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 Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde var ola-

bilmeyi aşıp güçlü bir şekilde kalabilmek, geleceğin inşasında söz sahibi olmak için 

‘bilgiyi takip eden’ değil, ‘bilgiyi üreten bireyler’ olmak gerekmektedir. Bilgiyi üret-

mek ise hedefleri belirleyerek yapılan uzun vadeli planlamayla mümkün olacaktır.  

 Bilginin temelini oluşturan ve bir milleti bağımsız ve uygar bir topluluk hali-

ne getirecek olan eğitim ise amaç ve hedefleri belirlenmiş, anlık kararlarla değil, 

bir strateji dâhilinde yürütülmelidir.  

 Bizim amacımız; Denizli’de Millî Eğitim sisteminin genel amaç ve ilkeleri 

doğrultusunda yasa ve mevzuatı uygulayarak, eğitim ve öğretimin güvenli bir or-

tamda kaliteli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak, eğitim öğretim sürecindeki 

yenilik ve gelişmeleri takip ederek araştırmalar yapmak, projeler gerçekleştirmek-

tir.  

 Temmuz 2018 bültenimizin hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutlarım. 

Amacımızı gerçekleştirmek ve elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak için ku-

rum olarak çaba göstereceğimizin altını çizmek isterim.  

 

Mahmut OĞUZ 
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 Değişen ve gelişen dünyadaki teknoloji ve bilimde meydana gelen hızlı de-

ğişim, iletişim imkânlarının artması, eğitim ortamlarının yenilenmesi, öğretmenle-

rin niteliklerinin artması, “yaşam boyu öğrenme”, “etkin öğrenme”, “öğrenmeyi 

öğrenme” gibi yeni yaklaşımların gelişmesi, eğitimin sürekli sorgulanmasını ve ge-

liştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

 Bakanlığımızın 2023 Vizyonu; topluma faydalı, toplumsal değerleri gözeten, 

etkili iletişim becerilerini edinmiş, değişime uyum sağlayabilen, öğrenme kaynak-

larına erişme ve bunlardan etkin bir şekilde yararlanma becerilerini kazanmış, bilgi 

iletişim teknolojilerini verimli kullanabilen, kendisiyle ve toplumla barışık, inisiyatif 

alan, araştıran, sorgulayan ve eleştirel düşünme becerilerine sahip özgür bireyler-

den oluşan bilgi temelli bir toplumu öngörmektedir. 

 2023 Hedeflerimizle eğitim alanında bir adım önce, bir adım önde, iyi bir 

örnek olmak için yenilikçi, katılımcı, fikirlere değer veren, işbirlikçi, açık ve şeffaf 

bir kurum olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2018 Temmuz Bültenin hazır-

lanmasında emeği geçen öncelikle AR-GE Birimi personelime teşekkür eder, çalış-

mamızın ilimize ve ülkemize faydalı olmasını temenni ederim. 

Süleyman EKİCİ 
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Denizli Ar-Ge Yapılanması 

  Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ar-Ge birimi, Ar-

Ge yönergesinde öngörüldüğü üzere PEK ve ASKE birimleri şeklinde oluşturuldu. 

Denizli İl Millî Eğitim Şube Müdürü Süleyman EKİCİ koordinesinde çalışan Ar-Ge biri-

mi, görevlendirilen öğretmenlerin görev bilgileri şu şekildedir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASKE PEK 

İsmail ÖZDEMİR İrem MORALI 

Kadir Alper ÇETİN Ayten BOZ 

Serkan ERİŞ İbrahim Töre CENGİZ 

Güllü ULUTAŞ Nilgün GÖKÇE 

Arzu Elif KOCAEL  
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İSMAİL TOSUNOĞLU ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ VE ÖZEL EĞİTİM 
İŞ UYGULAMA MERKEZİ 

 İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim Uygula-

ma merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama 

merkez okulundan Özel eğitim gerektiren 

öğrenciler, bahçecilik öğretmeni ve ziraat 

mühendisi ile birlikte tohumdan çiçek yetişti-

riciliğinin tüm aşamalarını uygulamalı olarak 

öğrenmektedirler.  Serada, her mevsim farklı 

olmak üzere 12 çeşit çiçek  yetiştirilmektedir. 

Öğrenciler,  özel olarak yaptırılmış 12 

adet barınakta, hayvan sağılığı öğretme-

ni ve veteriner hekim eşliğinde,  450 

adet tavuğun beslenmesi ve bakımını 

uygulamalı olarak yaparak, günlük orta-

lama 250 adet doğal yumurta üretimi 

gerçekleştirmektedirler. 

Öğrencilerimiz, hammaddesi temin edil-

miş süzgeç malzemelerini mikro punto 

kaynak makinesinde birleştirerek çay 

süzgeci üretimi ve paketlemesini uygula-

malı olarak öğrenmektedirler.  Atölyede 

aylık ortalama 5.000 adet çay süzgeci 

üretimi yapılmaktadır. 
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RUKİYE URHAN ANAOKULU 

"Geleceğini Tüketme" Projesi 

Rukiye Urhan Anaokulunda uygulanan 
“Geleceğini Tüketme” projesi kapsamında 
teknolojinin doğadaki etkilerine vurgu yap-

mak ve çevre koruma bilincini arttırmak 
için “Elektronik-Atıktan tasarımlar” konulu 

sergi düzenlendi.  

 İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mahmut 
Oğuz’un açılışını yaptığı sergi; sürdürülebilir proje-
ler oluşturarak doğa ve çevre bilinci yüksek nesil-
ler yetiştirmeyi hedefleyerek velileri de projeye da-
hil etmiştir. Kullanım ömrünü tamamlayan elektro-
nik atıklar insan sağlığına zarar vermemesi ve 
ekonomiye tekrar kazandırılması için Merkezefen-
di Belediyesi Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
yetkililerine teslim edilmiştir. 

 Matematik dersi öğretmeni İbrahim TAŞ, EBA üze-
rinden çektiği video derslerle hem EBA’ya katkı sağlamak-
ta hem de öğrencilerin dersleri tekrar etmeleri için fırsat 
sunmaktadır. Öğretmenimizin EBA üzerinde yaklaşık elli 
tane videosu bulunmaktadır. İnceleme ve yayın aşama-
sında olan birçok ders videosu da yayını beklemektedir. 
Kendi imkânlarıyla çektiği dersler sayesinde Türkiye gene-
linde bütün öğrencilere faydalı olmaktadır. 

ÇAL CUMHURİYET ORTAOKULUNDAN EBA YA KATKI 

  Ayrıca öğretmenimiz, 
sosyal paylaşım ağı olan youtu-
be üzerinde bulunan kanalında 
ücretsiz olarak matematik ders-
lerini öğrencilerin anlayabileceği 
şekilde, zevkli ve eğlenceli anla-
tarak Türkiye genelinde şuan 
itibariyle 280.564 kayıtlı abone-
ye ulaşmıştır.  

  Dersler abone olunma-
dan da izlenebildiği düşünüldü-
ğünde bu sayının katlanarak ço-
ğaldığı aşikârdır.  Öğretmenimiz 
kanalından canlı yayınlar aracılı-
ğıyla da öğrencilere dersler an-
latarak sınıf ortamını sosyal ağ 
üzerine taşımaktadır. 
 

  Öğretmenimiz; sınıfın sa-
dece dört duvar ile sınırlı olma-
dığını, istediğimiz zaman çok 
kalabalık sınıfları da oluşturula-
bileceğimizi bu çalışmasıyla ka-
nıtlamış ve bu çalışmasını ücret-
siz ve üyelik gerektirmeden öğ-
renci hizmetine sunmaktadır. 
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AYDEM FEN LİSESİ  
“Fen Liseleri Ulusal Öğrenci Kongresi”  

 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile An-

kara Pursaklar Fen Lisesinin ortaklaşa yürüt-

tüğü Fen Liseleri II. Ulusal Öğrenci Kongresi 

´Teknolojiye Milli Bakış ve Üretimde Yerlilik´ 

konulu kongrede; Aydem Fen Lisesi müdür 

başyardımcısı Veysi KILIÇ danışmanlığında 

11. Sınıf öğrencilerimizden Atakan KILIÇ ve 

Fırat DOĞAN´ın çalıştığı ´İnsansız Zırhlı Mo-

düler Araç Tasarımı´ projesi sergilenmek 

üzere seçilmiştir. 

GENÇLER BİR ARADA MASALLAR DİYARINDAGENÇLER BİR ARADA MASALLAR DİYARINDAGENÇLER BİR ARADA MASALLAR DİYARINDA   

“Gençler Bir Arada Masallar Diyarında 

“Proje çalışması için Albayrak Borsa İs-

tanbul Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 

Çocuk gelişimi bölümü   öğrencileri  

2017-2018 eğitim öğretim yılı süresin-

ce, Ahmet Çalışkan Anaokulu 4 ve 5 

yaş öğrencilerinin olduğu dört kulüp  

sınıfında haftalık 10 saat masal saati 

çalışmaları yapılmıştır. 
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GENÇLER BİR ARADA MASALLAR DİYARINDAGENÇLER BİR ARADA MASALLAR DİYARINDAGENÇLER BİR ARADA MASALLAR DİYARINDA   

06.06.2018 tarihinde Ahmet Ça-

lışkan Anaokulu velilerine 

“Çocuğuma Nasıl Kitap Okuma-

lıyım” konulu aile eğitimi Hürri-

yet BURHAN tarafından verildi. 

Yaş gruplarına göre kitap seçer-

ken nelere dikkat edilmesi gerek-

tiği, kitapların fizikler özellikleri, 

içerik açısından dikkat edilmesi 

gerekenler , kitapların çocuklara 

vermesi gereken  değerler üzeri-

ne velilere bilgilendirme yapıldı. 

JACK VE FASÜLYE SIRIĞI MASALI  

ANLATIMI SONRASINDA FEN VE SANAT 

ETKİNLİĞİ BİRLEŞTİRİLEREK ÇALIŞMAYA 

DEVAM EDİLDİ. 

FASÜLYE ÇİMLENDİRİLEREK UZAYINCA 

ETRAFINI SARABİLECEĞİ  BİR KULE VE 

ŞATO SANAT ÇALIŞMASI İLE   

ÖĞRENCİLERLE YAPILDI. 

Çocukların, masal-

ların büyülü dün-

yasına daha kolay 

girmeleri için 

 farklı ortamlar 

hazırlandı. 
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DUVAR LÜGATİ 

Neyi Unuttuğunu Hatırla" 

 Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda yeni 

bir proje daha hayata geçirildi. 

Gittikçe daha az kelimeyle 
kendini ifade edebilen bir 

toplumda yaşıyoruz. Bir dilin 
inceliklerini koruma hassasi-

yetini bir yana bırakalım; 
farklı durum ve duygular için 
aynı ifadeleri kullanan, yerli-
si varken yabancısını kullan-
mayı tercih eden bir toplum 
oldu bizimkisi. Her yanı ya-
bancı dillerden aparılmış 

kelimelerden oluşan adları 
olan dükkân ve mağazalar-
dan alışveriş eden, yediği 
yemeğinden içtiği suyuna 

her şeyiyle kendine ve diline 
yabancılaşan bir toplum. Da-

ha kötüsü bunlar üzerine 
hakkıyla düşün(e)meyen bir 

toplum. 

Dilimizi kazanma yolunda ilk adımı attı-
ğımızda bir şeyler yoluna girmeye baş-
layacak. Eğer dilimizi kazanamazsak, 
kazandığınızı sandıklarımızın kalıcı 
olmadığını anlamamız uzun sürmez. 

İnsanlık tarihi bunun sayısız örneklerini 
cömertçe sunuyor bize. 

Cedide Abalıoğlu Anadolu 
İmam Hatip Lisesi edebiyat 

öğretmenleri de bu tuhaf gidi-
şe dikkat çekmek için kendi 

öğrencileri için bir proje geliş-
tirmişler: Duvar Lügati. Aslın-
da bir çeşit sözlük okuma ça-
lışması. Öğrencilerin okul du-
varlarına proje için özel tasar-

lanmış tahtalara yazdıkları 
“eski” kelimeleri birbirleriyle 

paylaşması.  
"Neyi Unuttuğunu Hatırla" slo-
ganıyla yola çıkılmış. Proje, 
öğrencilerin 40-50 yıl önce 

yazılmış eserleri okurken an-
lamlarını çıkarmakta zorlan-

dıkları kelimelere odaklanma-
larını hedef almış durumda. 

"Neyi Unuttuğunu Hatırla" 
sloganıyla yola çıkılmış. 
Proje, öğrencilerin 40-50 
yıl önce yazılmış eserleri 

okurken anlamlarını çıkar-
makta zorlandıkları keli-
melere odaklanmalarını 
hedef almış durumda. 
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DUVAR LÜGATİ 

Millî bir bilinçle öğrencilerimizi atala-

rımızın adeta bir sanat eseri gibi işle-

diği ve annemizin sütü gibi temiz 

Türkçemizle yeniden tanıştırmalıyız. 

Şimdilerde günlük yaşamımızdan el 

etek çekmeye davranan birçok keli-

meyi tekrar ve ısrarla konuşma dili-

mize geri çağırmalıyız. Bu amaçlarla 

okulumuzda bir çeşit bir “kollektif 

sözlük” oluşturduk. 

Okulun iki bloğuna giriş katla-

rına özel bir tasarımla yazı 

tahtaları koyuldu. Öğrencileri-

miz bu tahtalara o hafta içinde 

okudukları kitaplardan öğren-

dikleri kelimeleri anlamlarıyla 

birlikte yazacak, böylece bu 

kelimeyi diğer arkadaşlarıyla 

paylaşmış olacak. Görevli öğ-

rencilerimiz yazılan tüm keli-

meleri özel bir programla kayıt 

altına alacak. Dönem sonunda 

en çok kelime yazanlar ve ayrı-

ca yapılacak özel bir yarışma 

ile yazılan kelimelerin anlam-

larını bilenlere ödüller verile-

cek. Tahtaların kenarlarına 

kullanma kılavuzunu da koy-

duk, ihtiyaç olursa oradaki 

açıklamalar yol gösterici ola-

caktır. 

Bu bir farkındalık projesidir. Umarım okulumuzda başlayan 

bu çalışma, öğrencilerimiz vasıtasıyla velilerimizde ve tüm 

şehirde Türkçemize karşı bir alaka uyanmasına vesile olur. 

Ben çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.  

Konuşmanın ardından Okul Müdürü Mustafa Yollu açılış mü-

nasebetiyle tahtaya ilk kelime olarak “muvaffak”ı yazdı. 
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İÇ KONTROL, İŞ SÜREÇLERİ, İÇ KONTROL, İŞ SÜREÇLERİ, 
KAMU HİZMET ENVANTERİ, KAMU HİZMET ENVANTERİ, 
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, 

MEBNET, PERFORMANS YÖNE-MEBNET, PERFORMANS YÖNE-
TİMİ VE BENZERİ ÇALIŞMALARTİMİ VE BENZERİ ÇALIŞMALAR  
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Denizli Valisi Hasan Karahan’ın başkanlığın-
da Denizli İli Okul Güvenliği toplantısı yapıldı. 
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, okul gü-
venliği kapsamında yapılan işlemler hakkında 
katılımcılara bilgilendirmeler yaptı. 
 
Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Altyapısı 
Kapsamında 
Bakanlığımız tarafından belirlenerek progra-
ma alınıp Kent Güvenliği Yönetim Sistemine 
entegre olması için çalışma yapılan Merkeze-
fendi’de 3, Pamukkale'de 2 olmak üzere top-
lam 5 okulumuz bulunmaktadır. 

İL GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDIİL GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDIİL GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI   

Madde Bağımlılığı İle Mücadele Çalışmaları 
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Prog-
ramı kapsamında ilimizde görevli 415 reh-
berlik öğretmeni ve 80 diğer branşlardan öğ-
retmene eğitim verilmiştir. 

2018 yılında Halk Eğitim Merkezi Mü-
dürlüklerince 79 kurs açılmıştır. Bu kurs-
larda ise 9835 kişiye madde bağımlılığı 
ile mücadele eğitimi verilmiştir.  
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YERELYEREL  

  VEVE  
  AB PROJELERİAB PROJELERİ  
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ŞŞEEHHRRİİM M DDEENNİİZZLLİİ  

B 
irçok medeniyete ev 
sahipliği yapmış, üre-
tim ve ihracatta öncü, 
doğal güzellikleriyle 

büyüleyen; bir kültür, tarih, tu-
rizm ve sağlık kenti olan Denizli 
ülkemizin parlayan illerinden 
birisidir. Sahip olduğu köklü ta-
rihi, kültürel mirası ve görkemli 
geçmişi Denizli’nin marka bir 
kent olmasındaki en büyük et-
kenlerdendir. Böylesine görkem-
li bir geçmişe sahip olan marka 
bir kente yakışan; kendi tarihi, 
sosyal, kültürel ve turistik değer-
lerini bilen bilinçli bireyler yetiş-
tirmektir. 

Denizli İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan  
“Şehrim Denizli Projesi” 
11 Ocak 2018 tarihinde 
Başbakanlık Tanıtma 
Fonu tarafından kabul 
edilmiştir. Projemiz 
01.03.2018 tarihinde 

başlamış olup 
01.03.2020 tarihinde  

sona erecektir. 

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi 
arasında Sayın Valimiz Hasan KARAHAN ’ın makamında protokol 

“Şehrim Denizli Projesi” ile 8-10 
yaş öğrencileri için on dokuz ilçe; 
on dokuz Hikaye ve bir giriş kitabı 

ile Denizli tanıtılacaktır. 

Projenin amacı; 

Çocuklarımızın; Denizli'mizin tarihi, sosyal, kültürel 

ve turistik değerlerini öğrenirken okuma alışkanlıkla-

rını arttırarak okuma zevkini geliştirmek. 

Dezavantajlı gruplar için; görme engelliler, dislektik-

ler, işitme engelliler, fiziksel engeli nedeniyle evden 

çıkamayan öğrencilerimiz; 1 milyon 724 bin ilkokul ça-

ğındaki engelli öğrenci için alandaki materyal eksikli-

ğini giderebilecek sesli kitap ve işaret dili tercüme ça-

lışmasıyla alanda kullanılabilecek materyal oluştur-

mak. Bir eğitim kurumu olarak; onlarla ilgili farkında-

lığı arttırarak bu konuyla ilgili görevimizi eğitim-

öğretim ayağında da yerine getirmektir. 
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Proje kapsamındaki hikaye serisinin adı 
“Bilge Horoz Serisi” dir. Hikayelerde, ger-
çekler ile fantastik ögeler birbirinin içerisi-
ne yedirilerek, çocukları eğlendirecek bir 
biçimde verilecektir. Hikaye kitaplarının 

sonunda çeşitli etkinlikler verilecek böyle-
ce çocukların analitik bakış açısı kazanma-
sının yanında kitaplarda anlatılanlar pekiş-
tirilecektir. Kitaplar, çeşitli video ve gör-
sellerle desteklenerek çocuklar için sınıf 

Bununla birlikte pro-
jenin ikinci ayağı 

olarak; kitaplar sesli 
kitap olarak hazırla-
nacak aynı zamanda 
işaret diline tercüme  

edilmiş kitaplar 
DVD formatında ha-

zırlanacaktır. 

Hazırlanan bu kitapların okullara 

dağıtımı yapılacak olup ayrıa hazır-

lanan DVD’ ler sanal ortamda, sos-

yal medyada ve basın yoluyla yayı-

larak mümkün olan en geniş kitleye 

ulaşılmaya çalışılacaktır. İlgili tüm 

kurum ve kuruluşlara (GETEM, 

TÜRKÖK, Altı Nokta Körler Der-

neği, Disleksi Derneği, Fiziksel 

Engelliler Derneği, 81 İlde bulunan 

İşitme Engelliler Derneği) tanıtım 

ve bilgilendirme yapılarak sürdürü-

lebilirlik sağlanacaktır. 

Alan taraması çalışmaları 

ŞŞEEHHRRİİM M DDEENNİİZZLLİİ  
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EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ PROĞRAMI  

 EDEP YARIŞMALARI ÖDÜL TÖRENİ  
 

2016-2017 eğitim öğretim yılında okullarımızda; milli ve ma-
nevi değerlere sahip, sorumluluk ve inisiyatif alabilen, yeni-
likçi ve gelişime açık nesil yetiştirmek amacıyla İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz tarafından EDEP (Eğitimde Değerler Eğitimi 
Programı) hayata geçirilmiştir.  

2017-2018 eğitim öğretim yı-
lında öğretmenlerimizin de 

görüşleri de alınarak belirle-
nen ay değer temaları 

(selamlaşma, sevgi, saygı, 
sorumluluk, demokrasi, ada-
let, özgüven, sabır, vatanse-
verlik, çalışkanlık, yardımlaş-
ma, empati ve hoşgörü) okul-
larımızda her hafta farklı et-

kinliklerle işlenmiştir. 
Her eğitim öğretim yılının ma-
yıs ayında EDEP ile ilgili farklı 
kategorilerde yarışmalar dü-
zenlenmektedir. Geçen yıl 
sadece ilkokul, ortaokul ve 

lise kademelerinde 
«Öğrencilerin Gözünden 

Edep» konusuyla 5 kategori-
de yarışmalar düzenlenmiştir. 

EĞİTİM KADEMESİ KATEGORİLER 

Okul Öncesi Öğrencile-
rine 

Resim 

İlkokul Öğrencilerine Resim – Şiir 

Ortaokul Öğrencilerine Şiir – Afiş 

Lise Öğrencilerine Kompozisyon – Afiş 

Öğretmenlere Hikâye 

Velilere Mektup 

Bu yıl ise sürece öğretmen, veliler ve okul öncesi öğrenci-
leri de dahil edilerek «Öğrencilerin Gözünden Edep» 
«Öğretmenlerin Gözünden Edep» ve «Velilerin Gözünden 
Edep» olmak üzere 3 alanda 9 kategoride yarışmalar dü-
zenlenmiştir. Eğitimde Değerler Eğitimi Programı “EDEP” 
kapsamında 2017-2018 eğitim öğretim yılında aşağıdaki 
kategorilerde yarışmalar düzenlenmiştir.  
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Düzenlenen yarışmalara 525 adet eser gönderilmiştir. Gön-

derilen eserler değerlendirilmiş ve her dalda 1., 2., 3. ve 2 

adette mansiyon olmak üzere ilk 5 eser belirlenmiştir. 

EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ PROĞRAMI  

YARIŞMAYA KATILAN TÜM ESER-
LER SAYIN VALİMİZ HASAN KARA-

HAN’ IN  
AÇILIŞINI YAPTIĞI SERGİMİZDE 

SERGİLENMİŞTİR 

Yarışmada görev alan 

jüri üyelerine katılım 

belgeleri Sayın Valimiz 

Hasan KARAHAN  

tarafından verildi. 

Her dalda ; Birinciler  tam altın + katı-

lım belgesi, ikinciler   yarım altın + ka-

tılım belgesi, üçüncüler çeyrek altın + 

katılım belgesi, mansiyonlara hediye + 

katılım belgesi ile Denizli Valisi Hasan 

Karahan ve diğer protokol tarafından 

ödüllendirildi. 
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DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ   
(DEBİP) 

 Denizli Eğitiminde Başarı İzleme 

ve Geliştirme Projesi İl Milli Eğitim 

Müdürlüğümüzün, il genelindeki anao-

kulu, ilkokul, ortaokul;   ortaöğretim ve 

yaygın eğitim kurumlarındaki öğrenci-

lerin sosyal yeterliliklerini, bilişsel ye-

terliliklerini, akademik başarılarını, 

arttırmak; olumlu davranış değişimle-

rini sağlamak, mesleki farkındalıkları-

nı arttırmak ve istedikleri alanda eği-

tim almalarını sağlayacak yetenekleri 

kazandırmak; çevrenin farkına varma-

larını sağlamak ve bunu kazanıma dö-

nüştürmek; bireysel yeterliliklerinin, 

gizil güçlerinin, özel yetenek-

lerinin ortaya çıkmasını sağ-

lamak amacıyla  “ Başarı bir 

yolculuktur! “ sloganıyla gün-

cellenerek devam etmektedir.  

 Bilindiği gibi Eğitim-Öğretim faa-

liyetlerimizin temelinde her kademede-

ki öğrencilerimizin bireysel anlamda öğ-

renmeye istekli bireyler olarak onların 

bu motivasyonlarını harekete geçirmek 

ve öğrenme süreçlerinde onlara yol gös-

terip rehberlik etmek çalışmaları var-

dır. Çağdaş öğrenci merkezli eğitimin de 

bir gereği olan bu pedagojik gerçekten 

hareketle öğrencilerimizde öğrenme yö-

nünde bir hareket yaratmak ve onların 

eğitsel anlamda vizyonlarını geliştirmek 

projenin çıkış noktasıdır. Bu anlamda 

"Denizli Eğitiminde Başarı İzleme ve 

Geliştirme Projesi" İl Milli Eğitim Mü-

dürlüğümüzün vizyonuyla bütünleşik ve 

sürekli bir projedir.   



 

 DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
2018 TEMMUZ BÜLTENİ 21 

PROJE DÖNGÜSÜ EĞİTİMİ 
 

D 
enizli İl Milli Eğitim Ar-Ger birimi GEKA’ 

nın ilan ettiği Kültür Turizminin Geliş-

tirilmesi ile Kooperatif ve Birliklerin 

Güçlendirilmesi Mali Destek Prog-

ramlarından oluşan 2018 Yılı Proje Teklif Çağrı-

sı kapsamında, potansiyel başvuru sahiplerine 

yönelik “Proje Hazırlama Eğitimleri” ne katıldı. 

Ekibimiz iki günlük üçer defa düzenlenen eğitimle-

re katılarak proje döngüsü yönetimi eğitimi çerçe-

vesinde öncelikle; proje kavramı, proje fikirlerinin 

üretilmesi, bu fikirler üzerine proje hazırlanması, 

planlanması, KAYS sistemine proje girişlerinin ya-

pılması, başvuru rehberi ve eklerinin doldurulma-

sına ilişkin pratik çalışmalar örnek uygulamalar 

eğitimini aldı. 

AB  BİLGİLENDİRME SEMİNERİ VERİLDİ 

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Tanıtım Seminerleri 
  
 İlimiz AR-GE birimi koordinatörlüğünde Erasmus 
+ Bilgilendirme Seminerleri 18 Nisan – 14 Mayıs 2018 
tarihlerinde merkez ilçeler dışındaki 17 ilçede 17 ayrı 
seminer olarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye Ulusal Ajan-
sı tarafından yürütülmekte olan ERASMUS + program-
ları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Deneyimlerin 
paylaşılması ve en sık karşılaşılan problemlere çözüm 
önerileri sunmak amacıyla müdür, müdür yardımcısı ve 
öğretmenlerden oluşan 508 katılımcıyla toplantılar ger-
çekleştirilmiştir.  

 Genel hatlarıyla KA 1 ve KA 2 prog-
ramları hakkında bilgiler verilerek ilgili ve yar-
dımcı web siteleri tanıtılmıştır. Kurumlarımı-
zın AB proje hazırlama kapasitelerine katkı-
da bulunulması hedeflenmiştir.  
 Seminerlere katılımın gönüllü tutulma-
sına rağmen katılım düzeyinin yüksek olması 
AB hibelerinden yararlanma düzeyinin arta-
cağı konusunda bir öngörü oluşturmuştur. 
 Gerçekleştirilen seminerlerin 2018-
2019 eğitim-öğretim yılında açılacak olan 
Erasmus+ proje yazma eğitimleri ile destek-
lenmesi hedeflenmektedir.  
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SS--  INTAGRATION INTAGRATION   
Drama Uygulamalarının Kullanılarak Göçmen Öğrencilerin Sosyal 
Entegrasyonları AB Projesi Kapanış Toplantısı Yapıldı 

 Denizli İl Millî Eğitim Müdürlü-
ğünün koordinatörlüğünü yaptığı  
S-INTEGRATION “Drama Uygula-
malarının Kullanılarak Göçmen Öğ-
rencilerin Sosyal Entegrasyonları” 
adlı Yenilik ve İyi Uygulama Değişi-
mi için İşbirliği Stratejik Ortaklık 
Okul Eğitimi Projesi yapılan kapanış 
toplantısı ile sona erdi. 

 Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2015 teklif 
çağrı döneminde kabul edilen 17 proje arasında 
yer alarak hibe almaya hak kazanan proje 30 
aylık bir süreçte tamamlandı. 

 Projenin yerel ortakları arasında Pamukkale Üniversitesi ve Hürriyet Ortaokulu yer aldı. 
Projenin uluslararası ortakları ise Slovenya’dan Ljudska Üniversitesi, Rogaška Slatina Bele-
diyesi, Osnovna Sola Kozje İlköğretim Okulu ve OS I. Rogaška Slatina İlköğretim Okulu oldu. 

 İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut 
Oğuz proje hakkında bilgilendirmeler-
de bulundu. Pamukkale Üniversitesi 
Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Fatma 
Susar Kırmızı rehber öğretmenlere 
proje ile yapılan çalışmaların eğitime 
entegrasyonu konusunda bilgilendir-
meler yaptı. 

https://denizli.meb.gov.tr/www/drama-uygulamalarinin-kullanilarak-gocmen-ogrencilerin-sosyal-entegrasyonlari-ab-projesi-kapanis-toplantisi-yapildi/icerik/2776
https://denizli.meb.gov.tr/www/drama-uygulamalarinin-kullanilarak-gocmen-ogrencilerin-sosyal-entegrasyonlari-ab-projesi-kapanis-toplantisi-yapildi/icerik/2776
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05 TÜBİTAK TÜBİTAK   
PROJELERİPROJELERİ  
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4007 HAYATIMIZDAKİ ENERJİ: 4007 HAYATIMIZDAKİ ENERJİ: 4007 HAYATIMIZDAKİ ENERJİ:    
KALE BİLİM ŞENLİĞİKALE BİLİM ŞENLİĞİKALE BİLİM ŞENLİĞİ   

28-29-30 MAYIS 2018 tarihinde Kale ilçesinde gerçekleşen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği 

Destekleme Programı kapsamında “Hayatımızdaki Enerji: Kale Bilim Şenliği” isimli proje-

miz Türkiye genelinde 120 proje arasından seçilerek TÜBİTAK tarafından desteklenmeye 

hak kazanmıştır. 

 

Projemiz ile kırsal kesi- mi kapsayan Kale ve 

yakın ilçelerde toplu- mun inovasyon, yenile-

nebilir enerji konuların- da farkındalık düzeyi-

nin artmasına ve bilim- toplum arasında köprü 

kurulmasına katkı sağ- lamak amaçlanmakta-

dır. Gelişen teknoloji ile birlikte artan enerji 

talebinin karşılanması için enerji üretiminin 

artırılması gerekmekte- dir. Bugün dünyada fo-

sil kaynaklara dayalı enerji üretiminin artma-

sı çevresel sorunlara neden olmakta her ge-

çen gün iklim değişik- liklerine, sera gazı etki-

siyle küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Bu 

nedenle çevresel etkileri az olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek her açıdan 

avantaj sağlayacaktır. 
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4007 HAYATIMIZDAKİ ENERJİ: 
KALE BİLİM ŞENLİĞİ 

Türkiye rüzgâr, güneş, su, jeotermal ener-
ji gibi yenilenebilir enerji kaynakları açı-
sından zengin bir coğrafyaya sahiptir. 
Projemiz ile kırsal kesimde enerjinin öne-
mine dikkat çekmeyi, Kale’nin yenilenebi-
lir enerji potansiyeli konusunda bilinçlen-
dirmeyi hedeflemekteyiz. Hedef kitlemiz 
20.000’i aşkın nüfusu ile genel halk, 3892 
öğrenci, Denizli/Merkez, Beyağaç ve Ta-
vas ilçelerinden gelecek olan misafir katı-
lımcılarımızdır. Böylece projenin etkisi 
sadece Kale ve sadece öğrencilerle 
sınırlı kalmayacaktır.  

3 gün süren şenlikte akade-
misyenler tarafından yapılan 
STEM ve astronomi atölye-
leri, bilim söyleşileri, yarış-

malar, bilim şovları, bilgilen-
dirme stantları, bilim oyunla-
rı, tiyatrolar, deney istasyon-

ları yer almıştır. 
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4006 TÜBİTAK BİLİM FUARLARINI DESTEKLEME PROGRAMI 

Türkiye Bilimsel Teknolojik 

Araştırma Kurumu tarafından 

desteklenen ülkemizde bilim 

kültürünün yaygınlaştırılmasına 

yönelik oluşturulan TÜBİTAK 

4006 bilim fuarlarını destekle-

me programı çerçevesinde ili-

mizde 103 okulda bilim fuarları 

gerçekleştirilmiştir.  

5-12 sınıfta okumakta olan öğ-

renciler öğretim programı çer-

çevesinde ve kendi ilgi alanları 

doğrultusunda belirledikleri ko-

nular üzerine araştırma yapa-

rak araştırmalarının sonuçlarını 

sergileyerek hem kendileri hem 

de izleyiciler için eğlenerek öğ-

rendikleri bir ortam oluşturmuş-

lardır. 
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06 DİĞERDİĞER  
  PROJELERPROJELER  
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eTWİNNİNG 

eTwinning Kalite Etiketi Levhaları ve Sertifikaları Verildi 
 
  Denizli Valisi Hasan Karahan  Avrupa ülkelerindeki okullara ait bir top-
luluk olan eTwinning  portalında Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi alan okul mü-
dürleri ve öğretmenlerine belge verdi. 

  Avrupa’da okul ortaklık-
larının kurulması, bilişim 
teknolojilerinin eğitim 
öğretim faaliyetlerinde 
kullanılmasının yaygın-
laştırılması, öğrenci ve 
öğretmenlerin bilişim 

teknolojilerini  ve  ya-
bancı dili kullanma be-
cerilerinin artırılması 
amacı ile ülkemiz 2009 
yılından bu yana eTwin-
ning Faaliyetlerinin üyesi 
olmuştur.  

eTwinning  Portalına ülke 
genelinde 52.250 okul-
dan 130.092 öğretmen 
kayıt olmuştur. 2017 yılı 
içerisinde eTwinning faa-
liyetleri kapsamında 
6.747 proje gerçekleştiril-
miştir. Bu projelerden 
Okul Bazında; 225’ i Ulu-
sal Kalite Etiketi Levha-
sı (İlimizden  3 
Okul), 212’ si ise Avrupa 
Kalite Etiketi Levha-
sı   (İlimizden  4 
Okul)   almaya hak ka-
zanmıştır. 
 Denizli’de 7 okuldan 7 
Öğretmenin yapmış oldu-
ğu toplam 12 Projenin; 
3 Projesi  Avrupa Kalite 
Etiketi almaya, 9 Proje 
ise   Ulusal Kalite Etiketi 
almaya hak kazandılar. 

 Valilik Makamında gerçek-
leştirilen belge törenine İl Milli 
Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, 
Şube Müdürü İzzet Aydın, eTwin-
ning İl Koordinatörü Emrullah 
Suat Sudan, Avrupa Kalite Etiketi 
Levhası almaya hak kazanan 
okul müdürleri ile Ulusal ve Avru-
pa Kalite Etiketi Sertifikası alma-
ya hak kazanan öğretmenler ka-
tıldı. 

http://denizli.meb.gov.tr/www/etwinning-kalite-etiketi-levhalari-ve-sertifikalari-verildi/icerik/2866
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AİLE AKADEMİSİ PROJESİ NEDİR? 
 

 Aile Akademisi eTwinning Proje-
si – ‘Çocuk Eğitiminde Kritik Dönem 
Okul Öncesi’; okul öncesi öğretmenleri-
nin kendi velileri için düzenleyecekleri 
aile eğitimlerini kapsamaktadır. Projeye 
katılan öğretmenler, velilerinin ihtiyaç 
duydukları konularda düzenledikleri ai-
le eğitimleriyle anne babaları bilinçlen-
direcek ve toplumun temel unsuru aile 
bireylerine erken çocukluk eğitimiyle 
ilgili destek vereceklerdi. 
 
Seminerler “3 4 5 Erken Eğitimi Seç 
Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi" 
Projesi kapsamında T.C. Milli Eğitim 
Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlü-
ğü tarafından hazırlanan sunu üzerin-

den anlatımın yanında soru-cevap yöntemi ve günlük hayattan deneyimlerin paylaşılması 
yoluyla velilerin aktif katılımı sağlanarak devam ettirilmiştir.  

 Ayrıca T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırla-
nan Okul Öncesi Eğitim Programı İle Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi 
(OBADER) içeriğinde yer alan etkinlikler velilere uygulanmıştır.  

Harezmi Eğitim Modeli Şenliği Yapıldı HAREZMİ EĞİTİM MODELİ 

eTWİNNİNG 

 Çocukların teknolojiyi kullanarak nasıl üre-

teceklerini keşfetmelerinin yanında; güvenli, etik 

ve ahlaki değerleri özümseyerek, bilimsel araştır-

ma yöntemleri ile belirlediği süreci, öğretmenleri 

ile değerlendirip güncelleyen yapıda olan Harez-

mi Eğitim Modeli; 2016-2017 öğretim yılında Milli 

Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 

Genel Müdürlüğü tarafından 5 okulda pilot uygu-

lama olarak başlatılmış ve 2017-2018 öğretim yı-

lında da Türkiye genelinde 14 ile yaygınlaştırıla-

rak kapsamı genişletilmiştir. Bu illerden biri de 

İlimiz Denizli olarak belirlenmiştir. 

http://denizli.meb.gov.tr/www/harezmi-egitim-modeli-senligi-yapildi/icerik/2848
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   Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği İlkokulunda eğitim alan öğretmen ve öğrenci-
leri tarafından hazırlanan Harezmi Eğitim Modeli Şenliği Valimiz Hasan Karahan’ın katılımıyla 
gerçekleşti. 

 Harezmi Eğitim Modeli Kapsamında Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği İlkokulu bünyesinden 

9 öğretmen ve 26 öğrencinin katılımıyla 8 Mart 2018 tarihinde başlayan ve 10 haftalık bir ça-

lışma planı doğrultusunda gerçekleştirilen projeler düzenlenen şenlikle katılımcılara sergilendi 

ve büyük beğeni topladı. 

Öğrencilerin hazırladığı çalışmaları tek tek inceleyen 

Valimiz Hasan Karahan öğrencilerden yaptıkları proje 

çalışmaları hakkında bilgi aldı. Öğrenci ve öğretmen-

leri başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan Valimiz 

Karahan emeği geçen herkese teşekkür etti.  

HAREZMİ EĞİTİM MODELİ ŞENLİĞİ YAPILDI 



 

 DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
2018 TEMMUZ BÜLTENİ 31 

OKUMA-YAZMA SEFERBERLİĞİ 

 Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan ve eşleri Hanımefendi Sayın Emi-

ne Erdoğan'ın başlatmış ve gerçekleştirmiş 

oldukları "Okuryazarlık Seferberliği" kam-

panyası kapsamında ilimizde İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü bünyesinde Halk Eğitim Mer-

kezlerinde açılan kursları Valimiz Hasan 

Karahan ziyaret etti.  

 İlimiz 2016 TUİK verilerine göre 

okuma yazma bilenlerin oranı 98,34 

iken okuma yazma bilmeyenlerin oranı 

1,66 olduğu belirtilmiştir.  

Okuryazarlık Seferberliği kapsamında 
2018 yılında 275 kurs açılmış olup, bu-

gün itibariyle 1.717 kişiye ulaşılmış 
olup; kursların açılmasına, 1.ve 2. ka-
deme seviye tespit sınavlarının yapıl-

masına devam edilmektedir. 

Denizli Türkiye’de okuma yazma 
düzeyinde 4.sırada yer almakta-
dır. Son 4 yıllık verilere bakıldı-
ğında 905 kurs açılmış olup bu 
kurslara 4.616 kişi katılmıştır. 
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07 
SEMİNERSEMİNER  

KONFERANSKONFERANS  
YARIŞMALARYARIŞMALAR  
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Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Öğretmenler ile Buluştu 
 
Bilim Seferberliği Denizli’den Başladı 

 

 Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde, YGA’nın (Young Guru Academy) başlattığı bi-

lim seferberliğinde pilot il olarak Denizli belir-

lendi.  

Proje kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığına 

bağlı okullarda bir ilk gerçekleştirildi. Özel ta-

sarlanmış deneylerden oluşan, öğretici ve eğlen-

celi bir bilim seti olan “TWIN Bilim Seti” ilimiz-

de seçilen 30 okula verildi.  Böylelikle 30 pilot 

okuldaki fen derslerinde, TWIN Bilim Setleri 

kullanılmaya başlanacak. Denizli’de başlayan 

seferberlik ile bilim setleri ülke çapındaki tüm 

öğretmenlere ulaştırılması hedefleniyor. 

 

 

 

 

 

 

 

YGA’lı mühendisler tarafından geliştirilen ve ço-

cuklara bilimi sevdirmeyi amaçlayan TWIN Bilim 

Setleri, özel tasarlanmış kendin yap deneylerden 

oluşmaktadır. TWIN Bilim Seti, kolayca birleştiri-

lebilen elektronik bloklar ile karmaşık görünen 

teknolojik cihazların çalışma mantığını anlatır. 

Çocuklar uzak ve ulaşılmaz görünen otonom ara-

ba gibi teknolojileri, TWIN modülleri ve sensörleri 

ile kendileri üretip, nasıl çalıştığını kolayca anlayabilirler. Bu sayede çocuklarda özgü-

ven ve inovasyon odaklı bakış açısı gelişiyor. 

 Ünlü yazar ve psikolog aynı zamanda 

YGA Danışma Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. 

Doğan Cüceloğlu  “Çocuklara bilimsel bakış 

açısı kazandırmak, bilimi sevdirmek ve sağ-

lıklı öğretmen - öğrenci ilişkisi” konularında 

sabah ve öğle-

den sonra ol-

mak üzere il-

ham veren se-

anslar gerçek-

leştirdi. 

Özgür Zihinler,  

Özgün Deneyler,  

Özgüvenli Bireyler 
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Sorunumuz Kaliteli Evlilik mi? Boşanmak mı?” Semineri Verildi 

Denizli İlinde görev yapan reh-

ber öğretmenlere yönelik “Soru 

(ve/veya) –Sorunumuz Kaliteli 

Evlilik mi? Boşanmak mı?” se-

mineri Prof. Dr. Hürol Fışıoğlu 

tarafından verildi. 

DENİB (DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ) ‘‘İNOVATİF FİKİRLER YARIŞMASI’’ PROJESİ 

  
 Türkiye'de inovasyon bilincinin genç 
nesillere aktarılması amacıyla Denizli İhracat-
çılar Birliği tarafından ve Denizli İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “İnovatif 
Fikirler Yarışması Projesi” yapılmıştır. 
 
 Projenin amacı; yenilikçi, özgün fikir ve 
projeler ile farklı yaş gruplarının yaratıcılıkla-
rını ön plana çıkarmak, keşfedilmemiş ve sa-
dece fikir aşamasında kalmış projeleri tespit 
ederek hayata geçirmektir. Üç yıldır gerçek-
leştirmekte olduğumuz bu proje ile Denizli ve 
Türkiye’nin inovasyon yolculuğunda çocukla-
rın ve gençlerin fikirleri geliştirilip Denizli sa-
nayisine katkı sağlayacak ürüne dönüştürebi-
lecekleri platformların hazırlanması da hedef-
lerimiz arasındadır. 
 
 İl genelinde, ilkokul – ortaokul ve lise 
eğitimini görmekte olan öğrenciler arasında 
fikir tabanlı yarışma düzenlenmiştir. Her 3 
eğitim kademesinden (ilkokul-ortaokul-lise) 
okullarımıza yaklaşık 1000 başvuru yapılmış-
tır. Okullarımızda kurulan komisyonlar tara-
fından ön eleme gerçekleştirilmiştir. Ön ele-
meler sonucunda 320 başvuru bir üst komis-
yon tarafından değerlendirilmek için seçilmiş-
tir. 

 

 Bunlardan her eğitim kademesinden 10 
ar tane asil 5 er tane yedek olmak üzere top-
lam 45 proje finale kalmıştır. 
 

 DENİB ‘‘İnovatif Fikirler Yarışması’’nda 
finale kalan 45 proje 14 Nisan 2018 Cumarte-
si Günü Büyükşehir Belediyesi Kongre ve 
Kültür Merkezinde sergilenmiştir. Bu 45 proje 
içerisinde her kademeden dereceye giren ilk 
3 proje belirlenerek ödülleri sahiplerine veril-
miştir. 
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BİLGİ YARIŞMASI YAPILDI 
 
 Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür 
Vakfı tarafından 7-11 Mayıs 2018 tarihleri 
arasında “7. Sınıflar Arası Bilgi Yarışma-
sı” düzenlendi. 
  
 Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür 
Vakfı tarafından düzenlenen yarışmaya 
Merkezefendi İlçesinden 19, Pamukkale 
İlçesinden 26 olmak üzere toplam 45 okul 
katıldı. 

BİLGİ YARIŞMASI YAPILDI 

DOÇEV Resim Yarışmasında  
Dereceye Giren Öğrenciler 
Ödüllendirildi 
 
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Denizli Çevre ve Şe-
hircilik İl Müdürlüğü ile DOÇEV (Doğa ve Çevre Vakfı-
nın düzenlemiş olduğu resim yarışması gerçekleştirildi. 
Cafer Sadık Abalıoğlu Vakfında gerçekleştirilen resim 
yarışması; ilkokul öğrencileri için “Su ve Yaşam”, ortao-
kul öğrencileri için “Atık Yönetimi ve Yaşam”, lise öğ-
rencileri için “Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam” yarış-
ma konuları üzerinde yapıldı. 
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U 
lusal ve Uluslararası Yarışmalarda Dereceye 
Giren aralarında dünya şampiyonu da bulun-
duğu  225 öğrenciye Valimiz Hasan Kara-
han’ın da katılımıyla gerçekleştirilen tören ile 

ödülleri verildi. 
 Valilik Konferans Salonunda düzenlenen törene; 
Valimiz Hasan Karahan, Denizli Milletvekili Şahin Tin, 
11 'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Vekili 
Piyade Albay Bilal Öztürk, Merkezefendi Kaymakamı 
Şükrü Görücü, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Bal-
cıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma 
Komutanı Metin Düz, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut 
Oğuz, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul yöneticileri ve 
dereceye giren öğrenciler katıldı. 

ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIŞMALARDA 
DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ 



 

 

Demokrasimize ve bütünlüğümüze kast eden hain 
girişimin önlenmesi uğrunda kendilerini feda 
eden şehitlerimizi hürmet ve rahmetle anıyor,  

 
15 TEMMUZ  

DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK   
gününü kutluyoruz. 


