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EĞİTİM EYLEM PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ

Giriş ve Yönetici Özeti
Raporun Amacı ve Kapsamı

^ĂŵƐƵŶ ^ĞŬƚƂƌĞů Eylem Planı çerçevesinde hazırlanan Eğitim Eylem Planı; Hükümetimiz, Millî Eğitim
Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2023 vizyonuna uygun olarak kısa ve orta vadede eğitim
alanında belirlenen stratejik hedeflerin Samsun ilinde uygulamaya dönüştürülŵĞƐŝŶĞ ǇƂŶĞůŝŬ ďŝƌ
ƌĂƉŽƌĚƵƌ͘
Hem Karadeniz bölgesinin en fazla nüfusa sahip şehri olması hem ekonomik gelişmişlik düzeyi hem de
Türk tarihindeki yeri itibariyle önemli bir yere sahip olan Samsun’un eğitim alanında da bulunduğu orta
sıralardan daha üst noktalara ulaşması için alınacak önlemleri ve atılması gereken adımlara bu raporda
yer verilmeye çalışılmıştır. Eylem planının ilk bölümünde güncel verilerden de faydalanılarak Samsun’un
eğitim alanındaki durumu hem niceliksel hem de niteliksel boyutlarıyla ortaya koyulmuştur. Verilerden
yola çıkarak yapılan bu inceleme sonucunda son yıllarda Samsun Maarif hareketi gibi il bazında yapılan
çalışmalarla eğitimin kalitesini artırmaya yönelik önemli girişimlerde bulunulduğu, okullaşma, eğitimͲ
öğretimin kalitesinin artırılması ve il çapında okuma yazma oranlarının artırılması noktasında önemli
gelişmeler sağlandığı gözlemlenmiştir. Bu gelişimin devamının sağlanması ve hedeflerin gerçekçi ve
uygulanabilir projelerle yürütülmesi açısından hazırlanan eylem planının önemli olduğu
düşünülmektedir. Ayrıca hazırlanan eylem planı Samsun İl MEM’nce hazırlanacak olan 2019ͲϮϬϮϯ
stratejik planı içinde önemli bir kaynak olma özelliğine sahiptir.
Eylem planı hazırlanırken Samsun il genelindeki 17 ilçede eğitimle ilgili olduğu düşünülen birçok paydaşa
ulaşılarak hazırlanacak eylem planının olabildiğince geniş bir kitleyi kapsaması sağlanmıştır. Hazırlanan
eylem planı her ne kadar eğitim boyutunu ön plana alsa da değişik sektörlerden katılımcıların da
iştirakleriyle daha geniş bir yeůƉĂǌĞĚĞ ŐƺǀĞŶůŝŬƚĞŶ͕ ŝƐƚŝŚĚĂŵĂ͖ ĂŝůĞ ǀĞ ƐŽƐǇĂů ƉŽůŝƚŝŬĂůĂƌĚĂŶ͕ ŐĞŶĕůŝŬ
hizmetlerine kadar pek çok alanda öneriler sunulması sağlanmıştır. Öğretmeni, velisi, STK yöneticisi, okul
müdürü, ilçe MEM’ne kadar her kesimden katılımcının görüşleri doğrultusunda hazırlanan Samsun
Eğitim Eylem Planınında yer alan performans göstergelerinin hayata geçirilmesi durumunda Samsun
ilinin eğitim alanında 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaşacağı düşünülmektedir.

zƂŶƚĞŵǀĞdĞŵĞůƵůŐƵůĂƌ

sĞƌŝ ƚŽƉůĂŵĂ ƐƺƌĞĐŝŶĚĞ ƂŶĐĞůŝŬůĞ ϭϬ yıllık kalkınma planı, orta vadeli program, 65. Hükümet Programı,
Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi, MEB ve İl MEM stratejik planları gibi temel kaynaklar taranarak eylem
planı için ön hazırlık yapılmıştır. Samsun Sektörel Eylem Planı Eğitim Bölümü veri toplama süreci çeşitli
çalıştaylar ve bu çalıştaylarda uygulanan nitel araştırma yöntemlerinden Odak Grup Görüşmesi yoluyla
yürütülmüştür.
Bu amaçla 2’si Samsun Merkez’de İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Sektör Temsilcileriyle; 17’si Samsun’un
ƚƺŵ ŝůĕĞůĞƌŝŶĚĞ ilçe şube MEM’leri; resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve lise müdürleri; resmi ve özel
anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri;okul aile birliği temsilcileri, STK temsilcileri ve kurum
temsilcileri (Aile ve Sosyal Politikalar İl Md, Gençlik ve Spor İl Md., Emniyet Md., Belediye temsilcisi,
Sendika temsilcileri) katılımıyla toplam 19 çalıştay ve odak grup görüşmesi yapılmış toplantılara toplam
456 kişi katılmıştır.
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Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak MEB’nın eğitim ve öğretim sisteminin sorun ve gelişim
alanlarına uygun olarak 3 temada 22 temel başlık altında toplanmıştır.
•

Eğitim ve Öğretime Erişim
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Eğitim ve Öğretimde Kalite
•
•
•
•
•

•

Okul öncesi eğitimde okullaşma
Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun eğitime erişimi
Bazı okul türlerine yönelik olumsuz algı
,ĂǇĂƚboyu öğrenmeye katılım
Hayat boyu öğrenmenin tanıtımı
Öğrencilere yönelik oryantasyon faaliyetleri
Zorunlu eğitimden erken ayrılma
Taşımalı Eğitim
Yurt ve pansiyonların doluluk oranları

ůĞŬƚƌŽŶŝŬĚĞƌƐŝĕĞƌŝŬůĞƌŝ
Eğitimde ve öğretim süreçlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı
Öğretim programı geliştirme süreci ve etki analizi
KŬƵŵĂŬƺůƚƺƌƺ
Üstün yetenekli öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim hizmetleri

<ƵƌƵŵƐĂů<ĂƉĂƐŝƚĞ
•
•
•
•
•
•
•
•

İkili eğitim, kalabalık sınıflar ve birleştirilmiş sınıf uygulaması
Okul ve kurumların fiziki ve teknolojik kapasitesi ve donatımı
Eğitim, çalışma ve sosyal hizmet ortamlarının kalitesi
Ödenek dağıtım kıstasları ve ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı
Alternatif finansman kaynakları ile ulusalve uluslararası fonların etkin kullanımı
Okul ve kurumların bütçeleme süreçlerindeki yetki ve sorumlulukları
Hizmet içi eğitim kalitesi ve uzaktan hizmet içi eğitim uygulamaları
Okul aile birlikleri ve ailelerin katılımı

Bu temalar altında 28 Eylem ve bu eylemlere uygun olarak performans göstergeleri oluşturularak eylem
planı hazırlanmıştır.
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SAMSUN İLİ EĞİTİMz>DW>E/;ϮϬϭϴͲϮϬϮϯͿ

Giriş:

Samsun'un Eğitim Tarihi
Canik Sancağındaki EğitimͲÖğretim Kurumları: Canik Sancağı͕ Osmanlı topraklarına katılmadan önceki
dönemlerde bir ara Hıristiyanların kültür ve eğitim merkezlerinden birisi olmuştur. Bölge, Müslümanların
eline geçtikten sonra ve özellikle Osmanlıların yönetimindeyken eğitimͲöğretim de belli bir geleneğin
devamı şeklinde olmuştur. Bilindiği gibi bu gelenek klasik medrese eğitimidir.
Medreseler, Temel Eğitimin birinci basamağından yükseköğretimin son basamağına kadar olan eğitimͲ
öğretimi kapsar. Bunlar, Klasik Dönemin her tür ve düzeydeki örgün eğitim kurumları olup o ŐƺŶƺŶ
şartlarında alternatifleri yoktur. Ancak 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'ndeki yenileşme
hareketleri döneminde gerek program gerek şekil ve gerekse içerik yönünden medreselere karşı
alternatif eğitimͲöğretim kurumları ortaya çıkmıştır. Daha çok Batı standartlarına göre kurulup faaliyet
gösteren bu okullar, önceleri devletin başkenti İstanbul'da, daha sonra da taşra kentlerinde yayılmaya
başlamışlardır.
Canik Sancağında Bulunan Temel Eğitim Kurumları: Bilindiği gibi Osmanlılar’da Temel Eğitimin ďŝƌŝŶĐŝ
kademesi, önceleri Sıbyan Mektepleri adı altında örgütlenmişken yenileşme hareketlerinden sonra
Sıbyan Mekteplerinin yanında "İptidailer" de kurulmaya başlanmıştır.
Osmanlı'nın kuruluş ve yükseliş döneminde diğer kurumlarda olduğu gibi Sıbyan MektĞƉůĞƌŝŶĚĞ ĚĞ
kaliteye önem verilmiştir. Fakat sonraları diğer kurumlarda olduğu gibi Sıbyan Mekteplerinde de
yozlaşma başlamış ve gittikçe fonksiyonlarını yitirmişlerdir. Tanzimat'tan sonraki gelişmelerde ise Temel
Eğitimin çağdaşlaştırılması amacıyla "İptidailerin" kurulduğunu görüyoruz. İptidailerdeki eğitimͲöğretim
ΗhƐƵůͲi Cedide"(Yeni Usul) adı altında yürütülmüştür. 19. yüzyıla kadar Temel Eğitim Kurumu görevini
yerine getirmiş Sıbyan Mektepleri çoğu kez bir caminin veya mescidin yanı başında inşa edilmiş bir
odadan ibaretti. Amaçları, Müslüman çocuklara okumaͲyazma öğretmek, KuranͲı Kerim'i ezberletmek,
dinî bilgiler vermek ve kısmen de matematik kavratmak olan sıbyan mekteplerinin sayılarını verirken
normal mekânların dışında camilerin ve mescitlerin eklentileri gibi gözüken ama aynı görevi yerine
ŐĞƚŝƌĞŶǇĞƌůĞƌŝĚĞŚĞƐĂƉĞƚŵĞŬŐĞƌĞŬŝƌ͘
Sıbyan mektepleri ve iptidailerle ilgili sağlıklı resmî bilgilerimiz 19. yüzyılda devlet tarafından çıkarılmaya
başlanan Salnamelere dayanmaktadır.
Canik Sancağı'nda Bulunan Rüştiyeler (Ortaokullar): Rüştiyeler Tanzimat arifesinde II. Mahmut
döneminde sıbyan mekteplerine yönelik yapılması düşünülen ıslah çalışmaları sonucu açılmıştır.1845
yılında toplanan Muvakkat Maarif Meclisi tarafından rüştiyeler, Darülfünun'a öğrenci yetiştiren okullar
olarak kabul edilmiştir.1869 Nizamnamesi yeni hükümler getirdikten sonradır ki rüştiyeler hızla bütün
illerde açılmaya başlanmıştır.
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1869 Trabzon Vilayeti Salnamesi‘ne göre Samsun'un merkezinde 43 öğrencisi bulunan 1 rüştiye varken
ďƵ sayı 1871'de Samsun (Merkez) dâhil olmak üzere Çarşamba, Bafra ve Ünye'de birer olmak üzere
toplam 4 rüştiyeye çıkmıştır. 1876 yılında Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde bulunan rüştiye sayısı 384
olup bunların 6'sı 207 öğrencisi ile Samsun'da eğitim veöğretim vermekteydi.
İdadiler:1869 yılında kurulması öngörülen; ancak 1873'te açılabilmiş olan idadilerin, 1906 yılında askerî
ve özel idadiler dâhil olmak üzere ülke genelinde toplam sayıları 109'a çıkmış olup bu tarihe kadar
Samsun' da (Canik) açılmış yalnız 1 idadi vardır.
Samsun'da Cumhuriyet Öncesi Temel Eğitim:15. yüzyılın birinci yarısında bütünüyle Osmanlı Devleti'nin
egemenliğine girmiş bulunan Samsun'daki eğitimͲ öğretim her yönüyle Osmanlı (MüslümanͲdƺƌŬͿ
geleneğinin etkisinde gelişmiştir. ZamaŶyönünden gerilere gidildikçe eğitimͲöğretimin nicelik ve niteliği
hakkında bilgimiz azalsa bile yine de son yüzyıllarla ilgili yeterince bilgiye ulaşılabilmektedir.
Samsun'da Cumhuriyet Öncesi Ortaöğretim:1872 tarihli Trabzon Vilayeti Salnamesi‘ne göre ^ĂŵƐƵŶΖƵŶ
merkezinde 1 adet rüştiye mektebi (ortaokul) vardır.1903 tarihli Maarif Salnamesi‘ne göre ise biri kız
olmak üzere 2 adet rüştiye mektebi bulunmaktadır. Yine aynı tarihli salnameye göre bir de idadi
bulunmaktadır. Ayrıca bu tarihlerde yine Samsun'un merkezinde özel 1 idadi bulunmaktadır.1905–ϭϵϬϲ
eğitimͲöğretim yılında ülke genelinde 109 adet idadi mektebi (okulu) bulunmakta olup biri özel olmak
ƺǌĞƌĞŝŬŝƐŝ^ĂŵƐƵŶΖƵŶŵĞƌŬĞǌŝŶĚĞĚŝƌ͘
Merkez ve Vilayet Maarif Teşkilatı: ϭϴϲϵ ƚĂƌŝŚůŝ DĂĂƌŝĨͲŠ hŵƵŵŠǇĞ ve 1870 tarihli İdareͲŝ hŵƵŵŝǇĞ
Vilâyet Nizamnamelerinin yapılmasını gerektirdiği Maarif Müdürlükleri ve Maarif Meclisleri teşkilatına
1881 yılına kadar başlanılamamıştır. Maarif Nezareti'nden bu işe dair yapılan 25 ZĞĐĞƉ ϭϮϵϵ ;DŝůĂĚŝ
ϭϴϴϭͿƚĂƌŝŚůŝƌĞƐŵŠďŝƌŝůĂŶĚĂ͕Η,ĞƌƚĂƌĂĨĕĂĞŵƌͲi maarifin intişar ve terakkisi evlâdͲŠĂŚĂůŝŶŝŶƚĞƐŚŝůͲŝŚƺƐŶͲ
i talim ve terbiyeleri maksadı hayır mirsadına bu kerre dahi devletçe bir büyük fedakârlık icrasilevilâyâtͲŝ
şahaneye birer maarif müdürü ve maiyetlerine birer de müfettiş tayin olunmuş ve peyderpey tâyin
edilmekte bulunmuş olduğu bildirilmiştir. 27 Rebiyülevvel 1299 tarihine rastlayan 4 Şubat 1882'de
vilâyâta birer Maarif Müdürü ve maiyetlerine de müfettişler tayini karargirolmağla..." Sivas ve Van
DĂĂƌŝĨ DƺĚƺƌůĞƌŝŶĞ ilk tayinler yapılmıştır. Bu sırada Maarif Müdürlerinin reisliği altında vilayet
merkezlerinde birer de Maarif Meclisi teşkil edilmiştir.1896 tarihinde Samsun'da 'MaarifͲŝDŝůůŠǇĞΖƂƌŐƺƚƺ
kurulmuştur. MaarifͲi Millîye örgütü müdürlüğüne ise Ali Bey getirilmiştir.1910 yılında Samsun bağımsız
mutasarrıflık haline getirilmiş ve Samsun'da Maarif Müdürlüğü ilk defa oluşturulmuştur. Samsun' un ilk
Maarif Müdürlüğü'ne ise Alâattin Bey getirilmiştir.
ϭϵϮϯ–1924 eğitimͲöğretim yılında Samsun'da toplam 68 okul, 160 öğretmen ve 4.471 öğrenci vardır.
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MEVZUAT ANALİZİ

ϮϬϭϴͲ2023 Samsun ili Eğitim Stratejik Eylem Planı hazırlama çalışmaları çerçevesinde ilgili öğretim üyesi
ǀĞ DŝůůŠ Eğitim Müdürlüğü çalışanlarıyla aşağıdaki belgeler incelenmiş ve eylem planının ana yapısı
oluşturulmuştur.
•

Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Plânlama Kılavuzu‐DPT

•

ƺǇƺŵĞ^ƚƌĂƚĞũŝƐŝ

•

Avrupa’da Eğitime Dayalı Temel Veriler

•

ŝůŐŝdŽƉůƵŵƵ^ƚƌĂƚĞũŝƐŝ

•

10. Ulusal Kalkınma Planı

•

KƌƚĂsĂĚĞůŝWƌŽŐƌĂŵ

•

65. Hükümet Programı

•

Avrupa’da Öğretmen Eğitiminde Kalite Güvencesi

•

Mesleki ve Teknik Eğitim Eylem Planı

•

Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi

•

TÜBİTAK VİZYON: 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu

•

Kalkınma Planı ve Eğitim Özel İhtisas Komisyon Raporu

•

Millî Eğitim Strateji Belgesi

•

DEB Eğitim ve Öğretim Sisteminin Sorun ve Gelişim Alanları Hedef Belgesi

•

DƺƚĕĞZĂƉŽƌƵ

•

Millî eğitim ile ilgili mevzuat

•

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 652 Sayılı KHK

•

Millî Eğitim Temel Kanunu

•

^ĞŶĚŝŬĂůĂƌ<ĂŶƵŶƵ

•

Ayrıca ĞǇůĞŵ planlama hazırlık çalışmalarında Millî Eğitim Müdürlüğümüzün malî kaynakları da

göz önünde bulundurularak kontrollü bir süreç yönetimi sağlanmıştır. 
<E>Z<hZh>h<ZZ>Z/Ͳ<EhE>ZͲTÜZÜKLER YÖNETMELİKLER
Ƶ ďƂůƺŵĚĞ dƺƌŬ DŝůůŠ Eğitim Sisteminin mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumlulukları ŝů DD
ǇĞƚŬŝůŝůĞƌŝŶĐĞ3 temel başlıkta incelenmiştir.
ϭͲ

dĞŵĞůzĂƐĂůzƺŬƺŵůƺůƺŬůĞƌ͕

ϮͲ

<ĂŶƵŶǀĞ<ĂŶƵŶ,ƺŬŵƺŶĚĞ<ĂƌĂƌŶĂŵĞůĞƌ͕ϯͲzƂŶĞƚŵĞůŝŬ͕zƂŶĞƌŐĞǀĞ'ĞŶĞůŐĞůĞƌ͕

Ayrıca Bakanlığımızın tüm mevzuatı gözden geçirilerek yasal yükümlülükler listesi oluşturulmuştur. Yasal
yükümlülükler ve mevzuat analizinin çıktıları daha sonraki aşamada MEB’in faaliyet alanlarının
belirlenmesine ve misyonunun oluşturulmasına yardımcı olacaktır.
ϭͲ
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DŝůůŠ Eğitim Bakanlığının yasal çerçevesini belirleyen temel mevzuat, Anayasa ve kurumumuzun tabi
olduğu uluslararası anlaşmalar ile yerine getirmekle yükümlü olduğu sorumluluklar irdelenmiştir.
ĂͲ

Anayasa: T.C. Anayasasının Üçüncü Bölüm ve 42. Maddesine göre eğitim ŝůŐŝůŝ ƚĞŵĞů ŚĂŬ ǀĞ

ödevler, hükme bağlanmıştır. ’Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim
hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları
doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitimesaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu
esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat
borcunu ortadan kaldırmaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve dĞǀůĞƚ
okullarında parasızdır. Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, devlet okulları ile erişilmek
istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. Devlet, maddi imkânlardan yoksun başarılı
öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar.
Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Eğitim ve
öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyĞƚůĞƌ Ǉƺƌƺƚƺůƺƌ͘ Ƶ
faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez. Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim
kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim
kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı
esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası antlaşma hükümleri saklıdır’’ olarak tanımlanmıştır.
ďͲ

Eğitimde AB ve Uluslararası Yükümlülükler,

MEB’in eğitimin uluslararası boyutuyla özel olarak ilgili iki birimi bulunmaktadır. Bunlar; Avrupa Birliği ve
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’dür. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü’nün görevleri; 14.09.2011 tarih ve 652 sayılı DŝůůŠ Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilaƚ ǀĞ 'ƂƌĞǀůĞƌŝ
Hakkında KHK’nın 26. maddesinde belirtilmiştir. Türkiye’de eğitimin Avrupa ve uluslararası boyutuna
bakılacak olursa, Avrupa ülkelerinde çalışan ve yaşayan Türk vatandaşlarının ve aile bireylerinin
eğitimiyle ilgilidir. Türkiye’de yaşayan ve çalışan Avrupalıların eğitimi de bununla birlikte ele
alınmaktadır. AB üyesi veya aday ülkelerde yaşayan ve yaşadıkları ülke vatandaşı olan Türk kökenli
insanlardır. Aynı şekilde Türk vatandaşı olan gayrimüslim azınlıkların eğitimi söz konusudur. 
hůƵƐůĂƌarası ve ikili anlaşmalarla bu insanların eğitimiyle ilgili gelişmeler sağlanmıştır. Türkiye eğitim ve
kültür alanlarında AB’nin politikalarının hedef ve önceliklerini paylaşmaktadır. Eğitim Öğretim 2020 ile
ŽƌƚĂǇĂŬŽŶƵůĂŶŚĞĚĞĨůĞƌdƺƌŬŝǇĞΖŶŝŶĚĞΖǇĞƵǇƵm çerçevesinde hedefleri olmaktadır. Ülkemiz, Eğitim
ve Öğretim 2010 Çalışma Programı ve stratejik çerçeve "Eğitim Öğretim 2020", Bologna süreci ve Birlik
programlarının uygulanmasındaki etkinliğini, geliştirme çabasını devam ettirme yönünde kararlı
adımlaƌůĂŝůĞƌůĞŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
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Öte yandan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları bünyesinde yürütülen 2007Ͳ2013 yılları arasını
kapsayan Hayat boyu Öğrenme (LLPͲ>ŝĨĞůŽŶŐ >ĞĂƌŶŝŶŐ WƌŽŐƌĂŵŵĞͿ ǀĞ 'ĞŶĕůŝŬ ;zŽƵƚŚ ŝŶ ĐƚŝŽŶͿ
Programları AB üyesi ülkeler, EFTA ülkeleri (Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) ve Aday Ülkelerin (Türkiye)
katılımıyla gerçekleştirilmekte iken 2013Ͳ2020 döneminde Erasmus+ adını alarak devam etmektedir.
Genel ve mesleki eğitimin yanı sıra eğitimle ilgili tüm alt program ve faaliyetleri bütüncül bir yaklaşımla
tek bir programda toplayan Hayat boyu Öğrenme Programı'nın genel hedefleri, ülkemizin eğitim ve
öğretim hedefleriyle de örtüşmekte olup ülkemiz bu programa tam üye olarak katılım göstermekteĚŝƌ͘
Uluslararası boyutta ise; yıllardan beri hem Türk vatandaşları başka ülkelerde öğrenim görmekte ve
öğretmen olarak çalışmakta hem de yabancılar Türkiye’de öğrenim görmekte ve öğretmen olarak
çalışmaktadırlar.
ϮͲ

<ĂŶƵŶǀĞ<ĂŶƵŶ,ƺŬŵƺŶĚĞ<ĂƌĂƌŶĂŵĞůĞƌ

DŝůůŠ Eğitim Bakanlığının örgüt yapısını kapsamlı bir biçimde ele alan ve değiştiren yasa 2011 yılında
çıkarılan 652 sayılı DŝůůŠ Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname'dir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Anayasa, 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu,
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim
hizmetlerini yürütmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını
ĚƺǌĞŶůĞŵĞŬƚŝƌƵǇĂƐĂǇĂŐƂƌĞDŝůůŠEğitim Bakanlığı ‘merkez örgütü’, ‘taşra örgütü’, ‘yurtdışı örgütü’ ve
‘hizmet birimleri’ olmak üzere dört bölümden oluşturulmuştur. 652 sayılı KHK ile DŝůůŠ Eğitim
Bakanlığının örgütsel yapısında bir değişim süreci başlatılmıştır. Öncelikle merkĞǌ ƂƌŐƺƚƺ ĚƺǌĞǇŝŶĚĞ
gerçekleştirilen değişim süreci, taşra örgütlerini de içerisine alacak şekilde genişletilmekte, ortaya
konulan

hedefler

doğrultusunda

DŝůůŠ Eğitim

Bakanlığının

örgütsel

pozisyonunu

yeniden

konumlandırmaktadır. Bakanlık merkez örgütü; Bakanlık Makamı, Talim ve Terbiye Kurulu, hizmet
birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden oluşur. Taşra örgütü olarak; her ilde ve
ŝůĕĞĚĞďŝƌDŝůůŠeğitim müdürlüğü bulunur. Yasayla, Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkili kılınmıştır.
Bu yapılanma temellerini Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 15. DŝůůŠ Eğitim Şurasında; DŝůůŠ Eğitim
Bakanlığı’nda hizmet esasına göre bir yapılanmaya gidilmesi, Bakanlık merkez teşkilatının daha ziyade
ŵĂŬƌŽĚƺǌĞǇĚĞƐƚƌĂƚĞũŝŬƉůĂŶůĂŵĂ͕ŵƺĨƌĞĚĂƚprogramı belirleme ve koordinasyon işleriyle uğraşması, bu
tür üst düzey konuların dışındaki yetki ve sorumlulukların Bakanlık taşra birimlerine ve yerel yönetimlere
devrinin gerçekleştirilmesi çalışmalarından almaktadır.
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hZhDANALİZİ

Dünya ve Türkiye’de Eğitime Genel Bakış
Zorunlu eğitim, ücretsiz ders kitabı, kampanyalar, sosyal destekler ve derslik sayısındaki artış başta
olmak üzere son yıllarda uygulanan politikalar yardımıyla eğitime erişim artmıştır. Bu gelişmelerin
ŶĞƚŝcesinde eğitimde kalma beklentisi 17 yıla yükselmiştir.

Tablo 1: Türkiye’de Öğrenci Sayıları
ϮϬϭϰͲϮϬϭϱ
ƌƺƚ
Öğrenci
Okullaşma
Sayısı
Oranı
;ŝŶͿ
;zƺǌĚĞͿ





ϮϬϭϱͲϮϬϭϲ
ƌƺƚ

Okullaşm
Öğrenci
a Oranı
Sayısı (Bin)
;zƺǌĚĞͿ

ϮϬϭϲͲϮϬϭϳ
Öğrenci
Sayısı
;ŝŶͿ

ƌƺƚ
Okullaşma
Oranı
;zƺǌĚĞͿ

Okul Öncesi Eğitim (1)

ϭϭϱϲ

ϰϲ͕ϴ

ϭϮϬϵ

ϰϵ͕ϯ

ϭϯϭϲ

ϱϮ͕ϭ

İlköğretim (2)

ϭϬϳϭϮ

ϭϬϯ͕ϵ

ϭϬϱϳϮ

ϭϬϮ͕ϵ

ϭϬϰϵϬ

ϭϬϬ͕ϳ

a) İlkokul

ϱϰϯϰ

ϭϬϭ͕ϭ

ϱϯϲϭ

ϵϵ͕Ϯ

ϰϵϳϬ

ϵϲ

ďͿKƌƚĂŽŬƵů

ϱϮϳϴ

ϭϬϳ͕ϭ

ϱϮϭϮ

ϭϬϳ͕ϭ

ϱϱϮϬ

ϭϬϱ͕ϯ

Ortaöğretim (2)

ϱϲϵϭ

ϭϬϳ͕ϰ

ϱϴϬϳ

ϭϬϵ͕ϴ

ϱϴϰϵ

ϭϬϳ

ϮϵϬϮ

ϱϰ͕ϴ

ϯϬϰϳ

ϱϳ͕ϲ

ϯϭϯϲ

ϱϲ͕ϱ

Ϯϳϴϴ

ϱϮ͕ϲ

ϮϳϲϬ

ϱϮ͕Ϯ

Ϯϳϭϯ

ϱϬ͕ϱ

ϱϲϰϮ

ϴϴ͕ϵ

ϲϭϴϲ

ϵϱ͕ϵ

ϲϲϮϴ

ϭϬϯ͕ϯ

Ϯϳϵϯ

ϯϵ͕ϱ

ϯϭϬϴ

ϰϬ͕ϵ

ϯϮϱϵ

ϰϮ͕ϰ

ϵϵϬϴ

Ͳ

ϴϳϬϬ

Ͳ

ϴϳϬϬ

Ͳ

ĂͿ'ĞŶĞů>ŝƐĞ
ďͿDĞƐůĞŬŝǀĞdĞŬŶŝŬ
Eğitim
Yükseköğretim (3)
PƌŐƺŶ
Yaygın Eğitim (4)


Okul öncesi eğitimde 2016Ͳ2017 öğretim yılı verilerine göre, okullaşma oranı (4Ͳ5 yaş grubu) brüt yüzde
52,1’dir. Bu yaş grubundaki brüt okullaşma oranının en düşük olduğu il yüzde 35’le Ağrı iken en yüksek
olduğu il yüzde 77,1’le Erzincan’dır.
Ortaöğretimde okullaşma oranları açısından bölgesel farklılıklar önemini korumaya devam etmektedir.
Ortaöğretim zorunlu eğitim kapsamına alınmakla birlikte öğrencilere açık öğretime devam imkânı da
tanınmıştır. Bu bağlamda ortaöğretimde okuyan öğrencilerin yüzde 26’sı açık öğretim lisesine kayıtlıdır.
ϮϬϭϲͲ2017 öğretim döneminde devam edilen eğitim kademesinden bağımsız olarak farklı yaş grubundaki
öğrencilerin net okullaşma oranları sırasıyla yüzde 70,4 (5Yaş), yüzde 98,1 (6Ͳ9 Yaş), yüzde 99,Ϯ;ϭϬͲϭϯ
yaş) ve yüzde 87,4’tür (14Ͳ16 Yaş).
Mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda, 2016
yılı sonunda yapılan yasa değişikliği ile çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınarak mesleki eğitim
merkezleri ortaöğretim kurumları arasında sayılmıştır. Ayrıca, bölgelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda özel
sektörle işbirliği içerisinde 19 adet tematik mesleki ve teknik eğitim kurumu açılmış olup yaygınlaştırma
çalışmalarına devam edilecektir.
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Eğitime erişim başta olmak üzere kaydedilen iyileşmelere rağmen, eğitim kalitesinin yükseltilmesi,
bölgeler ve okul türleri arasındaki başarı düzeyi farklılıklarının azaltılması ihtiyacı önemini korumaktadır.
Bu kapsamda öğrenme ortamlarının niteliğinin eşitlik ve hakkaniyet çerçevesinde artırılması, öğretmen
yetiştirme ve geliştirme sisteminin yeterlilikleri esas alan bir şekilde yeniden yapılandırılması, kariyer
gelişim ve performans değerlendirme sisteminin oluşturulması, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde
ĞƚŬinlik sağlanması, akademik personelin nicelik ve niteliğinin artırılması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin
müfredata entegrasyonunun sağlanması, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve eğitim ile istihdam
ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik mekanizmaların etkinliğinin artırılması ihtiyacı devam etmektedir.
Fırsat eşitliği bağlamında ikili eğitimden tekli eğitime geçme çalışmaları devam etmektedir. 2016ͲϮϬϭϳ
öğretim

dönemi

itibarıyla

ikili

eğitimde

okuyan

ilkokul

öğrencilerinin

oranı

yüzde

46,

ortaokulöğrencilerinin oranı yüzde 38, ortaöğretim öğrencilerinin oranı ise yüzde 9’dur.
Tüm eğitim kademelerinde özel sektörün payının artırılması hedefi doğrultusunda öğrenci başına eğitim
desteği uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu sayede önümüzdeki dönemde özel sektörün eğitim
hizmetleri sunumundaki payında artış beklenmektedir.
Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimin süresi ve niteliğinin yetersizliği ve öğretͲ ŵĞŶůĞƌŝŶ
performanslarının yeterince değerlendirilmemesi eğitimin kalitesini olumsuz yönde ĞƚŬŝůĞŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Öğretmen yetiştiren fakülteler ile okullar arasındaͲki etkileşimin güçlendirilmesi, öğretmen yetiştirme ve
geliştirme sisteminin, yeterlilikleri esas alan bir şekilde yeniden yapılandırılması, kariyer gelişim ve
performans değerlendirme sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Deneyimli öğretmenlerin fırsat
eşitliği çerçevesinde dezavantajlı bölgelerde görev yapmalarını özendirici tedbirlerin alınması ihtiyacı
önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, hizmet öncesi eğitim, mesleğe adayların seçimi ve istihdamı,
sürekli mesleki gelişim, öğretmenlik mesleğinin statüsü, kariyer geliştirme ve ödüllendirme gibi hususları
kapsayan Öğretmen Strateji Belgesi (2017Ͳ2023) yayımlanmıştır.
Son dönemde hizmete alınan yeni dersliklerle birlikte öğrenme ortamlarının niceliğinde önemli
iyileşmeler sağlanmıştır. Tüm eğitim kademeleri itibarıyla derslik başına düşen öğrenci sayıları
azaltılmıştır. Diğer yandan, öğrenme ortamlarının fiziksel açıdan niteliğinin artırılması önemini
korumaktadır.
zĞŶŝŵƺĨƌĞĚĂƚϮϬϭϳͲϮϬϭϴöğretim dönemi itibariyle uygulanmaya başlamıştır. Güncellenen müfredatın
işlevselliğinin artırılması için, dijital içeriklerin artırılması ve sınıf içi öğretim uygulamalarındaki iyi
örneklerin geliştirilerek paylaşıma açılması önemlidir.
Ortaöğretim kademesinde okul bazlı bütçe uygulamasına geçilmiştir. Bununla birlikte, uygulamanın
esnekliğinin artırılması ve okul yöneticilerinin bütçe yönetim sürecinde yetkilerinin artırılmasına ihtiyaç
duyulmaktadır. Ayrıca eğitime ayrılan bütçenin daha etkin kullanılmasını temiͲŶĞŶƵǇŐƵůĂŶĂŶƉƌŽũĞůĞƌŝŶ
izleme ve değerlendirmesi kapsamında ayrıntılı verilerin ve düzenli raporların üretilmesi ihtiyacı devam
ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
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Nüfusun eğitim düzeyi yükselmekle birlikte OECD ve AB ortalamalarına göre düşük kalmaya devam
etmiştir. Ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınması ve yükseköğretime erişimde sağlanan
gelişmeler sonucunda nüfusun eğitim düzeyinin artması öngörülmektedir. Diğer yandan, eğitim sistemi,
işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmış ve eğitimli genç bireylerin işsizlik oranlarında
sağlanan düşüş sınırlı düzeyde gerçekleşmiştir.
2015 yılı verilerine göre OECD ülkeleri arasında bireylerin en az %90’ının okulda geçirdiği eğitim süresi
ortalama 14 yıl iken, Türkiye’de bu süre 10 yıldır. OECD ülkelerinin yaklaşık yarısında nüfusun en az %90’ı
ϯͲ4 yaş aralığında örgün eğitime başlamakta ve 17Ͳ 18 yaşlarına kadar örgün eğitim içinde yer
almaktadır. Türkiye’de ise nüfusun en az %90’ı 5Ͳ6 yaş aralığında örgün eğitime başlamakta ve ortalama
14 yaşına kadar örgün eğitimin içinde yer almaktadır. Türkiye ve Meksika, OECD ülkeleri arasında örgün
eğitimden ayrılma yaşının en düşük olduğu ülkelerdir. Öte yandan; Danimarka, İzlanda ve Norveç’te
eğitime başlama yaşı 2 yaşa kadar düşmekte, Rusya ve Estonya dışındaŬŝƺůŬĞůĞƌĚĞŝƐĞϱͲ6 yaş aralığında
eğitime tam katılım sağlanmaktadır.
Türkiye %9 ile 3 yaş çocuklarının okul öncesi eğitime katılım oranı en düşük ülkelerden biridir. OECD
ülkelerinde bu oran %78’dir. 4 yaş grubu öğrencilerin eğitime katılım oranları iseKƺůŬĞůĞƌŝŶĚĞйϴϳ
iken Türkiye’de yalnızca %32’dir. Belçika, Danimarka, Fransa, İsrail ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde 3 yaş
çocukların okul öncesi eğitime katılım oranları %96’nın üzerindedir. Türkiye’de okul öncesi okullaşma
oranları yükselme eğilimine rağmen hala evrensel değerlerin oldukça altındadır.
Son 10 yıla ilişkin veriler 2005Ͳ2015 yılları arasında OECD ülkelerindeki 3 yaş grubu çocukların ortalama
okul öncesi eğitime katılım oranlarının (ISCED 02) %54’ten %73’e yükseldiği göstermektedir. ĞŶǌĞƌ
şekilde 4 yaş grubundaki çocukların katılım oranları (ISCED 02 + ISCED 01) %76’dan %87’ye yükselmiştir.
Türkiye’de 2005 yılında %5 olan katılım oranı 2015 yılına gelindiğinde %32 değerine ulaşmıştır.
K ƺůŬĞůĞƌŝŶĚĞŬŝ ϭϴͲ24 yaş aralığındaki genç nüfusun %53’ü eğitim hayatına devam ederken%32’si
istihdamda yer almakta, geri kalan %15’i ise ne eğitim ne de istihdamda (NEET) yer almaktadır.
Türkiye’de bu yaş aralığında eğitime katılım oranı%39,5 olup OECD ülkeleri arasındaki en düşük katılım
oranlarından birine karşılık gelmektedir. Buna ek olarak, Türkiye’deki 18Ͳ24 yaş aralığındaki genç
nüfusun yarısından fazlası eğitim hayatı dışına adım attığında istihdam problemi ile karşı karşıya
kalmaktadır.
Sınıf başına düşen ortalama öğrenci sayısı Türkiye için ilkokulda 23, ortaokulda 34 olarak belirlenmiştir.
Bu sayılar OECD ortalaması için 21 ve 23; AB22 ortalaması için ise 20 ve 21’dir. Şili (30) ve Çin (37) sınıf
mevcudunda en yüksek değerlere sahipken; Kosta Rika, Letonya, Litvanya ve Lüksemburg 17’den Ăǌ
ortalama sınıf mevcuduna sahiptir.
Verisi bulunan tüm ülkelerin öğrenciͲöğretmen oranı ilkokul için hemen hemen aynıdır. Ancak, birkaç
istisna hariç sınıf mevcutlarında genel bir düşüş olduğu tespit edilmiştir. 2005Ͳ2015 aralığına bakıldığında
Türkiye’nin ilkokuldaki sınıf mevcudunda değişim indeksi Ͳ16 iken, bu oran OECD ortalaması ŝĕŝŶͲ2’dir.

15

www.oka.org.tr

2018 - 2023

SAMSUN İLİ
EĞİTİM EYLEM PLANI

Kurum türüne göre bakıldığında Türkiye’de ilkokul kademesi için devlet okullarındaki ortalama sınıf
mevcudu 24, özel öğretim kurumlarında ise 11’dir. Bu sayılar oƌƚĂŽŬƵů ŬĂĚĞŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ϯϱ ǀĞ ϮϬ ŽůĂƌĂŬ
saptanmıştır. Aynı sayılar OECD ülkeleri için ilkokulda 21 ve 20, ortaokulda 23 ve 22’dir; bu oranlar AB
ortalamasına oldukça yakındır.
ÖğretmenͲöğrenci oranı hem öğretimin niteliği hem de öğretim ortamının verimliliği açısından tek ve
başlıca faktör değildir, ancak öğrenmeye ve eğitim öğretimin niteliğine ilişkin önemli bir faktör olarak
değerlendirilmektedir. 2015 yılı verilerine göre Türkiye’de, ilkokul kademesinde öğretmen başına düşen
öğrenci sayısı 18, ortaokulda ise 17’dir. Hem genel ortaöğretim hem de mesleki eğitim için bu sayı
14’tür. OECD ortalamasında ilkokuldaki oran 15, ortaokuldaki oran 13 olarak tespit edilmiştir. Genel
ortaöğretimdeki oranlar Türkiye ile aynıdır. AB ortalaması ilkokulda 14, ortaokulda 11͕ ŐĞŶĞů
ortaöğretimde 12 ve mesleki eğitimde ise 13’tür.

Sayısal Verilerle Samsun’daEğitimͲÖğretim Durumunun Analizi
WĞƌƐŽŶĞůƵƌƵŵƵ
Samsun’da personel durumuna baktığımızda (Tablo 1) en ilgi çekici durumun öğretmen sayısında olduğu
göze çarpmaktadır. Aslında sayısal veri olarak bakıldığında olması gerekenden fazla sayıda öğretmen
olmasına rağmen halen 755 öğretmene ihtiyaç bulunduğu görülmektedir. Bu durum branşlar arasında ve
ilçeler arasındaki öğretmen dağılımının dengesiz olmasından kaynaklanmaktadır. Eş durumu, sağlık vb.
nedenlerle yer değiştirmelerin sıkça yaşanması bu dengesizliğin devam etmesine neden olmaktadır.

Tablo 2: Samsun’da Personel Sayısı
'PZsmEsE/

ASİL

VEKİL

BOŞ

dKW>D

İl Milli Eğitim Müdürü

ϭ

Ͳ

Ͳ

ϭ

İlçe Milli Eğitim Müdürü

ϭϮ

ϱ

ϱ

ϭϳ

Maarif Müfettişleri Başkanı



Ͳ

Ͳ



Maarif Müfettişleri Başkanı Yrd.



Ͳ

Ͳ



İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

ϲ

ϭ

Ͳ

ϳ

İl Milli Eğitim Şube Müdürü

ϭϭ

Ͳ

Ͳ

ϭϭ

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

ϰϰ

Ϯ



ϰϲ

Maarif Müfettişleri



Ͳ

Ͳ

ϰϰ

ǀƵŬĂƚ

ϯ

ϭ



ϰ

MÜDÜR/ÖĞRETMEN / PERSONEL

EKZD

Dshd

İHTİYAÇ

&>

DƺĚƺƌ

ϲϭϭ

ϱϯϳ

ϳϰ

Ͳ
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Müdür Başyardımcısı

ϲϮ

ϰϮ

ϮϬ

Ͳ

Müdür Yardımcısı 

ϭ͘ϭϬϵ

ϴϮϲ

Ϯϴϯ

Ͳ

Öğretmen

ϭϱ͘ϱϵϭ

ϭϱ͘ϵϵϱ

ϳϱϱ

ϭ͘Ϭϭϴ

PERSONEL ( Öğretmen Dışı)

Ϯ͘Ϭϱϯ

ϭ͘ϰϭϰ

ϲϯϵ

Ͳ

İşçi

Ͳ

ϰϲϴ

Ͳ

Ͳ

ϲϱϳͬϰĐ

Ͳ

ϭϯϯ

Ͳ

Ͳ


Okul ve Öğrenci Sayıları
Samsun genelinde 84’ü anaokul, 444’ü ilkokul, 330’u ortaokul ve 187’si ortaöğretim kurumu olmak üzere
ƚŽƉůĂŵϭϬϰϱƌĞƐŵŝǀĞƂǌĞůŽŬƵůǀĞϰϳϮŶĂƐınıfı+(ASP Kreş ,Bağımsız Kreş) bulunmaktadır. Bu okullarda
ϮϬϭϳͲϮϬϭϴ ǀĞƌŝůĞƌŝŶĞ ŐƂƌĞ ƚŽƉůĂŵ Ϯϰϭ͘379 öğrenci 19.372 öğretmen eşliğinde eğitimͲöğretimlerine
ĚĞǀĂŵĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ;dĂďůŽϯͿ͘
Tablo 3: Samsun’daki Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları
dmZ

RESMİ OKUL P>K<h>

dKW>D
ĞƌƐůŝŬ
K<h>^z/^/

ŶĂŽŬƵůƵ

ϯϵ

ϴϰ

ϰϱ

ÖĞRENCİ
^z/^/

ϰϯϭ

ϲ͘ϴϵ
ϱ

Öğretmen
Sayısı 

*Anasınıfı +(ASP
Kreş ,Bağımsız
Kreş)

ϯϵϰ

ϳϴ

ϰϳϮ

ϴϲϳ

ϮϭϳϬ Ϯϭ͘ϲ
ϰϰ
н
ϭϮ͘ϱ
ϳϵ

İlkokul

ϰϭϴ

Ϯϲ

ϰϰϰ

ϯ͘ϵϮϭ

ϲϵ͘ϭϲϮ

KƌƚĂŽŬƵů

Ϯϵϳ

ϯϯ

ϯϯϬ

ϯ͘ϲϲϳ

ϳϵ͘Ϭϵϭ

Ortaöğretim

ϭϱϯ

ϯϰ

ϭϴϳ

ϯ͘Ϯϯϰ

ϳϭ͘ϰϴϮ

K<h>dKW>D/

ϵϬϳ

ϭϯϴ

ϭϬϰϱ

ϭϭ͘Ϯϱϯ

Ϯϰϭ͘ϯϳϵ

DİĞER





ϯϳϭ

ϭ͘ϴϭϵ





'E>dKW>D





ϭ͘ϰϭϲ

ϭϯ͘ϬϳϮ

Ϯϰϭ͘ϯϳϵ

ϭϵ͘ϯϳϮ

ϭϵ͘ϬϵϮн
Bağımsız
ϮϴϬс
ϭϵ͘ϯϳϮ
Öğretmen


Samsun il genelinde ikili öğretim yapan okul sayılarına bakıldığında özellikle ortaöğretim okulları
sayısında önemli bir gelişme sağlandığı ve 65. Hükümet planında yer alan 2019 yılında tekli eğitime
geçme hedefinin neredeyse şimdiden yakalandığı görülmektedir. Benzer şekilde ikili öğretim yapan
ortaokul sayısının hem okul hem de öğrenci sayıları anlamında önemli gelişme gösterdiği önümüzdeki
süreçte hedeflere ulaşılmasının olası olduğu görülmektedir. 
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İlkokulda ise okul sayısı anlamında ikili eğitim yapan kurum sayısının genel sayıya oranının %7Ͳϴ
aralığında olmasına rağmen öğrenci sayısının genel öğrenci sayısına oranına bakıldığında bu oranın
йϮϰ’e tırmandığı görülmektedir (Tablo 4 ve Tablo 5). Bu durum özellikle nüfus yoğunluğunun fazla
olduğu İlkadım veƚĂŬƵŵŐŝďŝilçelerde sorun olabileceğiniŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘2018 yılında yapılacak olan 8
ilkokulun bu sorunu tam olarak çözemeyeceği düşünüldüğünde ďƵ ĂůĂŶĚĂ ϮϬϭϵ ŚĞĚĞĨůĞƌŝŶŝ ǇĂŬĂůĂŵĂŬ
adına ekstra yatırımlar yapılması gerektiği görülmektedir. Anaokullarında ise mevcut veriler ışığında
2019 yılında tekli öğretime geçilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir. Yapılan ya da yapılmakta olan
yatırımların önümüzdeki yıllarda bu alanda yoğunlaşması gerekmektedir. 

Tablo 4: İkili Öğretim Yapan Okul Sayısı






Tablo 5: İkili Öğretim Yapan Okullarda Öğrenci Sayıları







Samsun’da özellikle son 10 yılda sayıları hızla artmasına rağmen özel okulların genel toplamda hala
küçük bir aktör olarak kaldıkları ve büyük yükün devlet okullarında olduğu görüůŵĞŬƚĞĚŝƌ;dĂďůŽϲͿ͘
Tablo 6: Resmi ve Özel Okul Sayıları
ZĞƐŵŝͬPǌĞů

KŬƵůPŶĐĞƐŝ

İLKOKUL

KZdK<h>

ORTAÖĞRETİM

ΎϮϬй

ϰй

ϲй

ϴй

P>

ϰϮϲϴ

ϯϬϬϬ

ϰϰϮϭ

ϲϭϬϰ

RESMİ

ϭϳϯϳϲ

ϲϲϭϲϮ

ϳϰϲϳϬ

ϲϱϯϳϴ

Ϯϭ͘ϲϰϰ

ϲϵ͘ϭϲϮ

ϳϵ͘Ϭϵϭ

ϳϭ͘ϰϴϮ

PǌĞů

KŬƵů

Öğrenci %

'ĞŶĞů
dŽƉůĂŵ
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OkullaşmaOranları
Tablo 7’de Samsun’da okul öncesi okullaşma oranlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu
ŐƂƌƺůŵĞŬůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ϮϬϬϵͲ2010 yılından günümüze reel anlamda bir gelişme sağlanamadığı ve Türkiye
sıralamasındaki yerinin 8’den 26. sıraya gerilediği ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ Ayrıca bu veriler ışığında okul öncesi
çağına gelmiş öğrencilerin hala büyük bir kısmının anaokullarına kayıt yaptırmadığı ve bu durumun
sadece Samsun için değil Türkiye genelinde önemli bir sorun olarak devam ettiği görülmektedir.


dĂďůŽϳ: Okul Öncesi Okullaşma Oranları
OKUL ÖNCESİ (3ͲϰͲ5 YAŞ)OKULLAŞMA ORANLAR
z/>/

İL SIRASI

ÖĞRENCİ

Z<<й

</й

^D^hEй

TÜRKİYE %

ϮϬϭϲͲϮϬϭϳ

Ϯϲ



ϰϮ͕ϲϵ

ϰϮ͕ϲϭ

ϰϮ͕ϲϱ

ϯϱ͕ϱϮ

ϮϬϭϱͲϮϬϭϲ

Ϯϭ

ϭϵϳϮϭ

ϰϬ͕ϲϬ

ϯϵ͕ϴϴ

ϰϬ͕Ϯϱ

ϯϯ͕Ϯϲ

ϮϬϭϰͲϮϬϭϱ

ϮϮ

ϭϵϰϬϭ

ϯϵ͕ϭϮ

ϯϵ͕ϮϬ

ϯϵ͕ϭϲ

ϯϮ͕ϲϴ

ϮϬϭϯͲϮϬϭϰ

ϯϭ

ϭϳϬϯϵ

ϯϮ͕ϭϴ

ϯϭ͕ϰϴ

ϯϭ͕ϴϰ

Ϯϳ͕ϳϭ

ϮϬϭϮͲϮϬϭϯ

ϮϬ

ϭϵϮϬϬ

ϯϵ͕ϮϬ

ϯϳ͕ϳϬ

ϯϴ͕ϰϳ

ϯϬ͕ϵϯ

ϮϬϭϭͲϮϬϭϮ

ϭϵ

ϮϬϵϬϱ

ϯϴ͕ϵϵ

ϯϴ͕Ϯϱ

ϯϴ͕ϲϯ

ϯϬ͕ϴϳ

ϮϬϭϬͲϮϬϭϭ

ϭϱ

ϮϯϮϳϯ

ϰϭ͕ϱϰ

ϰϭ͕ϱϳ

ϰϭ͕ϱϱ

Ϯϵ͕ϴϱ

ϮϬϬϵͲϮϬϭϬ

ϴ

Ϯϯϯϱϭ

ϰϯ͕ϰϱ

ϰϮ͕ϴϱ

ϰϯ͕ϭϱ

Ϯϲ͕ϵϮ

ϮϬϬϴͲϮϬϬϵ

ϮϬ

ϭϱϴϮϲ

ϯϬ͕Ϯϴ

Ϯϵ͕ϳϯ

ϯϬ͕Ϭϭ

ϮϮ͕ϱϯ


İlkokul ve ortaokul okullaşma oranlarında Türkiye geneline paralel olarak bir gerileme olduğu il
sıralamasında da önemli ölçüde düşüşler olduğu görülmektedir. Önceki yıllarda hep Türkiye
ortalamasının üzerinde olan ilkokul ve ortaokul okullaşma oranlarının ϮϬϭϲͲ2017 yılında Türkiye
ortalamasının altına düşmesi de ilgi çekici bir değişim olarak göze çarpmaktadır (Tablo 8)
Tablo 8:İlkokul ve Ortaokul Okullaşma Oranları
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İLKOKUL OKULLAŞMA

z/>/

İL SIRASI

ÖĞRENCİ

Z<<й

</й

^D^hEй

TÜRKİYE %

ϵϬ͕ϲ

ϵϭ͕Ϭϵ

ϵϬ͕ϴϰ

ϵϭ͕ϭϲ

ϮϬϭϲͲϮϬϭϳ

ϯϲ



ϮϬϭϱͲϮϬϭϲ

Ϯϯ

ϳϱϬϲϲ

ϵϰ͕ϲϴ

ϵϱ͕ϯϴ

ϵϱ͕ϬϮ

ϵϰ͕ϴϳ

ϮϬϭϰͲϮϬϭϱ

ϮϮ

ϳϲϰϯϲ

ϵϲ͕ϱϭ

ϵϳ͕Ϭϱ

ϵϲ͕ϳϳ

ϵϲ͕ϯ

ϮϬϭϯͲϮϬϭϰ

ϭ

ϳϵϰϱϰ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

ϵϵ͕ϱϳ

ϮϬϭϮͲϮϬϭϯ

ϭ

ϴϭϭϳϮ

ϵϵ͕ϴϰ

ϵϵ͕ϴϴ

ϵϵ͕ϴϲ

ϵϴ͕ϴϲ

Z<<й

</й

^D^hEй

TÜRKİYE %

ϵϳ͕ϱϱ

ϵϳ͕ϵϰ

ϵϳ͕ϳϯ

ϵϱ͕ϲϴ

ϵϲ͕ϲ

ϵϲ͕ϲϮ

ϵϲ͕ϲϭ

ϵϰ͕ϯϵ

ORTAOKUL OKULLAŞMA

z/>/

İL SIRASI

ÖĞRENCİ

ϮϬϭϲͲϮϬϭϳ

ϱ



ϮϬϭϱͲϮϬϭϲ

ϵ

ϳϰϰϴϯ

ϮϬϭϰͲϮϬϭϱ

ϴ

ϳϳϵϳϰ

ϵϲ͕ϵϳ

ϵϲ͕ϳϵ

ϵϲ͕ϴϴ

ϵϰ͕ϯϱ

ϮϬϭϯͲϮϬϭϰ

ϭϮ

ϴϭϳϰϯ

ϵϳ͕Ϯϰ

ϵϲ͕ϵ

ϵϳ͕Ϭϳ

ϵϰ͕ϱϮ

ϮϬϭϮͲϮϬϭϯ

ϳ

ϴϰϰϱϳ

ϵϲ͕ϰϳ

ϵϲ͕ϭϭ

ϵϲ͕ϯ

ϵϯ͕Ϭϵ


Samsun genelinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul okullaşma oranlarında göze çarpan negatif değişimin
ortaöğretim okullaşma oranlarında ise pozitif yönlü olarak seyrettiği ve ortaöğretim okullaşma
oranlarının Türkiye ortalamasından gözle görülür derecede yukarıda olduğu göze çarpmaktadır (Tablo 9).
2018 yılında Samsun’da yapımı devam eden 19 lisenin tamamlanmasıyla bu oranın daha da yukarı
çıkması beklenebilir.
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Tablo 9: Ortaöğretim Okullaşma Oranları
ORTAÖĞRETİM OKULLAŞMA
z/>/

İL SIRASI

ÖĞRENCİ

Z<<й

</й

^D^hEй

TÜRKİYE %

ϮϬϭϲͲϮϬϭϳ

Ϯϱ



ϴϴ͕ϯϵ

ϴϵ͕ϰϮ

ϴϴ͕ϵ

ϴϮ͕ϱϰ

ϮϬϭϱͲϮϬϭϲ

Ϯϲ



ϴϱ͕ϯϵ

ϴϳ͕ϱϴ

ϴϲ͕ϰϳ

ϳϵ͕ϳϵ

ϮϬϭϰͲϮϬϭϱ

Ϯϲ

ϳϯϬϬϮ

ϴϱ͕Ϭϰ

ϴϲ͕ϱϯ

ϴϱ͕ϳϳ

ϳϵ͕ϯϳ

ϮϬϭϯͲϮϬϭϰ

ϰϭ

ϳϭϮϳϲ

ϴϬ͕ϴϳ

ϴϭ͕ϴ

ϴϭ͕ϯϯ

ϳϲ͕ϲϱ

ϮϬϭϮͲϮϬϭϯ

ϰϴ

ϳϬϰϮϭ

ϳϯ͕ϳϯ

ϳϯ͕ϱϴ

ϳϯ͕ϲϲ

ϳϬ͕Ϭϲ

ϮϬϭϭͲϮϬϭϮ

ϱϬ

ϲϳϳϯϴ

ϳϬ

ϲϴ͕ϵ

ϲϵ͕ϰϲ

ϲϳ͕ϯϳ

ϮϬϭϬͲϮϬϭϭ

ϰϴ

ϳϬϴϴϯ

ϲϵ͕Ϯ

ϲϱ͕ϴϱ

ϲϳ͕ϱϱ

ϲϲ͕Ϭϳ

ϮϬϬϵͲϮϬϭϬ

ϰϴ

ϲϱϭϳϭ

ϲϳ͕ϵϭ

ϲϯ͕ϯϰ

ϲϱ͕ϲϱ

ϲϰ͕ϳϱ

ϮϬϬϴͲϮϬϬϵ

ϰϳ

ϱϵϲϱϬ

ϲϬ͕ϵϳ

ϱϳ͕ϰϮ

ϱϵ͕ϮϮ

ϱϴ͕ϱϮ


Birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören öğrenci sayısı genel öğrenci sayısı içindeki yeri oldukça azalmakla
birlikte (%4.2), okul sayısı anlamında birleştirilmiş sınıflı okul sayısının ilkokul sayısına oranının Samsun
genelinde %33’lerde olduğu görülmektedir (Tablo 10). Bu sayının artmasında özellikle doğa şartları
taşımalı eğitime izin vermeyen bazı ilçelerin etkili olduğu söylenebilir. Finlandiya gibi eğitim kalitesi üst
düzey olan bir ülkede bile hala okulların %50’sinin birleştirilmiş sınıflı okullardan oluştuğu göz önünde
bulundurulduğunda bunun bir sorun olarak değil köye ve çevresine bir katkı olarak görülŵĞƐŝ
gerekmektedir. Bu okulların kapatılmak yerine mevcut durumlarının iyileştirilmesinin toplum devlet
dayanışmasını güçlendirebileceği gözden geçirilmelidir.
Tablo 10: Birleştirilmiş Sınıflı Okul Sayıları
İLÇE

K<h>

ÖĞRENCİ

>D

ϰ

ϲϳ

^Z/<

ϵ

ϮϬϭ

d<hD

ϰ

ϳϱ

zs/<

ϭϳ

Ϯϵϴ

&Z

ϭϰ

Ϯϳϴ

CANİK

Ϯ

ϰϱ

ÇARŞAMBA

ϭϬ

ϭϲϬ

,s

ϭϭ

ϭϵϯ
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İLKADIM

ϯ

ϳϯ

^>/WZ/

ϰ

ϲϰ

d<<<Pz

ϴ

ϭϲϵ

dZD

ϰ

ϱϲ

VEZİRKÖPRÜ

ϱϵ

ϭϮϲϲ

z<<Ed

ϭ

ϭϵ

'ĞŶĞůdŽƉůĂŵ

ϭϱϬ;ϯϯйͿ

Ϯϵϲϰ;ϰ͕ϮйͿ


Sınav Ortalamaları
Tablo 11, 12 ve 13’teki veriler ışığında Samsun’daki öğrencilerin hem TEOG hem de YGS gibi ülke
genelinde yapılan sınavlarda ülke ortalamalarına çok yakın sonuçlar aldığı görülmektedir. Bu sonuçlar
doğrultusunda Samsun’un ülke genelinde orta sıralarda yer aldığı söylenebilir. 

DÖNEMİ

DÖNEMİ

dƺƌŬĕĞ

DĂƚĞŵĂƚŝŬ

&ĞŶ
ŝůŝŵůĞƌŝ

Yabancı Dil

ŝŶ<ƺůƚƺƌƺ

İnkılap
dĂƌŝŚŝ

Tablo 11: Türkiye TEOG Ortalamaları

ϮϬϭϲͲϮϬϭϳ

ϭ

ϱϰ͘ϱϲ

ϰϴ͘ϲϭ

ϲϴ͘ϰϭ

ϱϰ͘ϱϭ

ϲϵ͘Ϭϴ

ϲϭ͘ϯϴ

ϮϬϭϱͲϮϬϭϲ

ϭ

ϱϵ͘ϰϮ

ϰϮ͘ϵϬ

ϱϴ͘Ϭϲ

ϱϰ͘ϳϮ

ϳϯ͘ϵϴ

ϱϴ͘ϴϬ

ϮϬϭϰͲϮϬϭϱ

ϭ

ϱϵ͘ϱ

ϰϯ

ϱϯ

ϱϱ͘ϱ

ϳϱ

ϱϵ




Tablo 12: Samsun
TEOG Ortalamaları

&ĞŶǀĞ
dĞŬŶŽůŽũŝ

Yabancı Dil

ŝŶ<ƺůƚƺƌƺ

İnkılap
dĂƌŝŚŝ



DĂƚĞŵĂƚŝŬ



dƺƌŬĕĞ



DÖNEMİ



ϮϬϭϲͲϮϬϭϳ

ϭ

ϱϱ͕ϱϵ

ϰϵ͕ϯϱ

ϳϬ͕Ϭϲ

ϱϲ͕ϲ

ϲϵ͕ϵϯ

ϲϮ͕ϰϴ

ϮϬϭϱͲϮϬϭϲ

ϭ

ϱϵ͕ϴϯ

ϰϯ͘ϰϵ

ϱϴ͘ϳϯ

ϱϱ͘ϲϴ

ϳϱ͘Ϯϲ

ϱϴ͘ϳϮ

ϮϬϭϰͲϮϬϭϱ


ϭ

ϲϭ͕ϭϲ

ϯϵ͕ϰϭ

ϱϳ͕ϯϰ

ϰϳ͕ϯϲ

ϴϭ͕ϮϮ

ϱϴ͕ϰϭ

DÖNEMİ

Tablo 13: YGS Ortalamaları
DÖNEMİ

z'^ϭ

z'^Ϯ

z'^ϯ

z'^ϰ

z'^ϱ

z'^ϲ

KZd>D

ϮϬϭϳ

ϭϴϳ͕ϳϯϱ

ϭϴϱ͕ϵϰϲ

ϮϮϭ͕ϲϴϬ

Ϯϭϲ͕ϭϴϭ

ϮϬϴ͕Ϯϴϳ

ϮϬϬ͕ϳϭϱ

ϮϬϰ͕ϯϬϴ

ϮϬϭϲ

ϮϬϲ͕ϰϮϰ

ϮϬϰ͕Ϭϱϯ

Ϯϯϵ͕ϭϴϱ

ϮϮϵ͕ϰϵϴ

Ϯϯϯ͕ϯϰϵ

ϮϮϱ͕ϬϬϱ

ϮϮϮ͕ϵϭϴ

ϮϬϭϱ

ϭϴϲ͕ϵϬϰ

ϭϴϰ͕ϰϵϰ

ϮϮϮ͕ϬϬϭ

Ϯϭϯ͕Ϭϳϭ

Ϯϭϭ͕Ϭϰϯ

ϮϬϬ͕ϱϲϵ

ϮϬϯ͕Ϭϭϰ
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ϮϬϭϰ

ϭϵϱ͕Ϭϯϰ

TÜRKİYE

ϭϵϮ͕ϳϵϵ

ϮϬϭϲ
z/>/

ϮϯϮ͕ϭϴϮ

ϮϮϯ͕ϰϰϬ

ϮϮϰ͕ϱϱϬ

Ϯϭϯ͕ϯϭϱ

Ϯϭϯ͕ϱϱϯ

ϮϬϭϳz/>/

^D^hE

ϮϬϭϲz/>/

ϮϬϭϳz/>/

dmZ<

ϭϵ͕ϯϬϵ

ϭϳ͕ϯϭϴ

dmZ<

ϭϵ͕ϴϮ

ϭϳ͕ϲϯϵ

SOSYALBİLİMLER

ϭϬ͕ϰϱ

ϭϭ͕ϲϳϵ

SOSYALBİLİMLER

ϭϬ͕ϰϴ

ϭϭ͕ϲϭϲ

TEMELMATEMATİK

ϳ͕ϵϯϱ

ϱ͕ϭϮϲ

TEMELMATEMATİK

ϴ͕Ϭϰ

ϱ͕Ϯϯϱ

FEN BİLİMLERİ

ϱ͕ϳϱϯ

ϱ͕ϲϵϯ

FEN BİLİMLERİ

ϲ͕ϬϮ

ϱ͕ϵϲϵ

dKW>D

ϰϯ͕ϰϰϳ

ϯϵ͕ϴϭϲ

dKW>D

ϰϰ͕ϯϲ

ϰϬ͕ϰϱϵ





sĞƌŝdŽƉůĂŵĂ^ƺƌĞĐŝ

Veri toplama sürecinde öncelikle 10 yıllık kalkınma planı, orta vadeli program, 65. Hükümet Programı,
Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi, MEB ve İl MEM stratejik planları gibi temel kaynaklar taranarak eylem
planı için ön hazırlık yapılmıştır. Samsun Sektörel Eylem Planı Eğitim Bölümü veri toplama süreci çeşitli
çalıştaylar ve bu çalıştaylarda uygulanan nitel araştırma yöntemlerinden Odak Grup Görüşmesi yoluyla
yürütülmüştür.
Bu amaçla 2’si Samsun Merkez’de İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Sektör Temsilcileriyle; 17’si Samsun’un
tüm ilçelerinde çeşitli branşlardan öğretmenler, okul aile birliği temsilcileri, STÖ temsilcileri ve MEM
yetkililerinin katılımıyla toplam 19 çalıştay ve odak grup görüşmesi yapılmış toplantılara toplam 456 kişi
katılmıştır (Tablo 14).
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>D

^Z/<

d<hD

zs/<

&Z

CANİK

ÇARŞAMBA

,s

İLKADIM

<s<

LADİK

KEK<hDz/^

^>/WZ/

d<<<Pz

dZD

VEZİRKÖPRÜ

z<<Ed

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ϭϭ

ϭϮ

ϭϯ

ϭϰ

ϭϱ

ϭϲ

ϭϳ

ϭϴ









BÜYÜKŞEHİR

ϭ

dKW>D

YERLEŞİM YERLERİ

^/Z

ϰϮ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯϱ

ƺ

DƺĚƺƌ

Şube
ŬƵƌƵŵ
ŵƺĚƺƌƺ

ŬƵƌƵŵ
ŵƺĚƺƌƺ

ϭϯϰ

ϭϬ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϭϲ

ϴ

ϳ

ϴ

ϳ

ϴ

ϳ

ϳ

ϲ

















Ϯ











Ϯ





Ϯ

ŽŬƵů Ͳ

ŽŬƵů Ͳ



PǌĞů

ZĞƐŵŝ

ϭϳ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭϵ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ



ŝ

ŵĞŶŝ



öğretmen

İlkokul

öncesiöğret

KŬƵů

ϭϵ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ



Ŷŝ

öğretme

KƌƚĂŽŬƵů

ϱϵ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϵ

ϰ

ϰ

ϰ

ϯ

ϯ

Ϯ

ϯ



ŵĞŶŝ

ŝŵ öğret

Ortaöğret

ϭϴ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ



ĞŶŝ

öğretm

ĞŶŵĞ

boyuöğr

,ĂǇĂƚ

BRANŞ ÖĞRETMENLERİ

dĂďůŽϭϰ͗ϮϬϭϴͲ2019 Samsun Eğitim Sektörel Eylem Planı Paydaş Katılımcı İstatistiki Bilgileri

ϱϭ

ϲ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

Ϯ

Ϯ

ϲ

ϯ

ϭ

ϯ

Ϯ

ϯ

Ϯ

ϯ



ƚĞŵƐŝůĐŝƐŝ

birliği

KŬƵůĂŝůĞ

ϰϱ

ϭ

ϯ

Ϯ

ϭ

ϯ

ϯ

ϯ

ϭ

Ϯ

ϵ

ϯ

ϭ

ϯ

Ϯ

ϯ

ϭ

Ϯ

Ϯ

ϰϲ

ϭ

ϯ

ϯ

ϭ

ϭ

ϰ

ϯ

Ϯ

ϭ

ϯ

ϯ

ϭ

ϯ

Ϯ

ϯ

Ϯ

Ϯ

ϴ

ϰϱϲ

Ϯϴ

Ϯϰ

Ϯϯ

ϮϬ

ϮϮ

Ϯϱ

Ϯϰ

ϮϬ

ϮϮ

ϱϭ

Ϯϲ

ϭϵ

Ϯϲ

Ϯϭ

Ϯϳ

ϭϵ

ϮϮ

ϯϳ

dKW>D

ƚĞŵƐŝůĐŝƐŝ

kuruluşu
ƚĞŵƐŝůĐŝƐŝ

İLÇE

<ƵƌƵŵ

ƚŽƉůƵŵ

^ŝǀŝů
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Şekil 1: İl ve ilçelerde yapılan çalıştaylar

Şekil
Şekil1:
1:İlİlve
ve ilçelerde
ilçelerde yapılan
yapılan çalıştaylar
çalıştaylar
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Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak MEB’nın eğitim ve öğretim sisteminin sorun ve gelişim alanlarına
uygun olarak 3 tema altında toplanmıştır.
• Eğitim ve Öğretime Erişim
• Eğitim ve Öğretimde Kalite
• <ƵƌƵŵƐĂů<ĂƉĂƐŝƚĞ
Bu temalar altında 28Eylem ve bu eylemlere uygun olarak performans göstergeleri oluşturularak eylem planı
hazırlanmıştır.


Eylem Planları
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11. Bazı okul
ƚƺƌůĞƌŝŶĞǇƂŶĞůŝŬ
olumsuz algı


Ϯ

DĞƐůĞŬŝǀĞƚĞŬŶŝŬ
eğitim, altyapı ve
ǇƂŶĞƚŝŵŝŵĞƐůĞŬ
yüksekokullarını da
içerecek şekilde
ǇĞŶŝĚĞŶ
yapılandırılacaktır.

Eğitim ve Öğretim
^ŝƐƚĞŵŝŶŝŶ^ŽƌƵŶǀĞ
ǇůĞŵEŽ
Eylem Adı
Gelişim Alanları
İlgili Madde
16. Özel eğitime
ϭ
İlk ve ortaöğretimde
ŝŚƚŝǇĂĕĚƵǇĂŶ
özel eğitime
ďŝƌĞǇůĞƌŝŶƵǇŐƵŶ
ŐĞƌĞŬƐŝŶŝŵĚƵǇĂŶ
eğitime erişimi
ĞŶŐĞůůŝǀĞƂǌĞů

yetenekli öğrenciler
ŝĕŝŶǇƂŶůĞŶĚŝƌŵĞ
ĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝǀĞƐŽƐǇĂů
ĂŬƚŝǀŝƚĞůĞƌ
artırılacak, eğitim
programları gözden
ŐĞĕŝƌŝůĞĐĞŬǀĞ
ŵĂƚĞƌǇĂůůĞƌ
geliştirilecektir.

Eylem Planları



İşkur, dŝĐĂƌĞƚǀĞ^ĂŶĂǇŝ
Odası

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ͕ŝůĞǀĞ^ŽƐǇĂů
Politikalar İl Md., 'ĞŶĕůŝŬ
Hizmetleri ve Spor İlDĚ͘

DD͕
Sağlık Md.,

DD

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

^ŽƌƵŵůƵ
<ƵƌƵluş

Mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumları ile meslek
yüksekokullarının tamamını
ŬĂƉƐĂǇĂŶďŝƌĞƚŬŝŶůŝŬĂŶĂůŝǌŝ
yapılacak, bu analiz kapsamında
okulların makineͲteçhizat altyapı
durumları dâhil oůŵĂŬƺǌĞƌĞ
ŵĞǀĐƵƚĚƵƌƵŵƵƚĞƐƉŝƚĞĚŝůĞĐĞŬ
ǀĞǇĞŶŝďŝƌŵĞƐůĞŬŝǀĞƚĞŬŶŝŬ
eğitim yönetim modeli
tasarlanacaktır.

Özel eğitim kurumlarının fiziki
imkânları artırılacak, bu
ŬĂƉƐĂŵĚĂŵĞƐůĞŬŝǀĞƚĞŬŶŝŬ
ĂƚƂůǇĞůĞƌŝŶǇĞŶŝůĞŶŵĞƐŝŶĞƂǌĞů
ƂŶĞŵǀĞƌŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘
Özel eğitim ihtiyacı olan
ďŝƌĞǇůĞƌĞǇƂŶĞůŝŬĞƚŬŝŶůŝŬůĞƌ
yapılacak ve bireyler yaptıkları
çalışmaları sergileyecektir. Özel
eğitim ihtiyacı oůĂŶďŝƌĞǇůĞƌĞ
yönelik eğitsel, kültürel ve
ƐƉŽƌƚŝĨĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝŶŝ
ǇĂƉĂďŝůĞĐĞŬůĞƌŝŬĂŵƉůĂƌ
yapılacaktır.

Yapılacak İşlemler

Eğitim ve Öğretime Erişim

ͲÖzel Eğitim Uygulama ve iş okulu açılması(1ͲϮͲ
ϯ͘ŬĂĚĞŵĞͿϭĂĚĞƚ;ϮϬϭϴͲϮϬϮůͿ
ͲÖzel eğitim sınıflarının, taşıma merkezi okullara
taşınması (2019)
ͲZĞŚĂďŝůŝƚĂƐǇŽŶŵĞƌŬĞǌůĞƌŝǀĞƌĞƐŵŝŽŬƵůůĂƌĚĂŬŝƂǌĞů
alt sınıflar ortaklaşa senede 1 defa Mayıs ayı
engelliler haftasında sergi yapılması (Her yıl 2019Ͳ
ϮϬϮϯͿ
ͲResmi okullardaki öğrencilerin il içindeki eğitim
kamplarına katılımının sağlanması (6 ayda bir 2019Ͳ
ϮϬϮϯͿ
ͲFiziksel yetersizliği olan engelli öğrencilerin yılda 1
defa tarama yapılarak, evde eğitim alacak öğrenci
sayısının tespiti ve eğitim almalarının sağlanması
(Her yıl eylülͲekim ayı içinde 2018ͲϮϬϮϯͿ
ͲÖzel eğitim öğrencilerinin Samsun engelliler eğiƚŝŵ
öğrencileri rehabilitasyon merkezinde yılda bir kez
sportif faaliyetlere katılımının sağlanması (2018Ͳ
ϮϬϮϯͿ͘
ͲMeslek liselerinin orta kısımlarının açılması ve aynı
bünyede eğitim verilmesi (2018ͲϮϬϮϯͿ͘
ͲzƺŬƐĞŬŽŬƵůĚĂďƵůƵŶĂŶďƂůƺŵůĞƌŝůĞŵĞƐůĞŬ
ůŝƐĞůĞƌŝŶĚĞŬŝďƂůƺŵůĞƌŝŶƵǇƵŵůƵŚĂůĞŐĞƚŝƌŝůŵĞƐŝ͘
Liselerde yüksekokula uygun bölümler açılması
;ϮϬϭϴͲϮϬϮϭͿ͘
ͲOrtaokullarda meslek liselerinin tanıtımının ve veli
eğitimlerinin artırılması (2018ͲϮϬϮϬͿ͘
ͲGeçerliliğini yitiren bölümlerin kapatılması yerine
doğalgaz tesisatçılığı bölümü, iklimlendirme ve
tesisatçılık bölümü, hazır giyim makineciliği,
Bilgisayarlı kalıp hazırlama vb. bölümlerin açılması
;ϮϬϭϴͲϮϬϮϭͿ
ͲOrtaokul öğrencilerinin meslek liselerini ziyaret
ĞƚŵĞƐŝ;ϮϬϭϴͲϮϬϮϯͿ
ͲHalkın meslek liselerine karşı olumsuz algılarını
yıkmak adına seminer çalışmaları ve tanıtıcı eğitimler
ĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ;ϮϬϭϵͲϮϬϮϬͿ

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝǀĞ^ƺƌĞƐŝ
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ϲ

ϱ

ϭϯ͘,ĂǇĂƚďŽǇƵ
öğrenmeye katılım

ϭϯ͘,ĂǇĂƚďŽǇƵ
öğrenmeye katılım

ϰ

ϯ

ϭϯ͘,ĂǇĂƚďŽǇƵ
öğrenmeye katılım

11. Bazı okul
ƚƺƌůĞƌŝŶĞǇƂŶĞůŝŬ
olumsuz algı


28

Görsel, işitsel ve
sosyal medyanın aile
ƺǌĞƌŝŶĚĞŬŝŽůƵŵƐƵǌ
ĞƚŬŝůĞƌŝŶŝĂǌĂůƚŵĂǇĂ
yönelik eğitimler
ǀĞƌŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘

ĨĞƚǀĞĂĐŝů
ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂĂŝůĞůĞƌŝŶ
ƉƐŝŬŽůŽũŝŬŽůĂƌĂŬ
ĚĞƐƚĞŬůĞŶŵĞƐŝŶĞǀĞ
ŐƺĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝŶĞ
ǇƂŶĞůŝŬŚŝǌŵĞƚ
ƐƵŶĂŶŵĞƐůĞŬ
elemanlarına eğitim
ǀĞƌŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘
ŝůĞŶŝŶ
bütünlüğünün
korunması ve
ŐƺĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ
amacıyla aileye
ǇƂŶĞůŝŬŬŽƌƵǇƵĐƵǀĞ
ƂŶůĞǇŝĐŝŚŝǌŵĞƚůĞƌ
geliştirilecektir.

DDͲŝůĞ
ǀĞ^ŽƐǇĂů
Politikalar İl
DĚ͘

DDͲŝůĞ
ǀĞ^ŽƐǇĂů
Politikalar İl
DĚ͘

DDͲŝůĞ
ǀĞ^ŽƐǇĂů
Politikalar İl
DĚ͘

dĞŵĂƚŝŬŵĞƐůĞŬŝǀĞ
DD
ƚĞŬŶŝŬůŝƐĞŵŽĚĞůŝ
yaygınlaştırılacaktır.







İşkur, dŝĐĂƌĞƚǀĞ^ĂŶĂǇŝ
Odası

WΖŶŝŶDĞĚǇĂKŬƵƌͲYazarlığı
modülü kapsamında hazırlanan
Medyayı Tanımak, Medyayı
<ĂǀƌĂŵĂŬ͕ŝůŝŶĕůŝDĞĚǇĂ
Kullanımı ve Aile ve İnternet adlı
4 modül kullanılarak aile
eğitimleri verilecektir.

AEP kapsamında içerikleri
geliştirilen Değerlerin
ĚŝŶŝůŵĞƐŝŶĚĞŝůĞŶŝŶZŽůƺǀĞ
dĞŬďĞǀĞǇŶůŝŝůĞůĞƌ
modüllerinin uygulanmasına
başlanacaktır. AEP modülleri,
daha etkin ve yaygın olarak
kullanılmak üzere Halk Eğitim
Merkezlerinde kurs programları
olarak uygulanacaktır.

Belirli iş sahalarında
yoğunlaşmış bölgelerde mesleki
ve teknik ortaöğretim
kurumlarının bölgenin ihtiyaç
duyduğu alanlarda
ihtisaslaşması sağlanarak
ƚĞŵĂƚŝŬŵĞƐůĞŬŝǀĞƚĞŬŶŝŬůŝƐĞ
uygulaması artırılacaktır.
ĨĞƚǀĞĂĐŝůĚƵƌƵŵůĂƌĚĂƉƐŝŬŽͲ
sosyal destek veren eğiticilerin
eğitimi için standart modül
kitabı hazırlanacak olup eğitici
eğitimleri tamamlanacaktır.

ͲVeli eğitimleri ile ilgili, Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü ile iletişime geçilerek uzman kişilerce
eğitim verilmesinin sağlanması (Her yıl 2 defa, 2018Ͳ
ϮϬϮϯͿ͘
ͲÇocuk ve ergen gelişimi, çocuklarda davranış
eğitimi, iletişim konularında eğitim çalışmaları ve
ƐĞŵŝŶĞƌĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ;ϮϬϭϴͲϮϬϮϯͿ
ͲUnutulmak üzere olan Osmanlı El Sanatlarının tespit
edilerek bu sanatlara yönelik kurslar açılacaktır
;ϮϬϭϴͲϮϬϮϯͿ͘
ͲYılda iki defa “eğitimde velinin rolü ve aile
bütünlüğü” semineri düzenlenecektir (2028ͲϮϬϮϯͿ͘
ͲBelirtilen modüller kullanılarak 2018 yılıŶĚĂW
kapsamında Samsun genelinde 35 eğitim yapılacaktır
;ϮϬϭϵͿ͘
ͲSosyal medya ve teknolojinin doğru kullanımı ile
ŝůŐŝůŝǀĞůŝlere konferans verilecektir (Her yıl 2
ĚĞĨĂ͕ϮϬϭϵͲϮϬϮϬͿ͘
ͲSosyal medya ve teknolojinin doğru kullanımı ile
ilgili öğretmenlere eğitim verilmesi (Her yıl 2 defa,
ϮϬϭϴͲϮϬϮϬͿ͘
Ͳİnternetin bilinçli kullanılması konusunda aile
eğitimlerinin verilmesi (2018ͲϮϬϮϬͿ

AFAD ve UNICEF işbirliği ile tüm Türkiye’den katılan
meslek elemanlarına eğitici eğitimi verilmesi
planlanmakta olup, bu eğitim sonrası Samsun ilindeki
ƉƐŝŬŽƐŽƐǇĂůĚĞƐƚĞŬŐƌƵďƵŶĚĂŐƂƌĞǀůŝƚƺŵ
öğretmenlere eğitim verilecektir (2019)

ͲHer ilçede ilçelerin iş alanlarına uygun en çok ilgi
ĕĞŬĞn alanlarda 1 tematik lise kurulması (Örneğin:
Asarcık İnşaat Teknolojileri, Bafra Tesisat Teknolojisi,
Ondokuz Mayıs Metal İşleri vb.) (2018ͲϮϬϮϯͿ
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DD͕ŝůĞ
ǀĞ^ŽƐǇĂů
Politikalar İl
DĚ͕͘

DD

Çocukların suça
MEM, İl
maruz kalmalarının
ŵŶŝǇĞƚ
ƂŶůĞŶŵĞƐŝŶĞǇƂŶĞůŝŬ DĚ͕͘
çalışmalar
ǇƺƌƺƚƺůĞĐĞŬǀĞŝůŐŝůŝ
ĞŵŶŝǇĞƚďŝƌŝŵůĞƌŝŶŝŶ
ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ
artırılacaktır.

Çocukların,
gelişimlerinŝ
ŐƺĕůĞŶĚŝƌŵĞŬƺǌĞƌĞ͕
ĞƌŬĞŶĚƂŶĞŵĕŽĐƵŬ
bakım ve eğitim
hizmetlerine erişim
imkânları
artırılacaktır.

Çocuğa saygı
ŬƺůƚƺƌƺŶĞǀĞĕŽĐƵŬ
haklarına yönelik
bilinç ve duyarlılığın
geliştirilmesi
ĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝ
artırılacak ve
çeşitlendirilecektir.

Çocuğa saygı kültürü temelinde
ĕŽĐƵŬůĂƌŝĕŝŶǀĞĕŽĐƵŬůĂƌůĂ
birlikte çalışan tüm meslek
gruplarına yönelik çocuk
haklarına ilişkin eğitimlere
ĚĞǀĂŵĞĚŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘ŽĐƵŬ
haklarını tanıtmaya yönelik
çalıştay, forum, konferans vb.
ƚŽƉůĂntı ve etkinlikler yapılacak,
ďŝůŝŶĕůĞŶĚŝƌŝĐŝŬĂŵƵŽǇƵ
kampanyaları düzenlenecektir

ƌŬĞŶĕŽĐƵŬůƵŬĚƂŶĞŵŝ
eğitiminin geliştirilmesine
ǇƂŶĞůŝŬĂůƚĞƌŶĂƚŝĨŵŽĚĞůǀĞ
teşvik mekanizmalarına yönelik
çalışmalara devam edilecektir.
Gelir düzeyi düşük ailelerin
çocuklarının kreş ve gündüz
bakımevi hizmetlerinden
yararlanma imkânları
artırılacaktır.
ŝůĞǀĞ^ŽƐǇĂůWŽůŝƚŝŬĂůĂƌ Okul çevresi, umuma açık yerler,
İl Md., 'ĞŶĕůŝŬ,ŝǌŵĞƚůĞƌŝ ŝŶƚĞƌŶĞƚŬĂĨĞůĞƌͬĞůĞŬƚƌŽŶŝŬŽǇƵŶ
ve Spor İlDĚ͘
salonları ile parkǀĞďĂŚĕĞůĞƌĞ
yönelik denetimler artırılacaktır.
Çocukların suça sürüklenmesini
ƂŶůĞŵĞŬ͕ƐƵĕĂƐƺƌƺŬůĞŶĞŶ
çocukları suçtan ve zararlı
alışkanlıklardan uzak tutup
ŐĞƌĞŬůŝƂŶůĞŵůĞƌŝĂůŵĂŬ͕
soruşturmaların niteliğini ve
çalışmaların sağlıklı
ǇƺƌƺƚƺůĞďŝůŵĞƐŝŶŝsağlamak için
Çocuk Şube Müdürlüğü başta
ŽůŵĂŬƺǌĞƌĞŝůŐŝůŝĞŵŶŝǇĞƚ
birimlerine eğitim verilecektir.

'ĞŶĕůŝŬ,ŝǌŵĞƚůĞƌŝǀĞ
Spor İlDĚ͕͘

ŝůĞǀĞ^ŽƐǇĂůWŽůŝƚŝŬĂůĂƌ
İl Md., 'ĞŶĕůŝŬ,ŝǌŵĞƚůĞƌŝ
ǀĞ^Ɖor İlDĚ͕͘ĚůŝǇĞǀĞ
ĂƌŽ

Ͳİlçe kolluk kuvvetleri ile iş birliği halinde okul ve
çevresinde öğrencilerin gittiği yerler sık sık kontrol
ĞĚŝůĞĐĞŬƚŝƌ;ϮϬϭϴͲϮϬϮϯͿ
ͲOkulların girişindegüvenlik görevlisi bulundurulması
için çalışmalar yapılacaktır (2018ͲϮϬϮϯͿ͘
ͲZararlı alışkanlıklar ve suç işlemeye ilişkin seminer,
tiyatro, okul programları yapılacaktır (Her dönem 2
şer kez 2018ͲϮϬϮϯͿ͘
ͲÖğrencilerin olumsuz çevre koşullarından
ŬŽƌƵŶŵĂƐı amacıyla okulda kaliteli vakit geçireceği
ve yeteneklerini değerlendireceği egzersiz
faaliyetlerinin artırılması teşvik edilecektir (2018Ͳ
ϮϬϮϯͿ͘

ͲÇocuk hakları eğitimi konusunda öğrencileri
bilgilendirme çalışmasının yapılması (2018ͲϮϬϮϯͿ
ͲÖğrencilere çocuk saygı kültürü ile ilgili tiyatro vs.
ƐŽƐǇĂůĞƚŬŝŶůŝŬůĞƌdüzenlenmesi(Her yıl 2018ͲϮϬϮϯͿ
Ͳ20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü il çapında
“Çocuğa Saygı Geleceğe Saygı” projesiyle tüm il
çapında geniş etkinliklerle kutlanılacaktır (2018Ͳ
ϮϬϮϯͿ͘
ͲÇocuk hakları evrensel beyannamesini görsel
objelere dönüştürülüp çocuklara tanıtımı sağlanacak
;ϮϬϭϴͲϮϬϮϬ͘
ͲSamsun genelinde Çocuk hakları ile ilgili slogan
yarışması yapılıp seçilen sloganların reklam
alanlarına ve küçük işletmelere (ƐŶĂĨ͕ĚƺŬŬąŶǀďͿ
asılacak (2018ͲϮϬϮϬͿ
ͲOkul destek projesi kapsamında ekonomik düzeyi
Ěƺşük olan 100 aile ile motivasyon artırımı,
çocukların sosyal yönlerinin geliştirilmesi, ebeveyn
ve çocuk arası bağların güçlendirilmesi amacıyla
çeşitli etkinlikler düzenlenecektir (2018ͲϮϬϮϬͿ͘

ͲOkul destek projesi kapsamında 2019 yılında
çocuklara oyun drama eğitimi͕ĂŝůĞůĞƌĞŝƐĞĞƌŐĞŶůŝŬ
ĚƂŶĞŵŝ͕ĕŽĐƵŬůĂƌŝůĞŬĂůŝƚĞůŝǌĂŵĂŶŐĞĕŝƌŵĞ͕ĕŽĐƵŬ
yetiştirme tutumları vb. konularda eğitimler
yapılacaktır (2018ͲϮϬϮϬͿ
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16. Özel eğitime
ŝŚƚŝǇĂĕĚƵǇĂŶ
ďŝƌĞǇůĞƌŝŶƵǇŐƵŶ
eğitime erişimi
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12. Öğrencilere
ǇƂŶĞůŝŬ
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ĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝ


ǇƺŬƐĞůƚŝůŵĞƐŝ
kapsamında sosyal
güvenliğe ilişkin hak ve
ǇƺŬƺŵůƺůƺŬůĞƌ
konusunda farkındalık
artırılacaktır͘

Sigortalı nüfusun

ŶŐĞůůŝůĞƌĞǇƂŶĞůŝŬ
ŽŬƵůƂŶĐĞƐŝ
danışmanlık ve
ƌĞŚďĞƌůŝŬŚŝǌŵĞƚůĞƌŝ
geliştirilecek ve özel
eğitim ve
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƐǇŽŶ
ŵĞƌŬĞǌůĞƌŝĞƚŬŝŶďŝƌ
ďŝĕŝŵĚĞ
ĚĞŶĞƚůĞŶĞĐĞŬƚŝƌ͘

İlk ve ortaöğretim
ŬĂĚĞŵĞůĞƌŝŶĚĞ
verilen spor eğitimi
iyileştirilecektir.

'ĞŶĕůĞƌĞǇƂŶĞůŝŬ
ƚƺƚƺŶǀĞƚƺƚƺŶ
ƺƌƺŶůĞƌŝŝůĞ
ŵƺĐĂĚĞůĞ
konusunda eğitim
programları
geliştirilecek ve
uygulanacaktır.

DD͕^'<

DD

DD͕
'ĞŶĕůŝŬ
,ŝǌŵĞƚůĞƌŝ
ve Spor İl
DĚ͘

DD͕
'ĞŶĕůŝŬ
,ŝǌŵĞƚůĞƌŝ
ve Spor İl
DĚ͘

İşkur, dŝĐĂƌĞƚǀĞ^ĂŶĂǇŝ
Odası͕^ĞŶĚŝŬĂůĂƌ

ŝůĞǀĞ^ŽƐǇĂůWŽůŝƚŝŬĂůĂƌ
İl Md.,



ŝůĞǀĞ^ŽƐǇĂůWŽůŝƚŝŬĂůĂƌ
İl Md., STK’lar

kazandırılması amacıyla sosyal
ŐƺǀĞŶůŝŬŚĂŬǀĞǇƺŬƺŵůƺůƺŬůĞƌŝŶŝŶ
eğitim müfredatına eklenmesine
yönelik çalışmalar ǇƺƌƺƚƺůĞĐĞŬƚŝƌ͘
Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve
ďŝůŝŶĕůĞŶĚŝƌŵĞĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝ
ǇƺƌƺƚƺůĞĐĞŬƚŝƌ͘

Engellilerin okula başlamadan
önce, almaları gereken eğitim
ŬŽŶƵƐƵŶĚĂǀĞƌŝůĞŶƌĞŚďĞƌůŝŬǀĞ
danışmanlık hizmetleri
geliştirilecektir. Engellilere
hizmet veren özel eğitim ve
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƐǇŽŶŵĞƌŬĞǌůĞƌŝŶŝŶ
denetimine ağırlık verilecektir.
Engelli eğitim desteği
harcamaları gözden geçirilecek,
farklı uygulama yapıları
geliştirilecektir.
ƌŬĞŶyaşta sosyal güvenlik bilinci

Spor eğitimi okul öncesinden
başlayarak ilk ve ortaöğretim
ŬĂĚĞŵĞůĞƌŝŶĚĞ
yaygınlaştırılacak, çocukların
farklı spor branşlarıyla
uğraşması
sağlanacaktır.KŬƵůůĂƌĂĂŶƚƌĞŶƂƌ
desteği verilecek, uygun spor
alanlarının oluşturulması
sağlanacaktır.

Sigaraya başlamanın önlenmesi,
sigaranın bırakılması ve pasif
etkilerinin önlenmesi konularını
içerecek şekildĞƚƺƚƺŶůĞ
ŵƺĐĂĚĞůĞŬŽŶƵƐƵŶĚĂ
öğrencilere farkındalık
konferansları verilecektir.

ͲSGK’dan uzmanların yardımıyla öğrencilere sigortalı
olmanın avantajlarının anlatılması (2018ͲϮϬϮϬͿ
ͲOkul müfredatlarına çocukların farkındalıklarını
arttırmak adına seçmeli sosyal güvenlik hak ve
ǇƺŬƺŵůƺůƺŬůĞƌŝĚĞƌƐŝŶŝŶĞŬůĞŶŵĞƐŝ;ϮϬϭϴͲϮϬϮϬͿ

ͲYeşilay kurumuyla koordineli şekilde zararlı
alışkanlıklar ve suç kavramı konusunda
eğitilmelerinin sağlanması;ϮϬϭϴͲϮϬϮϯͿ
ͲZararlı alışkanlıkları olan ve meyilli öğrencileriŶ
ƚĞƐƉŝƚĞĚŝůĞƌĞŬŚĂƐƚĂŶĞůĞƌŝŶŽŶŬŽůŽũŝďƂůƺŵƺŶĞ
ziyaret düzenlenerek zararlı alışkanlıkların sonuçları
hakkında farkındalık oluşturulması (2018ͲϮϬϮϯͿ͘
ͲZararlı alışkanlıkları olan öğrencilerin tespit edilerek
zamanını doğru kullanması için sosyal, sportif
ĂŬƚŝǀŝƚĞůĞƌĚƺǌĞŶůĞŶĞĐĞŬ;ϮϬϭϴͲϮϬϮϯͿ͘
ͲSigara kullandığı tespit edilen öğrencilerle bu
alışkanlığı nasıl kazandığı kullanma sebepleri ve
bırakmalarına yönelik çalışma yapılacak (2018ͲϮϬϭϵͿ
Ͳİl merkezi dışındaki her ilçede de öğrencilerin boş
ǀĂŬŝƚůĞƌŝŶŝĚŽůĚƵƌŵĂŬŝĕŝŶďŝƌǇƺǌŵĞŚĂǀƵǌƵ
yapılması için girişimlerde bulunulacak (2018ͲϮϬϮϯͿ
ͲHer öğrenci en az bir spor branşına yönlendirilecek 
;ϮϬϭϴͲϮϬϮϬͿ͘
Ͳ“Okuluma Bisikletimle Geliyorum Hem Doğayı Hem
de Sağlığımı Koruyorum” projesi kapsamında
öğrencilerin bisikletleriyle okula güvenli şekilde
ulaşmaları sağlanarak sporu yaşamlarının bir parçası
ŚĂůŝne getirmeleri sağlanacak (2018ͲϮϬϮϯͿ͘
ͲGençlik haftasında sokak sporları olarak sokak
basketbolu, halk oyunları, voleybol ve yürüyüş
yapılacak (2018ͲϮϬϮϯͿ͘
ͲEngelli öğrencilerin aile hekimi ve mahalle
muhtarları vasıtasıyla okula başlamadan önce tespit
edilmesi ve ona göre eğitimlerine başlamaları (2018Ͳ
ϮϬϭϵͿ
ͲOkul öncesi bünyesinde özel eğitim sınıflarının
açılması (2018ͲϮϬϮϯͿ͘
ͲZĞŚĂďŝůŝƚĂƐǇŽŶDĞƌŬĞǌůĞƌŝŶĞĂǀƵĕŝĕŝŽŬƵŵĂǀĞǇĂ
ŐƂǌƚĂƌĂŵĂƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶŝŶŵƵŚĂŬŬĂŬŬƵƌƵůĂƌĂŬ
denetimlerin sıkıştırılması (2018ͲϮϬϮϬͿ
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WĂŶƐŝǇŽŶ
ŬƵůůĂŶŵĂǇĂŝŚƚŝǇĂĕ
duyan öğrencilerin
ƚĞƐƉŝƚŝ͕ƉĂŶƐŝǇŽŶƵŶ
farkında olmĂǇĂŶ
aile ve öğrencilerin
ďŝůŝŶĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ͕
ƉĂŶƐŝǇŽŶĚĂŬĂůĂŶ
okulların
ayrıştırılması

Taşımalı eğitimin
ŬĂůŝƚĞƐŝ
ǇƺŬƐĞůƚŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘
KŬƵůƐĞƌǀŝƐ
araçlarının
ĚĞŶĞƚŝŵůĞƌŝ
yapılacaktır.

DD

DD

,ĂǇĂƚďŽǇƵ
DD
öğrenme
ĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝŶŝŶ
tanıtımı ve katılımın
artırılmasına destek
ǀĞƌŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘
Zorunlu eğitimden
DD
erken ayrılma
ŶĞĚĞŶůĞƌŝƚĞƐƉŝƚ
ĞĚŝůĞƌĞŬďƵŶƵ
ƂŶůĞǇŝĐŝƵǇŐƵůĂŵĂůĂƌ
geliştirilecektir.

İlçe MEM, tüm okul
ŵƺĚƺƌůƺŬůĞƌŝ͕
muhtarlıklar, aileler

Kaymakamlık, İlçe
Samsun Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕^ĂŵƐƵŶ
ŞoförlerǀĞKƚŽŵŽďŝůĐŝůĞƌ
ƐŶĂĨKdası, dƌĂĨŝŬ
Denetleme Şube
Müdürlüğü, 

İşkur, dŝĐĂƌĞƚǀĞ^ĂŶĂǇŝ
Odası͕^ĞŶĚŝŬĂůĂƌ

'ĞŶĕůŝŬ,ŝǌŵĞƚůĞƌŝǀĞ
Spor İlDĚ͘

ͲAlan taraması yapılarak ilçeye
uzak köylerde yaşayan
öğrenciler pansiyona
ǇƂŶůĞŶĚŝƌŝůĞĐĞŬ͘
Ͳ>ŝƐĞǀĞŽƌƚĂŽŬul öğrencilerinin
aynı pansiyonda kalmaması için
görüş bildirilecek.
ͲPansiyonda kalan öğrencilerin
ĂŝůĞůĞƌŝďŝůŝŶĕůĞŶĚŝƌŝůĞĐĞŬ͘

Taşıma şoförlerine gerekli
eğitimleri verilecek. 
ƌĂĕŝĕŝŬĂŵĞƌĂƐŝƐƚĞŵŝĂŬƚŝĨ
ŚĂůĞŐĞƚŝƌŝůĞĐĞŬ͘
Öğrenci servislerinin öğrenci
dışındaki yük ve yolcu taşımaları
ĞŶŐĞůůĞŶĞĐĞŬƚŝƌ͘


^ŽŶyıllarda artış gösteren
zorunlu eğitimden ayrılmaların
ƂŶƺŶĞŐĞĕŵĞŬŝĕŝŶďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŵĞ
ve bu eğilimden caydırmaya
yönelik teşvik programlarına
ƂŶĐĞůŝŬǀĞƌŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘

Hayat boyu öğrenme anlayışını
toplumda yaygınlaştırmak adına
ĞƚŬŝŶůŝŬůĞƌĚƺǌĞŶůĞŶĞĐĞŬƚŝƌ͘

ͲZorunlu eğitim yaşını tamamlamamış öğrencilerin
açık öğretime kaydının engellenmesi (2018ͲϮϬϮϯͿ͘
ͲOlumsuz fiziki ve çevre koşullarına rağmen eğitimini
tamamlamış ve topluma örnek teşkil edecek kişilerin
teşvik amaçlı halkla buluşturulması (2018ͲϮϬϮϯͿ
ͲZorunlu eğitimden erken ayrılma sebeplerine göre
sonrasında yaşanabilecek güçlükler konusunda
bilinçlendirme çalışmalarının yapılması (2018ͲϮϬϮϯͿ͘
ͲOkullar açılmadan önce şoförler eğitime tabii
tutulacaktır (2018ͲϮϬϮϯͿ
Ͳİhale şartnamesine araçlarda kamera bulundurma
şartı getirilecektir (2018ͲϮϬϮϬͿ͘
ͲOkullar açılmadan servis şoförlerine verilen eğitim
ŚĂƌŝĐŝŶĚĞŞoförlere yönelik olarak üçer aylık
periyotlarla MEB Taşıma Yoluyla eğitim erişim
yönetmeliği esasları ve ilgili diğer mevzuatlar
hususunda eğitim verilecektir (2018ͲϮϬϮϯͿ͘
ͲÖğrenciͲveli ve şoförlere yönelik anket uygulaması
yapılacak ve veli toplantıları /şoförlerle yapılan
toplantılarda bunun sonuçları ilgilerle
değerlendirilecektir (Yılda 2 kez 2018ͲϮϬϮϯͿ͘
ͲServislerin tamamında rehber personel bulundurma
şartı getirilecektir (2018ͲϮϬϮϯͿ͘
ͲAğustos ayında yatılı kapsamında olan köylere 1 kez
ŐŝĚŝůĞĐĞŬ;ϮϬϭϴͲϮϬϮϯͿ͘


ͲHer yaş ve meslek grubuna hitap edebilecek kurslar
ve seminerler düzenlenmesi (Ev hanımlarına yönelik
aşçılık, el sanatlarıve yine ev hanımlarına ev
hanımlarına yönelik İngilizce, resim, müzik kursları)
;ϮϬϭϴͲϮϬϮϬͿ͘
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10. EğŝƚŝŵĚĞǀĞ
öğretim süreçlerinde
bilgi ve iletişim
ƚĞŬŶŽůŽũŝůĞƌŝŶŝŶ
kullanımı


Eğitim ve Öğretim
^ŝƐƚĞŵŝŶŝŶ^ŽƌƵŶǀĞ
Gelişim Alanları İlgili
DĂĚĚĞ
ϵ͘ůĞŬƚƌŽŶŝŬĚĞƌƐ
ŝĕĞƌŝŬůĞƌŝ
10. Eğitimde ve
öğretim süreçlerinde
ďŝůŐŝve iletişim
ƚĞŬŶŽůŽũŝůĞƌŝŶŝŶ
kullanımı

7. Öğretim programı
geliştirme süreci ve
ĞƚŬŝĂŶĂůŝǌŝ

ϮϬ

ϭϵ

Çocukların ve
ŐĞŶĕůĞƌŝŶŐƺǀĞŶůŝ
internete erişim
imkânları
artırılacaktır.

KŬƵůůĂƌĂǇƂŶĞůŝŬƉƌŽũĞ
destek mekanizması
geliştirilecektir.

ǇůĞŵ
EŽ
Eylem Adı
ϭϴ
'ƺŶĐĞůůĞŶĞŶ
müfredatın
işlevselliğinin
artırılması

DD͕
'ĞŶĕůŝŬ
,ŝǌŵĞƚůĞƌŝ
ve Spor İl
DĚ͕͘

DD

^ŽƌƵŵůƵ
<Ƶƌuluş
DD

ŝůĞǀĞ^ŽƐǇĂůWŽůŝƚŝŬĂůĂƌ
İl Md., STK’lar

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ



İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Eğitim ve Öğretimde <ĂůŝƚĞ

Okulların eğitim kalitesini
artırmak ve başarı
farklılıklarını gidermek için
rekabetçi bir anlayışla
okulların proje üretmesi
sağlanacak ve imkânları
kısıtlı okulların
başvurmasına öncelik
verilecektir. Okulların
performansının
değerlendirilmesi için
mekanizma geliştirilecektir.
dĞŬŶŽůŽũŝŝůĞŝŶƚĞƌŶĞƚŝŶ
çocukların ve gençlerin
gelişimi üzerindeki olumsuz
ĞƚŬŝůĞƌŝĚĞŐƂǌƂŶƺŶĚĞ
ďƵůƵŶĚƵƌƵůĂƌĂŬďƵ
ŬĞƐŝŵůĞƌŝŶĂŬƚŝĨǀĞƐŽƐǇĂů
hayattan uzaklaşmasına
ƐĞďĞƉŽůŵĂǇĂĐĂŬǀĞŐƺǀĞŶůŝ
bir şekilde bu imkân ve
hizmetlere erişimlerini
artırıcı mekanizmalar
gelişƚŝƌŝůĞĐĞŬǀĞŵĞǀĐƵƚ
yapılarda da yeni
ĚƺǌĞŶůĞŵĞůĞƌĞŐŝĚŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘


Yapılacak İşlemler
Dijital içerikler artırılacak ve
sınıf içi öğretim
uygulamalarına yönelik iyi
örnekler geliştirilerek
paylaşıma açılacaktır. 

Ͳİnternet içerik geliştirme kurslarının
açılacak ve katılım teşvik edilecek
;ϮϬϭϴͲϮϬϭϵͿ͘
ͲKŬƵůůĂƌĚĂďĞůŝƌůŝƐĂĂƚůĞƌĚĞďŝůŐŝƐĂǇĂƌ
sınıfları öğrencilerin hizmetine
açılacaktır (2018ͲϮϬϮϯͿ
ͲÖğretmen, veli ve çocuklarla birlikte,
karşılıklı eͲiletişim kanalları
kullanılarak, örnek site ve doküman
paylaşımı sağlanacak. Her öğrenciye
sosyal medya hesabıkazandırılacak.
Veli ve öğretmenleri karşılıklı arkadaş
olacak şekilde hem kontrol hem iletişim
sağlanacak sistem devamsızlık takibi
içinde kullanılacaktır (2018ͲϮϬϮϯͿ͘

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
ͲÖğretmenlerin dijital içerik geliştirip
paylaşmalarının sağlanması ve başarılı
öğretmenlerin ödüllendirilmesi (2018Ͳ
ϮϬϮϯͿ
ͲdƺŵŽŬƵůůĂƌAndroid ve İOS tabanlı
uygulamalar geliştirecek, bu
ƵǇŐƵůĂŵĂůĂƌƺǌĞƌŝŶĚĞŶĞƚŬŝŶůŝŬůĞƌ
planlamaları sağlanacaktır (2018ͲϮϬϮϯͿ͘
ͲÖğrenmeyi öğrenme eğitim projesi
hazırlanacak, OMÜ ile işbirliği içinde
ƐĞŵŝŶĞƌĚƺǌĞŶůĞŶĞĐĞŬ;ϮϬϭϴͲϮϬϮϬͿ͘

SAMSUN İLİ
EĞİTİM EYLEM PLANI

32

Ϯϭ

ϮϮ

Ϯ͘KŬƵŵĂŬƺůƚƺƌƺ

ϭϮ͘mƐƚƺŶǇĞƚĞŶĞŬůŝ
öğrencilere yönelik
eğitim ve öğretim
ŚŝǌŵĞƚůĞƌŝ


ůŝƚŬĂƚĞŐŽƌŝƐŝŶĚĞǇĞƌ
ĂůŵĂƉŽƚĂŶƐŝǇĞůŝ
taşıyan sporcuları
ƐĞĕŵĞ͕ǇƂŶůĞŶĚŝƌŵĞ
ve normlandırma
ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝ
geliştirilecektir.

KŬƵŵĂŬƺůƚƺƌƺŶƺŶ
geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılmasına
ǇƂŶĞůŝŬĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌ
yapılacaktır.

DD͕
'ĞŶĕůŝŬ
,ŝǌŵĞƚůĞƌŝ
ve Spor İl
DĚ͘

DD

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ
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Samsun Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Spor alanında yetenekli
bireylerin erken yaşta tespit
ĞĚŝůĞďŝůŵĞƐŝǀĞŐĞƌĞŬůŝ
ǇƂŶůĞŶĚŝƌŵĞŶŝŶ
yapılabilmesi amacıyla elit
ŬĂƚĞŐŽƌŝƐŝŶĚĞǇĞƌĂůŵĂ
potansiyeli taşıyan
sporcuları seçme,
ǇƂŶůĞŶĚŝƌŵĞǀĞ
normlandırma sistemleri
geliştirilecektir.

dƺƌŬŝǇĞΖĚĞŽŬƵŵĂ
alışkanlığının mĞǀĐƵƚ
ĚƵƌƵŵƵŶƵƚĞƐƉŝƚĞƚŵĞŬ
ƺǌĞƌĞKŬƵŵĂ<ƺůƚƺƌƺ
Haritası çıkarılacaktır.

ͲSamsun genelinde “Neden
Okumuyoruz?” sorusunun cevabını
bulmaya yönelik anket ve görüşme
çalışmaları yapılacaktır (2018ͲϮϬϮϬͿ͘
ͲSamsun Büyükşehir BelediyesiŝůĞ
işbirliği yapılarakSamsun kitap fuarına
ilçelerden katılan öğrenci sayısını
artırılacak ve onları kitap okumaya
teşvik etmek içinfuarda “Öğrenciler
Yazarlarla Buluşuyor” projesi
kapsamında ünlü yazarlarla buluşmaları
sağlanacaktır (2018ͲϮϬϮϯͿ͘
ͲKütüphanelerin halkın kullandığı sosyal
alanlara da yaygınlaştırılarak (lokal,
kafe, vb.) kamu spotları yardımı ile
okuma kültürüyaygınlaştırılacaktır
;ϮϬϭϴͲϮϬϮϬͿ͘
Ͳİl çapında tarama yapılması için gerekli
kuruluşlarla (ÜniversiteͲ'ĞŶĕůŝŬ
Hizmetleri ve Spor İlMd.) iletişim ağı
kurulacaktır (2018ͲϮϬϮϯůͿ͘
ͲAlanlarında uzman kişilerin (antrenör,
ressam vb.) davet edilerek öğrencilere
ǇƂŶĞůŝŬƚĂƌĂŵĂǀĞǇƂŶůĞŶĚŝƌŝůŵĞ
çalışmaları yapılacaktır(2018ͲϮϬϮϯͿ͘

SAMSUN İLİ
EĞİTİM EYLEM PLANI

2018 - 2023

2018 - 2023

www.oka.org.tr

7. Ödenek dağıtım
kıstasları ve ödeneklerin
ĞƚŬŝŶǀĞǀĞƌŝŵůŝ
kullanımı
ϴ͘ůƚĞƌŶĂƚŝĨĨŝŶĂŶƐŵĂŶ
kaynakları ile ulusal ve
uluslararası fonların
etkin kullanımı
ϲ͘KŬƵůǀe kurumların
ďƺƚĕĞůĞŵĞ
ƐƺƌĞĕůĞƌŝŶĚĞŬŝǇĞƚŬŝǀĞ
sorumlulukları


ϭϬ͘KŬƵůve kurumların
ĨŝǌŝŬŝǀĞƚĞŬŶŽůŽũŝŬ
kapasitesi ve donatımı
12. Eğitim, çalışma ve
ƐŽƐǇĂůŚŝǌŵĞƚ
ortamlarının kalitesi


Eğitim ve Öğretim
^ŝƐƚĞŵŝŶŝŶ^ŽƌƵŶǀĞ
Gelişim Alanları İlgili
DĂĚĚĞ
13. İkili eğitim, kalabalık
sınıflar ve birleştirilmiş
sınıf uygulaması


Öğrenci başına eğitim
öğretim desteğinin etki
değerlendirmesi
yapılacaktır.

EğitimŚŝǌŵĞƚůĞƌŝŶŝŶƐƵŶ
ƵŵƵŶĚĂDŝůůŠEğitim
Bakanlığı bünyesindeki
ŝů͕ŝůĕĞǀĞŽŬƵů
ǇƂŶĞƚŝŵůĞƌŝŶŝŶǇĞƚŬŝǀĞ
sorumlulukları
artırılacaktır.

Ϯϲ

Okulların fiziki ve iç
ŵĞŬąŶŬĂůŝƚĞƐŝ
artırılacaktır.

Eylem Adı
Tüm eğitim
ŬĂĚĞŵĞůĞƌŝŶĚĞƚĞŬůŝ
eğitime geçilmesi
çalışmaları
hızlandırılacaktır.

Ϯϱ

Ϯϰ

ǇůĞŵ
EŽ
Ϯϯ
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^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş
DD

^ĞŶĚŝŬĂůĂƌ

^ĞŶĚŝŬĂůĂƌ

Samsun Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕DŝŵĂƌůĂƌǀĞ
Mühendisler Odası

İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar
Samsun Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

<ƵƌƵŵƐĂů<ĂƉĂƐŝƚĞ

Devlet tarafından özel okullar
için sağlanan eğitim öğretim
desteğine ilişkin veriler
derlenecek, verilen desteğin
her bir eğitim kademesi için
etki değerlendirmesi yapılacak
ǀĞƐŽŶƵĕůĂƌŬĂŵƵŽǇƵǇůĂ
paylaşılacaktır.
Millî Eğitim Bakanlığı
ďƺŶǇĞƐŝŶĚĞŬŝŝů͕ŝůĕĞǀĞŽŬƵů
ǇƂŶĞƚŝŵůĞƌŝŶŝŶŵĂůŝǀĞŝĚĂƌŝ
ŬŽŶƵůĂƌĚĂǇĞƚŬŝǀĞ
sorumlulukları artırılarak
ǀĞƌŝŵůŝůŝŬŝůŬĞůĞƌŝĕĞƌĕĞǀĞƐŝŶĚĞ͕
önceden belirlenmiş
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐŐƂƐƚĞƌŐĞůĞƌŝǇůĞ
ölçülebilir bir yapı
oluşturulacaktır. Gerekli
ĚĞŶĞƚŝŵǀĞŬŽŶƚƌŽů
mekanizmaları tasarlanarak
ƌĞŬĂďĞƚĕŝďŝƌŽƌƚĂŵ
sağlanacaktır. Okul

Yapılacak İşlemler
Fiziki altyapı olanakları
artırılarak bütün eğitim
kademelerinde ikili eğitim
uygulamasına soŶǀĞƌŝůŵĞƐŝŶĞ
yönelik bir yol haritası
çıkarılacak ve uygulamaya
başlanacaktır.
Eğitim yapılarını ve mekânsal
kaliteyi artırmak üzere nitelikli
okul, nitelikli eğitim
anlayışının benimsendiği,
ŬŽŶĨŽƌůƵ͕ĞŶĞƌũŝƚĂƐĂƌƌƵĨƵ
sağlayan, güvenli, fonksiyonel
ǀĞĞƐƚĞƚŝŬŐƂƌƺŶƺŵůƺǇĞŶŝƚŝƉ
projeler yaptırılacaktır.

ͲVelilerin okul eğitim harcamalarında
desteğinin alınması için bilgilendirme
çalışmaları yapılacaktır (2018ͲϮϬϮϯͿ͘
ͲOkulların ihtiyaçlarını uzman kişiler
tarafından keşifler yapılarak belirlendikten
sonra ödeneğin sağlanarak, oŬƵůŝĚĂƌĞĐŝůĞƌŝ
tarafından okul eksiklerinin giderilmesi için
yöneticilere yetki devri çalışmaları
yapılacaktır (2018ͲϮϬϮϬͿ
ͲTEFBİS sisteminde geçmiş yıllarda oluşan
farkların düzenlenecektir (2018ͲϮϬϭϵͿ͘

ͲKŬƵůůĂƌĚĂ&ĞŶ͕dƺƌŬĕĞ͕^ŽƐǇĂůŝůŐŝůĞƌǀď͘
derslere ait etkinlik sokakları öğrencilerle
birlikte oluşturulacaktır (2018ͲϮϬϮϬͿ
ͲDin Öğretimine bağlı okullarda öğrencilerin
abdest alma ve namaz kılma mekânlarının
uygun hale getirilmesi için çalışmalar
yapılacaktır (2018ͲϮϬϭϵͿ
ͲEğitim kurumlarında ısı yalıtımı amacıyla
mantolama çalışmaları yapılacaktır (2018Ͳ
ϮϬϮϬͿ͘
ͲBaşarılı özel okulların teşviklerinin devam
etmesi, başarısız veya farkındalık
yaratamayan özel okulların durumlarının
ƚĞŬƌĂƌŐƂǌĚĞŶŐĞĕŝƌŝůŵĞƐŝŬŽŶƵƐƵŶĚĂDŝůůŝ
Eğitim Müdürlüğünce çalışma yapılacaktır
;ϮϬϭϴͲϮϬϮϯͿ͘

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
ͲTüm kademelerde tekli eğitime
ŐĞĕŝůĞĐĞŬƚŝƌ;ϮϬϭϴͲϮϬϭϵͿ
ͲSınıf mevcutlarının en fazla 20 kişi ile
sınırlandırılabilmesi için ek derslikler
yapılacaktır (2018ͲϮϬϮϯͿ͘
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4. Hizmet içi eğitim
ŬĂůŝƚĞƐŝǀĞƵǌĂŬƚĂŶ
ŚŝǌŵĞƚŝĕi eğitim
uygulamaları


ϵ͘KŬƵůĂŝůĞďŝƌůŝŬůĞƌŝǀĞ
ailelerin katılımı


sĞůŝůĞƌǀĞŽŬƵůĂŝůĞ
birliklerinin eğitimͲ
öğretime etkin bir
şekilde katılımları
sağlanacaktır.

Hizmet içi eğitimin
kalitesinin artırılmasına
ǀĞŽŶůŝŶĞŚŝǌŵĞƚŝĕŝ
eğitim verilmesine
yönelik çalışmalar
başlatılacaktır.
DD

DD





Velilerin çocuklarıyla verimli
zaman geçirmeleri sağlanacak,
eğitim evden başladığı ve
velinin eğitim öğretimin
öğretmen ve öğrenci ile
üçüncü ayağı olduğuanlayışını
benimsemesi sağlanacaktır.

ŝĚĂƌĞůĞƌŝŶŝŶďƺƚĕĞůĞŵĞ
ƐƺƌĞĕůĞƌŝŶĚĞŬŝǇĞƚŬŝǀĞ
sorumlulukları artırılacaktır.
Türkiye’de Eğitimin
Finansmanı ve Eğitim
Harcamaları Bilgi Yönetim
Sisteminin (TEFBİS) kullanımı
yaygınlaştırılacaktır.

ͲHer eğitim öğretim yılında iletişim
konusunda öğretmenlere yönelik en az bir
kere iletişim konusunda öğretmenlere
yönelik eğitim verilmesi. 
ͲNisan 2018 ayından itibaren; Aile, Çocuk
ve Öğrenci psikolojisi konularında online
ŚŝǌŵĞƚǀĞƌĞŶƐŝƚĞůĞƌďĞůŝƌůĞŶĞƌĞŬ
duyurulacak ve faydalanılması sağlanacak.
ͲsĞůŝůĞƌĚĞŶŽŬƵůůĂƌĂĞŶĕŽŬĚĞƐƚĞŬ
ǀĞƌĞŶůĞƌŝŶƚĞƐƉŝƚĞĚŝůĞĐĞŬŝůĕĞŐĞŶĞůŝŶĚĞŬŝ
ƌĞƐŵŠƚƂƌĞŶůĞƌĚĞŵƺůŬŝĂŵŝƌůĞƌĐĞƚĂůƚŝĨ
ĞĚŝůĞĐĞŬ;ϮϬϭϴͲϮϬϮϯůͿ
ͲTaşıma yapan araçlarla velilerin okula
getirilmesi sağlanacak, velilerin uzaklık veya
vasıta yok bahanesi okula gelmeme
ŐĞƌĞŬĕĞůĞƌŝďĞƌƚĂƌĂĨĞĚŝůĞĐĞŬƚŝƌ;ϮϬϭϴͲ
ϮϬϭϵͿ͘
ͲYurt öğrencilerinin velisi yurt sorumlu
idarecilerinin toplantılarına katılımı
sağlanacaktır (2018ͲϮϬϮϯͿ͘
ͲKŬƵůŝůĞďŝƌůŝŬůĞƌŝŽƌŐĂŶŝǌĞƐŝǇůĞ͖ϮϬϭϴ
Nisan ayından başlamak üzere, bütün
velilere ulaşılarak, beklentiler ve hayat
tecrübelerinin paylaşıldığı programlar
ĚƺǌĞŶůĞŶĞĐĞŬ;ϮϬϭϴͲϮϬϮϯͿ͘
ͲHer Mayıs ayında her veliye “Televizyonu
Kapatıyoruz Çocuklarımızla Oyun
Oynuyoruz” projesi kapsamında
çocuklarıyla evde oynayabilecekleri oyunları
içeren 4 haftalık bir etkinlik takvimi
ŐƂŶĚĞƌŝůĞĐĞŬǀĞůŝůĞƌŝŶͲçocuklarıyla olan
etkileşimleri artırılacaktır (2018ͲϮϬϮϬͿ͘
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