeklinde revize ettik.  

 Twitter ve Instagram üzerinden öğrencileri-

mize yönelik kitap yarışmaları düzenledik. Bu yıl 

hazırlanan sorularımızı da önümüzdeki yıl değer-

lendirmek üzere arşivledik.  

 2020/2021 Eğitim Öğretim yılında 130’dan 

fazla lisenin bu Kitap Lig etkinliğine katılacağı öngö-

rülmektedir.  

 Herhangi bir değişiklik olmaz ise lige katıla-

cak takımlar Mihmandar – İskender Pala, Simyacı - 

Paulo Coelho, Satranç – Stefan Zweig , Esir Şehrin 

İnsanları – Kemal Tahir, Şeker Portakalı - Jose 

Mauro De Vasconcelos, Dönüşüm – Franz Kafka, 

İnsan Neyle Yaşar – Lev Nikolayeviç Tolstoy  ve Bir 

Ömür Nasıl Yaşanır? – İlber Ortaylı kitaplarından 

sorumlu olacaklardır. 



 Spor Sevgisi Okulda Başlar projesi, Manisa İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimimiz tarafından 

2019/2020 Eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulama-

ya koyacağı bir projedir. Adından da anlaşılacağı 

üzere okullarımızda spor sevgisinin geliştirilmesine 

ve bu yönde etkinlikler düzenlenmesine yönelik bir 

projedir. 

 Proje kapsamında Manisa’da, okullarımız 

bünyesinde 100 kulüp kurulması ve lisanslı sporcu 

sayısının arttırılması hedeflenmiştir.  

 Manisa ve ilçelerinde toplamda 100 kulüp 

kurulması hedefine ulaşılmış ancak Covid – 19 se-

bebiyle gelişen süreç içerisinde tüm spor federas-

yonlarının kararı olduğu üzere spor etkinlikleri dü-

zenlenememiştir.  

 2020/2021 Eğitim Öğretim yılı itibarıyla 

“Spor Sevgisi Okulda Başlar” projesinin etkinlikleri 

ilçe koordinatörlerimiz ile yapılacak toplantı sonra-

sı kararlaştırılacak ve ilgili izinler alındıktan sonra 

uygulamaya konulacaktır. 



İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Kan 

Merkezi tarafından koordine edilen Manisa Sana 

Kanım Feda projesi kapsamında Yunusemre İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü 5 Mart 2020 Perşembe 

günü düzenlediği toplu kan bağışı etkinliğinde 1845 

ünite kan toplayarak bir rekora imza attı.  

İlçe koordinatörü  ve Kızılay temsilcileri, 

ilçede bulunan 55 okulu ziyaret ederek öğretmen 

ve öğrencilerimize "Kan Bağışının Önemi" konulu 

seminerler düzenledi. Velilerimize bilgilendir-

melerde bulundu. 

Ardından 5 Mart 2020 günü  Yunusemre 

ilçesindeki 13 okulda kurulan kan alma merkezler-

ine öğrenci velileri adeta birbirleriyle yarışarak kan 

bağışı yaptılar. 

 Toki İlkokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 

İlkokulu, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu, Tay-

tanlı İlhan İlkokulu, Muradiye Atatürk Ayser Kani 

Çelikel İlkokulu, Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz 

Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Mehmet Suphi 

Egemen İlkokulu, Çağatay Uluçay İlkokulu, Atatürk 

Ortaokulu, Cemal Ergün İlkolkulu, 8 Eylül Kemal 

Neşen Dömekeli İlkokulu,Hatice Görgülü İlkokulu 

kan alma merkezlerinde sabah saatlerinde ba-

şlanan kan alma işlemi akşam 19.30'a kadar 

devam etti. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdür Yardım-

cısı ve Ar-Ge Birimi yöneticisi Necmettin Okumuş 

ve Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep 

Şengül katılarak kan veren 12.sınıf öğrencileri  ve 

velilerle sohbet etti. 



 Gün sonunda 1843 ünite kan bağışı ile 

okullarda toplanan en yüksek kan bağışı rekoru 

Yunusemre'nin oldu. Geçen yıl Salihli ilçemizde 

1473 ünite kan bağışı ile kırılmış olan rekor Yun-

usemre ilçemize geçti. Şehit Ömer Halisdemir Or-

taokulu Spor Salonunda yapılan kan bağışı et-

kinliğine katılan Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yar-

dımcısı Necmettin Okumuş;  “Manisa olarak bir kez 

daha Türkiye rekor kırmanın mutluluğunu yaşıy-

oruz. Geçen yıl da Türkiye rekoru Manisa’nın ilçel-

erinden Salihli’de kırılmıştı. Bu yılda Yunusemre 

ilçesinde kırıldı. Kan bağışında Türkiye rekorları 

Manisa sınırları içerisinde sürekli kırılmasından 

dolayı ayrıca mutluyuz. Destek olan, kan bağışında 

bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.   



 Manisa Sana Kanım Feda Projesi Manisa İl 

Milli ğitim Müdürlüğü ve Kızılay Ege Kan Merkezi 

Müdürlüğü arasında 2018 yılında imzalanan proto-

kol çerçevesinde uygulanmaya başlanmıştır. Proje 

kapsamınsa 2017-  2018 eğitim öğretim yılında 

okullarımızda 89 ekip kurulmuş, 7219 ünite kan 

bağış sayısına ulaşılmıştır. Bu bağışların %59  ilk 

bağış olup, % 39’u  ise kadın bağışçıdır. Böylece 

Türkiye’de %15 olan kadın bağışçı oranı projemizde 

%39’a ulaşılmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılın-

da da toplam 212 ekip kurulmuş, kurulan bu ekip-

lere 17.644 kişi kan vermek için müracaat etmiştir. 

Yapılan çalışmalarla 12977 ünite kan bağışı toplan-

mıştır. Bağışların %48’si ilk bağış olup , %31’i ise 

kadın bağışçıdır.   

  



 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okulları-

mızda 11.188 kişi kan vermek için müracaat etmiş 

olup 9.268 ünite kan toplanmıştır. Projemiz kapsa-

mında günümüze kadar 29.464 ünite kan alınmış-

tır. Pandemi sürecinde de kan bağışı stoklarının 

azalması üzerine projemiz kapsamında kampanya-

lar düzenlenmiş öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve 

velilerimiz duyarlılıklarını göstermiştir... 

  



Kütüphaneler bilginin saklanması, sistema-

tik hale getirilmesi ve bireylere sunulması açısından 

oldukça önemli işlevlere sahiplerdir. İnsan hayatına 

çok önemli dokunuşlar yapıp bireyi ve toplumu 

yönlendirme potansiyeli taşıyan kütüphanelerin 

önemi tartışmasız bir konuyken, bu önemli alanla-

rın hayatımızda ettiği yer ise büyük bir tartışma 

konusudur. Kütüphanelerin hayatımızda daha fazla 

yer etmesi temennisiyle ele aldığımız projemizin bir 

nebze de olsa katkı sağlamasıdır. 

Kitap okuma oranlarına bakıldığında isteni-

len düzeyde olmadığı ve okullarımızdaki kütüpha-

nelerin öğrenciler tarafından etkin kullanımının 

sağlanmadığı görülmektedir.  

 Ayrıca İnşaat Emlak Birimi ile koordineli çalı-

şılarak ilimizde yeni yapılan 13 okulumuz tespit 

edilmiş ve ön fizibilite çalışması yapılarak tahmini 

maliyet belirlenmiş ve ikinci imceleme ve araştır-

ma sonucunda 15 ilçeye 1’er adet zenginleştirilmiş 

kütüphane ve merkezde bulunan 2 ilçeye 10’ar 

adet zenginleştirilmiş kütüphane yapılması kararı 

alınmıştır.  



Öncelikli olarak çalışmalarımıza inşaat ve 

emlak birimi ile ilimiz genelinde yapılan 13 okula 

ziyaret dilerek yerinde incelemelerde bulunularak 

zenginleştirilmiş kütüphane için ön fizibilite hazırlık 

dosyası hazırlanarak tahmini maliyet tablosu oluş-

turuldu. Zenginleştirilmiş kütüphane için faaliyet 

gösteren firmalarla görüşülerek metrajlarına göre 

tahmini maliyet çıkartıldı. Proje ilerledikçe yapılan 

değerlendirme toplantılarında 1 okulun yetersiz 

olduğunu zenginleştirilmiş kütüphane sayısının her 

ilçeye 1’er adet merkez 2 ilçeye 5’er adet yapılması 

kararı verildi. Daha fazla öğrencinin yararlanması 

için ve kütüphane sayısı 13 den 32’ye yükseltildi. 

İncelemelerde bulunularak 32 okul için fizibilite 

çalışması ve tahmini maliyet çıkartıldı. 

Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsa-

mında;  

32 okulumuza zenginleştirilmiş kütüphane 

sonrasında 2 okul daha eklenerek 34 okula çıkmış-

tır. 2020–2021 eğitim öğretim yılında yeni 30 okul 

için çalışmalarımız devam edecektir.  





Okumak insanın kişisel gelişimini sağlayan 

önemli etkenlerden biridir;  insanın düşünce yapısı-

nı, hayal dünyasını geliştirir, sözcük dağarcığını art-

tırır, insana bilgi ve birikim kazandırır. Çoğu insan 

okuma etkinliğini eğitim öğretim kurumlarının me-

kânları ile sınırlı tutmaktadır. Aksine evde, otobüs 

terminalinde, otobüste, minibüste, çay molaların-

da, fırsat bulduğumuz her yerde canımızın sıkıldığı-

nı hissettiğimiz bir anda, bir kitabın kapağını açmak 

sıkıntımızı gidermeye yardımcı olacaktır. Yani aslın-

da her yeri kitap okuma etkinliğimizin bir parçası 

haline getirmek mümkündür ve  elimizdedir. 

Çocukların her türden alışkanlığı edinme-

sinde önemli derecede etkili olan ebeveynlerin, 

okumadaki duyarsızlığı etkilidir.  

Çünkü okumayan anne ve babaların, oku-

ma alışkanlığı olan çocuklara sahip olma olasılığı 

yüksek olamayacak.  

Bu nedenle, bu projenin uygulamasında 

yer alan tüm okul aile birlikleri yardımıyla ebe-

veynlere de bu duyarlılığın kazandırılması için uy-

gun bir fırsat oluşacaktır.  



2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Mart ayı itiba-

ri ile öğrenci başına düşen kitap sayısı 11.59 olarak 

tespit edilmiştir. Okulları daha cazip hale getirmek 

amacıyla veliler ve öğrencilerin bir arada bulundu-

ğu hatta il protokolününde katılımı ile okullarımız-

da, meydanlarda, park ve bahçelerde, otobüslerde, 

gar ve otogarda kitap okuma etkinlikleri, yazar ve 

Şairlerle söyleşi programları, kitap okumanın öne-

mi okulu bilgilendirme seminer ve konferanslar, 

eğitim üzerine yapılan diğer etkinliklerde öğrencile-

re kitap hediye edilmiş ve her etkinlik sonunda 10 

dakika kitap etkinlikleri, her ay bir yazarın incelen-

mesi ve öğrencilere aktarılması, okumanın önemi 

konulu sınıf ve okuma panolarının hazırlanması, 

her okulumuzda Kitap okuma kulüplerinin kurul-

ması sağlanarak özgüveni yüksek anlayan ve yo-

rumlayan öğrenme yaklaşımıyla uygulamalar yapıl-

mıştır. Manisa Her Yerde Okuyor Projesi kapsamın-

da Vali Ahmet DENİZ tarafından katıldığı her prog-

ram ve etkinlikte 9.839 kitap öğretmenlere, 5.438 

kitap öğrencilere toplamda 16.277 kitap hediye 

edildi. 

  



 Filiz Başaran, Çocuk & Gençlik, Çocuk Öykü & 

Roman kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. 

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Arabalı Yatak - 1, 

Arabalı Yatak 2, Uçmak İsteyen Yunus olarak sayıla-

bilir. 

 Manisa Her Yerde Okuyor Projesinin faaliyet-

lerinde yer alan Yazarlarla buluşma ve İmza Günü 

etkinliği kapsamında Saruhanlı Anaokulu öğrencile-

ri ve Saruhanlı Cumhuriyet İlkokulunda öğrencilerle 

bir araya gelerek masa, hikâye ve roman kahra-

manları çocuklarla birlikte canlandırarak yazar ki-

taplarını imzaladı.  



 Manisa Eğitim Projeleri 2023 (MANEP2023) 

kapsamında Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Birimi tarafından hazırlanan Nitelikli Meslek 

Güçlü Gelecek Projesi ilimizdeki tüm Mesleki ve 

Teknik öğretim kurumlarına yöneliktir.  

 İlimizdeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, 

Mesleki Eğitim Merkezleri, Çok Programlı Anadolu 

Liselerinin katıldığı ve katkıda bulunduğu Nitelikli 

Meslek Güçlü Gelecek Projesi; Mesleki eğitim öğ-

rencilerimizin topluma karşı sorumluluk bilinciyle, 

ildeki okul / kurumlara teknik destek sağlayarak 

ihtiyaçları gidermeyi, öğrencilerimizin teorik olarak 

okulda gördükleri mesleki konuları sahada uygula-

yarak kamu kuruluşlarındaki kaynak ve zaman isra-

fını asgariye indirmeyi, özgüven, sorumluluk duygu-

larını güçlendirmeyi, mesleki ve kişisel gelişim im-

kânı sağlamayı, topluma yararlı işlerde çalışarak 

öğrencilerimizin mesleklerini işin mutfağında öğ-

renmelerini, ziyaret edilen okullarda mesleki ve 

teknik eğitimin tanıtımına yardımcı olmayı, mesleki 

ve teknik eğitimin önemi konusunda toplumun her 

kesiminde farkındalık yaratmayı, amaçlamaktadır. 

 Projemiz 27.11.2019 tarihinde başlamış ve 

pandemi nedeniyle 12.02.2020 tarihinde eğitime 

ara verilmiştir.  

 Bu kısa sürede ulaşılan sayısal veriler aşağı-

daki gibidir: 

Söyleşilere davet edilen ve katılan kişi sayısı: 50 

Söyleşiler katılan öğrenci sayısı: 2.812 

Söyleşiye katılan idareci/öğretmen sayısı: 190 

Uygulamalardan Yararlanan Okul / Kurum Sayısı: 48 

Uygulamaların Sayısı-Miktarı: 89 

Uygulama yapan öğrenci sayısı: 423 

Uygulamalardan Yararlanan Öğrenci Sayısı: 3.580 



Manisa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Anado-

lu Mektebi iş birliği ile düzenlenen Mustafa Kutlu İl 

Paneli 14 Ocak 2020 Salı günü Yunus Emre Beledi-

yesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 

Manisa İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Mustafa 

Dikici yaptığı açılış konuşmasında programa ev sa-

hibi olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek 13 

okul ve 230'a yakın öğrencinin yanı sıra 37 öğret-

men ile yürütülen Anadolu Mektebi faaliyetinin ken-

dileri için çok önemli olduğunu ifade etti ve sözü 

öğrencilere bıraktı.  

Kırkağaç Şehit Mehmet Yılmaz Anadolu 

İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Feyza Özdemir'in baş-

kanlığında gerçekleştirilen panelde "Mustafa Kutlu'-

da Müzik ve Şehir" isimli sunumuyla Soma Anadolu 

Lisesi öğrencisi Ahsen Albayrak, "Mustafa Kutlu'da 

Şehirleşme" konu başlığı ile  Şehzadeler Kız Anadolu 

İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüdaye Gül Söylemez, " 

İnsan Olmak, Edebiyat ve Vatan" konusunda Akhisar 

Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Münir Çelik, 

"Mustafa Kutlu'da İslami Unsurlar" konu başlığı ile 

de Salihli İlçesi Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler 

Lisesi öğrencisi İrem Sultan Çakmak sunumlarını 

başarıyla gerçekleştirdiler. 



Sunumların ardından değerlendirme konuş-

ması yapan Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Baş-

kanı Sami Güçlü kasım ayının ilk günlerinde Maraş'-

ta yapılan Necip Fazıl Kısakürek programına Tekir-

dağ ve Manisa'dan gelen öğretmenlerimizin prog-

ramı izleyip değerlendirerek, başladıkları gönüllü 

çalışmalara hız verdiklerini belirtti.  

"Dokuzuncu yılda Ege Bölgesi'ndeyiz. Bizi 

bu bölgeye çeken ve iki yıl önce ilk çalışmalarını 

başlatan Nazilli, özellikle Asım'ın Nesli Anado-

lu  İmam Hatip Lisesindeki öğretmenlerimizin gay-

retli çalışmalarıdır.  

Nazilli'den sunum yapmak üzere gelen öğ-

renciler her yerde örnek olacak davranışları ile yer 

almışlardır.Kendilerine bir kere daha teşekkür ediyo-

rum. Hayatta kaybolmayan şey emektir.  

Öğretmen çalışkan olmayı, dürüst olmayı 

öğretirken emek verir. Yönetici emek verir şehri ya-

şanır hale getirir. Okutulan 12 yazarımızdan lisede 5 

yazarı okuyup üniversiteye geçen bir öğren-

ci,gelişiminin ne kadar olumlu  olduğunu ortaya 

koyacak ve bu birikimini  yarın hayatta alacağı rol-

lerde görecektir. 

Yaşadıkları bu önemli  geçişte  emsallerine 

göre fakülte bitirmiş gibi önder başlayacaklardır.  



Bu ülkeyi daha iyi tanıyacak ve bu ülkenin 

değerlerini büyük yazarlarımızın eserlerinden öğre-

neceklerdir. Lisede 5 yazar okumak oldukça külfetli 

ancak hayatta küfret çekmeden zahmet vermeden 

güzelliklere ulaşılmaz. İyilik ve güzellikleri üzerinizde 

taşıyacaksınız. Üç ayda 20 kitap okumak ile değeri-

nizi artıracaksınız. İnsanoğlu çok yüksek kapasitede-

dir.Disiplinli bir çalışmayı uzun süre sürdürebilirseniz 

siz de alanlarınızda bir numaralı insan olma şansına 

sahipsiniz."dedi. 



Aydın Nazilli'den programa katılan Arzu Nur 

Gün ise "Hayatımda büyük değişiklikler yaratan 

Anadolu Mektebi sayesinde kıymetli arkadaşlıklar 

elde ettim. 

Ben gittiğim yerlerde kendimi oraya ait his-

sediyorum. Anadolu Mektebi bizi bir araya getirdi 

ve Anadolu olduk." diyerek Anadolu Mektebi'nin 

kendisi için önemine değindi. 

Yunus Emre Belediye Başkanı Dr. Mehmet 

Çerçi "Eğitim bizim geleceğimiz. Eğitime ve gençli-

ğimize yaptığımız yatırım geleceğimize yatırımdır. 

Biz de geleceğinize yatırım yapacağız.  

Gönül coğrafyamız için ne yaparsak biz ya-

pacağız. O yüzden eğitim ordumuza ihtiyaç 

var."dedi. 

Şair- yazar  Ali Ayçil ise programa katkı su-

nanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında 

Mustafa Kutlu'nun selamlarını getirdiğini belirtti.  



 Anadolu Mektebi faaliyetlerini çok önemse-

diklerini söyleyerek "İnsan, önüne güzel arklar açar-

sanız suya benzeyen bir varlıktır  istediğiniz şekli 

alır. Ona davranışımızı ayarlayamazsınız taşa da dö-

nebilir. Şekil vermeye çalışıyorsanız,kırılır,parçalanır, 

insan kalmaz.  

 Ben şu an burada görev alan öğrencilerin 

sunumları ile akademisyenlerin yaptığı sunumları 

karşılaştırdığımda pek fark göremiyorum demek 

ki  çalıştıkça  başarı geliyor.  

 Güç kültürdür. Eğer siz kültürel olarak büyü-

yemiyorsanız irileşiyorsunuz demektir. Bu da  balon 

gibidir .Biz Anadolu Mektebi  faaliyetlerini irileşmek 

değil büyümek olarak görüyoruz." dedi. 

 Vali Ahmet Deniz değerlendirmesinde "Bizi 

biz yapan değerlere sahip çıkan, irfan sahibi yazarla-

rımızı okuyarak değerlerimizi öğrenmeliyiz. Okumak 

bizi geliştirir, eleştirel düşünmemizi ve özgüvenimizi 

geliştirir."dedi.  

 MANEP 2023 kapsamında ‘Manisa Her Yerde 

Okuyor' ve ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projeleri 

ile çocukları kitapla buluşturduklarını söyleyen De-

niz, daha güzel bir Türkiye'nin gençler tarafından 

inşa edileceğini ifade etti. 



Söz varlığı; (kelime hazinesi, kelime dağar-

cığı,) bir dildeki kelimelerin bütünü olarak tanımla-

nır.  Ancak söz varlığı yalnızca tek tek kelimelerin 

toplamı demek değildir. Söz varlığı kelimeler, keli-

meler arasındaki anlam ilişkileri; deyimler, kalıp 

sözler, kalıplaşmış sözler, yabancı kelimeler, ata-

sözleri, deyimler ve çeşitli anlatım kalıplarından 

oluşur.  

Türkçe Söz Varlığı Projesi Millî Eğitim Ba-

kanlığı tarafından yürütülmektedir. TSVP ilkokul, 

ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören 2.-12. 

sınıf öğrencilerinin yazı diline dayalı önemli bir 

araştırmadır.  

Proje sonunda Türkçe söz varlığı ile araştır-

malar yapmak isteyen yönetici, öğretmen, ebeveyn 

ve araştırmacıların hizmetine sunulacak bir derlem 

(Corpus) oluşturulacaktır.  

Projenin amacı, İlk, orta ve lise öğrencileri-

nin üretici (yazma) dil becerisine dayalı olarak söz 

varlığını tespit etmek ve öğrenci derlemi oluştur-

maktır. Projede yer alacak okullar İstatistiki Bölge 

Birimleri Sınıflaması düzey 2 illerinden seçilmiştir.  

İlk aşamada düzey 2 illeri Merkez İlçelerde 

bulunan okullar örnekleme dahil edilmiştir. 



 Proje kapsamında belirlenen okullar Proje 

Ekibi tarafından ilkokul, ortaokul ve lise kademele-

rinden seçkisiz (random) olarak atanmıştır. 

 Manisa ilimizden Yunusemre ve Şehzadeler 

ilçelerinden 31 okul bakanlık tarafından belirlenmiş 

olup 2. Sınıftan 12. Sınıfa kadar belirlenen sınıflar-

dan öğrenci listeleri oluşturulmuş sorumlu öğret-

menler espit edilerek uygulamanın yapılması için 

ilçe ekipleri oluşturulmuş ve okullarımıza gerekli 

bilgilendirmeler yapılmıştır. 



 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-

şılmaktadır. 

 News and announcements related to our 

activities, projects and studies are shared with 

public here instantly through our official website as 

Manisa Provincial Directorate of National  

Education. 



 Eğitim-öğretim sürecinde bilişim 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 

D i r ecto ra te  o f  Na t ion a l  E d uc at io n 

Research&Development Unit,  have been published 

in the Education Information Network which was 

designed for all stakeholders of education, 

especially teachers and students.  



Strateji Geliştirme Birimi 

Necmettin OKUMUŞ  Milli Eğitim Müdür Yrd. 

Özden KABAK   ASKE Üye 

Abdulnasır ŞİMŞEK  ASKE Üye 

Türker YAĞMUR  ASKE Üye 

Hikmet ÇİFÇİ   ASKE Üye 

Volkan AKSOY  ASKE Üye 

Güler ÖZKALKAN  ASKE Üye 

Serdar HARMAN  ASKE Üye 

Tuğçe KAŞCI   ASKE Üye 

Samet NALBANTOĞLU ASKE Üye  

Züleyha SAKAOĞLU  ASKE Üye 

Kübra ÇELEBİ   PEK Üye 

Mine AYYILDIZ  PEK Üye 

Sümeyye EROĞLU  PEK Üye 

Serap AY   PEK Üye 

Sinem ERDEM  PEK Üye 

Hasan ALEVNUR  PEK Üye 

Tuba BABACAN  PEK Üye 

 

Atiye HASPOLAT  Birim Şefi 

Ela ATA   Birim Şefi 

Tayfun ATLI   Birim Şefi  

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.  
 

 


