
 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştir-

me Başkanlığınca açılan “ Eğitim ve Öğretim-

de Yenilikçilik Ödülleri Değerlendirici Eğitimi 

Semineri” düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı 

Strateji Geliştirme Başkanlığı Kalite ve Perfor-

mans Geliştirme Daire Başkanlığınca  yapılan 

değerlendirme sonucu İlimiz Ar-Ge Birimin-

den Samet NALBANTOĞLU ve Kamile TATAR 

katılmaya uygun görüldü.  

 3-7 Nisan 2017 tarihleri arasında Antal-

ya’da gerçekleşen seminerin açılış konuşması 

Kalite ve Performans Geliştirme Daire Başka-

nı Sayın Mehmet Baki ÖZTÜRK tarafından 

yapıldı. 

 " T r a i n i n g  S e m i n a r  f o r  E v a l u a t i n g  

I n n o v a t i o n  i n  E d u c a t i o n  a n d  T r a i n i n g "  

w a s  o r g a n i z e d  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  

N a t i o n a l  E d u c a t i o n  S t r a t e g y  

D e v e l o p m e n t  P r e s i d e n c y .  S a m e t  

N A L B A N T O Ğ L U  a n d  K a m i l e  T A T A R  f r o m  

t h e  S c i e n t i f i c  R e s e a r c h  a n d  

D e v e l o p m e n t  D e p a r t m e n t  o f  t h e  

M i n i s t r y  o f  N a t i o n a l  E d u c a t i o n ,  

S t r a t e g i c  D e v e l o p m e n t  D e p a r t m e n t  

Q u a l i t y  a n d  P e r f o r m a n c e  D e v e l o p m e n t  

D e p a r t m e n t   p r o v i d e d  p a r t i c i p a t i o n .  

T h e  o p e n i n g  s p e e c h  o f  t h e  s e m i n a r  h e l d  

i n  A n t a l y a  b e t w e e n  A p r i l  3 - 7 ,  2 0 1 7  w a s  

m a d e  b y  M r .  M e h m e t  B a k i  Ö Z T Ü R K ,  

H e a d  o f  Q u a l i t y  a n d  P e r f o r m a n c e  

I m p r o v e m e n t  D e p a r t m e n t  

D e p a r t m e n t .  



 Bilgi toplumunun getirdiği bu gereksi-

nimleri karşılamak ve kurumsal amaçlarımızı 

gerçekleştirmek adına;  Strateji Geliştirme 

Başkanlığımızca yürütülen faaliyetlerden biri 

de Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri-

dir.  

 Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülle-

rinin amacı; eğitim ve öğretim alanında mo-

dern ve özgün uygulamaların kalitesinin artı-

rılması, paylaşımının sağlanması ve ödüllendi-

rilerek teşvik edilmesidir.  

 I n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  

r e q u i r e m e n t s  o f  t h e   k n o w l e d g e -

b a s e d   s o c i e t y  a n d  t o  r e a l i z e  o u r  

i n s t i t u t i o n a l  o b j e c t i v e s ;  O n e  o f  

t h e  a c t i v i t i e s  c a r r i e d  o u t  b y  o u r  

H e a d  o f  S t r a t e g y  D e v e l o p m e n t  i s  

I n n o v a t i o n  i n  E d u c a t i o n  a n d  

T r a i n i n g . T h e  a i m  o f  t h e  

I n n o v a t i o n  A w a r d s  i n  E d u c a t i o n  

a n d  T r a i n i n g  a i m s  t o  o  i n c r e a s e  

t h e  q u a l i t y  o f  m o d e r n  a n d  o r i g i n a l  

p r a c t i c e s  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  

a n d  t r a i n i n g ,  t o  e n s u r e  s h a r i n g  

a n d  t o  b e  r e w a r d e d .  



 Eğitim ve öğretime erişim imkânlarının 

geliştirilmesi, öğretim ortamlarının kalitesinin 

artırtılması ve kurumsal kapasitemizin gelişti-

rilmesi sürecinde yöneticilerimiz, öğretmen-

lerimiz ve öğrencilerimiz yoğun bir mesai har-

camakta, geleceğin Türkiye’sinin inşasında 

aktif rol oynamaktadır. Bu noktada Eğitim ve 

Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri öğretmen, 

yönetici ve öğrencilerimiz ile eğitime gönül 

veren tüm paydaşlarımızın motivasyonunu 

artırmakta, örnek uygulamaların yurt geneli-

ne paylaşımında önemli bir araç görevi üst-

lenmektedir. 

 Our administrators, teachers and students 

spend an intense amount of time and are active in 

the future of Turkey in the process of developing 

educational opportunities and accessing teaching, 

increasing the quality of teaching environments 

and improving our institutional capacity. At this 

point, the Innovation Awards in Education and 

Training increase the motivation of our teachers, 

administrators and students and all stakeholders 

who are willing to train and serve as an important 

tool in the sharing of sample applications 

throughout the country. 



 Eğitim ve öğretim alanında özgün ve 

modern uygulamaların ödüllendirilerek teşvik 

edilmesi ve paylaşımının sağlanması amacıyla 

Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Baş-

kanlığınca 2012 yılından beri yürütülen 

“Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” 

Değerlendirici Eğitimi Semineri, Strateji Geliş-

tirme Başkanlığı Kalite ve Performans Geliştir-

me Daire Başkanlığınca 120 katılımcıyla Antal-

ya’da 01-05 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşti-

rildi. 

 In order to reward and encourage and 

share original and modern applications in the 

field of education and training, the Ministry of 

National Education Strategy Development 

Headquarters has been organizing the 

"Innovation in Education and Training Award" 

Seminar, which has been held since 2012, with 

120 participants from Strategy Development 

Department Quality and Performance 

Development Department. It was held between 

01-05 May 2017. 



 Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülle-

ri Değerlendiricilerinin kendilerine sistem ta-

rafından verilen projeleri nasıl değerlendire-

cekleri hakkında bilgi verilmesi amacıyla yapı-

lan seminerde; Değerlendiricilere, değerlen-

dirme sistemi tanıtıldı ve sistem üzerinden 

nasıl değerlendirme yapacakları anlatıldı. Da-

ha sonra değerlendiricilere ilgili mevzuat ve 

kriterler kapsamında örnek projeler ile değer-

lendirme yaptırıldı. Toplamda 3357 projenin 

katıldığı proje değerlendirme seminerine Ma-

nisa AR-GE Biriminden Samet NALBANTOĞLU 

ve Kamile TATAR katıldı. 

 MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı Kalite 

ve Performans Geliştirme Daire Başkanı Sayın 

Mehmet Baki ÖZTÜRK’ün katıldığı değerlen-

dirme semineri 5 gün devam etti. 

 Innovation Awards in Education and 

Training In order to give information about how 

evaluators evaluate the projects by the system 

Evaluators were introduced to the evaluation 

system and how they would evaluate the system. 

Evaluators were then assessed with sample 

projects under relevant legislation and criteria. 

Samet NALBANTOĞLU and Kamile TATAR from 

Manisa R&D Unit attended the project evaluation 

seminar in which  3357 projects   took place. 

 The evaluation seminar in which  Ministry 

of Education President Mehmet Baki ÖZTÜRK, 

Head of Strategy Development Department 

Quality and Performance Development 

Department provided participation, continued for 

5 days. 



 06-10 Mart 2017 tarihleri arasında Ma-

nisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim araçları 

ek binası toplantı salonunda AB Projeleri Ha-

zırlama Teknikleri Kursu gerçekleştirildi. 

 Between 06-10 March 2017, the EU Project 

Preparation Techniques Course was held in the 

meeting room of the Manisa Provincial 

Directorate of National Education. 



 “Keep On Projesi” ikinci toplantısı 27-

28 Nisan 2017 Manisa, Türkiye’de gerçekleş-

tirilmiştir.  

 Bu toplantı esnasında, ortaklar zaman 

çizelgesiyle uyumlu olarak çeşitli konular üze-

rine görüşmüştür.  Çevrimiçi Öğrenme Plat-

formu ve bu kapsamda ortaklar tarafından 

sunulan uygulamalar değerlendirilmiştir.  

 The second meeting of the Project 

"Keep On” was held in Manisa, Turkey on 

April 27th-28th, 2017. 

 During this meeting, the partners 

have discussed various issues in accordance 

with the timeline. The Platform for 

Learning Online and the applications 

offered by partners in this context have 

been evaluated. 



 İkinci, üçüncü ve dördüncü  fikri çıktılar 

olan “Eğitim Müfredatı”, “Pedagojik El Kitabı” 

ve “Eğitim Kiti” için geliştirilecek olan meto-

dolojiler konusunda fikir birliğine varılmıştır.  

 Ortaklar yaygınlaştırma faaliyetlerinin 

şekillendirilmesi, değerlendirme ve yönetim 

konuları üzerinde de çalışmışlardır.  

 Ayrıca, bir sonraki toplantı ve gelecek 

ay için planlamalar gerçekleştirilmiştir. 

M.G.S.L. sanat ve müzik yoluyla okul terkinin 

önüne geçilmesi  üzerine çalışmaktadır. Pro-

jenin 2. toplantısı kapsamında okul idaresi, 

öğrenci ve öğretmenleri tarafından  resim 

sergisi ve geleneksel musiki  konseri düzen-

lenmiştir. 

 The partners reviewed the Online Digital 

Database and the practices gathered by each 

partner for it.  It was defined the methodology 

and approaches of the outputs 2, 3 and 4, Train-

ing Curriculum, Pedagogical Handbook and Pro-

visional Toolbox.  They worked on the design of 

dissemination activities and they overviewed 

quality and evaluation and administrative issues. 

 Moreover, tasks and provisional products 

for next months and next meeting were also 

defined.M.G.S.L. works on dropout prevention 

through arts and music. A painting exhibition 

and a music concert by the students of the high 

school were organized during the 2nd meeting  

of the project. 



 Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve 

spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avru-

pa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak 

farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik ede-

rek daha etkili araçlar sunmayı amaçlamakta-

dır. Okul eğitim alanına özel olarak ise eğitim-

de kaliteyi artırmayı, Erasmus+ Program Ülke-

lerindeki okullar ve eğitim personeli arasında 

işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

 Erasmus+ Okul Eğitimi faaliyetlerinin 

hedef kitlesi en genel anlamıyla, okul eğitimi-

ne taraf olan kamu ya da özel kurum ve kuru-

luşlar ile bu kurumlardaki idareciler, eğitimci-

ler/öğretmenler ve öğrencileri kapsamaktadır. 

Başvurular kurum ve kuruluşlar tarafından 

Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılabilmektedir. 

 Erasmus+ Programme aims to encourage 

collaboration and knowledge alignment between 

organizations in the field of education, youth and 

supports and bring about effective tools in accor-

dance with Europe 2020  Strategy. In the field of 

school education, Erasmus+ Programme aims to 

strengthen cooperation between education staff 

in programme countries.  

 The target  audience of Erasmus+ School 

Education activities involves staff education such 

as school managers, teachers, educationalists, 

and students  in public bodies, legal or private 

entities providing service in the field of educa-

tion. Applications can only be made by institu-

tions or organizations  to Turkish National 

Agency. 



Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AR-

GE Birimi öğretmenleri tarafından 2017 Yılı 

Teknik Destek Programı (2017 TD) 1. Dönem 

için hazırlanan “MEDYA REHBERİM” isimli 

projemiz Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 

desteklenmeye uygun bulunmuştur. 

Ayrıca yazılmasına AR-GE Birimi öğ-

retmenleri tarafından destek verilen okulları-

mıza ait üç (3) proje de desteklenmeye uygun 

bulunmuştur. 

 Manisa Provincial Directorate of National 

Education was approved by R&D unit teachers to 

be supported by Zafer Development Agency for 

2017 TD Technical Support Program (2017 TD) 

prepared for the 1st semester named "MY 

MEDIA GUIDE" project. 

 In addition, three (3) projects of our 

schools supported by R&D unit teachers were 

found eligible to be supported. 



Referans 

No 

Başvuru  

Sahibi 

Faaliyet 

Adı 

İlçe İl Başarı Du-

rumu 

Desteklenme 

Durumu 

TR33/17/

TD/0020 

Manisa  

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Medya 

Rehberim 

Şehzadeler Manisa Başarılı Evet 

Referans 

No 

Başvuru  

Sahibi 

Faaliyet  

Adı 

İlçe İl Başarı Du-

rumu 

Desteklenme 

Durumu 

TR33/17/

TD/0054 

Özel Manisa 

Organize Sa-

nayi Bölgesi 

Mesleki ve 

Teknik Ana-

dolu Lisesi 

Eğitimde 

Yeni  

Yaklaşım-

lar 

Yunusemre Manisa Başarılı Evet 

TR33/17/

TD/0026 

Merkez 

İmam Hatip 

Ortaokulu 

İletişim 

Güçtür! 

Şehzadeler Manisa Başarılı Evet 

TR33/17/

TD/0025 

Sabri Balcı 

İlkokulu Mü-

dürlüğü 

Yaratıcı 

Drama ile 

Öğrenme 

Soma Manisa Başarılı Evet 



“TR 33 Bölgesindeki İşçi ve İşveren-

lerin Uyum Yeteneğinin Artırılması” operas-

yonu kapsamında; Zafer Kalkınma Ajansı'nın 

"Zafer-İN Operasyonu 2. Yönlendirme Komi-

tesi Toplantısı Afyonkarahisar’da gerçekleş-

tirildi.  Afyonkarahisar, Manisa, Uşak ve Kü-

tahya illerinin katıldığı toplantıya, . Manisa 

İl Milli Eğitim Müdür Yrd. ve Ar-Ge Birmi 

Yöneticisi Sayın Necmettin OKUMUŞ katıldı. 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yetki-

lileri de katılım sağladılar. Toplantıda; Zafer-

İN Operasyonu’nun hedeflenen sonuçları 

paylaşıldı, Zafer-İN Oprerasyonu kapsamın-

da düzenlenecek eğitim programları hakkın-

da bilgilendirmeler yapıldı. 

 “Increasing the Adaptability of Employees 

and Employees in the TR 33 Region "; Zafer-İN 

Operation 2nd Steering Committee Meeting took 

place in Afyonkarahisar. In the meeting   that 

Manisa, Uşak and Kütahya provincial directorates 

of national education also attended Manisa 

Provincial Director of National Education and 

R&D  Manager Necmettin OKUMUŞ provided 

participation from Manisa . 

 The Ministry of Labor and Social Security 

with  the Delegation of the European Union to 

Turkey also participated. At the meeting; The 

technical and educational information  on  Zafer-

İN Operation was provided. 



 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge 

Birimi tarafından hazırlanan  “Eğitimde Proje 

Tabanlı Etkinliklerin Arttırılması ve Tübitak Prog-

ramları”  paneli, C.B.Ü. Süleyman Demirel Kültür 

Merkezinde  ilimizdeki ortaokul ve lise idarecile-

rinin katılımıyla gerçekleşmiştir. 

 “Project-based Activities in Education 

and Tübitak Programs" prepared by Manisa 

Provincial Directorate of National Education, R 

& D Unit was held in .B.Ü. Süleyman Demirel 

Cultural Center with participation of school 

administrators in our province .  



Manisa Valiliği Vali Yardımcısı Sayın 

Mesut ESER’in protokol konuşmalarının ar-

dından; Programda Manisa İli Eğitim Ku-

rumlarında Proje Faaliyetlerinin Görünü-

mü  hakkında, Manisa İl Milli Eğitim Müdür 

Yardımcısı ve Ar-Ge Birimim Yöneticimiz 

Necmettin OKUMUŞ , TÜBİTAK Proje Destek 

Programları  ile ilgili Celal Bayar Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel ABALI, Proje 

Çalışmalarında Fikir Geliştirme, Başarı ve 

Nitelikli Bilgi için Stratejik Yaklaşım-

lar  konusu ile ilgili Bozok Üniversitesi Fen 

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa 

BÖYÜKATA bilgi verdiler. 

 Following the protocol speech by  Me-

sut ESER, Deputy Governor of Manisa, Nec-

mettin OKUMUŞ, Manisa PDNE and R & D Unit 

Manager, Prof. Dr. Celal Bayar University, 

Professor of Project Support Programs, 

TUBITAK, on the view of Project Activities in 

Manisa educational institutions.  Prof. Dr. Yük-

sel ABALI, Dean  of the Faculty of Science and 

Dr. Mustafa İÖYKATA, Academic of Bozok 

University provided information on the topic 

of Strategic Approaches for development of 

ideas, success and qualitative information in 

project work.  



Programın ikinci gününde Manisa 

Öğretmenevi Toplantı salonunda Tübitak prog-

ramlarında hazırlık çalışmasında görev alacak 49 

öğretmene Tübitak Programına Yönelik Proje 

Danışmanlığı Eğitimi ;  

Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Mustafa BÖYÜKATA, Celal Bayar Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel ABALI, Dumlupı-

nar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi 

Melih SARAOĞLU tarafından eğitim verildi. 

 On the second day of the program, 49 

teachers took part  in preparatory work in 

Tübitak programs Project Consultancy Training 

for Tübitak Program; 
 The training sessions were provided by 

Bozok University Academic Dr. Mustafa 

BÖYÜKATA, Celal Bayar University Academic 

Prof. Dr. Yüksel ABALI, Dumlupınar University 

Instructor Assoc. Dr. Training  Hamdi Melih 

SARAOĞLU in the meeting room of Manisa 

Teachers' House,  



Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Ge-

nel Müdürlüğü tarafından 15 Mayıs-17  Mayıs 

2017 tarihlerinde arasında Mersin Hizmet içi 

Eğitim Enstitüsünde yapılan “PISA Sonuçlarının 

Genel Değerlendirilmesi ve PISA Bilgilendirme 

Toplantısına” düzenlendi. Toplantıya ilimiz AR-

GE Birimi Öğretmenlerinden Özden KABAK ve 

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Orta Öğretim 

Hizmetleri Şubesinden sorumlu İl Milli Eğitim 

Müdür Yardımcısı Tufan ÇELİK katılmıştır. 

     General Evaluation of PISA Results and 

PISA Information Meeting "organized by the 

Ministry of National Education General 

Directorate of Secondary Education on 15 May-

17 May 2017 in Mersin Training Institute for In-

Service Training. Özden KABAK, one of the AR-

GE Unit Teachers, and Tufan ÇELİK, Provincial 

Director of National Education, responsible for 

the secondary education services branch of Ma-

nisa Provincial Directorate of National 

Education, participated in the meeting. 



PISA 2015 değerlendirilmesi ve PISA 

2018 Süreçleri ile ilgili okul ve kurumlarda ya-

pılması gereken çalışmalar hakkında bilgilendi-

rilmişlerdir.  

Manisa ilimizde PISA 2018 süreci ile 

ilgili İl genelinde görev yağan branş zümre baş-

kanları ile bilgilendirme toplantıları yapılmış 

olup toplantıya 1.107 zümre başkanının katılımı 

sağlanarak bilgilendirilmişlerdir.  

Ayrıca 2017-2018 eğitim öğretim yılı 

başında yapılması gereken çalışmalar konusun-

da planlama yapılmıştır.   

     The paricipants were informed about   

the evaluation of PISA 2015 and the work to be 

done in schools and institutions related to PISA 

2018 Processes. In Manisa province , contact  

meetings were held with the heads of branches 

who were in charge of the PISA 2018 process in 

the province, and they were informed by the 

attendance of 1.107 people. 

 

 In addition, plans were made for the 

work to be done at the beginning of 2017-2018 

academic year. 



Uluslararası öğretme ve öğrenme araş-

tırması (TALIS), okullarda öğretmenlerin çalış-

ma ortamı ve çalışma koşulları üzerine odakla-

nan ilk uluslararası OECD çalışmasıdır.  

TALIS ilk olarak 2008 yılında 24 ülkeyle 

icra edilmiştir. Araştırmanın ikincisi 2013’te 34 

ülkenin katılımıyla yapılmıştır. Türkiye TALIS in 

birincisine katılmış fakat ikincisinde yer alma-

mıştır. Türkiye, TALIS in bu üçüncü serisinde 45 

diğer ülkeyle birlikte yer almayı kabul etmiştir. 

TALIS 2018’ de bütün katılımcı ülkeler 

çekirdek araştırma olan ortaokul eğitiminde 

(Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması-ISCED 

2) yer almaktadırlar.  

         International teaching and learning 

research (TALIS) is the first international OECD 

study to focus on teachers' work environment 

and working conditions. TALIS was first 

implemented in 24 countries in 2008. The 

second of the research was done in 2013 with 

the participation of 34 countries. Turkey 

participated in the first in TALIS but not in the 

second. Turkey has agreed to participate with 

45 other countries in this third series of TALIS. 

 In TALIS 2018, all participating countries 

are included in secondary school education 

(International Standard Classification of 

Education - ISCED 2), as  the core research. 



   İlimizde, 13 Şubat/09 Mart 2017 tarihleri 

arasında Manisa’da ilimizde Demirci Anadolu 

Lisesi, Yunusemre Çukurova Kimya ve Tekniki ve 

Meslek Anadolu Lisesi olmak üzere sistem üz-

erinden seçilen her iki okulumuzdan 20’şer 

öğretmen toplamda 40 öğretmen ve 2 okul 

müdürü anketlere katılarak uygulamadan sonra 

gerekli raporlar hazırlanarak Milli Eğitim 

Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdür-

lüğüne sunuldu.  

     In our province, 20 teachers from both 

schools selected from Demirci Anatolian High 

School, Yunusemre Cukurova Kimya ve Tekniki 

and Vocational Anatolian High School in our 

province were participated in the surveys of 40 

teachers and 2 school principals in total. Reports 

were prepared and presented to the Ministry of 

National Education General Directorate of 

Teacher Training between the dates of 13th of  

February- 9th of  March 2017,. 



 The training course within  SALTO Youth 

sponsored by Ministry of EU Education and 

Youth Programs Center, accepted by the 

National Agency of Romania, TICTAC-

Mutilateral Training in Support of Youth Worker 

Mobility Activities Under Erasmus + Youth in 

Action Education Manisa Provincial Directorate 

of National Education R&D Unit Teacher Güler 

TUĞAN provided participation with participants 

from 13 different countries. 

     T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim 

Ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının 

desteklediği, Erasmus+  SALTO  Youth kapsa-

mında yapılan müracaat, Romanya Ulusal Ajan-

sı tarafından kabul edilerek, TICTAC-Mutılateral 

Training To Support Quality İn Youth Worker 

Mobility Activities Under Erasmus+ Youth in 

Action eğitimine Manisa İl Milli Eğitim Müdür-

lüğü Ar-Ge Birimi Öğretmeni Güler TUĞAN ka-

tıldı. Programa 13 farklı ülkeden katılımcılar 

paylaşımlarda bulundu. 



Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin 

Geliştirilmesi II Projesi kapsamında 16-17 ocak 

2017 tarihinde İzmir’de yapılan çalıştaya  İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi öğretmeni Lütfi 

ÖZKAN katıldı.  

Çalıştayda Ulusal HBÖ Strateji Belgesi 

ve Eylem Planı üzerinde çalışmalar yapıldı.  Ha-

yat boyu öğrenme 2014-2018 strateji belgesi 

incelenmiştir. Ardından yine bunun devamı 

olan 18-19 Ocak 2017 tarihlerinde yapılan Ulu-

sal HBÖ Strateji ve Eylem Planının İzlenmesi ve 

Değerlendirilmesinde Paydaşların Rolleri ve 

Sorumlulukları konulara  yine  ekiplerle devam 

edildi. 

     Lütfi ÖZKAN, teacher of R&D unit of     

Provincial Directorate of National Education , 

participated in the workshop held in İzmir on 

16th-17th January 2017 as part of the project for 

the development of lifelong learning in Turkey  

Project.  During the workshop, the 

participants worked on  on National LLL Strategy 

Document and Action Plan  Life-long learning 

and 2014-2018 strategy document was 

examined. Afterwards, the issues and 

responsibilities of the stakeholders in the 

Monitoring and Evaluation of the National LLL 

Strategy and Action Plan, which was held on 18-

19 January 2017, were continued with the same 

Project teams. 





 Karaoğlanlı İlköğretim Kurumları tara-

fından Şehzadeler İlçesi genelinde Okuyan 

Şehir Manisa Projesi kapsamında öğrencilere 

kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap 

okumayı sevdirmek, yaşantı zenginliği ve ede-

bi zevk edindirmek amacıyla Resmi / Özel 

İlkokul ve Ortaokullar arası 100 Temel Eser 

Okuma Yarışması düzenlendi. Yarışmaya ilçe-

mizden 8 ilkokul 11 ortaokul, ikişer asil birer 

yedek öğrenci ile katılım sağladı. Yarışma fi-

nali 27 Mart 2017 Pazartesi Kütüphaneler 

Haftasının başladığı günde okulumuzda yapı-

larak, Yarışmaya katılan öğrenciler 10.00 – 

12.00 arası merkezi sistem sınav esaslarına 

dayalı olarak sınava girdi. 

 Within the Project “Manisa, The Reading 

Province” 100 Basic Works Reading Contest 

between Official / Private Primary and Secondary 

Schools were organized in Şehzadeler District, to 

give students a reading habit, to love reading, to 

enjoy life richness and literary pleasure. 8 primary 

schools and 11 secondary schools participated in 

the competition with two students, one primary 

and one secondary student. The final of the 

competition was held on Monday, March 27th, 

2017 Monday at the beginning of the Week of 

Libraries, and students participating competition 

entered the test based on the central system 

examination criteria between 10.00 and 12.00. 



 Değerlendirme aynı gün içerisinde ya-

pılıp saat 14:00 te ödül töreni düzenlenmiştir. 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Şube 

Müdürü Sayın Bülent ŞİMŞEK, Şehzadeler 

Belediye Başkanı Sayın Ömer Faruk ÇELİK, 

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın 

Ebubekir ERMİŞ, Şehzadeler Halk Eğitim Mer-

kezi Müdürü Mehmet KANCA ve Ar-Ge birimi 

Öğretmenlerinden Özden KABAK, Türker 

YAĞMUR, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Veli-

ler ve Çevre Halkı ödül törenine katılım sağla-

mışlardır. 

 The evaluation was held at the same day 

and the award ceremony was held at 14:00. 

  On behalf of the Provincial Directorate of 

National Education Bülent ŞİMŞEK, Şehzadeler 

Mayor Ömer Faruk ÇELİK, Şehzadeler District 

National Education Director Sayın Ebubekir ER-

MİŞ, Şehzadeler Public Education Center Director 

Mehmet KANCA and R & D Unit Teachers Özden 

KABAK, Türker YAĞMUR, School Principals, 

Teachers in  of the Veli and the People of the 

Environment participated in the award ceremony 



 Yarışmada dereceye giren ilkokul ve ortao-

kul kademelerindeki ilk üçer öğrenciye bisiklet, 

çeyrek altın ve nakit para ile yarışmaya katılan her 

okulun kütüphanesine de 100 Temel Eser setleri 

hediye edilmiştir. Yarışmaya:  Sancaklı İğdecik 

Hayrullah Divrik İlkokulu, Ahmet Tütüncüoğlu 

İlkokulu, Milli Birlik İlkokulu, Merkez Efendi İlko-

kulu, Hacıhaliller Şehit Hikmet Onan İlkokulu, Ye-

şilköy Şehit Gürkan Gökçek İlkokulu, Sancaklı 

Bozköy 75. Yıl İlkokulu, Ahmet Ferit Giritligil İlko-

kulu, Halıtlı Ortaokulu, Ahmet Ferit Giritligil Orta-

okulu, Şehitler Ortaokulu, Akşemseddin Ortaoku-

lu, Selimşahlar Ertürk Ortaokulu, Gediz Ortaokulu, 

Merkez İmam Hatip Ortaokulu, Hacıhaliller Şehit 

 The first three sets of elementary and junior 

high school graduation students were given a set of 

100 Basic Works for the library of each school 

participating in the race with student cycling, quarter 

gold and cash. To compete: Sancaklı İğdecik Hayrullah 

Divrik Primary School, Ahmet Tütüncüoğlu Primary 

School, Milli Birlik Primary School, Merkez Efendi 

Primary School, Hacıhaliller Şehit Hikmet Onan 

Primary School, Yeşilköy Şehit Gürkan Gökçek Primary 

School, Sancaklı Bozköy 75. Yıl Primary School, Ahmet 

Ferit Giritligil Elementary School, Halitli Middle 

School, Ahmet Ferit Giritligil Secondary School, 

Martyrs Secondary School, Akşemseddin Secondary 

School, Selimşahlar Erturk 



Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-

Ge Birimi tarafından 2016–2017 eğitim öğre-

tim yılında da devam eden Okuyan Şehir Ma-

nisa Projesi Kapsamında okullarımızda kitap 

okuma saatleri devam etmektedir. Bu bağlam 

da öğrencilerimize okuma alışkanlığını da ha 

da pekiştirmek ve kazandırmak amacıyla kü-

tüphanesi olmayan okullarımıza 15 Temmuz 

Demokrasi Kütüphanesi kurulmaya ve kitap 

takviyesi yapma çalışmaları devam ederken 

okullarımızda her ay bir yazarımızı ve şairimizi 

tanıtma çalışmaları ile devam etmektedir. 

Ayrıca Okullarımız ve ilçelerimiz kendi etkinlik 

ve faaliyetlerine velilere yönelik kitap okuma 

yarışmaları, bilgi yarışmaları da yaparak pro-

jemize gerekli desteği sağlamayı ihmal etme-

mişler kendilerine özgü güzel çalışmalar orta-

ya koymuşlardır. 

 Manisa Provincial Directorate of National 

Education R & D Unit continues to read books in 

our schools in the scope of Reading City Manisa 

Project, which is also continuing in 2016-2017 

academic year. This context continues with the 

efforts to establish and strengthen the reading 

habits of our students, and to build the library of 

15 July Democracy Library, which is not a library, 

while making efforts to make bookrecipation, 

while continuing to work on introducing our 

writers and poets every month in our schools. In 

addition, our schools and districts have exhibited 

beautiful works that have not neglected to 

provide support for the project by reading books 

and competing for information on their activities 

and activities. 



Kitapla yetişen nesiller başarı dolu ve 

iyi bir geleceğe doğru koşan insanoğ-

lu olacaktır. Kendisini yetiştirmiş, okuyan 

fertlerin günlük sohbetleri bile farklıdır. Kitap 

okumanın imtihan hazırlığına da katkısı var-

dır. Kitap okuyan ve okuduklarını oldukça iyi 

değerlendirebilen öğrenciler öteki öğrencile-

re göre oldukça daha başarıya ulaşmış olmak-

tadırlar. 

 The generation that grows with books will 

be a generation that is full of success and 

running towards a good future. Even the daily 

conversations of the individuals who educate 

and read them are different. Reading the book 

also contributes to the preparation of the exam. 

Students who can read and read books quite well 

are much more successful . 



Kitaplar yardımıyla kimi zaman uçan 

bir halıya biner, bilmediğimiz diyarlara seya-

hat ederiz; yeni arkadaşlıklar kurar, kimi za-

man hüzünlerimizi kimi zaman neşemizi bu 

yeni arkadaşlarla paylaşır, asla tanımadığımız 

evlere konuk oluruz. Tarihin sayfalarında ko-

şar adım dolaşır; destanlara, trajedilere tanık-

lık ederiz. Geçmişin elem verici vakalarını de-

ğiştirmeye gücümüz yetmese de geleceğimizi 

kitaplardan edindiğimiz tecrübelerle inşa 

ederiz ki, bunların hepsini yapmak kitaplarla, 

okumayla olur. 

 With the help of books, we sometimes go 

to places that we do not know on a flying 

carpet ;we make new friendships, sometimes we 

share our sorrows and we sometimes become 

the guests in houses we had never known. Ride 

around on the pages of history; We testify to the 

epics, the tragedies. Although we can not afford 

to change the painful past of the past, we build 

our future from the books with experience, to do 

all of them with books, to read. 



 
ETKİNLİĞİN ADI 

 
2015-2016 

 
2016-2017 

  

“Okuma Alışkanlığını Kazandırma Yolları” Seminere  
Katılan Öğrenci Sayısı 37.151 41.527 

Okuma Alışkanlığını Kazandırma Yolları Konulu  
Seminere Katılan Veli Sayısı 6.103 11.353 

Söyleşi İçin Davet Yazar Ve Şair Sayısı 

93 97 

Söyleşiye Katılan Öğrenci Sayısı 

 36.223 46.879 

Tanıtımı Yapılan Yazar Ve Şair Tanıtımına  
Katılan Öğrenci Sayısı 20.336 23.236 

Kütüphane Oluşturulan Okul  Sayısı 
  

31 
42 

Kütüphane İçin Verilen Kitap Sayısı 

 43.140 69734 

Okunan Kitap Sayısı 

 1.288.240 1.536.450 

 
Öğrenci Başına Düşen Kitap Sayısı  9,08  11,26 



 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Birimince hazırlanıp koordine edilen 

“Değerler Eğitimi Projesi” kapsamında; Vic-

dan Karaosmanoğlu İlkokulu öğrencileri 

“Saygı” değeri ile ilgili okul içi çalışmalarında 

“Saygı balonları” resmini boyadılar, ”saygılı 

davranışı bulalım” etkinliğine katıldılar, 

“büyüklerimize saygılı olmalıyız” resmini bo-

yadılar”, “Görgü kuralları” etkinliğini yaptılar. 

 Within "Values Education Project" that is 

prepared and coordinated by the Manisa 

Provincial Directorate of National Education R&D  

Unit; Vicdan Karaosmanoğlu Primary school 

students participated in the activity of 

"Respectful Behavior"  and thus painted "Respect 

balloons" in the activities of respecting the 

"Respect" value, "Respect dignity", in the activity 

of "Rules of Good Manners"  


