


Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Birimi tarafından 2017–2018 eğitim öğre-

tim yılında hayat geçilen MESİR  (Manisa’nın 

Eğitim Stratejilerini İzleme ve Raporlama)  

Projesi kapsamında okullarımızda uygulama-

ya konulan Okuyan Şehir Manisa Projesi ile 

kütüphanesi olmayan okullara kütüphane 

oluşturmak ve kitapları öğrencilerle buluş-

turmak çalışmalarımız arasında yer almakta-

dır. 

Amacımız; Dilimizin gelişmesi ve korun-

ması için, öğrencilerimizden başlayarak top-

lumun tüm kesimlerinde ömür boyu okuma 

alışkanlığını kazandırmaktır. 

 W i t h i n  t h e  s c o p e  o f  t h e 

‘MESİR’ (Monitoring and Reporting of Educa-

tional Strategies of Manisa) project which has 

implemented in 2017-2018 academic year by 

Manisa Provincial Directorates of National Edu-

cation AR-GE Unit, it is aimed to create a library 

for schools without libraries and to bring books 

together with students under the project 

‘Reading City Manisa’.  

 Our aim is to develop and protect our lan-

guage and to gain lifelong reading habits starting 

from our students to all parts of the society.   



Öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazan-

dırmak; bu yolla düşünen, düşündüğünü doğ-

ru ve açık bir şekilde ifade eden, algılama gü-

cü yüksek, yorum yapan, analitik düşünebi-

len, sentez yapan, sorgulayan, tartışan, doğ-

ruları tek noktadan değil, çeşitli bakış açılarıy-

la bakan, güzellik duygusu ve estetik anlayışı 

gelişmiş, kültürlü, millî ve manevî değerlere 

sahip, yüksek karakterli bireylerin yetiştiril-

mesini sağlamak amaçlanırken ilimizde kü-

tüphanesi olmayan köy okullarımıza öncelik 

vererek okullarımıza kütüphane kurmak Oku-

yan Şehir Manisa Projesi faaliyetleri arasında 

yer almaktadır.  

 It is among the activities of ‘Reading City 

Manisa’ Project ; to give reading habits to our 

students; in this way, we aim to educate indi-

viduals who thinks and expresses what he thinks 

clearly, interprets clearly, thinks analytically, syn-

thesizes, interrogates, argues, views the truths 

not from one point but from various perspec-

tives, developed a sense of beauty sensation and 

aesthetic, and spiritual values,  with high charac-

ter while establishing a library in our schools by 

giving priority to our village schools without a 

library in our city.   



Bu kapsamda; Şehzadeler İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halıtlı Ortaokulu 

kütüphanesinin açılışı, Manisa İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonu, Ma-

nisa Türk Dili ve Edebiyatı Derneği Manisa 

Şubesi işbirliği ile AK Parti Manisa Milletveki-

li/Manisa Türk Dili ve Edebiyat Derneği Baş-

kanı Doç. Dr. Sayın Selçuk ÖZDAĞ tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda Manisa İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafın-

dan destek sağlanarak 1.350 kitap, Türkiye 

Dil ve Edebiyat Derneği Kitap Kumbaram Faa-

liyeti kapsamında 850 adet kitap hediye edil-

miş, okul kütüphanesine toplamda 2.200 ki-

tap kazandırılmıştır.  

Manisa ili genelinde 2014 yılından 

bugüne kadar, toplamda 96 okulumuza kü-

tüphane kurulumu sağlanmıştır. 

 Within the scope of the project, 

Şehzadeler District Directorate of National Edu-

cation Primary Schools Institutions, Halitli Secon-

dary School Library was opened coordination/

cooperation with Manisa Provincial Directorates 

of National Education AR-Ge Unit and Manisa 

Turkish Language and Literature Association Ma-

nisa Branch by AK Party Manisa Member of Par-

liament Assoc. Dr. Selçuk ÖZDAĞ. In this context, 

1.350 books by Turkey Language and Literature 

Association, 850 books by Manisa Provincial Di-

rectorates of National Education AR-GE Unit in 

total 2.200 book has been donated to ‘My Book 

Box” as gift.  

 In Manisa Province, up to now 96 libraries 

have been installed in total since 2014. 

 



Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Birimi tarafından 2017-2018 eğitim öğre-

tim yılında hazırlanan ve uygulamaya konulan 

MESİR Projesi alt çalışmalarından olan Oku-

yan Şehir Manisa Projesinin faaliyetlerinden 

“Kitap Kumbaram Faaliyeti” Ülkem Anadolu 

Lisesi tarafından uygulandı.  

Eğitim öğretim yılında uygulanmak 

üzere hazırlanan  kitap toplama kampanyası-

na, Ülkem Anadolu Lisesi Sosyal Dayanışma 

ve Yardımlaşma Kulübü rehber öğretmeni 

Serenay ŞEN önderliğinde, kulüp öğrencileri 

destek verdiler. 

Yapılan etkinlik planlamasına göre 

ilköğretim 2.,3.,4. sınıflarımızın hazırlanan 

kitap kumbaraları sınıf öğretmenlerine teslim 

edildi. Bu sınıflar kulüp öğrencileri tarafından 

ziyaret edilerek kampanya anlatıldı. 

 My Book Box’ Activity was implemented 

by Ülkem Anatolian High School from the activi-

ties of the ‘Reading City Manisa’ Project, which 

was prepared by the Manisa Provincial Director-

ates of National Education, AR-GE Unit and also 

prepared as ‘MESİR’ Project sub-project in 2017-

2018 academic year.  

 In the book collection campaign which was 

prepared to be implemented in the academic 

year, Ülker Anatolian High School Social Solidar-

ity and Solidarity club guiding teacher gave sup-

port to the club students under the leadership of 

Serenay ŞEN.  

 According to the activity plan, 2nd, 3rd, and 

4th grades’ book boxes were delivered to the 

classroom teachers. The classes were visited by 

the club students and the campaign was ex-

plained. 



 5.,6.,7.,8. sınıfların ise koridorlarına 

afişler asılarak kitap kumbaraları koridorlara 

yerleştirildi. Okul müdürümüz tarafından sınıf 

öğretmenleri bilgilendirildi öğretmenlerin 

öğrencileri teşvik etmeleri istendi. 

 Lise öğrencilerimiz ise kendi aralarında 

para toplayarak ansiklopedi ve bilimsel yayın-

lar alarak destek oldular. 

 2.,3.,4., sınıflara kendi aralarında en 

çok kitap toplananlara Lise Sosyal Dayanışma 

ve Yardımlaşma Kulübü olarak teşekkür bel-

gesi ve ufak ödüller verildi.  

 Toplamda 2.150 kitap toplandı. Aka-

binde toplanan kitaplar kütüphane kurulan 

okullarımıza gönderilmek üzere hazırlandı. 

 Posters were hung and books were placed 

in the corridors of 5th, 6th, 7th, and 8th grades. 

Classroom teachers were informed by the school 

principal that teachers should encourage to stu-

dents.  

 Our high school students purchased ency-

clopedias and scientific publications to support 

by collecting money among themselves. 2nd, 3rd, 

4th grades who collected the most books among 

the classes were given a certificate of thanks and 

small prizes by High School Social Solidarity and 

Aid Club.  

 A total of 2150 books were collected. The 

collected books were prepared to be sent to our 

libraries. 



Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 

Birimi tarafından hazırlanan Okuyan Şehir 

Manisa Projesi alt faaliyetlerinden 

“Yazarlarımız Buluşuyor Faaliyeti” kapsamın-

da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Dil 

ve Edebiyat Derneği arasında yapılan proto-

kol gereği “Okur-Yazar Buluşması” etkinliğine 

katkı sağlamak amacıyla,  paydaşlarımızdan 

Türkiye Dil ve Türk Edebiyatı Derneği Manisa 

Şubesi ile ortaklaşa yürütülen çalışmamızda  

yazarlarımızdan Üzeyir İLBAK, Aykut Nasip 

KELEBEK, Ahmet ÖKTELİK’in katılımlarıyla 

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 

bağlı Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-

sinde “Okuma Söyleşi Günü” düzenlenerek 

10. Sınıf öğrencilere yazarlık ve kitap üzerine 

bilgilendirmeler yapıldı.   

 Manisa Provincial Directorates of National 

Education AR-GE Unit prepared  ‘Meet the writ-

ers’  project of the sub-activity "Reading Manisa" 

under the protocol signed between the Ministry 

of Culture and Tourism and Turkey Language and 

Literature Association "Literate Meeting" event 

to contribute to stakeholders our Turkey Lan-

guage and Literature Association Manisa Branch 

our authors organized a Reading Chatting Day at 

Polinas Vocational and Technical Anatolian High 

Schools affiliated to Yunusemere District Educa-

tion Directorate with the participation of Üzeyir 

İLBAK, Aykut Nasip KELEBEK and Ahmet ÖKTELİK 

to inform  about writers and books about the 

10th grade students. 



Söyleşi programına; Manisa AK Parti 

Milletvekili ve Manisa Türkiye Dil ve Edebiyat 

Derneği Şube Başkanı, İl Milli Eğitim Müdürü 

Sayın Recep DERNEKBAŞ, İl Milli Eğitim Mü-

dür Yardımcısı AR-GE Birimi Yöneticisi  Sayın 

Necmettin OKUMUŞ, Yunusemre İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Sayın Recep ŞENGÜL Okul 

Müdürleri, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği 

Manisa Şubesi Üyeleri, AR-GE Birimi öğret-

menleri ve  öğrenciler  katıldı. 

 Manisa AK Party Manisa Member of Parlia-

ment and Manisa Turkey Language and Literature 

Association Branch Chairman, Manisa Provincial Di-

rectorates of National Education Director Recep 

DERNEKBAŞ, Manisa Provincial Directorates of Na-

tional Education AR-GE Unit Officer Mr. Necmettin 

OKUMUŞ, Yunusemre District Education Director 

Recep ŞENGÜL, School Principals, Turkey Language 

and Literature Association Manisa Branch members, 

AR-GE Unit Teachers and students participated to 

this program.  



 
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 69.734 

Okunan Kitap Sayısı 

 1.288.240 1.536.450 

 
Öğrenci Başına Düşen Kitap Sayısı  9,08  11,26 



Değerler Eğitimi projesi kapsamında 

Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde uygu-

lanmak üzere  “Bir Hilal Uğruna Donan Gü-

neşler” faaliyeti hazırlanmıştır.  

Faaliyetin amacı Manisa ilimizdeki 

tüm öğrencilerimizin, toplumsal ve evrensel 

değerlerle donanmış, bu değerlerle yaşamayı 

yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak 

yetiştirmelerini, demokrasi, milli birlik bera-

berlik, vatan sevgisi, yurt savunması, şehitlik 

konularında farkındalıklarını artırmayı, milli 

ve manevi değerleri davranışa dönüştürme-

leri konusunda yardımcı olmayı, değerler 

konusundaki kazanımlarını hayatlarında doğ-

ru ve faydalı bir şekilde kullanmalarını sağla-

maktır.  

 In Şehzadeler and Yunusemre districts 

within the scope of the Values Education project 

an activity ‘Freezing Suns for the Crescent’ was 

prepared.  

 The aim of the activity is to help all of our 

students in Manisa to educate them as individuals 

who are equipped with social and universal val-

ues and who have made these lives as life forms 

and to raise their awareness in democracy, na-

tional unity, homeland love, homeland defense, 

martyrdom issues and transform national and 

moral values into behavior, and to ensure that 

the gains of values are used in their lives in a cor-

rect and beneficial way.  



 22 Aralık 1914'te başlayan ve 14 gün 

aralıksız süren "Sarıkamış Harekatı" birçoğu 

donarak 90 Bin şehidimizin şahadete yürü-

düğü Allahuekber Dağlarında 5 Ocak 1915 

yılında dramatik bir şekilde sonuçlanan kah-

ramanlık destanıdır. Değerler anlatmakla 

veya tanımlamakla elde edilemezler. Doğru-

dan yaşanmalı, içselleştirilmeli ve onlara iliş-

kin duygularla verilmelidir.  

 The "Sarıkamış Operation" which 

started on 22 December 1914 and lasted for 14 

days, is a heroic episode that ended in dramatic 

manner on 5 January 1915 in Allahuekber Moun-

tains, where many of our 90 thousand martyrs 

walked in mockery. Such values cannot be ob-

tained by telling or describing it. They should be 

given directly to the feelings that are experi-

enced, internalized and related to them. 



Şehitlerimizi anmak ve Sarıkamış 

Harekatı konusunda farkındalık oluşturmak 

üzere 5.,6.,7. ve 8. Sınıflar arasında kompo-

zisyon ve resim yarışması düzenlenmiştir. 

Dereceye giren eserlerin ödülleri 

Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma 

Derneği tarafından 22 Aralık Sarıkamış Şe-

hitlerini Anma Gecesi’nde öğrencilere tak-

dim edilmiştir. 

 To remember our martyrs and to 

raise awareness about the Sarikamis Operation 

composition and painting contests were organ-

ized among 5th, 6th, 7th, and 8th grades.  

 The awards of the winners were 

presented to the students by the Sarıkamış Mar-

tyrs Living and Solidarity Association on the 22 

December Sarıkamış Martyrs Memorial Night. 



Manisa il Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Birimimizce yürütülen Değerler Eğitimi 

projesi kapsamında, 23 Nisan Ulusal Ege-

menlik İlkokulu’nun sosyal sorumluluk proje-

lerinden biri olan “İyiliğe Var Mısın?” etkinli-

ği doğrultusunda Erzurum Palandöken Nene 

Hatun İlkokulu’na iyilik köprüsü kuruldu.  

 Manisa Provincial Directorates of National 

Education AR-GE Unit within the scope of the Val-

ues Education project carried out an activity 

"How about Goodness?" which is one of the so-

cial responsibility projects of 23 April National 

Sovereignty Primary School established a good-

ness bridge to Erzurum Palandöken Nene Hatun 

Primary School. 



Bütün sınıfların katkılarıyla 34 mev-

cutlu okulun öğrencilerinin pantolon, 

sweatshirt, polar ceket, bot, kalem, kitap, 

defter gibi ihtiyaçları karşılandı. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu’-

nun bütün sınıfları, işbirliği içerisinde katım 

sağlamıştır.  

Manisa’dan Erzurum’a uzanan iyilik 

köprüsü sayesinde çocuklara yaşayarak öğ-

renme ortamı sunulmuş, duyuşsal öğrenme 

gerçekleşmiştir. 

 With the contributions of each 

class, the needs of 34 existing schools were met 

by students such as pants, sweatshirts, polar jack-

ets, boots, pens, books, notebooks.  

 All the classes of 23 April National 

Sovereignty Primary School contributed to this 

activity.  

 Thanks to the bridge of goodness 

extending from Manisa to Erzurum, the environ-

ment for learning with living has been presented 

to children, and affective education has been ac-

tualized. 



2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında 

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Değerler 

Eğitimi Projesi” kapsamında belirlenen pilot 

okullarda uygulanmak üzere  “El Ele Engelsiz-

lik Faaliyeti” hazırlanmıştır.  

Faaliyet, Manisa ili Yunusemre ilçesi 

özel eğitim merkezlerinde  (Yunusemre Öğ-

retmen Şükran Bilginer  Özel Eğitim Uygula-

ma Merkezi 1. ve 2. Kademe ile Manisa Özel 

Eğitim  İş Uygulama Merkezi (Okulu)) eğitim 

görmekte olan öğrencilerimiz ile pilot belirle-

nen okullarda (Soma Rıfat Dağdelen Anadolu 

Lisesi, Manisa Güzel Sanatlar Lisesi, Mesir 

Ortaokulu ,23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkoku-

lu, My Kolej Manisa, Hedef Koleji) uygulana-

caktır. 

 "Hand in Hand Non-Disability Activ-

ity" was prepared in order to be applied to the pi-

lot schools determined within the scope of "Value 

Education Project" in Manisa Provincial Director-

ates of Education in 2017-2018 academic year.  

 The activity will be applied to Ma-

nisa Province Yunusemre district special education 

centers (Yunusemre Teacher Şükran Bilginer Spe-

cial Education Application Center 1st and 2nd stage 

and Manisa Special Education Business Practice 

Center (School)) and to our students who are 

studying in the pilot schools (Soma Rıfat Dağdelen 

Anatolian High School, Manisa Fine Arts High 

School, Mesir Secondary School, 23 April National 

Sovereignty Primary School, My College Manisa, 

Hedef College). 



Öğrencilerimizin sosyal kaynaştırma 

ve akran öğrenmesi yöntemleriyle sosyal ve 

duygusal  gelişimlerine katkı sağlanması;  

eğitimcilerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz 

arasında “engellilik” ve “sosyal kaynaştırma 

yoluyla engellerin üstesinden gelme” konu-

sunda farkındalık yaratılması, “birlikte öğren-

me ve başarma yoluyla  engelli öğrencileri-

mizde öz güven ve normal gelişim gösteren 

öğrencilerimizde sosyal sorumluluk duygula-

rının arttırılması projemizin başlıca amaçları 

olarak sıralanabilir. 

 The main objectives of our project 

can be listed as contributing to social and emo-

tional development of our students through so-

cial cohesion and peer learning methods, raising 

awareness among our educators, parents and 

students about "disability" and "coming from the 

top of the obstacles through social cohesion", self

-confidence in our disabled students through our 

co-learning and achievement, and increasing so-

cial responsibility feelings in our students with 

normal development.  



Proje kapsamında 3 Aralık Dünya 

Engelliler Gününde 60 öğrencilerimiz ile bir-

likte çocuk tiyatrosu izlenmiştir. Aynı zaman-

da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 

Yunusemre Öğretmen Şükran Bilginer Özel 

Eğitim Uygulama Merkezi 1. Kademe ve Özel 

Hedef Koleji öğrencileri ile çeşitli etkinlikler 

ile kutlandı. Öğrenciler tişörtlere el baskısı, 

yapıp, pasta kestiler ve müzik dinleyip dans 

ettiler. Okullar arasında atölye çalışmaları 

yapılmıştır.  

Yunusemre Belediyesi Anaokulu kre-

şi öğretmen ve öğrencilerinin katkıları ile 

etkinlikler yapıldı. ODTÜ Ülkem Koleji Okul 

Aile Birliği ihtiyaç sahibi öğrencilere çeşitli 

hediyeler verdi.  

 As part of the project, children's theater 

was watched together with 60 students on 3 De-

cember World Obstacle Day. At the same time, 3 

December World Obstacle Day was celebrated 

with various activities with 1st and Special Target 

College students in the Yunusemre Teacher Şük-

ran Bilginer Special Education Application Center. 

Students made hand-prints on t-shirts, listened to 

music, performed dance and ate cake. Workshops 

were held among the schools.  

 Yunusemre Municipality Kindergarten 

teachers and students contributed to the activi-

ties. Metu Ülkem College School Parent Associa-

tion gave various gifts to needy students.  



2016-2017 eğitim-öğretim yılında 

Manisa İl Milli Eğitim AR-GE Birimince koor-

dine edilen, Değerler Eğitimi Projesi “Son 

Hasat” faaliyetiyle ekonomiye kazandırıla-

mayan tarım ürünlerini Yunusemre, Şehza-

deler ve Saruhanlı ilçelerinde pilot okullarda-

ki gönüllü öğrencilerle ekonomiye kazandır-

mak, israfı önlemek ve bu ürünleri ihtiyaç 

sahiplerine ulaştırmak hedeflenmektedir. 

 In 2016-2017 academic year, Ma-

nisa Provincial Directorates of National Education 

AR-GE Unit is aimed to contribute to the economy 

with the agricultural products which cannot be 

contributed to the economy, to prevent waste 

and to bring these products to needy people with 

the voluntary students in the pilot schools in the 

Yunusemre, Şehzadeler and Saruhanlı districts 

through the ‘Last Harvest’ project.  



“Son Hasat” faaliyetiyle çiftçilerimi-

zin, çeşitli sebeplerle hasadını yapmayı tercih 

etmediği ürünlerin öğrencilerimiz, gönüllü 

velilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından 

toplanarak okullara, pansiyonlara, huzurev-

lerine ve ihtiyaç sahiplerine verilmesi,  bu 

kapsamda çiftçimizin ürününün hem ekono-

miye kazandırılması hem de ihtiyaç sahipleri-

nin ihtiyaçlarının karşılanması ile bir çeşit 

israfın da önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

 With the "Last Harvest" project, the prod-

ucts that our farmers do not prefer to do the har-

vest by various reasons are gathered by our stu-

dents, volunteer parents and teachers and given 

to the schools, pensions, nursing homes and 

needy people. In this context, it is aimed that 

both of our farmers' products contributed to the 

economy and some kind of wastage is prevented 

that the needs of the needy are met.  



 Öğrencilerin eğitilip, düzenlenen çalış-

malarla sürdürülebilir bir tarımsal üretiminin 

gerekliliğinin kavratılmasına öncü olmak, 

doğal ve yerel değerlerle destekleyerek eko-

lojik tarımın gelecekte kalıcı olmasını sağla-

mak, öğrencileri doğaya, toprağa ve tarıma 

yakınlaştırmak da amaçlanmaktadır.  

 It is also aimed to be a pioneer in 

understanding the necessity of a sustainable agri-

cultural production with educated and organized 

studies, to ensure that ecological agriculture is 

sustainable in the future by supporting with natu-

ral and local values, and to bring students closer 

to nature, soil and agriculture. 



 Manisa Şehzadeler ilçesinden Sancaklı 

Bozköy 75.Yıl Ortaokulu 25 öğrenci 7 veli ve 

7 öğretmeniyle Sancaklı Bozköy Mahallesin-

den bir hayırseverin bahçesinden kayısı ve 

armut, başka bir hayırseverin bahçesinden 

kiraz, toplanmış ve ihtiyaç sahibi ailelere 

ulaştırılmıştır. Öğrencilerin projeye büyük 

zevkle katıldığı, özellikle ailelerinin işi gereği 

burada eğitim gören Adanalı öğrencilerin 

kiraz ağaçlarını ilk kez görmeleri, ayrıca hasat 

sırasındaki heyecanlarının görülmeye değer 

olduğu belirtildi. Proje kapsamında yapılan 

hasattan elde edilen gelirle mağdur durum-

daki bir anneye malzeme alımı sayesinde 

destek olunmuş; ayrıca ihtiyaç sahibi bir kı-

sım öğrencilere kışlık bot, mont, ayakkabı 

ihtiyaçları yanı sıra tüm kırtasiye malzemele-

ri bu proje sayesinde alınmış, öğrencilerin 

ihtiyaç sahiplerine bir nebze olsun yardım 

edebilme mutluluğunu “Son Hasat” faaliyeti 

sayesinde yaşadıkları gözlenmiştir. 

 Manisa Şehzadeler district Sancaklı 

Bozköy 75.Yıl Secondary School’s 25 students, 7 

parents and 7 teachers collected some apricot, 

pear and cherries from gardens that own by 

charitable persons, then delivered this harvest to 

families with the need in Sancaklı Bozköy district. 

It is stated that students participated to this pro-

ject with great pleasure, especially students from 

Adana whose families have seasonal jobs in the 

district. They saw the first-time cherry trees and 

students said their excitement of the harvest is 

worth seeing. The project’s revenue helped a 

mother to get some materials. Students also have 

the opportunity of helping the students with a 

little bit of the need for winter boots, coats and 

shoes as well as all the stationery materials. It has 

also been observed happiness thanks to this "Last 

Harvest" project. 



Mevlana Haftası nedeniyle Değerler 

Eğitimi Projesi kapsamında, Manisa İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Şehzadeler 

Tarihi Bedesten Salonunda Merkez İmam 

Hatip Ortaokulu tarafından Mevlana 

Celaleddin-i Rumi’yi Anma Programı hazır-

lanmıştır. İnsan düşüncesine yepyeni bir me-

saj veren ve İslam düşünürlerinin fikir sis-

temlerini, inanç akidelerini, ruh, akıl ve sevgi 

üçgeni içinde sunan, insanlığa ahlak, din, ilim 

ve akıl yolunda heyecan katarak yeni ufuklar 

açan Mevlana ilahi bir ışık, manevi bir güneş-

tir. “İnsan yaratılmışların en şereflisidir.” 

düsturuyla her dilden, her dinden, her renk-

ten insanı kucaklayan Mevlana sevginin, ba-

rışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolüdür. 

 Due to Mevlana Week, Memorial Program of 

Mevlana Celaleddin-i Rumi was prepared by Cen-

tral İmam Hatip Secondary School in the coordina-

tion of Manisa Provincial Directorates of National 

Education within the scope of Value Education Pro-

ject in the Şehzadeler Historical Bedesten Hall. 

Mevlana is a divine light, a spiritual sun that gives a 

new message to human thought and opens up new 

horizons by adding the ideas of Islamic thinkers, 

beliefs, spirit, reason and love to the triangle and 

adding excitement to humanity in the way of mo-

rality, religion, knowledge and reason. Mevlana is a 

symbol of love, peace, brotherhood, tolerance and 

enfolder people from every language, from every 

religion, from every color with the motto "Man is 

the highest honor of creation". 



Vuslatının 744. sene-i devriyesinde, 

yedi asır önce Anadolu topraklarına gelerek 

gönülleri buluşturan, kalpleri sevgi, şefkat 

hamuru ile yoğuran ilmi ile öğütleri ile birliği, 

beraberliği kardeşliği yeşerten Mevlana 

Celaleddin-i Rumi’yi anma programında oku-

lumuz öğrenci ve öğretmenleri görev almış-

tır. 

 In the 744th meeting, students and teachers 

of our school were assigned to the memorial 

ceremony of Mevlana Celaleddin-i Rumi, which 

brought together the hearts of the Anatolian peo-

ple seven centuries ago. 



Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardım-

cısı Sayın Necmettin OKUMUŞ’un konuşma-

ları ile başlayan program okulumuz öğrenci-

leri tarafından hazırlanan gece, Kur’an-ı Ke-

rim tilaveti ile başlamıştır.  

Programa Yunusemre Belediye Baş-

kan Yardımcısı İdris AVŞAR, Eğitim Bir-Sen 

Manisa Şube Başkanı Mesut ÖNER, Şehzade-

ler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail ÖNAL, 

Şehzadeler ve Yunusemre İlçe MEM Şube 

Müdürleri, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü 

Yunus ÖZTÜRK ve idari amirlerin katılımları 

ile gerçekleşmiştir.  

 The program started with the speeches of 

Mr. Necmettin OKUMUŞ, the Deputy Principal of 

Manisa Provincial Directorates of National Educa-

tion, and continued with the Quran chant pre-

pared by the students of our school.  

 Yunusemre the deputy mayor İdris Avşar, 

president of Manisa Eğitim Bir-Sen Mesut Öner, 

Şehzadeler the deputy mayor İsmail Önal, 

Şehzadeler ve Yunusemre directors of District 

Directorates of National Education, Manisa Youth 

and Sports Provincial Director Yunus Öztürk and 

administrative supervisors participated to the 

program.  



Program öğrencilerimizden oluşan 

koro tarafından okunan ilahiler, Celaleddin-i 

Rumi’nin hayatını anlatan sinevizyon gösteri-

si ve şiirler ile devam etmiş, Ömer Faruk 

Altunağa yönetimindeki Gülneva ilahi korosu 

dinletisi, Etme adlı şiir, Mevlana’nın vasiyeti  

ve öğrencilerimiz tarafından icra edilen se-

mazen gösterisi, yine öğrencilerimizin yaptık-

ları resimlerden oluşan sergi ile sona ermiş-

tir. 

 The program continued reading chant by 

the choir, a cinematic demonstration and poetry 

describing the life of Celaleddin-i Rumi, then a 

concert by Gülneva in the direction of Ömer Fa-

ruk Altunağa, a poem called Etme, Mevlana's will 

and the semazen show performed by our stu-

dents took place and then the program ended 

with the exhibition of paintings done by our stu-

dents. 



İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biri-

mi olarak; küçük yaşta bizlere emanet edilen 

çocuklarımızı her alanda hayata hazırlamayı 

hedefliyoruz.  

Milli Eğitim Temel Kanunu’nun ikinci 

maddesinde (Beden, zihin, ahlak, ruh ve duy-

gu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde 

gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bi-

limsel düşünme gücüne, geniş bir dünya gö-

rüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik 

ve teşebbüse değer veren, topluma karşı 

sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli 

kişiler olarak yetiştirmek)  yer alan hedefimi-

zi yerine getirmeyi ve toplumda var olan is-

tismar sorununu,  uzmanlar aracılığı ile çöz-

meyi planladık.  

 As Provincial Directorates of National Edu-

cation AR-GE Unit, we aim to prepare our chil-

dren, who are entrusted to us at a young age, to 

the life in every field.  

 We have planned to fulfill our objective in 

the second article of the National Education fun-

damental law (in terms of body, mind, morality, 

soul and emotional care, raised a person who has 

balanced and healthy personality and character, 

has a wide world view, free and scientific thinking 

power, respects human rights and values person-

ality and enterprise, responsible for collecting, 

educating us as constructive, creative and pro-

ductive people) and to solve the problem of 

abuse in society through specialists. 



İstismar riskine karşı alınabilecek 

en güzel önlem çocuğu eğitmektir. Çocuk 

psikologları özel olarak çocuklara kazan-

dırılması gereken eğitimin kesinlikle 

mahremiyet eğitimi olduğunu ifade et-

mektedir. Bu nedenle çocuğa küçük yaş-

lardan itibaren mahremiyet eğitimi veril-

melidir.  

Toplumumuzda istismar konusun-

da çaresiz kalınmasının sebeplerinden 

biri de çocukların kendilerinden büyük 

olan birine karşı kendini savunamaması-

dır. Bu sebeple mahremiyet eğitimi her 

ebeveyn tarafından önemle üzerinde 

durması gereken bir konudur.  

 The best precaution against risk of abuse is 

to educate the child. Child psychologists state 

that privacy education should be given to children 

in particularly. For this reason, the child should be 

given to start privacy education in early ages.  

  

 One of the reasons why we are desperate 

about child abuse in our society is that children 

cannot defend themselves against someone older 

than themselves. For this reason, privacy educa-

tion is an issue that every parent should pay at-

tention to. 



 Bu hedefimizi gerçekleştirmek maksa-

dıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi 

olarak  “SINIRLARIM!” faaliyeti hazırlanmış-

tır.  

 İl Sağlık Müdürlüğü paydaşlığında uy-

gulanan faaliyetimiz kapsamında anaokulu, 

ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerimize 

mahremiyet eğitimi verilmektedir. 

 In order to achieve this target, Manisa Pro-

vincial Directorates of National Education AR-GE 

Unit has prepared the activity ‘RESTRICTIONS!’.  

  

 Within the scope of our activity which is 

implemented by our stakeholder Provincial 

Health Directorate, privacy education is given to 

our students in kindergarten, primary school and 

secondary school. 



  For the most effective way of the city 

advertisement, that city must be well recog-

nized by the people who are living on it.  

 From this point, the "My City My Home" 

project has been put into action to make sure 

that the students living in Manisa know Manisa 

well. 

 Bir ilin tanıtımının en etkili biçimde yapı-

labilmesi için; ilin, o ilde yaşayanlar tarafından 

çok iyi tanınması gerekmektedir.  

 Bu noktadan hareketle, Manisa’da yaşa-

yan öğrencilerin Manisa’yı yakından tanımala-

rını sağlamak amacıyla “Şehrim Benim Evim 

Projesi” hayata geçirilmiştir.  



 Our aim is to visit Manisa provinces and 

districts and contribute to students knowledge 

and appreciation of the historical and natural 

wealth of the city they live in within the scope of 

the ‘My City My Home’ project for 5th grade stu-

dents who are in the secondary schools in our city 

under the guidance of Nihal Akçura Hotel Man-

agement and Tourism Vocational High School stu-

dents who knows the history and culture of Ma-

nisa and who have enough knowledge and to be 

able to transfer them to future generations. 

Amacımız: Nihal Akçura Otelcilik ve 

Turizm Meslek Lisesi öğrencilerinin rehberli-

ğinde ilimizdeki  ortaokullarda okuyan 5.sınıf 

öğrencilerinin, Manisa ilimizin tarihini ve kültü-

rünü bilen, onlara sahip çıkan ve gelecek ku-

şaklara aktarabilecek yeterli donanıma sahip 

bireyler olabilmeleri için  “Şehrim Benim Evim” 

proje faaliyeti kapsamında, Manisa ili ve ilçele-

rini ziyaret ederek tanımalarına, yaşadıkları 

çevrenin tarihi ve doğal zenginliklerinin  farkı-

na varmalarına katkıda bulunmaktır.  



  Within the scope of the Manisa Provincial 

Directorates of National Education AR-GE Unit’s 

‘My City My Home’ project, applied during the 

2017-2018 academic year, 5th grade students who 

are in the secondary schools in the city visited the 

historical and touristic places of Manisa under the 

guidance of Nihal Akçura Hotel Management and 

Tourism Vocational High School students who 

knows the national history and culture of Manisa 

and have enough knowledge and to be able to 

transfer them to future generations.  Through this 

trip, 500 students visited Manisa's central cities, 

Şehzadeler and Yunusemre, in November-

December. 

Manisa  İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 

Birimince hazırlanan 2017-2018 Eğitim-Öğretim 

yılında uygulanan “Şehrim Benim Evim Projesi”  

ile  Manisa ilimizin milli tarihi ve kültürünü bi-

len, onlara sahip çıkan ve gelecek kuşaklara ak-

tarabilecek yeterli donanıma sahip bireyler ola-

bilmeleri için Nihal Akçura Otelcilik ve Turizm 

Meslek Lisesi öğrencilerinin rehberliğinde, ili-

mizdeki ortaokullarda okuyan 5.sınıf öğrencileri, 

ilimizin tarihi ve turistik yerlerini gezmişlerdir. 

Gezi kapsamında  500  öğrencimiz,  Kasım-Aralık 

aylarında Manisa’nın merkez ilçeleri Şehzadeler 

ve Yunusemre ilçelerimizi gezmişlerdir.  



  In the second part of our project, students 

will visit Kula-Salihli and Akhisar districts in March-

April. Thanks to these visits, our students will have 

the opportunity to learn about Manisa's historical 

sites and touristic places. Within this project, our 

students will have information about the history 

and natural wealth of the province they live in.  

 Social ties and democracy cultures be-

tween students will be strengthen. A total of 

26551 (twenty-six thousand five hundred and 

fifty-one) 5th grade students from each province 

are being targeted to participate in this move-

ment, and to learn our province within the scope 

of this activity. This project also will contribute 

to the idea of the lifelong learning philosophy. 

Öğrencilerimiz, projemizin ikinci kıs-

mında ise  Mart – Nisan aylarında Kula-Salihli 

ve Akhisar ilçelerimizi gezeceklerdir. Öğrencile-

rimiz bu geziler sayesinde Manisa’nın tarihi ve 

turistik yerlerini, ören yerlerini gezip bilgi sahi-

bi olacaklardır. 

Projemiz ile  öğrencilerimiz yaşadıkları 

ilin tarihi ve doğal zenginlikleri hakkında bilgi 

sahibi olacaktır. Öğrenciler arası sosyal bağları 

ve demokrasi kültürünü güçlendirecektir. Her 

ilçeden 5. sınıflar olmak üzere, toplamda 

26.551 öğrencimizin hareketliliğe katılması 

hedeflenmektedir. Proje ile yaşam boyu öğ-

renme felsefesinin yerleşmesine katkıda bulu-

nulacaktır. 


