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5. manisa web tasarım yarışması başlıyor

■

Başarılı taekwondocu milli takım
kampına davet edildi

■

Salihli kaymakamı ziyaretlerine devam
ediyor

■

İl emniyet müdürü çetin, salihli'yi
ziyaret etti

■

Alaşehir ticaret ve sanayi odası yemek
verdi

■

Kula'da köy muhtarlarına bilgilendirme
toplantısı
Minderin şehzadeleri şampiyon oldu

Koordinatörü ve Celal Bayar

■
■

Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Mustafa Özhan

■

Turgutlu'da trafik kazası 1 ölü, 3 yaralı

- Manisa Bilişim Platformu Koordinatörü ve Celal Bayar Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Mustafa Özhan Kalaç, "Manisa Bilişim 2012" nin
İnternetten Para Kazanın

Para Kazanmak mı İstiyorsunuz? %85 Kazanma Fırsatı İçin Başvurun.
multiyatirim.com/Internetten-Para

0
Tavsiye et

- Manisa Bilişim Platformu

Çocuklar için 'yaşasın ağacımız' adlı
oyun sahnelendi

Kalaç, "Manisa Bilişim 2012"
nin planlanan etkinlikleri
hakkında bilgi verdi.
Manisa Bilişim Platformu
olarak 2012 yılında
gerçekleştirilecekleri ilk
Reklamlar

etkinliğin, artık geleneksel
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hale gelen ve Türkiye
çapında beğeni kazanan
web tasarım yarışmamız
olacağını kaydeden Kalaç
"Bu sene beşincisini
düzenleyeceğimiz web
tasarım yarışmamız
'Hayalindeki Mesleği Anlat',
Celal Bayar Üniversitesi,
Manisa Valiliği, Manisa
Belediyesi ve Manisa İl Milli
Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile
gerçekleştirilecek" dedi.
Amaçlarının öğrencilerin
hayalindeki mesleği anlatmalarına vesile olmak, bilişim ve internet teknolojileri
alanında onları teşvik etmek olduğunu ifade eden Kalaç, yarışmanın ilk ve orta
öğretim ile CBÜ öğrencileri arasında üç kategoride düzenleneceğini,
yarışmacıların danışman öğretmen ve öğretim elemanı desteği ile yarışmaya

Başbuğ: 'Ev artık
sana emanet oğlum'

Yeniden CHP
Hareketi, son iki
gün

Kitapta skandal
tanım ve
yakıştırmalar

Mahmut Alınak'tan
Erdoğan'a mektup

katılabileceklerini kaydetti. Yarışma takvimi ve detayları hakkında bilgi veren
Kalaç, "Yarışmaya son başvuru 17 Şubat 2012, Proje son teslim tarihi ise 28
Mart 2012'dir. Ödül töreni, Nisan 2012'de İnternet Haftası Etkinlikleri
kapsamında gerçekleştirilecek. Öğrencilerimiz yarışmayla ilgili detaylı bilgiye, 12
Ocak 2012 tarihinden itibaren www.manisabilisim.org adresinden ulaşılabilecek"
dedi.
Manisa Bilişim olarak 2012 yılında kurumlar arası işbirliğiyle "İnternet Haftası

Son Dakika

Etkinlikleri", "Bilişim Haftası Etkinlikleri", "Teknik Eğitim Seminerleri" ve
"Engelsiz Bilişim Çalışmaları" gibi birçok etkinliği gerçekleştireceklerini belirten

■

Kalaç, "Başta Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, Rektör Yardımcımız

İşçi partisi öncü gençlik üyesi 17 kişi
yargılandı

Prof. Dr. Ali Çelik ve Bilişim Teknolojilerinden sorumlu Rektör Danışmanı Yrd.
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Doç. Dr. Ceyhun Araz olmak üzere tüm üniversite olarak, bilişime çok büyük
önem veriyoruz. Manisa Bilişim çalışmaları da gerek kurumlar arası işbirliğinin
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■

güzel bir örneği olması, gerekse Manisa'nın bilişimdeki geleceğine yön vermesi
bakımından oldukça büyük öneme sahip. Celal Bayar Üniversitesi olarak çok kısa
süre sonra Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüz öğrenci almaya başlayacak.

■

Ayrıca 2011 yılı içerisinde açılmış olan Sürekli Eğitim Merkezi'miz de gerek

■

Manisa Bilişim Platformu çalışmaları açısından, gerekse Manisa'daki

Ak parti ankara il başkanı alparslan
başbakan hapis yattı, kılıçdaroğlu
fezlekeye feveran ediyor
Ulusal yoğun bakım infeksiyonları
sempozyumu başladı
Ak parti'lilerden 6 nokta körler
derneği'ne ziyaret

vatandaşlarımızın kendilerini geliştirebilmeleri bakımından önemli katkılar
sağlayacak. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimize bilişim teknolojileri

■

Vali'den boks esprisi

alanında birbirinden güzel armağanlar verilecek." diye konuştu.

■

Spor toto 2. lig

■

Çocukların diyarland keyfi

■

Güngiad'dan kızılay diyarbakır şubesine
büyük destek

■

Bakan yıldız, 3. ulusal enerji verimliliği
forumu ve fuarı'nın açılışını yaptı

■

Manisa'da yapılara jeofizik etüdü
zorunluluğu geliyor
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