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neye atmaktadır. 

Kitap teslim ve 

iade işlemi de 

dâhil kütüphane 

tamamen öğren-

cilerimizin so-

rumluluğu altın-

dadır. Mahalle 

Eğit imde iy i  örnekler  

  BİLGİ  EKRANI  

OKUL KORİDORU KÜTÜPHANEYE 

 

 

75. Yıl Ortaokulunda 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı içinde okulda 

görevli idareci ve öğretmenlerin gayretleri ile koridorlar kütüphaneye 

dönüştürüldü .Tamamen öğrenci merkezli düşünülerek hazırlanan 

kütüphanemizde yaklaşık 3500 kitap bulunmaktadır. Öğrencilerimiz 

teneffüste adımlarını okul koridoruna değil kendilerine ait kütüpha-

Bir 

Okul 

öğretm

eni ve 

idareci

si 

kadar 

okuldur
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 Ekranda duyuru, sınıflara ait 

resimler, ayın öğrencileri, değerler 

eğitimine yönelik kısa filmler, yılla-

ra göre başarı durumları, SBS, 

TEOG ve PYBS sonuçlarına ait 

veriler, çeşitli yarışmalarda derece-

ye giren öğrenciler, çeşitli sosyal 

ve kültürel faaliyetlere ait görseller, 

personel, nöbetçi öğretmen gibi 



      Öğrencilerde sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir kişilik oluşturmak, “iyi insan”, “iyi vatandaş ” olmalarını sağ-

lamak;  bilgi, beceri, tutum, davranış ve alışkanlıklar kazandırıp, onların toplumsal değerlere karşı aidiyet 

duygularını ve özgüvenlerini geliştirerek başarılarının artırılması amacıyla ‘’Değerlerimi Yaşıyorum Proje-

si’’ Kasım 2015 - Mayıs 2016 tarihleri arasında İl genelindeki bütün ilkokul, ortaokul ve liselerde yürütül-

mektedir. Okullarımızın proje kapsamında yaptıkları faaliyetler kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları 

tarafından desteklenmektedir. Bu bağlamda okullarımız yarışmalar, geziler, konferanslar, kariyer günleri, 

drama çalışmaları ve çeşitli etkinlikler yapmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan  

‘’bitlisarge.meb.gov.tr/degerleregitimi ‘’ web  sitesine bütün çalışmalara ait veri girişleri okullarımızca yapıl-

maktadır.  Projenin izleme ve değerlendirilmesi proje koordinatörlüğünü yürüten İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Ar-Ge birimi tarafından yürütülmektedir. 

Projenin kazanımlar ı  

        

Sürekli değişen ve 

gelişen çağa ayak 

uydurabilmenin en 

doğru ve güvenilir yolu 

"Eğitim’’dir.  
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                                       DEĞERLERİMİ YAŞIYORUM PROJE TAKVİMİ 

  

AY DEĞERİN KONUSU PROJENİN KAPSAMI 
UYGULAMA METOD-

LARI 
  KASIM 

2016 
Hoşgörü ve Sabır 

Bitlis İl ve İlçelerindeki Tüm İlkokul, Or-

taokul ve Liseler 

  

Kitap Okuma Çalışmaları, 

Rol Modellerinin Getiril-

mesi, 

Konferanslar, 

Sportif Faaliyet, 

 Tiyatro Gösterileri, 

Karikatür Yarışmaları 

Şiir, Öykü Yarışmaları 

Halk Oyunları Ve Müzik 

Yarışmaları 

Geziler 

 Film İzleme Etkinlikleri 

 Drama, Oyun 

Kariyer Günleri 

ARALIK 

2016 
Özgüven, Azim ve Çalışkanlık 

Bitlis İl ve İlçelerindeki Tüm İlkokul, Or-

taokul ve Liseler 

OCAK 2016 Empati ve İletişim 
Bitlis İl ve İlçelerindeki Tüm İlkokul, Or-

taokul ve Liseler 

ŞUBAT 2016 
Paylaşma, Fedakârlık ve Yar-

dımseverlik 

Bitlis İl ve İlçelerindeki Tüm İlkokul, Or-

taokul ve Liseler 

MART 2016 Doğruluk ve Tutarlılık 
Bitlis İl ve İlçelerindeki Tüm İlkokul, Or-

taokul ve Liseler 

NİSAN 2016 Adalet ve Eşitlik 
Bitlis İl ve İlçelerindeki Tüm İlkokul, Or-

taokul ve Liseler 

MAYIS 2016 
Kültürel Değerlerimiz 

(vatanseverlik) 

Bitlis İl ve İlçelerindeki Tüm İlkokul, Or-

taokul ve Liseler 

  



STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI  
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2013/26 nolu genelge doğrultu-

sunda çalışmalarına başlanan 2015-

2019 Stratejik Plan Aralık 2014’te bitiril-

miş olup bakanlığın kendi planını yayın-

laması beklenmiştir. Bakanlığımız Ocak 

2015 tarihinde yeni bir takvim hazırlayıp 

bizlere iletmiştir. Çalışmalar bu takvim 

etrafında şekillendikten sonra bakanlık 

Eylül 2015 tarihinde planını yayınlayınca 

planımızı tekrardan gözden geçirdik. Ba-

kanlığın planı iller için üst politika belgesi 

niteliği taşıdığından düzenlemeler bu 

çerçevede yapıldı. Stratejik Planlama 

Üst Kurulu’nun onayına sunulan planı-

mız için daha sonra valilik oluru da alına-

rak müdürlüğümüzün web sayfasında 

İl planının yanında ilçe, okul ve kurumların planlama çalışmaları bakanlığın takvimi ışığında tamam-

lanmıştır. Okul ve kurumlardan gelen talepler doğrultusunda ilçelerde, okul ve kurumlarda stratejik planlar-

dan sorumlu personellere Ar-Ge Birimi ASKE Ekibi tarafından eğitim verilmiştir. Koordineli çalışma netice-

sinde karşılaşılan güçlüklere çözüm bulunup planlar nihai şeklini almıştır. 



Destek leme yet işt i rme kurslar ı  
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İL İLÇE SAYI 

BİTLİS ADİLCEVAZ 212 

AHLAT 229 

GÜROYMAK 289 

HİZAN 192 

MERKEZ 383 

MUTKİ 206 

TATVAN 441 

TOPLAM 1952 

İL İLÇE SAYI 

BİTLİS ADİLCEVAZ 2455 

AHLAT 3591 

GÜROYMAK 4702 

HİZAN 2771 

MERKEZ 6615 

MUTKİ 2507 

TATVAN 7853 

TOPLAM 30494 

SINIFLARA ATANAN ÖĞRETMEN SAYILARI 

KURS MERKEZLERİNE BAŞVURU ÖĞRENCİ SAYILARI - İL GENELİ  



                Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl ilk kez uygulamaya soktuğu Örgün ve Yaygın Eğitimi Destek-

leme ve Yetiştirme Kursları her ilde olduğu gibi ilimizde de büyük bir ilgi görmüştür. Milli Eğitim Bakanlı-

ğı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekle-

me ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında ilimizde bulunan tüm okul yöneticilerine konu ile ala-

kalı gerekli bilgilendirme toplantıları yapılarak, okul idarecilerine Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının 

önemi anlatılmıştır. Okul idarecilerinden de öğretmenlere, öğrenci ve öğrenci velilerine konunun önemi-

nin anlatılarak bilgilendirmelerin gecikmeye meydan vermeyecek şekilde yapılması istenmiştir. Sisteme 

girişlerin zamanında yapılabilmesi için okul idarecileri,öğretmenler ve öğrenciler belirli periyotlarla bilgi-

lendirilmişlerdir. 

                 Yapılan bilgilendirmeler sonucunda Yönergede belirtildiği üzere ilimizde Destekleme ve Ye-

tiştirme Kursları Ekim ayında başlamıştır. Başlayan kursların takibi bizzat İl Milli Eğitim Müdürü, Müdür 

Yardımcıları ve Şube Müdürleri tarafından okullar ziyaret edilerek yapılmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlü-

ğü AR-GE Birimi tarafından da kurslar düzenli olarak takip edilerek kursların verimli bir şekilde yürüme-

si için gerekli tedbirler alınmaktadır. İlimizde Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında sınıflara 

atanan öğretmen sayıları ile kurs merkezlerine başvuran öğrenci sayıları tablo halinde aşağıda gösteril-

Yet iş t i rme destek leme kurs lar ı  
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Projenin  1.3, 1.4, 1.5, 1.6 nolu faaliyetleri kapsamında yapılacak 

olan kapasite geliştirme eğitimlerinden  birincisi ve ikincisi tamamlandı. Faaliyet 

kapsamında yeni göreve başlayan  100 öğretmen HEM, RAM ,ÇATOM Personel-

leri YBO Öğretmen ve idarecileri ile Yerel aktörlere İletişim , mesleki rehberlik ko-

nularında eğitimler verildi. Eğitimlerin ardından ilde 100 kişilik il ziyaret ekipleri ku-

rularak aile ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Böylece okula devam etmeyen kız ço-

cukları okula kazandırıldı. Proje 2016 yılı sonuna kadar devam edecek. 

KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR... 
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 ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ OKULA DEVAM ORANLARININ ARTTIRILMASI  PROJESİ  
 



 

P r o j e m i z 

ile engelli-

lere yönelik 

i s t i h d a m 

olanaklarının arttırılmasını ve bu alanda 

çalışan personelin ve engellilere yönelik 

iş imkanlarının arttırılması yönünde çalı-

şılmasına çalışılacaktır. Aynı zamanda 

engelli bireyler ile ileriki iş hayatlarında 

çalışacak mesleki eğitim öğrencilerinin 

engellilerin topluma kazandırılması ve 

engellilerin çalışmalarında yapacakları 

uygulamaları görme fırsatı yakalamaları 

için ve ilerideki iş hayatlarında bu uygu-

lamaları kullanmalarını sağlanması 

amaçlanmıştır. Bu Proje kapsamında 

MESLEKİ  EĞİTİMDE KALİTENİN ARTTIRILMASI  PROJESİNİN AÇILILI  VE 

BASINA TANITIMI  YAPILDI  
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- Engelli ve Yaşlı Bakımı alanında, mesleki eğitim öğrencilerinin yeni 

pratikler edinmesi 

- Avrupa Birliği'nde uygulanan uygulamaların Türkiye'deki uygulamalara 

göre iyi ve kötü yönlerinin görülmesi 

- Engellilere yönelik iş imkanlarının arttırılması ve engelli bireylerin top-

luma dahil edilmesinde yenilikçi uygulamaların yapılması 

- Engelli bireylerin eğitimiyle uğraşan personelin çalışmalarında yenilik-

çi methodları uygulamaları 

- Yaşlı Bakımı alanındaki personelin çalışmalarında yenilikçi methodla-

rın ve uygulamaların uygulanmasını gözlemlemeleri ve edindikleri de-

neyimleri kurumlarına getirerek, Yaşlı bakımı alanında farkındalık yarat-

Sayfa 11 

 



Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

Yetişkin Eğitimi Proğramı kapsa-

mında sunulan Öğrenci Koçluğu 

Projemiz Ulusal Ajans tarafından 

kabul edildi. Proje kapsamında 5 

personel yurt dışı eğitim faaliyeti-

ne katılarak yereldeki çalışmalara 

destek olacaktır. Böylece öğrenci 

ve velilere yönelik rehberlik faali-

yetlerinin de kalitesi arttırılmış ola-

Dezavantaj l ı  öğrenci lere yönel ik  öğrenci  koçluğu  projesi  

İ Ç  Y A ZI B A ŞL IĞ I  
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Bitlis Valiliği il planlama ve koordinas-

yon birimi ile Müdürlüğümüz arge proje-

ler biriminin ortaklaşa gerçekleştirdiği 

çalıştayda ilin yatırım alanları ile ilgili 

mevcut durum analizleri sorunlar ve 

çözüm önerileri üzerinde duruldu. Her 

kurum ve sektörden katılımcıların yer 

aldığı çalıştayda altı masa atrafında 

çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonunda-

ki gurup sunumları ve yatırım alanlarına 

ilişkin projeler hazırlandı. 3 gün yoğun 

gündemle süren çalıştay sonunda katı-

lımcılara katkılarından dolayı teşekkür 

belgeleri verilerek sonuç bildirgesi Ha-

Bit l is  i l i  ya t ı r ım a lan ları  çal ış tayı  geniş  kat ı l ımla  gerçek leşt i r i ld i  

Arge pro je ler  b ir imiçal ış tayda teknik  destek  ek ib i  o larak görev a ld ı  

İ Ç  Y A ZI B A ŞL IĞ I  
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  Erasmus Plus Okul Eğitimi programı alanında  kabul elen projelerimizden biri olan  Özel gereksinimli 

ve Dezavantajlı Öğrencilerinin  Sosyokültürel ve Eğitimsel Dahiliyeti projesi Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğümüz 

konsorsiyumunda sosyokültürel anlamda dezavantajlı yerleşim yerlerinden seçilmiş ve yatılı bölge okulları-

mızın da arasında olduğu on okulumuzun ortak olduğu bir projedir. Bu proje kapsamında ortak bulunan 

okullarımızdan öğretmenlerimiz İtalya, İspanya, İrlanda, Fransa, İngiltere olmak üzere toplam beş ülkede ” 

Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerin Eğitimi: Stratejiler ve Araçlar” kursu ve “Dezavantajlı Grupların Sos-

yokültürel ve Eğitimsel Dahiliyetlerinde  Temel Yeterlilikler” kursunu alacaklardır. Bu hareketliliğe toplam 26 

personel katılacaktır.  

 Avrupa ülkelerinde bu kursları alan öğretmenlerimiz yereldeki çalışmalarında  edindikleri yeni bilgi 

Özel  gereksin iml i  ve  dezavanta j l ı  öğrenci ler in  sosyokül türe l  ve eğ i t imsel  dah i l iyet i  p ro jes i  

Özel gereksinimli 

Çocuk; Çeşitli 

nedenlerle,bireysel 

ve gelişim özellikleri  

ile eğitim 

yeterlilikleri 

açısından 

akranlarından 

beklenilen düzeyde 

anlamlı farklılıklar 

gösteren çocuktur. 
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ROMA PARİS 

 

BİTLİS 



Bu yazı 150-200 söz-

cükten oluşabilir. 

Bülteninizi reklam aracı 

olarak kullanmanın ya-

rarlarından biri basın 

açıklaması, pazar araş-

tırması ve rapor gibi 

diğer pazarlama malze-

melerinin içeriğini yeni-

den kullanabilmenizdir. 

Bülteninizi dağıtmanın 
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Toplam 8500 kilometrelik alana sahip olacak olan Bitlis Nemrut süphan jeoparkı eşi ve benzeri gö-

rülmemiş doğa harikası manzara yol sistemleri jeosit alanları ve endemik bitki çeşitliliği ile türizm 

cenneti olmaya aday bir bölge. 2017 yılına kadar UNESCO Kültürel miras olarak koruma  altına 

Süphan Dağı ve Hemen eteğinde bulunan Aygır gölü ayrı bir güzellik katmaktadır. Dağ sporları için 

çok uygun olan süphan dağı zirvesindeki kalıcı karlarla dağcıların ilgisini çekmektedir. 

NEMRUT SÜPHAN JEOPARK PROJESİ  




