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ÖNSÖZ

K

üresel ekonomide değişim ve dönüşümlerin yaşandığı çağımızda, ülkemizde yapılan
yatırımların 2023 vizyonu doğrultusunda planlanmasının son derece önemli olduğu
yadsınamaz bir gerçektir. Bu vizyonu gerçekleştirmek için kamu sektörü, özel sektör,
üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplumun bütün taraflarının ortak akıl bilinciyle hareket
etmesi son derece değerlidir.
Bu kapsamda, Tokat ilinin Türkiye ekonomisinin gelişim ve toplumsal dönüşüm sürecine
uyum gösterebilmesi amacıyla, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda
başlatılan 2018-2023 Tokat İli Sektörel Eylem Planları çalışması tamamlanmıştır. Çalışma
kapsamında, başkanlığımda toplanan yönetim heyetince belirlenen 10 adet sektörel
konu başlığında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından görevlendirilen akademik
personel moderatörlüğünde ve raportörlüğünde sektörlerin ilgili kurumlarından ve bütün
paydaşlarından destek alınarak katılımcı bir anlayışla raporlar hazırlanmıştır. Çalışmalarda
ilgili sektördeki uluslararası eğilimler dikkate alınarak ülkemizin ulusal ölçekli planlarına,
akademik çalışmalarına değin geniş yelpazeli bir bilgi dağarcığından istifade edilerek Tokat
için yapılması gerekenler ortaya konulmuştur. Böylece her sektörel eylem planında yıllara
sair, hangi kurumların beraber çalışarak hangi faaliyetleri gerçekleştireceği konusunda
detaylı bir yol haritası belirlenmiştir. İlgili kurumlarımız, bu eylem planları içerisinde ilimizin
sektörel bazda gereksinimlerine göre, Tokat’ta farklılık yaratacak 5 yıllık proje ve faaliyetlerini
tasarlama imkânı bulacaktır.
Sektörel eylem planlarının ilimizin ekonomik ve sosyal kalkınması için yol gösterici olmasını
temenni ederken, bu çalışmaların hazırlanmasında emeği geçen Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve OKA yetkililerine teşekkür
ederim. Sektörel eylem planlarının ilimize hayırlı olmasını dilerim.
Dr. Ömer Toraman
Tokat Valisi
OKA Yönetim Kurulu Başkanı
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ϭ͘

Giriş ve zƂŶĞƚŝĐŝPǌĞƚŝ

Bu raporda Tokat İli Eğitim Sektörü Eylem Planı (2018Ͳ2023) hazırlanmıştır. Eylem planı
hazırlama süreçlerinde şu çalışmalar yapılmıştır: Öncelikle daha önce hazırlanan raporlar
incelenmiştir. İncelenen raporların listesi yöntem bölümünde ve kaynakçada verilmiştir. Daha
sonra eğitimin bu günkü durumu ve gelecekte olası durumları ilgili alan yazında incelenmiştir.
Dünya’da ve Türkiye’de eğitimin mevcut durumu analiz edilmiştir. Daha sonra Tokat ilinin eğitim
göstergeleri incelenmiştir. Tokat ilinin eğitim göstergeleri Türkiye ile karşılaştırılmıştır.
İncelenen raporlar ve alan yazın doğrultusunda oluşturulan notlarla Tokat İlinde eğitime paydaş
olabilecek toplamda 8 farklı grupla toplantı yapılmıştır. Toplantılarda odak grup görüşmesi
ǇƂŶƚĞŵŝ Ƶygulanmıştır. Toplamda 70 katılımcı ile 740 dakikalık görüşme gerçekleştirilmiştir.
İncelenen raporlar, alan yazın ve yapılan görüşmelersonunda Tokat İli Eğitim Sektörüne ilişkin
ƐŽƌƵŶͲhedef diyagramı oluşturulmuştur. Bu diyagrama göre Tokat İlinin Eğitiŵ ^ĞŬƚƂƌƺŶƺŶ
temel değişkenleri şunlardır: ϭ͘ Altyapı (Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamları), Ϯ͘ Öğretmen
(Yetiştirilmesi, Gelişimi, Eğitim Nosyonu, Örgütsel Bağlılığı, Motivasyonu), ϯ͘Okuryazarlık (Çok
Yönlü Yetişme), ϰ͘Disiplin (İstenmeyen Öğrenci Davranışı), ϱ͘Devamsızlık (Ortaöğretimde Okula
ĞǀĂŵͿ͕ ϲ͘ KŬƵŵĂ <ƺůƚƺƌƺ͕ ϳ͘ Üniversite İşbirliği (Eğitime Akademik Katkı), ϴ͘ Yaşam Boyu
Öğrenme, ϵ͘ Eğitime Yerel Katkı, 10. Mesleki Eğitimde Niteliğin Artırılması, 11. Okuma
yazmazlık͕ ϭϮ͘ Diğer değişkeni. Belirlenen 12 temel değişkenden 10 tanesi için eylem planı
oluşturulmuştur. Mesleki Eğitimde Niteliğin Artırılması başlığı ve Okumaz yazmazlık başlığında
eylem planı oluşturulmamıştır. Mesleki eğitimde niteliğin artırılması değişkenine ilişkin İstihdam
ƐĞŬtöründe aynı konu detayları ile planlanmıştır. Mesleki eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik
bu raporda istenmeyen davranışlar ve devamsızlık konularında eylemler oluşturulmuştur.
Okumaz yazmazlık başlığına ilişkin tüm Türkiye’de Cumhurbaşkanımızın da eŵŝƌůĞƌŝ
doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. 
Yukarıda belirtilen temel değişkenlere ilişkin 19 eylem adımı ve bunlara ilişkin 56 iş ve işlemler
belirlenmiştir. Hazırlanan eylem planı ilgili bölümde verilmiştir. 
Ϯ͘

Raporun Amacı ve Kapsamı 

ZĂƉŽƌƵŶĂŵĂcı, Tokat iline ilişkin EĞİTİM sektörünün mevcut durumundan hareketle 2018ͲϮϬϮϯ
yılları arasında yapılması önerilen çalışmaların ortaya konmasıdır. Bu amaçla öncelikle eğitimin
Dünya’da ve Türkiye’de var olan durumu çeşitli raporlar açısından incelenmiştir͘KƌƚĂǇĂŬŽŶƵůĂŶ
çalışmaların kapsamı͕ eğitimde kaliteyi artıracak iç ve dış paydaşlarla işbirliği ve öğrencilere
sunulan eğitimͲöğretim hizmetlerinin kalitesinin artırılarak Tokat İlinde eğitimin daha nitelikli
ŚĂůĞŐĞůŵĞƐŝŶŝiçermektedir. Bunun sağlanması için öncelikli konular; okullaşma, okuryazarlık͕
okumaz yazmazlık, zenginleştirilmiş eğitim ortamı, eğitimde yerel katkının artırılması,
öğretmenlerin hizmet öncesinde hizmet içinde daha nitelikli yetiştirilmesi, yetişkin eğitimlerinin
yapılmasıdır. 
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ϯ͘

ZĂƉŽƌƵŶ,ĞĚĞĨŝ

ZĂƉŽƌƵŶŚĞĚĞĨŝ͖
•

Tokat ilinin EĞİTİM d>^/E/Eoluşturulması, 

•

Okulların SED (sosyoͲekonomik düzey) açısından kategorize edilerek ďŝƌĞƌ ƐƚƌĂƚĞũŝŬ ŬƵƌƵŵ
olarak algılanması, 

•

Eğitimde fiziki alt yapıĞŬƐŝŬůĞƌŝŶŝŶŐŝĚĞƌŝůŵĞƐŝ͕

•

Eğitim sisteminin en kritik öğesi öğretmeni hizmet öncesinde ve hizmet içinde nitelikli
yetiştirilmesi, 

•

Uygulamada görev yapan öğretmenin eğitime ilişkin algılarının olumlu hale getirilmesi, 

•

Öğrencilerde istenmeyen davranışların önlenmesi için çalışmalar yapılması,

•

Pğrencilerin okullara uyumları ve devamsızlığı azaltma çalışmalarının yapılması, 

•

ilgi toplumun gereği okuryazarlık kültürünƺŶoluşƚƵƌƵůması, 

•

düm yaşamıŶǀĞĕĞǀƌĞŶŝŶeğitimͲöğretim ortamına hizmet eder hale getirilmesi,

•

,ayat boyu öğrenmenin gereği yetişkin eğitiminin sistematik hale getirilmesi, 

•

KŬuma kültürünün geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. 

ϰ͘

Çalışma Yöntemi

Tokat iline ilişkin eğitim eylem planının hazırlanması için öncelikle raporlar incelenmiştir.
İncelenen raporlar şunlardır: 
•

Türkiye’nin 2023 Vizyonu ve Eğitimde “Orta Kalite Tuzağı”;ϮϬϭϰͿ͕

•

Onuncu Kalkınma Planı (2014ͲϮϬϭϴͿ͕

•

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014ͲϮϬϮϯ͕

•

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı (2014ͲϮϬϭϴͿ͕

•

ϮϬϭϰͲϮϬϭϴPŶĐĞůŝŬůŝƂŶƺşüm Programları, 

•

On Birinci Kalkınma Planı Hazırlıkları, 

•

KƌƚĂsĂĚĞůŝWƌŽŐƌĂŵ;ϮϬϭϳͲϮϬϭϵͿ͕

•

Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi͕Mevcut Bölgesel Gelişme Ana Planı, 

•

65. Hükümet Programı, 

•

ϮϬϭϱ–ϮϬϭϵDStratejik Planı, 

•

dŽŬĂƚİl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015Ͳ2019 Stratejik Planı, 

•

T.C. Tokat Valiliği (2016), Tokat'ın 2023 Vizyon Belgesi Yapısal Dönüşümün Başlangıcında
Tokat’ın Geleceği İçin Eğitim Hedefleri, 

•

MEB İstatistikleri (2016ͲϮϬϭϳͿ͕

•

MEB (2016) PISA değerlendirmesi. 
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Daha sonra eğitimin dünyada ve Türkiye’de gelişimine uygun Tokat ili ile ilgili mevcut
istatistikler de dikkate alınarak eğitimin iç ve dış paydaşlarıyla odak grup görüşmeleri
yapılmıştır. Odak grup görüşmeleri, son yıllarda sıklıkla kullanılan nitel bir veri toplama
tekniğidir. Odak grup görüşmelerinin amacı, belirlenen bir konu hakkında katılımcıların bakış
açılarına, yaşantılarına, ilgilerine, deneyimlerine, eğilimlerine, düşüncelerine, algılarına,
duygularına, tutum ve alışkanlıklarına dair derinlemesine, detaylı ve çok boyutlu nitel bilgi
ĞĚŝŶŵĞŬƚŝƌ ;ŽŬůƵŬ͕ϮϬϭϭͿ͘ Odak grup toplantısı yapılan paydaşlara ilişkin sayısal veƌŝůĞƌ dĂďůŽ
1’de verilmektedir.
dĂďůŽϭͲGörüşülen Gruplara İlişkin Veriler

'ƌƵƉEŽ

Görüşme Yapılan Grup

Katılımcı Sayısı

Görüşme Süresi
;ĚĂŬŝŬĂͿ

ϭ

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri

ϭϮ

ϭϮϬ

Ϯ

Eğitim Müfettişleri

ϭϬ

ϳϱ

ϯ

KŬƵůDƺĚƺƌůĞƌŝ

ϭϬ

ϳϱ

ϰ

Özel Eğitim Kurum Müdürleri

ϱ

ϲϬ

ϱ

Öğretmenler

ϭϬ

ϳϱ

ϲ

Öğrenci Velisi (okul aile birliği

ϲ

ϳϱ

ϯ

ϲϬ

ϯ

ϲϬ

Eğitim Sen

ϱ

ϲϬ

başkanı)
ϳ



Eğitim Bir



^ĞŶ

Eğitim Sendikaları

Türk Eğitim
^ĞŶ

ϴ

ŬĂĚĞŵŝƐǇĞŶ



ϲ

ϴϬ

dŽƉůĂŵϴ





ϳϬ

ϳϰϬ

Tablo 1’de görüldüğü gibi Toplamda 8 farklı grupla görüşme yapılmıştır. Katılımcı sayısı 70
kişidir. Toplamda 740 dakikalık bir görüşme yapılmıştır. Görüşmelere ilişkin fotoğraflardan Ϯ
tanesi aşağıda verilmiştir: 

2018 - 2023

www.oka.org.tr

8

TOKAT İLİ
EĞİTİM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI





ϱ͘

^ĞŬƚƂƌƺŶDĞǀĐƵƚƵƌƵŵƵ
ϱ͘ϭ 'ůŽďĂůGelişmeler

Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014ͲϮϬϮϯͿƌĂƉŽƌƵŶĚĂ
Bölgesel Gelişmeyi Etkileyen Uluslararası Eğilimler
Dünyada, yaşam kalitesi ve insan hakları konularında genel bir gelişme yaşandığı söylenebilir.
BM İnsani Gelişmişlik ŶĚĞŬƐŝ ŐƂƐƚĞƌŐĞƐŝŶĞ ŐƂƌĞ͕ 1980’lerden bu yana hem dünyada hem
Türkiye’de genel bir gelişme eğilimi izlenmekte, yoksulluk da dahil sosyal göstergelerde iyileşme
ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
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Ancak, bu gelişmeler tüm ülkelerde aynı düzeyde gerçekleşmemektedir. Örneğin, Sahra Altı
Afrika ülkelerinde gelişmişlik seviyesi özellikle sağlık ve gelir eşitsizliği konularında farklılık
göstermekte, kimi ülkelerde gerileme söz konusu olabilmektedir. Dünya genelinde çoğu ülkenin
beşeri kaynaklara yatırımı istikrarlı bir şekilde sürdürmesi, eğitim endeksinin de kararlı ve hızlı
bir şekilde yükselmesini tetiklemektedir. Ayrıca, 2000’li yıllar, eğitim, sağlık ve gelir
endekslerinde genel bir iyileşmenin ve istikrarlı bir seyrin yaşandığı yıllar olmuştur. Ancak,
ŬƺƌĞƐĞů ĞŬŽŶŽŵŝŬ ǀĞ ŵĂůi kriz, özellikle 2008 yılından sonra gelir dağılımı ve yoksulluk
göstergelerini olumsuz yönde etkilemiştir. Gelişmiş ülkelerin nüfus yapısı, yaşlanma eğilimi
göstermektedir. Bu eğilime bağlı olarak, üretimin ve vergi gelirlerindeki azalmanın yanında
sağlık ve sosyal güvenlik gibi alanlardaki sorunların belirginleşmesi beklenmektedir. Gelişmekte
olan genç nüfuslu ülkelerin yaşlı nüfuslu ülkelere göre işgücü açısından daha avantajlı konuma
geçebileceği, buna karşılık gelişmiş ülkelerin genç veya nitelikli işgücü talebinin ise gelişmiş
ülkelere göçü teşvik edebileceği öngörülmektedir. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde genişleme
eğilimindeki orta sınıf, tüketim kalıplarının ve tasarruf alışkanlıklarının değişmesinde, ekonomik
ve siyasi kararların alınmasında daha etkili olacaktır. Kadınların özellikle eğitim aracılığı ile iş
hayatına ve sosyal yaşama katılım seviyesinin yükselmesi, ülkelerin ekonomik ve sosyal
gelişimini etkileyecek önemli faktörler arasına girecektir. 
AB Bölgesel Politikasının geleceğine ilişkin tartışmalarda öne çıkan ve Yapısal Fon Tüzükleri ile
somutlaşan tematik yoğunlaşma konusunun önümüzdeki dönemde önem kazanacağı
görülmektedir. Sınırlı kaynaklar ile daha etkili ve somut çıktılar elde etmek üzere, fon
kullanımında tematik yoğunlaşmanın sağlanması yasal çerçeve ile bir kural haline
getirilmektedir. Bu doğrultuda, Uyum Politikası çerçevesinde üye ülkelere ve bölgelere tahsis
edilecek kaynaklar Avrupa 2020 Stratejisi hedefleri ile uyumlu olarak belirlenen sınırlı sayıda
önceliğe kanalize edilecektir. Yapısal Fon Tüzükleri ile belirlenen 11 tematik öncelikten bir
ƚĂŶĞƐŝŶŝŶde Eğitimve yaşam boyu öğrenme olduğu görülmektedir. SETA’nın “Türkiye’nin 2023
Vizyonu ve Eğitimde Orta Kalite Tuzağı” raporunda Polat’a (2014) göre; 
•

můŬĞůĞƌŐƺŶƺŵƺǌƺŶsosyal ve ekonomik ortamında rekabet edebilecek bireyler yetiştirmek
için eğitim sistemlerinin rekabet edebilirliğini ölçmeye çalışmaktadırlar. Üç yılda bir yapılan
PISA çalışmaları, hem zaman içinde ülkelerin eğitim sistemlerinin nasıl bir gelişme
ŐƂƐƚĞƌdiğini, hem de ülkelerin performanslarını birbirleri ile karşılaştırmasına imkân
ǀĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

•

Türkiye'de son dönemde hızlanan gerek refah artışının gerekse yaşam koşullarındaki
iyileşmenin yavaşlamaması için nüfusun beceri düzeyinin yükseltilmesi belirleyici olacaktır.

•

Eğitim sistemlerinin farklı göstergeler üzerinden karşılaştırılmasını amaçlayan önemli
çalışmalar yapılmıştır. Elinizdeki raporun da asıl dayanak noktasını oluşturan PISA
araştırması, veriye dayalı eğitim politikası oluşturmada ülkelerin kıyaslanması ve trend
(eğilim) analizlerinin yapılmasına imkân vermesi açısından önemli bir işlev görmektedir.

•

PISA 2012 sonuçlarına göre Türkiye, PISA 2003’ĚĞŶ ŝƚŝďĂƌĞŶ ŵĂƚĞŵĂƚŝŬƚĞ Ϯϱ͖ ĨĞŶ
bilimlerinde 29; okuma becerilerinde 34 puan artırmasına rağmen sıralamasında bir
değişme olmamış ve OECD ülkelerinin gerisinde kalmıştır. Kalkınma düzeyi benzer ülkelerle
karşılaştırıldığında ise Türkiye eğitim başarısı açısından orta sıralarda yer almaktadır.

•

Türkiye'nin refah düzeyinin OECD düzeyinde olması varsayımında, matematik puanı, önemli
ölçüde artarak OECD ortalamasının altındaki seviyesinden ortalama düzeye; sıralamada ise
44'üncülükten 27'nci sıraya çıkmaktadır.
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•

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde PISA'ya katılım sağlayan nüfusun
tamamı okullaşmamıştır. Türkiye'de 15 yaş nüfusun tamamı okullaşmış olsaydı Türkiye'nin
ortalama matematik skorunun 448'den 427'ye düşeceği öngörülmektedir.

•

PISA 2012'de Türkiye'de matematik, fen ve okuma alanının üçünde de en üst düzeyde (5. ve
6. seviyede) başarı gösteren öğrencilerin oranı %1 iken, bu oran OECD'de %4,4; Japonya,
,ŽŶŐ<ŽŶŐͲÇin, ŞanghayͲŝŶǀĞ^ŝŶŐĂƉƵƌΖĚĂŝƐĞйϭϬΖƵŶƺǌĞƌŝŶĚĞĚŝƌ͘

•

Türkiye'de öğrenci başarıları bölgesel olarak farklılaşmaktadır. Ortadoğu Anadolu ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki öğrencilerin performansı ile diğer bölgelerdeki
akranlarının performansı önemli oranda farklılaşmaktadır. Bu fark iki yıllık eğitime karşılık
ŐĞůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

•

Eğitim başarısının bölgesel olarak farklılaşmasını ve özellikle Kuzeydoğu Anadolu,
Güneydoğu Anadolu ve kısmen de Ortadoğu Anadolu bölgelerindeki başarı düşüklüğünü
ƐŽƐǇŽͲekonomik koşullar büyük oranda açıklamaͲ maktadır. Bu bölgelerdeki başarı
düşüklüğünün temel nedeni eğitim imkânlarının niteliğinin yetersiz olmasıdır.

•

ϮϬϬϯͲ2012 döneminde Doğu Anadolu Bölgesi'nin başarısında, zaman içinde bir artış
olmasına rağmen Güneydoğu Anadolu Bölgesinde belirgin bir gelişme olmamıştır. Bunun
temel nedeni, bu bölgede 15 yaş grubu okullaşan öğrenci sayısının 2003 yılından bu yana
%118 oranında artmasıdır.

•

PISA 2012 sonuçlarına göre fen lisesi öğrencileri ile meslek lisesi öğrencileri arasında 240
puanlık bir fark olduğu görülmektedir. Bu fark ise 6 yıllık eğitim süresine denk gelmektedir.
PISA 2012 sonuçları okul türlerine göre puanların aşırı farklılaştığını göstermektedir. Bu ĚĂ
Türkiye eğitim sisteminin aşırı hiyerarşik bir ortaöğretim sistemine sahip olduğu anlamına
ŐĞůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

•

Türkiye, Meksika ve Almanya ile birlikte PISA 2003 ile PISA 2012 arasında hem performansı
hem de eşitliği artıran üç ülkeden biridir.

•

dƺƌŬŝǇĞΖĚĞ ƐŽŶ yıllarda milli gelirde yaşanan artış ve gelir dağılımındaki iyileşme, buna
ilaveten, sosyal transferler ve eğŝƚŝŵĚĞŬŝ ĚĞƐƚĞŬ ŚŝǌŵĞƚůĞƌŝ͕ ƐŽƐǇŽͲĞŬŽŶŽŵŝŬ ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝŶ
eğitim başarısını açıklamadaki etkisinin azalmasını ve eğitimde eşitliğin artmasını
sağlamıştır.

•

Türkiye'de öğrencilerin başarı farklıklarının %14,5'i sosyoͲekonomik koşullarla
açıklanmaktadır. Bu oranın % 14,8 olduğu OECD ile Türkiye'nin eğitimde eşitlik düzeyinin
benzeştiği görülmektedir.

•

Türkiye'de annenin çalışıyor olması (19 puan) babaya göre (13 puan) eğitim başarısını daha
fazla artırmaktadır. Ancak, başarı farkının asıl nedeni ebeveynlerin çalışıyor olmasından
ǌŝǇĂĚĞƐŽƐǇŽͲekonomik ve kültürel statünün yüksek olmasıdır.

•

Okulöncesi eğitime katılım, sosyoͲekonomik statü dikkate alındığında başarı üzerinde OECD
genelinde 31 puan etki ederken bu oran Türkiye'de 22 puan civarındadır.

•

^ŽƐǇŽͲekonomik statüsü yüksek olan öğrencilerin devam ettiği okullara göre başarı
sıralaması yapıldığında Türkiye 529 puanla 33. sırada yer almaktadır. Dezavantajlıokulların
öğrencileri ise 402 puan ortalama ile 42. orta düzeydeki okul öğrencileri ise 435 puanla 43.
sırada yer almaktadır.
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•

W/^ ϮϬϬϯͲ2012 dönemi kıyaslandığında üst düzey performans sergileyen öğrenci
oranlarında bir artış olmamasına rağmen temel yeterlilik düzeyinin altındaki öğrenci
oranlarında önemli gelişmeler yaşanmıştır. PISA 2003'de okuma becerileri testinde
öğrencilerin %36,8'i temel yeterlilik düzeyinin altında iken bu oran PISA 2012'de %21,6'ya;
ĨĞŶ ďŝůŝŵůĞƌŝ ƚĞƐƚŝŶĚĞ͕ ďƵ ŽƌĂŶ йϯϴ͕ϲΖĚĂŶ йϮϲ͕ϰΖĞ͖ ŵĂƚĞŵĂƚŝŬ ƚĞƐƚŝŶĚĞ ŝƐĞ͕ йϱϮ͕ϯΖĚĞŶ͕
%42,2'ye inmiştir. Dahası, bu süreçte dirençli öğrenciler olarak tanımlanan dezavantajlı olup
başarılı olan öğrencilerin oranında da önemli bir gelişme olmuştur. PISA 2003ͲϮϬϭϮ
arasında Türkiye tüm ülkeler içinde akademik olarak dirençli öğrenci oranında 4,4 puanlık
artışla en yüksek artışı gösteren ülkedir.

•

ϮϬϬϯͲ2012 döneminde sosyal içerme düzeyinin artması ve akademik içerme düzeyinin
düşmesi ortaöğretime yerleştirmede akademik seçiciliğin arttığını diğer yandan yerleşilen
ŽŬƵůĚĂƐŽƐǇŽͲekonomik koşulların belirleyiciliğinin azaldığını göstermektedir.

•

Türkiye'de eğitim sistemindeki başarının artmasında sosyal politikaların önemli bir etkisi
olmuştur. Son yıllarda sosyal içerme ve yoksullukla mücadele amacıyla daha kapsayıcı bir
sosyal güvenlik sistemi, daha etkin ve yaygın bir sosyal destek sistemi oluşturulmuştur.

•

Son yıllarda Türkiye'nin eğitim başarısı ve refahında önemli ilerlemeler yaşanmasına
rağmen, yakın bir gelecekte eğitim başarısının refah ve eğitim harcamalarındaki artışa
duyarsızlaşma ihtimali yüksektir. Son yıllarda gerçekleşen bu performans artışını devam
ettirmek için Türkiye'yi daha zorlu bir süreç beklemektedir. Türkiye'nin karşılaşması
ŵƵŚƚĞŵĞůďƵƌŝƐŬEğitimde Orta Kalite Tuzağı olaraktanımlanabŝůŝƌ͘

•

Refah ve kaynak artışından bağımsız olarak öğretmenlerin, programların içeriği ve süresinin,
eğitim ortamlarının verimliliğinin ve niteliğinin yetersiz kalması durumunda önümüzdeki
yıllarda, son on yılda gerçekleşen yükselen eğitim başarısını yakalamĂŬǌŽƌŐƂƌƺŶŵĞŬƚĞǀĞ
orta kalite tuzağına düşme ihtimali yüksektir.

•

dƺƌŬŝǇĞΖŶŝŶ ϮϬϬϯͲ2012 dönemindeki trendi incelendiğinde okuma ve matematik için
performans artışı sabit; fen alanında ise azalan orandadır. Fen alanındaki gelişme hızının
yavaşlaması orta kalite tuzağı riski için öncü gösterge niteliğindedir.

•

Yapılan hesaplamaya göre, Türkiye şimdiye kadarki gelişme ivmesini takip ederse, 2023
yılındaki tahmini matematik skoru 480Ͳ494 arasında olacaktır. Benzer trendin devam
ĞƚŵĞƐŝ ĚƵƌƵŵƵŶĚĂ ƚĂŚŵŝŶŝ ŽůĂƌĂŬ Türkiye'nin eğitim performansı OECD ortalaması
civarında ve Rusya, ABD, İngiltere, Fransa ve Avustralya ile benzer bir düzeye ulaşılabilir.

•

PISA ve TIMSS gibi çalışmalarda en başarılı ülkeler ile eğitim sisteminde hızlı gelişme
ŐƂƐƚĞƌĞŶƺůŬĞƂƌŶĞŬůĞƌŝŶŝŶĞğitim politikalarını ve reformlarını takip etmek Türkiye'nin "orta
kalite Tuzağı”na düşmeden, eğitim sistemindeki kaliteyi geliştirmesi için takip edeceği
eğitim politikaları ve reformları için önemli katkılar sağlayacaktır. Polonya, Finlandiya, Kore
ǀĞ<Ănada'nın başarı nedenleri farklılaşsa da, eğitim sisteminde kaliteyi etkileyen bazı ortak
hususlar bulunmaktadır. Bu sistemlerde kalitenin en önemli anahtarı öğretmen olarak
tanımlanmaktadır. Bu ülkelerde öğretmenin mesleki statüsü, profesyonel yetki ve
Ƃǌerklikleri hayli yüksektir. Yine bu ülkelerde daha hesap verebilir bir eğitim sistemi
olduğu, okullar arası kalite farkının yüksek olmadığı ve özellikle temel akademik
becerilerin öğretilmesine önem verildiği görülmektedir.
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•

Türkiye'de eğitim sisteminde önƺŵƺǌĚĞŬŝ ĚƂŶĞŵĚĞ ƐŽƐǇŽͲekonomik koşulların başarı
üzerindeki etkisinin ve gücünün azalma trendine girmesini sağlayan ve dezavantajlıları
hedefleyen politikaları yürütmeye devam ederek aynı zamanda doğrudan kaliteyi etkileyen
eğitim politikalarına daha da fazla önem verileceği bir döneme girilmektedir.

•

Türkiye'nin eğitim performansındaki artış trendini koruması ve orta kalite tuzağına
düşmemesi için eğitim politikalarını odaklanma çerçevesinde dezavantajın başarıya engel
oluşturduğu alanlara ve evrensel çerçĞǀĞĚĞ ise öğretmen, program, ölçme ve
değerlendirme, yönetişim, materyal, süreç vb. nitelikleri geliştirerek öğrenme çıktılarının
ülke genelinde geliştirilmesinin amaçlandığı bir eğitim stratejisi ve felsefesi ŐĞƌĞŬƐŝŶŝŵŝ
bulunmaktadır.

•

hůƵƐĂů ǀĞ ƵůƵƐůĂƌĂƌası karşılaştırmalı olarak yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarının
sonuçları, ciddi bir analize tabi tutularak, politika geliştirme süreçlerinde kullanılmalıdır.
Dahası, MEB'in hesap verebilirliğini artırmak ve etkin politika geliştirebilmek için eğitim
izleme ve değerlendirme raporları hazırlamalı ve bu raporları kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

•

Eğitim sisteminde eşitlik ve kaliteyi geliştirmek için kaynakların (beşeri ve fiziki) öncelikli
olarak dezavantajlı bölgelerdeki okullara yönlendirilmesi gerekmekteĚŝƌ͘ ƵŶĂ ŝůĂǀĞƚĞŶ͕
sosyal yardımların, eğitim başarı üzerindeki etkisi dikkate alınarak, sosyal yardım ve eğitim
destekleri etkin bir şekilde uygulanmaya devam etmelidir.

•

Asgari standartları elde edemeyen öğrencilere yönelik, etkin bir telafi eğitimiƐƵŶƵlmalıdır.
Bu telafi eğitiminde, öğrencilerin asgari standartlara erişmesi sağlanmalıdır.

•

Türkiye ortaöğretim sistemi aşırı hiyerarşik olduğundan, daha eşitlikçi bir eğitim sistemi
tesis etmek için, sınavla öğrenci alan okul sayısı ve öğrenci oranları sınırlanmalıdır.

•

^ŽƐǇŽͲekonomik yapıdan kaynaklı dezavantajları ortadan kaldırmada en önemli faktör
öğretmen olduğundan, dezavantajlı bölgelere daha tecrübeli öğretmenlerin istihdam
edilmesi gerekmektedir. Bu öğretmenlerin, dezavantajlı bölgelerde çalışmalarınısağlayacak
teşvik mekanizmaları kurulmalıdır.

Polat’ın (2014) Orta Kalite Tuzağı isimlendirmesiyle dikkat çektiği konu, eğitime ayrılan payın
artması alt yapının güçlenmesine paralel bir kalite artışının olmamasının oluşturduğu bir
algıdır. Bununla mücadelenin yolunun OKURYAZAR öğretmenden geçmektedir͘
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesinde OKURYAZAR ÖĞRETMEN yetiştirme çalışması
yapılarak özgün bir model ortaya çıkarılabilir. 
ϱ͘Ϯ Türkiye’de Makro Ölçekli Yaklaşımlar (kurumsal yapı, politikalar, stratejik hedefler vb.)
ϮϬϭϵͲϮϬϮϯ ĚƂŶĞŵŝŶŝ kapsayacak olan ve Türkiye'nin odaklanacağı kritik önemdeki yapısal
dönüşüm alanlarını ve bunlara ilişkin hedef ve stratejileri de ortaya koyacak temel bir politika
belgesi olacağı düşünülen 11. Kalkınma planında “Eğitim Sisteminde Kalitenin Artırılması” ǀĞ
“Mesleki Eğitimde Niteliğin Artırılması” özel ihtisas komisyonlarının kurulması
kararlaştırılmıştır. 
2017 yılı merkezi yönetim bütçe sürecini başlatan ve 2017ͲϮϬϭϵĚƂŶĞŵŝŶŝŬĂƉƐĂǇĂŶKƌƚĂsĂĚĞůŝ
Program (OVP) Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve daha rekabĞƚĕŝ ďŝƌ ǌĞŵŝŶĚĞ ďƺǇƺŵĞƐŝ ǀĞ
toplum refahının yükseltilmesi için gerekli atılımları gerçekleştirmek üzere, yatırımı ve üretimi
destekleyici bir anlayışla hazırlanmıştır. 
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KƌƚĂ ǀĂĚĞůŝ ƉƌŽŐƌĂŵĚĂ eğitimin kalitesinin artırılmasına ve beşeri sermayenin niteliğŝŶŝŶ
yükseltilmesine yönelik çalışmalara devam edileceği vurgulanmıştır. Bu kapsamda; öğretmen
yetiştirme sürecinin kalitesi artırılacak, ikili öğretim tamamen kaldırılacak, okul öncesi eğitim
kademeli olarak zorunlu hale getirilecek ve beşinci sınıfların müfredatı dil öğretimi açısından
ǇĞŶŝĚĞŶ ĚƺǌĞŶůĞŶĞĐĞŬƚŝƌ͘ Harcamalarda özellikle büyümeyi destekleyecek kamu altyapı
yatırımlarına, bölgesel kalkınmaya, eğitime, ArͲGe desteklerine ve teşviklere öncelik verilecektir.
Değişen işgücü piyasası talepleriyle uyumlu bireyler yetiştirmeye yönelik olarak, temel ve
mesleki eğitim reformu hayata geçirilecek ve çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına
alınacaktır.
65’inci Hükümet döneminde çalışmaların yoğunlaşacağı altı temel alandan birisi olan eğitim
başlığında eğitimde temel vurguların yapıldığı konular özetle; Eğitimde uzmanlaşma, her alanda
kaliteyi artırma, insani kalkınma, mesleki eğitim, donanımlı insan, hayat boyu eğitim, bilgi ile
bilinç arasındaki etkileşim yani bilgelik, insan hakları, değerler eğitimi, ƂğƌĞŶĐŝǇůĞ ŝůŐŝůŝ
sorunların okul düzeyinde çözülmesi ilkesiniĞƐĂƐĂůĂƌĂŬ͕merkezden yerele doğru yetki devri,
eğitim kalite endeksi, okul türleri ve bölgeler arası başarı farklılıklarını azaltarak eğitimde
fırsat eşitliğine bütün boyutlarıyla hayatiyet, öğretmen strateji Belgesi, öğretmen akademisi,
eğitim fakültelerinin müfredatını yenileme, ailenin eğitim sürecine katkısı, mobil öğrenme
sistemleri, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil öğretimi, proje tabanlı
öğrenme, FATİH projesi aracılığıyla tüm öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği, eğitim mekânlarını
yenilikçiliği, yeterli oyun, spor ve kültürel alanlara sahip mekânlar, okul öncesi eğitimi
yaygınlaştırma, öğrenciyi merkeze alan bir anlayış, öğrenme ve gelişim düzeyi akranlarından
ŐĞride olan öğrencilerin öğrenmesini desteklemek amacıyla tedbirler, spor ǀĞ ŵƺǌŝŬ
enstrümanı yeterliği, organize sanayi bölgelerinde meslek lisesi kurulması, Ğğitimin tüm
kademelerindeki müfredatı temel becerileri içerecek şekilde güncelleme, çocuk, halk ve
üniversite kütüphanelerinin içerik bakımından zenginleştirme, Yükseköğretim Kalite
Kurulu’nunoluşması, üniversitelerin ihtisaslaşması (65. Hükümet Programı, 24 Mayıs 2016)
Onuncu Kalkınma Planında (2014Ͳ2018) nitelikli eğitim ve işgücüne artan talep dikkĂƚ
çekilerek eğitimde okullaşma her kademe açısından ele alınmıştır. Okullaşmayla beraber
fırsat eşitliğine katkı sağlayacak eğitimde erişim FATİH projelerine vurgu yapılmıştır. Bu
çerçevede şu amaç ve hedefler belirlenmiştir: 
Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerleri ve milli kültürü
özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk
duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, bilim ve teknoloji kullanımına ve
üretimine yatkın, bilgi toplumunun gerektirdiği temel bilgi ve becerilerle donanmış, üretken ve
mutlu bireylerin yetişmesi eğitim sisteminin temel amacıdır. 
Toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, paydaşlarıyla etkileşim içerisinde olan, ürettiği
ďilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştüren, akademik, idari ve mali açıdan özerk
üniversite modeli çerçevesinde küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine ulaşılması
ŚĞĚĞĨůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
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Söz konusu hedef ve amaçların Tablo şeklinde ifadesŝdĂďůŽϮ’de verilmektedir: 
dĂďůŽϮ: Eğitimde Gelişmeler ve Hedefler



ϮϬϬϲ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϴ









İlköğretim

ϱϭ

ϲϯ

ϲϲ

ϳϲ

Ortaöğretim

ϱϳ

ϱϱ

ϱϳ

ϲϲ

Ϯϰ͕Ϭ

ϰϰ͕Ϭ

ϰϳ͕Ϭ

ϳϬ͕Ϭ









PƌŐƺŶ
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ϱϱ͕Ϭ
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ϰϲ͕Ϭ

ϴϭ͕ϲ

ϴϳ͕Ϭ
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Öğretim Üyesi Başına Öğrenci Sayısıϭ

ϰϭ͕ϲ

ϰϯ͕ϭ

ϰϯ͕Ϭ

ϯϲ͕Ϭ

Yükseköğretimde Dünyadaki Uluslararası Öğrenci
Havuzundan Alınan Pay (%)

Ϭ͕ϱϰ Ϭ͕ϲϰϮ

Ϭ͕ϳϲ

ϭ͕ϱϬ

Derslik Başına Öğrenci Sayısı 30 ve Altı Olan İl Sayısı

KŬƵůPŶĐĞƐŝ;ϰͲ5 Yaş) EğitimdeBrüt Okullaşma Oranı (%)
Yükseköğretimde Brüt Okullaşma Oranı (%)ϭ

Kaynak: 2006 ve 2012 yılı verileri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kalkınma Bakanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM), OECD ve Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi’ne (Eurostat) aittir. 2013 ve 2018 yılı verileri Onuncu
Kalkınma Planı tahminleridir.
;ϭͿ
Lisansüstü öğrenciler hariçtir. 2012 yılı verisi 2011Ͳ2012 eğitim öğretim yılına aittir.
;ϮͿ
2010 yılı verisidir.

Onuncu Kalkınma Planında belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere aşağıdaki
ƉŽůŝƚŝŬĂlar benimsenmiştir: 
ϭ͘

Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme
yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı,
kalite odaklı dönüşüm sürdürülecektir.

Ϯ͘

KŬƵů ƚƺƌůĞƌŝŶŝŶ ĂǌĂltıldığı, programlar arası esnek geçişlerin olduğu, öğrencilerin ruhsal ve
fiziksel gelişimleri ile becerilerini artırmaya yönelik sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelerin
daha fazla yer aldığı, bilgi ve iletişim teknolojilerine entegre olmuş bir müfredatın
bulunduğu, sınav odaklı olmayan, bireysel farklılıkları gözeten bir dönüşüm programı
uygulanacaktır.

ϯ͘

Öğrencilerin sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan okul öncesi
eğitim, imkânları kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini destekleyecek şekilde
yaygınlaştırılacaktır.

ϰ͘

İlk ve orta öğretimde başta engelliler ve kız çocukları olmak üzere tüm çocukların okula
erişimi sağlanacak, sınıf tekrarı ve okul terki azaltılacaktır.

ϱ͘

Özel eğitime gereksinim duyan engellilerin ve özel yetenekli bireylerin, bütünleştirme
eğitimi doğrultusunda, uygun ortamlarda eğitimlerinin sağlanması amacıyla beşeri ve fiziki
altyapı güçlendirilecektir.

ϲ͘

Yabancı dil eğitimine erken yaşlarda başlanacak, bireylerin en az bir yabancı dili iyi
derecede öğrenmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.
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ϳ͘

Ortaöğretim ve yükseköğretime geçiş sistemi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dikkate alan
etkin rehberlik ve yönlendirme hizmetleri desteğiyle, süreç odaklı bir değerlendirme
yapısına kavuşturulacaktır.

ϴ͘

Eğitim sisteminin performansının değerlendirilmesine imkân tanıyacak şekilde öğrenci
kazanımlarının izlenebilmesini teminen, sınıf temelli başarı düzeyleri, yeterlilikleri ve
standartları belirlenecek, ulusal düzeyde çoklu değerlendirme ve denetleme mekanizması
geliştiriůĞĐĞŬƚŝƌ͘

ϵ͘

Öğretmenlik mesleği daha cazip hale getirilecek; öğretmen yetiştiren fakülteler ile okullar
arasındaki etkileşim güçlendirilecek; öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemi, öğretmen
ve öğrenci yeterliliklerini esas alan, kişisel ve mesleki gelişimi sürekli teşvik eden, kariyer
gelişimi ve performansa dayanan bir yapıda düzenlenecektir.

ϭϬ͘ Deneyimli öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde ve okullarda uzun süreli çalışması
ƂǌĞŶĚŝƌŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘
ϭϭ͘ KŬƵůŝĚĂƌĞůĞƌŝŶŝŶďƺƚĕĞůĞŵĞƐƺƌĞĕůĞƌŝŶĚĞǇĞƚŬŝǀĞƐŽƌƵŵůƵůƵŬůĂƌı artırılacaktır.
ϭϮ͘ Kalabalık ve birleştirilmiş sınıf ile ikili eğitim uygulamaları azaltılacak, öğrenci pansiyonları
yaygınlaştırılacaktır.
ϭϯ͘ Eğitimde alternatif finansman modelleri geliştirilecek, özel sektörün eğitim kurumu açması,
ƂǌĞůŬĞƐŝŵǀĞŵĞƐůĞŬƂƌŐƺtlerinin mesleki eğitim sürecine idari ve mali yönden aktif katılımı
ƂǌĞŶĚŝƌŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘
ϭϰ͘ Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı geliştirilecek,
öğrenci ve öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma yetkinlikleri artırılacaktır. FATİH Projesi
tamamlanacak ve teknolojinin eğitime entegrasyonu konusunda nitel ve nicel göstergeler
geliştirilerek etki değerlendirmesi yapılacaktır.
ϭϱ͘ Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki uyum; hayat boyu öğrenme perspektifinden
hareketle iş yaşamının gerektirdiği beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, girişimcilik
kültürünün benimsenmesi, mesleki ve teknik eğitimde okulͲişletme ilişkisinin orta ve uzun
vadeli sektör projeksiyonlarını dikkate alacak biçimde güçlendirilmesi yoluyla artırılacaktır.
ϭϲ͘ Ulusal Yeterlilik Çerçevesi oluşturularak eğitim ve öğretim programları ulusal meslek
standartlarına göre güncellenecek, önceki öğrenmelerin tanınmasını içeren, öğrenci
hareketliliğini destekleyen ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip diploma ve seƌƚŝĨŝŬĂƐǇŽŶ
sistemi geliştirilecektir.
ϭϳ͘ Ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitimde, program bütünlüğü
temin edilecek ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde uygulamalı eğitime ağırlık
ǀĞƌŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘
ϭϴ͘ Yükseköğretim sistemi, hesap verebilirlik temelinde özerklik, performans odaklılık,
ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı rekabetçi bir yapıya
dönüştürülecektir.
ϭϵ͘ Yükseköğretim Kurulu, standart belirleme, planlama ve koordinasyondan sorumlu olacak
şekilde yeniden yapılandırılacaktır.
ϮϬ͘ Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi oluşturulacaktır.
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Ϯϭ͘ Yükseköğretim kurumlarının sanayi ile işbirliği içerisinde teknoloji üretimine önem veren,
çıktı odaklı bir yapıya dönüştürülmesi teşvik edilecek ve girişimci faaliyetler ile geůŝƌ
kaynakları çeşitlendirilecektir.
ϮϮ͘ Yükseköğretim kurumları çeşitlendirilecek ve yükseköğretim sistemi uluslararası öğrenciler
ve öğretim üyeleri için çekim merkezi haline getirilecektir.
Ayrıca onuncu kalkınma planında (2014Ͳ2018) “Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme
Programı ” hazırlanarak amacı şu şekilde belirtilmiştir: 
Günümüzde iş dünyasında yaşanan hızlı değişim, bireylerin mesleki beceriler kadar temel
becerilere sahip olmalarını da gerekli kılmaktadır. Bu beceriler, bireyůĞƌŝŶ ĚĂŚĂ ƵǌƵŶ ƐƺƌĞǇůĞ
çalışma hayatında kalmalarına, iş yaşamında verimliliklerinin artmasına ve değişen iş ve yaşam
koşullarına daha hızlı uyum sağlamalarına imkân vermektedir. Bu çerçevede bireylerin, mesleki
becerilerin yanında iş yaşamının gerektirdiği temel becerilere sahip olması, eğitim sistemi ile
çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ülkemiz insan kaynağının geliştirilmesi
açısından önem arz etmektedir. Bu programla bireylerin, çalışma hayatının gerektirdiği bilgi ve
iletişim teknolojileri, yabancı dil, finansal okuryazarlık, problem çözme, eleştirel düşünme,
iletişim, liderlik, kariyer planlama ve iş arama gibi temel beceriler ile sanatsal ve sportif
becerilere sahip olması amaçlanmaktadır.
Doğu Karadeniz Projesi Eyleŵ Planında (201ϰͲ2018) sürekli eğitim merkezlerinin ve toplumun
her kesimi için hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin geliştirilmesi, mesleki eğitimin geliştirilmesi,
bölge genelinde okul öncesi eğitim alanında fiziki alt yapının iyileştirilerek okullaşma oranlarının
artırılması, bölge genelinde ilköğretim ve ortaöğretim alanlarında fiziki alt yapıların
geliştirilmesi, zenginleştirilmiş kütüphanelerin bölge geneline yaygınlaştırılması, kültür
hizmetlerine erişimin artırılarak, okuma kültürünün geliştirilmesi, Rehberlik araştırma
merkezlerinin yaygınlaştırılarak kapasitelerinin artırılması, bölge genelinde yükseköğretim
altyapısının geliştirilmesi, öğretim üyesi ihtiyaçlarının karşılanması, yurt kapasitelerinin
artırılması konularında görüş ve öneriler yer almaktadır. 
Eğitim örgütünü yöneten Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2015Ͳ2019 stratejik planı incelendiğinde
vizyonunun “Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi” olduğu bu
vizyon için özgörevinin; “Düşünme, anlama, araştırma ve sorun çözme yetkinliği gelişmiş; bilgi
toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış; millî kültür ile insanlığın ve demokrasinin
evrensel değerlerini içselleştirmiş; iletişime ve paylaşıma açık, sanat duyarlılığı ve becerisi
gelişmiş; öz güveni, öz saygısı, hak, adalet ve sorumluluk bilinci yüksek; gayretli, girişimci,
yaratıcı, yenilikçi, barışçı, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkân sağlamaktır”
olarak belirlendiği görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı bu vizyonuna ulaşmak için belirlediği
ĂŵĂĕǀĞhedefler aşağıdadır: 
^ƚƌĂƚĞũŝŬŵĂĕϭ͗Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak.
^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϭ͘ϭ͗Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim
ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak.
^ƚƌĂƚĞũŝŬ ŵĂĕ Ϯ͘ Bütün bireylere çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışın
kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık,
ƂǌŐƺǀĞŶǀĞƐŽƌƵŵůƵůƵŬƐĂŚŝďŝ͕Ɛağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak.
^ƚƌĂƚĞũŝŬ ,ĞĚĞĨ Ϯ͘ϭ͗ Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik
faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak.
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^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϮ͘Ϯ͗Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, iş gücü piyasasının talep ettiği
beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliği artırmak.
^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϮ͘ϯ͗Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini
ve uluslararası öğrenciͲöğretmen hareketliliğini artırmak.
^ƚƌĂƚĞũŝŬ ŵĂĕ ϯ͘ Beşeri, mali, fiziki ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını
iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal
ǇĂƉıyı tesis etmek.
^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϯ͘ϭ͗Bakanlık hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının
yapısını ve niteliğini geliştirmek.
^ƚƌĂƚĞũŝŬ ,ĞĚĞĨ ϯ͘Ϯ͗ Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim
ortamlarını tesisetmek, etkin ve verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak.
^ƚƌĂƚĞũŝŬ ,ĞĚĞĨ ϯ͘ϯ͗ Plan dönemi sonuna kadar etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle
desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve
Žƌganizasyon yapısını oluşturmak.
Bakanlığın planı incelendiğinde 3 ana amaç ve hedef bulunmaktadır: Eğitime erişim, eğitime
erişen bireylerin çok yönlü, donanımlı, sağlıklı ve mutlu olmaları ve tüm bunları sağlayacak
insan, yönetim eğitim ortamı altyapısı. 
Milli Eğitim Bakanlığının Stratejik Planı incelendiğinde dikkat çeken zayıf yönler ve tehditler
aşağıdaki gibidir: (MEB; 2015Ͳ2019 Stratejik Planı)
•

Okul öncesi eğitim imkânlarının yaygınlık ve yeterliliği 

•

Zorunlu eğitimden ayrılmaların önlenmesine ilişŬŝŶ ĞƚŬŝůŝ ďŝƌ ŝǌůĞŵĞ ǀĞ ƂŶůĞŵĞ
mekanizmasının yeterliliği 

•

Bakanlık ile öğretmen yetiştiren kurumlar arasındaki iş birliği 

•

^ŽƐǇĂů͕ŬƺůƚƺƌĞů͕ƐƉŽƌƚŝĨǀĞďŝůŝŵƐĞůĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝŶǇĞƚĞƌůŝůŝŬĚƺǌĞǇŝ

•

Çalışanların motivasyon ve örgütsel bağlılık düzeyleri 

•

Bazıokul türlerine yönelik olumsuz toplumsal algı 

•

Nüfus hareketleri ve kentleşmede yaşanan hızlı değişim 

•

Merkezi seçme ve yerleştirme sınavları nedeniyle sadece öğretimin ön plana çıkması 

•

Eğitim ve öğretimin finansmanında yerel yönetimlerin katkısının yetersiz olması 

•

Medyada eğitim ve öğretime ilişkin çoğunlukla olumsuz haberlerin ön plana çıkarılması
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ϱ͘ϯ
dŽŬĂƚ’ƚĂĚƵƌƵŵ;İƐƚĂƚŝƐƚŝŬŝgöstergeler, geçmiş çalışmalar, sorunlar, beklentiler
ǀď͘Ϳ͗
Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi Mevcut Durum Analizi incelendiğinde; 
Bölge illerinin hepsinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı bütün dönemlerde Türkiye
ortalamasının üzerindedir. Bölge içinde bu oranların en yüksek olduğu il Çorum, en düşük
olduğu il ise Amasya’dır. Bölgede kadın nüfusun dörtte biri hala okuma yazma bilmemektedir.
ϮϬϬϭͲ2002 öğretim yılında Türkiye genelinde okul öncesi okullaşma oranı yüzde 6,2, bu oran
ϮϬϬϱͲ2006 öğretim yılında Türkiye genelinde okul öncesi okullaşma oranı 3Ͳ5 yaş grubu iĕŝŶďƌƺƚ
ǇƺǌĚĞ ϭϯ͕ϰϭ͖ ϰͲ5 yaş grubu için yüzde 19,89, ortaöğretimde ise okullaşma oranı brüt yüzde
85,18, net yüzde 56,63 düzeyine çıkmıştır. 2001Ͳ2002 öğretim yılında bölgede ise yüzde 4,9’dur.
İlköğretimde okullaşma oranı bölgede (yüzde 95,5) Türkiye ortalamasına (yüzde 98) yakındır.
Ortaöğretimde okullaşma oranı (yüzde 35,3) ise Türkiye ortalamasının (yüzde 36,9) biraz
gerisindedir. Mesleki ve teknik ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 19,7 olup, hem Türkiye
ortalamasının, hem de komşu TR72, TR82 ve TR90 bölgelerinin altındadır. Bu durum mesleğe
yönlendirilme konusunda eksikliğin olduğunu, nitelikli işgücünün yetiştirilmesi konusunda ciddi
eksiklikler bulunduğunu göstermektedir. Bölgede, Samsun’da Ondokuzmayıs Üniversitesi (2003Ͳ
2004 öğretim yılında 26 875 öğrenci) ve Tokat’ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi (8 452 öğrenci)
bulunmaktadır. 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
kanun değişikliği ile Amasya Üniversitesi ile Çorum Üniversitesi kurulmuştur (Amasya
mŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐi kurulması öncesinde 5 726 öğrenci Eğitim Fakültesi’nde, 3 366 öğrenci Amasya
Meslek Yüksek Okulu’nda, 377 öğrenci Sağlık Yüksekokulu’nda, 499 öğrenci Merzifon Meslek
Yüksek Okulu’nda bulunmaktaydı). 
Bölgede eğitim düzeyi bakımından bazı sorunlar vardır:okuma yazma bilmeyenlerin oranı 1980Ͳ
2000 döneminde Türkiye ortalamasının üzerinde olmuştur ve bölgede kadın nüfusun dörtte biri,
ŚĂůĂ ŽŬƵŵĂ ǇĂǌŵĂ ďŝůŵĞŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ ϮϬϬϭͲ2002 öğretim yılında, okul öncesi 3Ͳ5 yaş grubu
okullaşma oranı, Türkiye için brüt yüzde 6,2 ve bölge için yüzde 4,5 olmuştur. Bu oran 2005Ͳ
ϮϬϬϲĚƂŶĞŵŝϰͲ5 yaş grubunda, Türkiye için brüt yüzde 19,9’tür. İlköğretimde okullaşma oranı,
ϮϬϬϭͲ2002 öğretim yılında, Türkiye için brüt 99,45, bölge için 95,5’tir. İlköğretim okullaşma
oranı 2005ͲϮϬϬϲdöneminde Türkiye için brüt 95,56’ya düşmüştür. Genel ortaöğretimde 2001Ͳ
2002 öğretim yılı net okullaşma oranı, bölgede yüzde 35,3 olmuş, Türkiye net okullaşma oranı
yüzde 36,9’un biraz gerisinde kalmıştır. Aynı oran, 2005ͲϮϬϬϲ ĚƂŶĞŵŝŶĚĞ dƺƌŬŝǇĞ ŝĕŝŶ ŶĞƚ
36,03’tür. Mesleki ve teknik ortaöğretimde 2001Ͳ2002 öğretim döneminde bölgede net
okullaşma oranı yüzde 19,7 olup, Türkiye ortalaması olan 20,5’in gerisindedir. Türkiye’de
mesleki ve teknik ortaöğretimde okullaşma oranı 2005Ͳ2006 döneminde net 20,55’tir (D͕
ϮϬϬϲͿ͘
Tokat Kurumsal Yönetim Birliği (TKYB) çatısı altında, Eğitim, Gençlik ve Sosyal Hizmet Grubunun
oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca yüksek okur yazarlık ve eğitim düzeyi göstergeleri,
sektörel ihtiyaçlara yönelik mesleki eğitim faaliyetleri ǀĞ ŝŚƚŝǇĂĕ ĚƵǇƵůĂŶ ƐĞŬƚƂƌůĞƌŝŶŝŶ ŵĞƐůĞŬŝ
eğitim hizmetlerinin sağlanması için çalışmalar yürütülmektedir (T.C Tokat Valiliği, 2016).
Tokat Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2015Ͳ2019 yılları arası Stratejik
Planında, eğitim, uzun soluklu bir yatırım aracı olmasının yanında, ülke kalkınmasında stratejik
bir öneme sahip olduğu belirtilmiştir. Kaliteli ve planlı bir eğitimin, geleceğin de beklenen
güzellikte olmasının yegâne unsuru olduğu vurgulanmıştır. 
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İl Millî Eğitim Müdürlüğünün kaliteyi artırma adına yaptığı diğer bazı çalışmaları şu şekilde
sıralanmıştır: Eğitim mevzuatı çalışmaları, Kalite yönetimi ilkelerinin uygulanması, Katılımcı
yönetim uygulamaları, Paydaşlarla birlikte karar almaya dayanan yönetişim uygulamaları. 
İl Millî Eğitim Müdürlüğünün stratejik plan incelendiğinde güçlü, zayıf yönler, fırsatlar ve
tehditler belirlenmiştir. Yapılan SWOT analizinde üç boyut ele alınmıştır: “Eğitim ve Öğretime
Erişim, Eğitim ve Öğretimde Kalite, Kurumsal Kapasite”. Bu üç alanda belirlenen stratejik
amaç ve hedefler şunlardır: 
Eğitim ve Öğretime Erişim
^ƚƌĂƚĞũŝŬŵĂĕϭ
Ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılıklarından etkilenmeksizin her bireyin girişimci,
yaratıcı ve üretken bireyler olabilme yoůƵŶĚĂ eşit ve hakları olan eğitimi adil şartlar altında
alabilmelerine ve bu eğitimlerini tamamlayabilmelerine imkân sağlamak.
^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϭ͘ϭ͘
Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür
ǀĞŬĂĚĞŵĞƐŝŶĚĞkatılım ve tamamlama oranlarını artırmak.
Tema: EğitimͲÖğretimde Kalite
^ƚƌĂƚĞũŝŬŵĂĕϮ
Mevcut imkânları en etkin şekilde kullanarak her kademedeki bireyleri ulusal ve uluslararası
ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışlarla donatarakǇĞƚĞƌůŝƐĞǀŝǇĞĚe yabancı dil bilgisiyle
bir üst öğrenim kurumuna geçebilmelerine ve bu bireylerin istihdam edilebilmelerine olanak
sağlamak
^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϮ͘ϭ
Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve
öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak.
dĞŵĂ͗<ƵƌƵŵƐĂů<ĂƉĂƐŝƚĞ
^ƚƌĂƚĞũŝŬŵĂĕϯ
Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime
erişimi veeğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek.
^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϯ͘ϭ
Müdürlüğümüz hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve
niteliğini geliştirmek.
Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü’nün stratejik amaç ve hedefleri incelendiğinde öne çıkan temel
konular; tüm öğrencilere erişim, çok yönlü yetiştirilmiş okuryazar insan, bu insanı yetiştirecek
nitelikli insan ve alt yapı olduğu görülmektedir. 
Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Stratejik planında yer ala SWOT analizi aşağıda
ǀĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͗
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'ƺĕůƺzƂŶůĞƌ
Eğitim ve Öğretime Erişim 
ϭ͘Öğrenci velileri ve vatandaşlarla iyi diyalog kurulmuş olması, ilişkilerin şeffaf olması
Ϯ͘Çağ nüfusundaki öğrencilerin okullaşma ve devamsızlık oranlarının yakından takip edilmesi,
ϯ͘Derslik başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamasının altında olması,
ϰ͘Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin gidebilecekleri okulların bulunması
Eğitim ve Öğretimde Kalite 
ϭ͘Eğitimde kalite anlayışının büyük ölçüde benimsenmesi ve uygulanması,
Ϯ͘İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile işbirliği yapılarak lisansüstü eğitim
olanaklarının artırılmış olması,
ϯ͘ ARGE Birimi’nin aylık eylem planları vasıtası ile bütün eğitim ve öğretim süreçlerinde aktif
olarak yer alması
ϰ͘Okullarla bütünleşmiş ölçme değerlendirme biriminin kurulmuş olması
ϱ͘Okullarda planlı ve proje tabanlı çalışma kültürünün yerleşmiş olması
ϲ͘İlimizde iş birliğinedayalı kurum kültürünün oturmuş ve kurumlar arası iletişimin etkili olması
ϳ͘ Okullarda istenmeyen Davranışların Önlenmesi ve Okuldaşlık projesi ile şiddet kavramının
okul literatüründen çıkarılmış olması
<ƵƌƵŵƐĂů<ĂƉĂƐŝƚĞ
ϭ͘>ŝĚĞƌůŝŬǇĂƉĂŶŝůyöneticilerinin değişim ve gelişime istekli ve açık olmaları
2. Teknolojiyi bilen ve kullanan personelin olması
3. Üstün yetenekli öğrencilerimize rehberlik eden Tokat Bilim Sanat Merkezi’nin varlığı,
4. Üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan protokoller çerçevesinde ortak çalışma
anlayışının benimsenmesi,
5. İlimizde Görme Engelliler Okulu’nun varlığı.

Zayıf YönůĞƌ
Eğitim ve Öğretime Erişim
ϭ͘ Sosyal etkinlik yapılacak alanların sınırlı olması nedeniyle öğrencilerin okul dışında farklı
oluşumlara yönelmesi,
Ϯ͘Öğrencilerin teknoloji bağımlılığı geliştirmesi
ϯ͘Geleneksel nedenlerle ailelilerin öğrencinin okula devamına karşı olumsuz tutum sergiůĞŵĞƐŝ
ϰ͘Merkez ve kırsal kesimler arasında eğitimsel ve kültürel farklılıkların olması
ϱ͘Muhtarlıkların ve Okul Aile Birliklerinin erişim çalışmalarına aktif olarak katılmaması
ϲ͘Öğrencilerin akademik başarısızlığı ve alt sınıflardan getirdiği yetersizůŝŬůĞƌŝŶŝŶŐŝĚĞƌŝůŵĞŵĞƐŝ
nedeniyle okul ortamından soğuması
ϳ͘Akran etkileşiminin olumsuz etkileri
ϴ͘Anne baba kayıpları ve boşanmış aile sendromlarının etkileri
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Eğitim ve Öğretimde Kalite
ϭ͘İlimizde birleştirilmiş sınıf uygulamasının devam ediyor olması,
Ϯ͘Eğitimin maddi boyutuna sağlanan paydaş desteğinde yeterli düzeyde olmaması,
ϯ͘Eğitim tedbirlerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında yetersizlikler yaşanması
ϰ͘Özel eğitim öğretmenlerinin sayısının yetersiz olması,
ϱ͘Öğretmen motivasyonunun düşükolması,
ϲ͘ Aileleri fiili olarak ayrı olmakla birlikte hukuksal olarak durumu belli olmayan öğrencilerin
varlığı ve okullarla ilişkilendirilmesi,
<ƵƌƵŵƐĂů<ĂƉĂƐŝƚĞ
ϭ͘Gelişmiş bir arşivleme sisteminin olmayışı,
Ϯ͘Yeterli oranda yardımcı personel olmayışı sebebiyle, okullarımızda istenen düzeyde temizlik
tedbirlerinin alınamaması,
ϯ͘ Mesleki eğitimde iş piyasasının ihtiyaçlarına göre mesleki eğitim alanlarının belirleme
çalışmalarının yapılamamış olması,
ϰ͘ Mesleki eğitim okulları ile iş piyasası veya alandaki meslek örgütleriyle ahengin
sağlanamaması,
ϱ͘Pansiyonlu okullarda toplu taşıma araçlarının yokluğu
ϲ͘İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin araç yetersizliği
ϳ͘Kurum personelinin performans değerlendirilŵĞƐŝŶĚĞďŝůŝŵƐĞůƂůĕƺƚůĞƌĞǇĞƌǀĞƌŝůŵĞŵĞƐŝ
ϴ͘Okullarımızın mimari, statik ve elektrik planlarının olmaması,
ϵ͘Kapalı spor salonlarının okullarımızda bulunmaması
ϭϬ͘ Görsel sanatlar, müzik sınıflarının oluşturulmasını sağlayacak şekilde fiziki kapasite arĂĕ
gereç enstrüman ve materyalinin bulunmaması
ϭϭ͘Meslek okullarının çağdaş atölyelerinin oluşturulamaması

Fırsatlar
Eğitim ve Öğretime Erişim
ϭ͘Eğitime olan toplumsal talebin sürekli bir artış eğiliminde olması,
Ϯ͘Ülkemizin AB giriş sürecinde olması
ϯ͘İlimiz nüfus yoğunluğunun merkezlerde toplanmış olması,
ϰ͘Özel öğretim kurumlarının yıllar bazında artış göstermesi
ϱ͘İlimizde Hayat Boyu Öğrenme kültürünün gelişmesi,
ϲ͘Eğitim sektörünün diğer bütün sektörleri etkiliyor olması
ϳ͘Bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve kullana bilirliğinin artması,
ϴ͘Eğitimin diğer kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin öncelikli işi
haline gelmeye başlaması,
ϵ͘İlimizde Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin varlığı
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Eğitim ve Öğretimde <ĂůŝƚĞ
ϭ͘1. Millî Eğitim Bakanlığı’nın değişime ve gelişmeye açık olması,
Ϯ͘İlimizde yürütülen proje tabanlı çalışmalarla gelişiminin sürekli kılınması,
ϯ͘Okul ve kurumlarımızda yenilikçi uygulamalarla yaygınlaştırılması
<ƵƌƵŵƐĂů<ĂƉĂƐŝƚĞ
ϭ͘Değişimi yönetebilen liderlik özelliklerine sahip personelin bulunması
Ϯ͘Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileşim olanakları,
ϯ͘Müfredat programlarının günün ihtiyaçlarına uygun hale getirme çalışmalarının sürekli olması
ϰ͘AB ve kalkınma ajanslarının eğitime yönelik maddi kaynak desteklerinin olması


TOKAT İLİNDE EĞİTİM^<dPZmEmEDshdhZhDh
(SAYISAL VERİLER VE GRAFİKLERİ)
ϭͲEğitim Verileri

a) Öğrenci Sayısı (Okul öncesinde anaokulu+anasınıfı+MEB dışı kurumlannϭϭϭöğrenci sayıları
ĚĂŚŝůĚŝƌ͘ͿÖrgün Eğitim (Resmi + Özel+Açıköğretim)
ƂŶĞŵ KŬƵůPŶĐĞƐŝ

İlköğretim

Ortaöğretim

dŽƉůĂŵ



ZĞƐŵŝ

PǌĞů

ZĞƐŵŝ

PǌĞů

ZĞƐŵŝ

ZĞƐŵŝ

ϮϬϬϮͲ
ϮϬϬϯ

ϭ͘ϴϰϭ

Ϯϭ

ϵϵ͘ϳϱϭ

Ϯϲϰ

ϮϬϭϲͲ
ϮϬϭϳ

ϭϬ͘ϰϯϱ ϲϯϱ

ϲϱ͘ϳϳϬ

ϮϬϭϳͲ
ϮϬϭϴ

ϵ͘ϴϯϭ

ϲϯ͘ϳϰϱ

ϳϭϲ

PǌĞů

dŽƉůĂŵ
PǌĞů

ZĞƐŵŝн
PǌĞů

Ϯϳ͘Ϯϯϳ Ϭ

ϭϮϴ͘ϴϮϵ Ϯϴϱ

ϭϮϵ͘ϭϭϰ

ϭ͘ϴϬϲ

ϰϮ͘Ϯϳϰ Ϯ͘ϯϲϯ

ϭϭϴ͘ϰϳϵ ϰ͘ϴϬϰ

ϭϮϯ͘Ϯϴϯ

Ϯ͘ϭϭϵ

ϯϴ͘ϭϭϱ Ϯ͘ϱϲϮ

ϭϭϭ͘ϲϵϭ ϱ͘ϯϵϳ

ϭϭϳ͘Ϭϴϴ


ƂŶĞŵ

ZĞƐŵŝ

PǌĞů

dŽƉůĂŵZĞƐŵŝнPǌĞů

ϮϬϬϮͲϮϬϬϯ

ϭϭ͘ϰϱ

ϵ͘ϲϴϬ

Ϯϭ͘ϭϯϮ

ϮϬϭϲͲϮϬϭϳ

ϴϴ͘ϵϱϵ

ϭϮ͘ϰϴϭ

ϭϬϭ͘ϰϰϬ

ϮϬϭϳͲϮϬϭϴ

ϴϵ͘ϰϬϲ

ϭϮ͘ϳϳϴ

ϭϬϮ͘ϭϴϰ

ΎϮϬϭϳͲ2018 eğitim öğretim yılına ait yaygın eğitim öğrenci kayıt işlemleri halen devam etmektedir.
Yukarıdaki toplam sayı, 13.09.2017 tarihi itibariyle kayıtları tamamlanan öğrencilere ait sayılardır.
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b) Okul / Kurum Sayısı ;KŬƵů ƂŶĐĞƐŝŶĚĞ anaokulu+MEB dışı kurumlarınϭϭϭ okul/sınıf sayıları
ĚĂŚŝůĚŝƌ͘ͿÖrgün Eğitim (Resmi + Özel)
ƂŶĞŵ

KŬƵůPŶĐĞƐŝ

İlköğretim

ZĞƐŵŝ PǌĞů ZĞƐŵŝ PǌĞů

Ortaöğretim

dŽƉůĂŵ

ZĞƐŵŝ PǌĞů

ZĞƐŵŝPǌĞů

ZĞƐŵŝнPǌĞů



dŽƉůĂŵ

ϮϬϬϮͲϮϬϬϯ Ϯ

Ϯ

ϱϲϱ

Ϯ

ϳϲ

Ϭ

ϲϰϯ

ϰ

ϲϰϳ

ϮϬϭϲͲϮϬϭϳ ϰϯ

ϭϲ

ϱϭϯ

ϭϯ

ϵϰ

ϭϱ

ϲϱϬ

ϰϰ

ϲϵϰ

ϮϬϭϳͲϮϬϭϴ ϱϮ

ϭϱ

ϰϴϰ

ϭϳ

ϵϰ

ϭϵ

ϲϯϬ

ϱϭ

ϲϴϭ
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c) Derslik Sayısı (Okul öncesinde anaokulu+MEB dışı kurumlarınϭϭϭderslik sayıları dahildir/
ƂŶĞŵ

İlköğretim Ortaöğretim Yaygın Eğitim dŽƉůĂŵ

dŽƉůĂŵ



ZĞƐŵŝ PǌĞů ZĞƐŵŝ PǌĞů ZĞƐŵŝ PǌĞů

ZĞƐŵŝ PǌĞů

ZĞƐŵŝнPǌĞů

Ϭ

ϰ͘ϵϬϱ

ϯϰ

ϰ͘ϵϯϵ

ϮϬϭϲͲϮϬϭϳ ϯ͘ϴϵϱ ϭϱϯ ϭ͘ϯϱϳ Ϯϭϭ ϵϯ

ϯϵϮ

ϱ͘ϰϴϵ

ϴϯϵ

ϲ͘ϯϮϴ

ϮϬϭϳͲϮϬϭϴ ϯ͘ϲϮϳ ϭϰϵ ϭ͘ϯϰϴ Ϯϱϴ ϲϴ

ϰϴϯ

ϱ͘ϮϮϱ

ϵϳϭ

ϲ͘ϭϵϲ

ϮϬϬϮͲϮϬϬϯ ϰ͘ϭϬϰ Ϯϯ

ϳϵϬ

Ϭ

Ϭ

ϮϬϬϯͲ2017 yılları arasında resmi okullar bünyesinde yeni yapılan toplam derslik sayısı:ϭ͘ϳϱϳ
d) Öğretmen Sayısı (Okul öncesinde anaokulu+MEB dışı kurumlannϭϭϭöğretmen sayıları
ĚĂŚŝůĚŝƌ͘Ϳ
Örgün Eğitim (Resmi + Özel)
ƂŶĞŵ

KŬƵůPŶĐĞƐŝ

İlköğretim

ZĞƐŵŝ PǌĞů ZĞƐŵŝ

Ortaöğretim

dŽƉůĂŵ

dŽƉůĂŵ

PǌĞů ZĞƐŵŝ PǌĞů

ZĞƐŵŝ PǌĞů

ZĞƐŵŝнPǌĞů

ϮϬϬϮͲϮϬϬϯ ϭϮ

ϰ

ϰ͘ϰϴϴ

Ϯϲ

ϭ͘ϰϮϱ

Ϭ

ϱ͘ϵϮϱ

ϯϬ

ϱ͘ϵϱϱ

ϮϬϭϲͲϮϬϭϳ ϭϴϵ

ϱϵ

ϰ͘ϵϲϬ

ϭϴϭ

Ϯ͘ϱϲϲ

ϮϮϮ

ϳ͘ϳϭϱ

ϰϲϮ

ϴ͘ϭϳϳ

ϮϬϭϳͲϮϬϭϴ ϮϮϰ

ϵϰ

ϰ͘ϴϵϳ

Ϯϳϱ

Ϯ͘ϰϵϱ

ϯϴϮ

ϳ͘ϲϭϲ

ϳϱϭ

ϴ͘ϯϲϳ

* Okul öncesi sayılarına anasınıfı
verileri dahil değildir.

Anasınıfı verileri bulundukları eğitim
kademesinde sayılmıştır.






ĞͿBina / Kurum Bilgileri Sayısı
ƂŶĞŵ

<ƵƌƵŵ Öğrenci ^ƉŽƌ^ĂůŽŶƵ >Ăď͘

<ƺƚƉŚ͘ Ͳ<ƺƚƉŚ͘

ϮϬϬϮͲϮϬϬϯ

ϭ

Ϭ

ϭϰ

Ϯϰϳ

ϭϳϬ



ϮϬϭϲͲϮϬϭϳ

ϭ

Ϭ

ϯϴ

ϯϯϬ

Ϯϰϵ

ϵ

ϮϬϭϳͲϮϬϭϴ

ϭ

ϮϱϬ

ϱϱ

Ϯϱϰ

Ϯϯϴ

ϭϮ
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ĨͿDestekleme ve Yetiştirme Kursları
ϮϬϭϳͲ2018 eğitim öğretim yılı itibariyle;
Açılan Kurs SayısıKadrolu Öğretmen SayısıBaşvuran Öğrenci Sayısı
ϭ͘

ƂŶĞŵ

Ϯϱϯ

Ϯ͘ϯϬϳ

ϯϴ͘ϳϴϴ

Ϯ͘

ƂŶĞŵΎ

ϮϯϬ

ϭ͘ϵϰϳ

ϯϱ͘ϯϲϴ

ϭϭϮ

ϲϳϳ

ϲ͘ϱϮϮ

zĂǌƂŶĞŵŝΎ

ΎϮ͘ĚƂŶĞŵǀĞǇĂǌĚƂŶĞŵŝǀĞƌŝůĞƌŝϮϬϭϲͲ2017 eğitim öğretim yılma aittir.
ŐͿMuhacir Öğrenciler (Suriyeli, Iraklı ve diğerleri)
Bakanlığımız bünyesinde eğitim alan muhacir öğrenci sayısı
Bakanlığımıza bağlı okullarda

Yabancı Öğrenci Bilgi İşlem Sistemi (YÖBİS)

Ϯϭ
ğ)Taşımalı Eğitim
ƂŶĞŵ

İlköğretim
Taşınılan
DĞƌŬĞǌ

Ortaöğretim
Taşınılan

Özel Eğitim
Taşınılan
Öğrenci

Okul Sayısı

Öğrenci
Sayısı

Taşınılan
DĞƌŬĞǌ

Taşınılan
DĞƌŬĞǌ

Taşınılan
Öğrenci ve
Kursiyer
Sayısı
Okul Sayısı

Okul Sayısı

Sayısı

ϮϬϬϮͲϮϬϬϯ

ϳϵ

ϭϯ͘ϮϬϲ









ϮϬϭϲͲϮϬϭϳ

ϭϱϰ

ϲ͘ϳϴϲ

Ϯϲ

ϭ͘ϵϮϲ

ϭϭ

ϭϰϱ

ϮϬϭϳͲϮϬϭϴ

ϭϲϬ

ϳ͘ϱϵϴ

ϵϬ

ϳ͘ϵϲϳ

Ϯϲ

ϱϳϲ

ΎϮϬϬϮͲ2003 eğitim öğretim yılında ortaöğretim ve özel eğitimde taşımalı eğitim
yapılmamaktadır.


Ϯ͘Eğitim Göstergeleri
ĂͿ

Net Okullaşma Oranı

İlgili öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan öğrencilerin, ait olduğu öğrenim türündeki
teorik yaş grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir.
ƂŶĞŵ

KŬƵůPŶĐĞƐŝ

İlköğretim

Ortaöğretim

ϯͲ5 yaş

ϰͲ5 yaş

5 yaş





ϮϬϭϲͲϮϬϭϳ

ϰϴ͕ϱϯ

ϲϬ͕ϯϴ

ϳϭ͕Ϭϳ

ϵϬ͕ϵϬ

ϴϱ͕ϭϲ

ϮϬϭϳͲϮϬϭϴ

ϰϰ͕ϲϮ

ϱϲ͕ϴϬ

ϳϮ͕Ϭϲ

ϵϬ͕ϳϯ

ϴϲ͕ϯϯ
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Eğitim göstergelerinden okullaşma oranlarıTürkiye ile karşılaştırıldığında͖
Yaş ve dönemler

dŽŬĂƚ

dƺƌŬŝǇĞ

ϯͲ5 yaş

ϰϰ͕ϲϮ

ϰϭ͕ϭϲ

ϰͲ5 yaş

ϱϲ͕ϴϬ

ϱϮ͕Ϭϴ

5 yaş

ϳϮ͕Ϭϲ

ϳϯ͕ϵϰ

İlköğretim

ϵϬ͕ϳϯ

ϵϯ͕ϰϮ

Ortaöğretim

ϴϲ͕ϯϯ

ϴϮ͕ϱϰ

<ĂǇŶĂŬ͗MEB İstatistik
Okullaşma açısından Tokat ili 5 yaş grubu ve ilköğretimde Türkiye ortalamasının altında,
diğer gruplarda üzerinde görülmektedir. 
Okul başına düşen öğrenci sayısı

ďͿ

Resmi ve özel kurumlardaki (açık öğretim hariç) toplam öğrenci sayısının ƌĞƐŵŝ ǀĞ ƂǌĞů
kurumlardaki (açık öğretim hariç) toplam okul sayısına bölünmesiyle elde edilen ve bir okuldaki
öğrenci sayısını gösteren göstergedir
ƂŶĞŵ

İlköğretim

'ĞŶĞů

DĞƐ͘ǀĞdĞŬ͘
Ortaöğretim

İlkokul

KƌƚĂŽŬƵů Ortaöğretim

ϮϬϬϮͲϮϬϬϯ ϭϳϲ





ϯϬϴ

ϲϭϰ

ϭϴϯ

ϮϬϭϱͲϮϬϭϲ 

ϵϲ

ϭϳϳ

ϯϲϰ

ϯϯϵ

ϯϴϯ

ϮϬϭϲͲϮϬϭϳ 

ϵϭ

ϭϴϳ

ϯϮϬ

ϯϭϴ

ϯϮϮ

Ortaöğretim

ϮϬϭϳͲ2018 eğitim öğretim yılına ait öğrenci kayıt işlemleri halen devam ettiği için okul başına
düşen öğrenci sayısı hesaplanamamıştır.
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Okul başına düşen öğrenci sayılarının yıllara göre iyileşme gösterdiği görülmektedir. Tokat ili ile
Türkiye ortalaması karşılaştırıldığında;
KŬƵůƚƺƌƺ

dŽŬĂƚ

dƺƌŬŝǇĞ

İlkokul

ϵϭ

ϭϵϳ

KƌƚĂŽŬƵů

ϭϴϳ

ϯϬϵ

Ortaöğretim (Tüm)

ϯϮϬ

ϰϰϳ

Genel Ortaöğretim

ϯϭϴ

ϵϭϳ

DĞƐůĞŬŝǀĞdĞŬŶŝŬ
Ortaöğretim

ϯϮϮ

ϰϴϱ

Okul başına düşen öğrenci sayısı açısından tüm kademelerde Tokat Türkiye ortalamasının
oldukça altında ve iyi durumda olduğu görülmektedir. 
ĐͿ

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

Resmi ve özel kurumlardaki (açık öğretim hariç) toplam öğrenci sayısının resmi ǀĞ ƂǌĞů
kurumlardaki (açık öğretim hariç) toplam öğretmen sayısına bölünmesiyle elde edilen ve
bir öğretmenin eğitim verdiği ortalama öğrenci sayısını gösteren göstergedir.
'ĞŶĞů

DĞƐ͘ǀĞdĞŬ͘
Ortaöğretim Ortaöğretim

ƂŶĞŵ

İlköğretim İlkokul

KƌƚĂŽŬƵů

Ortaöğretim

ϮϬϬϮͲϮϬϬϯ

ϮϮ





ϭϳ

ϮϬ

ϭϰ

ϮϬϭϱͲϮϬϭϲ



ϭϰ

ϭϮ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϮϬϭϲͲϮϬϭϳ



ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϰ

ϭϮ

ΎϮϬϭϳͲ2018 eğitim öğretim yılına ait öğrenci kayıt işlemleri halen devam ettiği için öğretmen
başına düşen öğrenci sayısı hesaplanamamıştır.
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Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı incelendiğinde yıllara göre genel bir iyileşmenin olduğu
gözlemlenmektedir. Tokat ili ile Türkiye ortalaması karşılaştırıldığında;
KŬƵůƚƺƌƺ

dŽŬĂƚ

dƺƌŬŝǇĞ

İlkokul

ϭϯ

ϱϲ

KƌƚĂŽŬƵů

ϭϯ

ϱϴ

Ortaöğretim (tüm)

ϭϯ

ϳϰ

'ĞŶĞůOrtaöğretim

ϭϰ

ϯϳ

DĞƐůĞŬŝǀĞdĞŬŶŝŬ
Ortaöğretim

ϭϮ

ϳϬ

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı açısından tüm kademelerde Tokat Türkiye
ortalamasının oldukça altında ve iyi durumda olduğu görülmektedir. 
c) Derslik başına düşen öğrenci sayısı
ZĞƐŵŝ ǀĞ ƂǌĞů kurumlardaki (açık öğretim hariç) toplam öğrenci sayısının resmi ve özel
kurumlardaki (açık öğretim hariç) toplam derslik sayısına bölünmesiyle elde edilen ve bir
derslikteki ortalama öğrenci sayısını gösteren göstergedir.
ƂŶĞŵ

İlköğretim

Ortaöğretim

'ĞŶĞů

DĞƐ͘ǀĞdĞŬ͘
Ortaöğretim Ortaöğretim

ϮϬϬϮͲϮϬϬϯ Ϯϰ

Ϯϵ

ϯϱ

Ϯϯ

ϮϬϭϱͲϮϬϭϲ ϭϳ

Ϯϲ

Ϯϭ

Ϯϵ

ϮϬϭϲͲϮϬϭϳ ϭϲ

ϮϮ

Ϯϭ

Ϯϯ

ϮϬϭϳͲ2018 eğitim öğretim yılına ait öğrenci kayıt işlemleri halen devam ettiği için derslik başına
düşen öğrenci sayısı hesaplanamamıştır.
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Derslik başına düşen öğrenci sayısı incelendiğinde yıllara göre genel bir iyileşmenin olduğu
gözlemlenmektedir. Tokat ili ile Türkiye ortalaması karşılaştırıldığında;
KŬƵůƚƺƌůĞƌŝ

dŽŬĂƚ

dƺƌŬŝǇĞ

İlköğretim

ϭϲ

ϰϳ

Ortaöğretim

ϮϮ

ϰϬ

Genel Ortaöğretim

Ϯϭ

Ϯϭ

DĞƐůĞŬŝǀĞdĞŬŶŝŬ
Ortaöğretim

Ϯϯ

ϯϮ

dŽŬĂƚ ŝůŝ derslik başına düşen öğrenci sayısı, genel ortaöğretim kademesinde Türkiye
ortalamasıyla eşit, diğer kademelerde Türkiye ortalamasının altında olduğu görülmektedir. 
Okuryazarlık durumu:
TUİK 2016 Tokat genelnüfus okumaz yazmazlık durumu incelendiğinde;
15 yaş ve üzeri

'ĞŶĞů

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

dƺƌŬŝǇĞ

dŽŬĂƚ

ϯ͕ϵϬ

ϯ͕ϳϳ

ϯ͕ϳϲ

ϯ͕ϱϮ

ϰ͕ϰϳ

ϯ͕Ϭϵ

Tokat ilinde 15 yaş ve üzerinde okumaz yazmazlık oranlarının yıllara göre azaldığı
görülmektedir. Genel olarak Tokat ilinin Türkiye ortalamasının altında bir okumaz
yazmazlık oranını olduğu görülmektedir. (MEB Hayat Boyu Öğrenme Portalı)
K<hZzZ>/< KZELARI: Burada okuryazarlık oranı uluslararası alanda (PISA) fen,
matematik, okuma alanında bilgiyi kullanma anlamında kullanılmıştır.
FEN OKURYAZARLIĞI 
K dƺƌŬŝǇĞ Batı
<ĂƌĂĚĞŶŝǌ
ϰϵϯ
ϰϮϱͬϱϰ͘ ϰϭϲ
sıra

OKUMA BECERİLERİ
K dƺƌŬŝǇĞ Batı
<ĂƌĂĚĞŶŝǌ
ϰϵϯ
ϰϮϴͬϱϬ͘ ϰϭϰ
sıra

MATEMATİK OKURYAZARLIĞI 
K dƺƌŬŝǇĞ Batı
<ĂƌĂĚĞŶŝǌ
ϰϵϬ
ϰϮϬͬϱϬ͘ ϰϭϭ
sıra

W/^ ;dŚĞ WƌŽŐƌĂŵŵĞ ĨŽƌ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ^ƚƵĚĞŶƚ ƐƐĞƐƐŵĞŶƚͿ Uluslararası Öğrenci
Değerlendirme Programı (2015) incelendiğinde Ĩen, okuma, matematik alanlarında Tokat’ın
da bulunduğu Batı Karadeniz bölgesi OECD orƚĂůĂmalarının ve Türkiye ortalamalarının altında
ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
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TOKAT İLİ ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIK ORANLARI


9. sınıf

10. sınıf

11. sınıf

12. sınıf

Devamsızlık
Oranı

ϭϭ͘ϵϯ

ϭϭ͘ϯϳ

ϭϮ͘ϰϴ

ϭϮ͘Ϯϲ

<ĂǇŶĂŬ͗dŽŬĂƚDD
Ortaöğretim kademesinde devamsızlık oranları incelendiğinde her sınıfta ortalama % 10’un
üzerinde bir devamsızlık görülmektedir. 
Ortaöğretim Kurumlarında Görülen Disiplin Verileri Analizi
İlçelere göre Lise Türü
İlçe
ůŵƵƐ
ƌƚŽǀĂ
Başçiftlik

ƌďĂĂ

DĞƌŬĞǌ

EŝŬƐĂƌ
WĂǌĂƌ
Reşadiye

dƵƌŚĂů
Yeşilyurt
ŝůĞ


>ŝƐĞdƺƌƺ
ŽŬProgramlı Anadolu Lisesi
ŶĂĚŽůƵ>ŝƐĞƐŝ
Çok Programlı Anadolu Lisesi
Çok Programlı Anadolu Lisesi
ŶĂĚŽůƵ>ŝƐĞƐŝ
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
DĞƐůĞŬŝǀĞdĞŬŶŝŬŶĂĚŽůƵ>ŝƐĞƐŝ
dĞŵĞů>ŝƐĞ
&ĞŶ>ŝƐĞƐŝ
ŶĂĚŽůƵ>ŝƐĞƐŝ
DĞƐůĞŬŝǀĞdĞŬŶŝŬŶĂĚŽůƵ>ŝƐĞƐŝ
Çok Programlı Anadolu Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
'ƺǌĞů^ĂŶĂƚůĂƌ>ŝƐĞƐŝ
^ŽƐǇĂůŝůŝŵůĞƌ>ŝƐĞƐŝ
&ĞŶ>ŝƐĞƐŝ
ŶĂĚŽůƵ>ŝƐĞƐŝ
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
DĞƐůĞŬŝǀĞdĞŬŶŝŬŶĂĚŽůƵ>ŝƐĞƐŝ
Mesleki Eğitim Merkezi 
Çok Programlı Anadolu Lisesi
ŶĂĚŽůƵ>ŝƐĞƐŝ
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
DĞƐůĞŬŝǀĞdĞŬŶŝŬŶĂĚŽůƵ>ŝƐĞƐŝ
ŶĂĚŽůƵ>ŝƐĞƐŝ
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
DĞƐůĞŬŝǀĞdĞŬŶŝŬŶĂĚŽůƵ>ŝƐĞƐŝ
&ĞŶ>ŝƐĞƐŝ
Çok Programlı Anadolu Lisesi
DĞƐůĞŬŝǀĞdĞŬŶŝŬŶĂĚŽůƵ>ŝƐĞƐŝ
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
DĞƐůĞŬŝǀĞdĞŬŶŝŬŶĂĚŽůƵ>ŝƐĞƐŝ
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Sayı
Ϯ
ϭϳ
ϵ
Ϯ
ϰϲ
ϲ
ϰϴ
ϵ
ϰ
ϰϲ
ϭϭϱ
ϯϴ
Ϯϯ
ϯ
ϭϮ
ϭ
ϯϵ
ϰ
ϯϮ
ϭ
ϰ
ϱ
ϳ
ϭϮ
ϲϭ
ϲ
ϭϭϭ
ϭ
ϭϴ
ϴ
ϰ
ϭϳ

dŽƉůĂŵ
Ϯ
Ϯϲ
Ϯ

ϭϭϯ

Ϯϯϴ

ϳϲ
ϰ
Ϯϰ

ϭϳϵ
Ϯϲ
Ϯϭ
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dŽƉůĂŵ>ŝƐĞdƺƌƺ



>ŝƐĞdƺƌƺ
Mesleki Eğitim Merkezi
'ƺǌĞů^ĂŶĂƚůĂƌ>ŝƐĞƐŝ
&ĞŶ>ŝƐĞƐŝ
dĞŵĞů>ŝƐĞ
^ŽƐǇĂůŝůŝŵůĞƌ>ŝƐĞƐŝ
İmam Hatip Lisesi
Çok Programlı Anadolu Lisesi
ŶĂĚŽůƵ>ŝƐĞƐŝ
DĞƐůĞŬŝǀĞdĞŬŶŝŬŶĂĚŽůƵ>ŝƐĞƐŝ

Sayı
ϭ
ϯ
ϲ
ϵ
ϭϮ
ϱϬ
ϳϯ
Ϯϭϰ
ϯϰϯ

dŽƉůĂŵ

ϳϭϭ

Toplam Sınıf Seviyesi
Sınıf Seviyesi
9. sınıf
10. sınıf
11. sınıf
12. sınıf

Sayı
ϮϬϱ
ϮϬϴ
ϭϳϱ
ϭϮϯ

dŽƉůĂŵ
ϳϭϭ


İlçelere göre yapılan disiplin işlemi
İlçe
ůŵƵƐ
ƌƚŽǀĂ
Başçiftlik
ƌďĂĂ
DĞƌŬĞǌ
EŝŬƐĂƌ
WĂǌĂƌ
Reşadiye
dƵƌŚĂů
Yeşilyurt
ŝůĞ
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>ŝƐĞdƺƌƺ
Kınama
Okuldan kısa süreli uzaklaştırma
Kınama
Okuldan kısa süreli uzaklaştırma
Kınama
Okuldan kısa süreli uzaklaştırma
Kınama
Okuldan kısa süreli uzaklaştırma
Kınama
Okuldan kısa süreli uzaklaştırma
Kınama
Okuldan kısa süreli uzaklaştırma
Kınama
Okuldan kısa süreli uzaklaştırma
Kınama
Okuldan kısa süreli uzaklaştırma
Kınama
Okuldan kısa süreli uzaklaştırma
Kınama
Okuldan kısa süreli uzaklaştırma
Kınama
Okuldan kısa süreli uzaklaştırma
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Sayı
ϭ
ϭ
ϭϴ
ϴ
ϭ
ϭ
ϲϵ
ϰϰ
ϭϯϵ
ϵϵ
ϲϰ
ϭϮ
ϯ
ϭ
ϭϲ
ϴ
ϭϭϮ
ϲϳ
ϮϬ
ϲ
ϮϬ
ϭ

dŽƉůĂŵ
Ϯ
Ϯϲ
Ϯ
ϭϭϯ
Ϯϯϴ
ϳϲ
ϰ
Ϯϰ
ϭϳϵ
Ϯϲ
Ϯϭ
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Toplam disiplin işlemi
Disiplin İşlemi

Sayı

Kınama

ϰϲϯ

Okuldan kısa süreli uzaklaştırma

Ϯϰϴ

dŽƉůĂŵ
ϳϭϭ


Öğrencilerin en çok kınama cezası aldığı, disiplin olaylarının eŶ ĨĂǌůĂ ŵĞƐůĞŬ ůŝƐĞůĞƌŝŶĚĞ
olduğu ve 9. 10. Sınıflarda yoğunlaştığı görülmektedir. 


TOKAT İLİ VE YÜKSEKÖĞRETİM
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ)
'Km

ŵĂƐǇĂ
mŶǀ͘

ƵŵŚƵƌŝǇĞƚ
mŶǀ͘

KDm

ŽǌŽŬ
mŶǀ͘


Kuruluş Yılı

Öğrenci Sayıları

Kapalı Alanların
Toplamı (m²)

Kapalı Alanların
Eğitim Hizmet Alanı
Toplamı (m²)
Eğitim 
ŵĨŝ
Alanları Sınıf 

ŝůŐŝƐĂǇĂƌ
>Ăď͘

Araştırma
>Ăď͘

Eğitim Lab͘

ϭϵϵϮ
ϯϰ͘ϳϰϳ
ϯϯϵ͘ϲϬϭ

ϮϬϬϲ
ϭϳ͘ϯϮϯ
ϭϯϭ͘Ϯϲϵ

ϭϵϳϰ
ϱϬ͘ϳϲϯ
ϱϴϰ͘ϱϲϯ

ϭϵϳϱ
ϱϳ͘ϰϵϯ
ϲϴϳ͘ϱϬϴ

ϮϬϬϲ
ϭϳ͘ϳϵϭ
ϮϵϬ͘ϯϳϭ

ϮϬϲ͘ϯϭϵ

ϴϱ͘ϴϵϲ

ϮϮϴ͘ϱϲϴ

ϭϳϱ͘ϵϴϵ

ϭϴϭ͘Ϯϳϳ

ϱϬ
ϯϯϮ
ϰϰ







ϭϲ
ϱϲϬ
ϳϳ



ϳϵ
ϮϬϬ
ϯϯ

ϲϴ



ϭϵϯ



ϭϯϯ

ϳϭ









^ŽƐǇĂů
ůĂŶůĂƌ

ϯϵ



ϰϬ

ϲϭ



ϭϯ



ϯϮ

ϯϮ

ϰ

ϭϵϭ





ϱϲ



ϰϳϬ͘ϳϯϱ

ϱϲ͘Ϯϭϳ

ϲ͘ϰϱϱ͘ϭϬϰ

ϭ͘ϰϵϯ͘ϱϲϮ



ϭ͘Ϯϰϯ

ϱϲϱ

ϭ͘ϴϭϲ

Ϯ͘ϯϮϬ

ϳϴϮ

ϯ͘ϲϲϭ

ϳϭϯ

ϱ͘ϮϬϮ

ϴ͘ϵϳϱ

ϭ͘ϭϴϳ





Toplantı
^ĂůŽŶƵ

<ŽŶĨĞƌĂŶƐ
^ĂůŽŶƵ

Akıllı Masa, Akıllı
dĂŚƚĂ

<ƺƚƺƉŚĂŶĞ
Kaynakları
ŬĂĚĞŵŝŬWĞƌƐŽŶĞů 
Sayıları

Lisansüstü Öğrenci
Sayıları
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Eğiticilerin Eğitimi
Programı



ŝƌŝŵ
Sayısı

&ĂŬƺůƚĞ



zƺŬƐĞŬŽŬƵů
ŶƐƚŝƚƺ



dŽƉůĂŵ
ŝƌŝŵ




ϮϬϭϰ
yılından
ŝƚŝďĂƌĞŶ
ƵǇŐƵůĂŶŵĂ
ŬƚĂ
ϭϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϴ

ϭϲ

ϭϳ

ϭϭ

ϮϮ
ϰ
ϯϳ

ϵ
ϯ
ϮϬ

ϭϴ
ϰ
ϯϴ

ϭϯ
ϱ
ϯϱ

ϭϯ
ϯ
Ϯϵ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat İline komşu üniversiteler arasında 3. Kurulan üniversitedir.
Bu üçüncülüğünü öğrenci sayısında, akademik personel sayısında, kütüphane kaynaklarında ve
kapalı alanların toplamında da göstermektedir. Ancak kapalı alanların eğitim hizmet alanı
olarak kullanıldığı dikkate alındığında 2. Sırada olduğu hatta 1. Sıradaki Cumhuriyet
Üniversitesine yakın olduğu görülmektedir. Bu durum GOÜ’nin eğitime verdiği önemin sayısal
kanıtı olarak görülebilir. Tabloda eğitime verilen önemin başka kanıtları da bulunmaktadır:
Eğitim birim sayısı da komşu iller bazında ikinci sırada yer alırken birinci sıradaki ile sadecĞϭ
birim fark bulunmaktadır. Komşu üniversitelerin hiç birisinde “EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ”
programı bulunmazken GOÜ 2014 öğretim yılından beri merkez yerleşkedeki göreve yeni
başlayan tüm öğretim üyelerini bu programdan geçirerek eğitim becerilerini geliştirŵĞǇĞ
çalışmıştır. Ayrıca eğitim laboratuarları sadece GOÜ de bulunmaktadır. Akıllı masa, akıllı
tahta gibi eğitimde kullanılan teknolojiler konusunda da GOÜ açık ara önde görülmektedir.
Tüm bunlara ek olarak GOÜ Tokat Valiliği ile yapılan “EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ” ile
eğitime verdiği önemi güvence altına almıştır. 
GOÜ’nün eğitim sektörüne yapmış olduğu diğer bir hizmet ise bünyesinde yer alan enstitüler
aracılığı ile öğretmenlerin lisansüstü eğitim almalarına ŝŵŬąŶ sağlamasıdır. Özellikle Eğitim
ŝůŝŵůĞri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı tezsiz yüksek programından şu
ana kadar mezun olan öğrenci sayısı 265’Ěŝƌ͘ Bu sayının artırılması için çalışmalar devam
ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ Ayrıca Eğitim Fakültesi öğretim elemanları ile eğitim amaçlı toplumsal katkısı
yoğun bir şekilde devam etmektedir. 
ϲ͘ ,ĞĚĞĨŶĂůŝǌŝ;^ŽƌƵŶĂŶĂůŝǌŝŝůĞƐĞďĞƉͲsonuç ilişkisi içerisinde)
İncelenen raporlar, MEB istatistikleri ve görüşmeler sonucunda tokat ili eğitim sektörünün
hedef analizi (sorun analizi) aşağıda verilŵĞŬƚĞĚŝƌ͗
Eğitimde Orta Kalite Tuzağına düşme tehlikesi SETA’nın “Türkiye’nin 2023 Vizyonu ve Eğitimde
Orta Kalite Tuzağı” raporu. Bunun için PISA da başarılı ülkelerin eğitim politikalarının; “Bu
sistemlerde kalitenin en önemli anahtarı öğretmen olarak tanımlanmaktadır. Bu ülkelerde
öğretmenin mesleki statüsü, profesyonel yetki ve özerklikleri hayli yüksektir. Yine bu ülkelerde
daha hesap verebilir bir eğitim sistemi olduğu, okullar arası kalite farkının yüksek olmadığı ve
ƂǌĞůůŝŬůĞ ƚĞŵĞů ĂŬĂĚĞŵŝŬ ďĞĐĞƌŝlerin öğretilmesine önem verildiği görülmektedir” dikkate
alınması. 
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Bu çerçevede öğretmen, program, ölçme ve değerlendirme, yönetişim, materyal, süreç vb.
nitelikleri geliştirerek öğrenme çıktılarının ülke genelinde geliştirilmesinin amaçlandığı bir eğitim
stratejisi ve felsefesi gereksinimi bulunmaktadır. Polat’ın (2014) Orta Kalite Tuzağı
isimlendirmesiyle dikkat çektiği konu, eğitime ayrılan payın artması alt yapının güçlenmesine
paralel bir kalite artışının olmamasının oluşturduğu bir algıdır. Bununla mücadelenin yolunun
OKURYAZAR öğretmenden geçmektedir. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesinde
OKURYAZAR ÖĞRETMEN yetiştirme çalışması yapılarak özgün bir model ortaya çıkarılabilir. 
Eğitim Sisteminde Kalitenin Artırılması” ve “Mesleki Eğitimde Niteliğin Artırılması” (11. Kalkınma
planı)͘
Eğitimin kalitesinin artırılmasına ve beşeri sermayenin niteliğinin yükseltilmesine yönelik
çalışmalara devam edileceği vurgulanmıştır. Bu kapsamda; öğretmen yetiştirme sürecinin
kalitesi artırılacak, ikili öğretim tamamen kaldırılacak, okul öncesi eğitim kademeli olarak
ǌŽƌƵŶůƵ ŚĂůe getirilecek ve beşinci sınıfların müfredatı dil öğretimi açısından yeniden
ĚƺǌĞŶůĞŶĞĐĞŬƚŝƌ;ϮϬϭϳͲϮϬϭϵĚƂŶĞŵŝŶŝŬĂƉƐĂǇĂŶKƌƚĂsĂĚĞůŝWƌŽŐƌĂŵ;KsWͿ͘
Onuncu Kalkınma Planında (2014Ͳ2018) nitelikli eğitim ve işgücüne artan talep dikkat çekilerek
eğitimde okullaşma her kademe açısından ele alınmıştır. Okullaşmayla beraber fırsat eşitliğine
katkı sağlayacak eğitimde erişim FATİH projelerine vurgu yapılmıştır.
Doğu Karadeniz Projesi Eylem Planında (2014Ͳ2018) sürekli eğitim merkezlerinin ve toplumun
ŚĞƌŬĞƐŝŵŝŝçin hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin geliştirilmesi, mesleki eğitimin geliştirilmesi,
bölge genelinde okul öncesi eğitim alanında fiziki alt yapının iyileştirilerek okullaşma oranlarının
artırılması, bölge genelinde ilköğretim ve ortaöğretim alanlarında fiziki alt yapıların
geliştirilmesi, zenginleştirilmiş kütüphanelerin bölge geneline yaygınlaştırılması, kültür
hizmetlerine erişimin artırılarak, okuma kültürünün geliştirilmesi, Rehberlik araştırma
merkezlerinin yaygınlaştırılarak kapasitelerinin artırılması, bölge genelinde yükseköğretim
altyapısının geliştirilmesi, öğretim üyesi ihtiyaçlarının karşılanması, yurt kapasitelerinin
artırılması konularında görüş ve öneriler yer almaktadır. Bakanlığın planı incelendiğinde 3 ana
amaç ve hedef bulunmaktadır: Eğitime erişim, eğitime erişen bireylerin çok yönlü, donanımlı,
sağlıklı ve mutlu olmaları ve tüm bunları sağlayacak insan, yönetim eğitim ortamı altyapısı. 
Milli Eğitim Bakanlığının Stratejik Planı incelendiğinde dikkat çeken zayıf yönler ve tehditler
aşağıdaki gibidir: (MEB; 2015Ͳ2019 Stratejik Planı)Okul öncesi eğitim imkânlarının yaygınlık ve
yeterliliği 
•

Zorunlu eğitimden ayrılmaların önlenmesine ilişkin etkili bir izleme ve önleme
mekanizmasının yeterliliği 

•

Bakanlık ile öğretmen yetiştiren kurumlararasındaki iş birliği 

•

^ŽƐǇĂů͕ŬƺůƚƺƌĞů͕ƐƉŽƌƚŝĨǀĞďŝůŝŵƐĞůĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝŶǇĞƚĞƌůŝůŝŬĚƺǌĞǇŝ

•

Çalışanların motivasyon ve örgütsel bağlılık düzeyleri 

•

Bazı okul türlerine yönelik olumsuz toplumsal algı

•

Nüfus hareketleri ve kentleşmede yaşanan hızlı değişim

•

Merkezi seçme ve yerleştirme sınavları nedeniyle sadece öğretimin ön plana çıkması

•

Eğitim ve öğretimin finansmanında yerel yönetimlerin katkısının yetersiz olması

•

Medyada eğitim ve öğretime ilişkin çoğunlukla olumsuz haberlerin ön plana çıkarılması͘
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Tokat Kurumsal Yönetim Birliği (TKYB) çatısı altında, Eğitim, Gençlik ve Sosyal Hizmet Grubunun
oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca yüksek okur yazarlık ve eğitim düzeyi göstergeleri,
sektörel ihtiyaçlara yönelik mesleki eğitim faaliyetleri ve ihtiǇĂĕ ĚƵǇƵůĂŶ ƐĞŬƚƂƌůĞƌŝŶŝŶ ŵĞƐůĞŬŝ
eğitim hizmetlerinin sağlanması için çalışmalar yürütülmektedir (T.C Tokat Valiliği, 2016).
Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü’nün stratejik amaç ve hedefleri incelendiğinde öne çıkan temel
konular; tüm öğrencilere erişim, çok yönlü yetiştirilmiş okuryazar insan, bu insanı yetiştirecek
nitelikli insan ve alt yapı olduğu görülmektedir. 
Eğitim göstergeleri açısından Tokat incelendiğinde; 
•

Okullaşma açısından Tokat ili 5 yaş grubu ve ilköğretimde Türkiye ortalamasının altında,
Ěiğer gruplarda üzerinde görülmektedir. 

•

Okul başına düşen öğrenci sayısı açısından tüm kademelerde Tokat Türkiye ortalamasının
oldukça altında ve iyi durumda olduğu görülmektedir. 

•

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı açısından tüm kademelerde Tokat TürkiyĞ
ortalamasının oldukça altında ve iyi durumda olduğu görülmektedir. 

•

Tokat ilinde derslik başına düşen öğrenci sayısı, genel ortaöğretim kademesinde Türkiye
ortalamasıyla eşit, diğer kademelerde Türkiye ortalamasının altında olduğu görülmektedir. 

•

dŽŬĂƚ ŝlinde 15 yaş ve üzerinde okumaz yazmazlık oranlarının yıllara göre azaldığı
görülmektedir. Genel olarak Tokat ilinin Türkiye ortalamasının altında bir okumaz yazmazlık
oranını olduğu görülmektedir. (MEB Hayat Boyu Öğrenme Portalı) 

•

Ortaöğretim kademesindedevamsızlık oranları incelendiğinde her sınıfta ortalama % 10’un
üzerinde bir devamsızlık görülmektedir. Okullarda görülen disiplin olaylarının okul türünde
daha çok meslek liselerinde, sınıf bazında 9 ve 10. sınıflarda işlendiği görülmektedir. 

•

Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri düşüktür (Akın, Yıldırım, 2015). 

•

PISA (The Programme for International Student Assessment) Uluslararası Öğrenci
Değerlendirme Programı (2015)incelendiğinde Fen, okuma, matematik alanlarında Tokat’ın
da bulunduğu Batı Karadeniz bölgesi OECD ortalamalarının ve Türkiye ortalamalarının
altında görülmektedir. 

İncelenen raporlar, MEB istatistikleri ve görüşmeler sonucunda Tokat ili eğitim sektörünün
hedef analizi (sorun analizi) diyagramı aşağıda verilmektedir: 
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ÖĞRETMEN
(YETİŞTİRİLMESİ,
GELİŞİMİ, EĞİTİM
EK^zKEh͕
PZ'md^>
BAĞLILIĞI,
MOTİVASYONU)

DİĞER

K<hZz
Z>/<;K<
zPE>m
YETİŞME)

K<hDz
D>/<

YAŞAM BOYU
ÖĞRENME

dK<d
EĞİTİM
^<dPZm

EĞİTİME
zZ>
<d</

K<hD
<m>dmZm

>dzW/
(ZENGİNLEŞTİ
RİLMİŞ
ÖĞRENME
KZdD>Z/Ϳ

MESLEKİ
EĞİTİMDE
NİTELİĞİN
Zd/Z/>D^/

ÜNİVERSİTE
İŞBİRLİĞİ
(EĞİTİME
AKEDEMİK
<d</Ϳ

DİSİPLİN
(İSTENMEYE
N ÖĞRENCİ
DAVRANIŞI)

sD^/>/<
(ORTAÖĞRETİ
DK<h>
sDͿ


ϳ͘ WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞůĞƌŝ
ффDĞǀĐƵƚ ĚƵƌƵŵĂ Ăŝƚ ǀĞƌŝůĞƌŝ ĚĞ ŬƵůůĂŶĂƌĂŬ ǀĞ ϲ͘ DĂĚĚĞĚĞki hedeflerin doğrulama göstergesi
olarak tablo şeklinde başarı göstergelerini tanımlayın. хх
ффz>DW>E//хх
'P^dZ'/

DĞǀĐƵƚƵƌƵŵ

WůĂŶůĂŶĂŶŚĞĚĞĨ

Öğretmenlerin eğitime inanç ĚƺǌĞǇůĞƌŝ
düşüktür

ŽŬĂǌǀĞŽƌƚĂ
ĚƺǌĞǇĚĞ

zƺŬƐĞŬĚƺǌĞǇ͍͍

йϳϮ͕Ϭϲ

йϴϱ͍͍

Okul öncesi 5 yaş seviyesinde Tokat ili Türkiye
ortalamasının altındadır 
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KŬƵůƂŶĐĞƐŝŶĚĞŐĞŶĞůokullaşma oranı

йϲϴ

йϴϱ͍͍

Okumaz yazmazlık oranları genelde Türkiye
ortalamasının altındadır

йϯ͕Ϭϵ

йϮ͍͍

Okumaz yazmazlık oranları 15 yaş ve üstünde
Türkiye ortalamasının altındadır

йϯ͕ϱϮ

йϮ͍͍

% 10’un üzerinde

йϱ͍͍

Ortaöğretimde istenmeyen davranışlar 9 ve
ϭϬ͘Sınıflarda daha çoktur

dŽƉůĂŵĚŝƐŝƉůŝŶ
sayısının % 65’i

йϮϬ͍͍

Ortaöğretimde istenmeyen davranışlar daha
ĕŽŬŵĞƐůĞŬŝǀĞƚĞŬŶŝŬůŝƐĞůĞƌĚĞ
yoğunlaşmaktadır

Toplam sayısının %
50’si

йϮϬ͍͍

Öğretmenlerin tezsiz yüksek lisans bitirme
oranları düşüktür

Toplam sayı 265’tir. 

ϭϬϬϬ͍͍

Okuryazarlık oranlarını incelendiği PISA
;ϮϬϭϱͿsonuçları açısından Türkiye geri
sıradadır. Tokat ilinin de içinde bulunduğu
Batı Karadeniz bölgesi Türkiye ortalamasının
ĚĂŐĞƌŝƐŝŶĚĞĚŝƌ͘

ϳϬƺůŬĞarasında Fen
alanında 5ϰ͕
DĂƚĞŵĂƚŝŬ
okuryazarlığında ϱϬ͕
Okuma alanında 50.
^ırada

͍͍͍

KƌƚĂĚƺǌĞǇ

İyi düzey???

Eğitime GOÜ akademik katkı

İyi düzey

zƺŬƐĞŬĚƺǌĞǇ͍͍͍

Eğitime yerel yönetim katkısı

͍͍͍͍

͍͍͍͍͍

İyi düzey 

͍͍͍͍

Ortaöğretimde devamsızlık sorunları
bulunmaktadır

Tokat ili öğrenme çevresinin zenginliği

KŬƵŵĂ<ƺůƚƺƌƺ
ϴ͘ Sorumlu Kuruluşlar –Paydaş Analizi 
Milli Eğitim Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
K<
K<W
Tokat Valiliği
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Kamu Kurumları
zĞƌĞůǇƂŶĞƚŝŵůĞƌ
Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü
KŬƵůůĂƌ
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z>D>Z

Öğrencileri geleceğin
ağ toplumuna
hazırlayacak Robotik,
Yazılım ve Kodlama
Laboratuarlarının
kurulması. 


Değerler eğitimi için
otantik öğrenme
ortamları oluşturma

Altyapı
(Zenginleştirilmiş
Öğrenme
Ortamları)


Altyapı
(Zenginleştirilmiş
Öğrenme
Ortamları)


ϰΎ

İlköğretim ve
ortaöğretimde fiziki
altyapı ihtiyacının
ŐŝĚĞƌŝůŵĞƐŝ͘

Altyapı
(Zenginleştirilmiş
Öğrenme
Ortamları)

ϮΎΎ

ϯΎΎ

Okulöncesi eğitimde
fiziki altyapısının
iyileştirilmesi ǀĞ
okullaşmaoranının
artırılması 

Altyapı
(Zenginleştirilmiş
Öğrenme
Ortamları)

Eylem Adı

ϭΎΎ

ǇůĞŵ
,ĞĚĞĨůĂŶůĂƌı
EŽ



ϵ͘ Eylem Planı 

39
Kalkınma
Bakanlığı,
K<W͕dK͕
K<͕zĞƌĞů
zƂŶĞƚŝŵůĞƌ


ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

Kalkınma
ϮϬϭϳͲ
Bakanlığı, Maliye ϮϬϭϴ
Bakanlığı,

DOKAP, TOKİ

188 adet derslik yapılacaktır.

•
Endüstri 4.0 devrinin başlaması ile yazılım,
kodlama, programlama ve bilişim temelli
düşünmenin hayatı her alanında uygulanması
gerekmektedir. İlkokuldan başlayarak öğrencilere
robotik, yazılım, kodlama, programlama becerileri
kazandırmak, bilgisayar başınĚĂŶŝƚĞůŝŬůŝǌĂŵĂŶ
geçirmeleri için 6 adet laboratuar kurulması. “ŝƌ
Yazılım Masalı” projesi kapsamında ihtiyaç tespiti
ve gerekçelendirilmesi yapılmıştır.
•
Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli
öğrenme ortamlarının hazırlanması. Bu ortamların
okul bazlı sahiplenilmesinin sağlanması͕
•
Değerler eğitimi için okul bazlı otantik
öğrenme (gerçek öğrenme deneyimleri)
ortamlarının hazırlanması. Bu amaçla GOÜ ile
işbirliklerinin yapılması. 

•


•
Okul öncesi okullaşma oranının brüt %
68'den % 85 çıkarılması için özellikle belde ve
köylerde kullanılacak 15 adet 2 derslikli prefabrik
anaokulu yapılacaktır.

BaşlamaͲ
Yapılacak İşlem ve Açıklama
Bitiş

Kalkınma
ϮϬϭϳͲ
Bakanlığı, Maliye ϮϬϭϴ
Bakanlığı,

DOKAP, TOKİ

İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar

ϮϬϭϴͲ
dŽŬĂƚDD͕ Araştırma
ŽŬƵůůĂƌ
ŶƐƚŝƚƺůĞƌŝ͕dŽŬĂƚ ϮϬϮϯ
Valiliği, İl MEM,
STK’lar, Okullar

Milli Eğitim
Bakanlığı

Milli Eğitim
Bakanlığı

Milli Eğitim
Bakanlığı

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

Hazırlanacak
eğitim ortam
sayıları, öğrenci
etkileşim oranları

<ƵƌƵůĂŶ
ůĂďŽƌĂƚƵǀar sayısı

dĂŵĂŵůĂŶĂŶ
derslik sayısı

ŝƚŝƌŝůĞŶŽŬƵů
sayısı

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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ϮϬϭϴͲ
dŽŬĂƚDD Tokat Valiliği,
Öğretmenlerin
ϮϬϮϯ
DD͕'Km͕
eğitime inanma,
ŵŶŝǇĞƚ
örgütsel bağlılıklarının
Müdürlüğü, Yerel
artırılması,
zƂŶĞƚŝŵůĞƌ͕
motivasyonlarının
STK’lar, Sağlık
ǇƺŬƐĞůƚŝůŵĞƐŝ͕
kuruluşları, Özel
ŬĞŶĚŝůĞƌŝŶŝŐƺǀĞŶĚĞ
şirketler
ŚŝƐƐĞƚŵĞůĞƌŝ
çalışmaları 

Öğretmen
(Yetiştirilmesi,
Gelişimi, Eğitim
EŽƐǇŽŶƵ͕PƌŐƺƚƐĞů
Bağlılığı,
DŽƚŝǀĂƐǇŽŶƵ


ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϳΎ

Tokat Valiliği,
GOÜ, İl ve İlçe
MEM’ler

Öğretmenlerin hizmet dŽŬĂƚ
içinde yetişmelerini
Valiliği,
ĚĞƐƚĞŬůĞǇĞĐĞŬ
'Km
ůŝƐĂŶƐüstü eğitim
çalışmaları

Öğretmen
(Yetiştirilmesi,
Gelişimi, Eğitim
EŽƐǇŽŶƵ͕PƌŐƺƚƐĞů
Bağlılığı,
DŽƚŝǀĂƐǇŽŶƵ

ϲΎ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

Öğretmenlerin hizmet dŽŬĂƚDD͕ Tokat İl
içinde yetiştirilmesi
GOÜ Eğitim Müdürlüğü,
ŝĕŝŶƺŶŝǀĞƌƐŝƚĞ
&ĂŬƺůƚĞƐŝ
Gaziosmanpaşa
işbirliğinin yapılması
mŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝ͕
Eğitim Fakültesi




Öğretmen
(Yetiştirilmesi,
Gelişimi, Eğitim
EŽƐǇŽŶƵ͕PƌŐƺƚƐĞů
Bağlılığı,
DŽƚŝǀĂƐǇŽŶƵ


ϱΎ

•
Öğretmen sorunları ile ilgili bir komisyon
kurularak öğretmenlerle ortak etkileşim ortamının
oluşturulması. Komisyonun belirli ĚƂŶĞŵůĞƌĚĞƺƐƚ
ǇƂŶĞƚŝŵĞďŝůŐŝǀĞƌŵĞƐŝ͕
•
Öğretmenin sağlığı için sağlık
kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak öğretim yılı
sonunda öğretmenlerin sağlık kontrolünden
ŐĞĕŝƌŝůŵĞůĞƌŝŝĕŝŶŚĂƐƚĂŶĞůĞƌĚĞƂǌĞůďŝƌŝŵůĞƌŝŶďŝƌ
haftalığına oluşturulması,
•
Ulaşım amaçlı kaƌĂǇŽůƵ͕ŚĂǀĂǇŽůƵ
şirketleriyle görüşmeler yapılarak tatil
dönemlerinde indirimlerin yapılabilmesi͕
•
Öğretmenlerin tatil dönemlerinde tatil
yapabilme imkânlarına destek (indirim yapabilecek
tatil merkezleriyle görüşme vb. çalışmaları) 

• Temel eğitimde görev yapan öğretmenlere
yönelik beş yıllık süre içerisinde işlevsel hizmet içi
eğitim programı. Eğitim İşbirliği Protokolü gereği
öğretmenlerin hizmet içi eğitim çalışması
planlamasının temel eğitimde görev yapan
anaokulu ve sınıf öğretmenlerine yönelik atölye
çalışması
şeklinde
işlevsel
bir
eğitim
gerçekleştirilmesi,
• Ayrıca öğretmenlerin hizmet öncesinde
OKURYAZAR yetiştirmek amacıyla Eğitim Fakültesi
MEM arasında ortak çalışmaların yapılması. 
• Ulusal düzeyde yapılan materyal yarışmasının
GOÜ işbirliği ile Uluslararası düzeyde yapılması 
•
Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini
artıracak ƚĞǌůŝͬtezsiz yüksek lisans yapmalarının
teşvik edilmesi͕


Yapılacak
ƐĞŵŝŶĞƌ͕ĕĂlıştay,
faaliyet, sayıları,
Öğretmen
ŵŽƚŝǀĂƐǇŽŶƵŶĂ͕
bağlılığına,
inanmışlığına
ĚĞƐƚĞŬŽůĂĐĂŬ
çalışma sayıları

zƺŬƐĞŬůŝƐĂŶƐ
yapan öğretmen
sayısının yıllara
oranı

Yapılacak
ƐĞŵŝŶĞƌǀĞ
katılımcı sayıları
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Okuryazarlık (Çok
Yönlü Yetişme)


ŝƐŝƉůŝŶ
(İstenmeyen
Öğrenci Davranışı)





ϴΎ

ϵΎ

Öğrencilerde
ŝƐƚĞŶŵĞǇĞŶ
davranışların
ƂŶůĞŶŵĞƐŝ
çalışmalarının
yaygınlaştırılması



Milli Eğitim
Bakanlığı,
dŽŬĂƚ
Valiliği İl
DD

Tokat Valiliği,
DD͕'Km͕
ŵŶŝǇĞƚ
Müdürlüğü,

Öğrencileri bilgi
dŽŬĂƚDD͕ Tokat Valiliği,
toplumuna hazır hale KŬƵůůĂƌ
GOÜ Eğitim
getirecek okuryazarlık
ĨĂŬƺůƚĞƐŝ͕zĞƌĞů
eğitimi (bilgiyi çok
zƂŶĞƚŝŵůĞƌ
ǇƂŶůƺŬƵůůĂŶŵĂͿ
çalışmaları yapma 

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

•
Okul bazlı mesleki ve teknik
ortaöğretim kurumlarında 9. sınıf
öğrencilerinin uyumlarını kolaylaştırması
amacıyla okullara bir ay öncesinde
başlatılarak bilişsel ve duyuşsal hazır oluş hale
ŐĞƚŝƌŝůŵĞƐŝ͕
•
Pğrencilere yönelik kariyer günleri,
ŚĞĚĞĨďĞůŝƌůĞŵĞgibi özel çalışmaların
yapılması͕
•
Okul bazlı doğal liderlerinin (kadın
liderler, öğrenci liderleri vb.) belirlenmesi ve
ortaklaşa yapılacak çalışmalar͕
•
İstenmeyen öğrenci davranışlarının
önlenmesinde farklı disiplin modellerinin
(Grup dinamiği, ÖzdisiplŝŶ͕'ĞƌĕĞŬĕŝdĞƌĂƉŝ͕
Pekiştireç, Etkili Öğretmenlik) kullanılarak
sonuçlarının raporlaştırılması ve
yaygınlaştırılması͕
•
Tokat ve Niksar’da bulunan Yağıbasan
DĞĚƌĞƐĞůĞƌŝŶŝŶdeğerler eğitimi için otantik
öğrenim yapılacak şekilde planlanması

•
Öğrencinin bilginin alması, kavraması,
uygulaması, analiz etmesi, sentezlemesi
taksonomisine uygun eğitim verilmesi
konusunda farkındalık eğitimlerinin yapılması͕
•
Okullarda bilgi yarışmaları yerine
“Bilgiyi kullanma yarışmalarının” sistematik
bir şekilde yapılması͕
•
Öğrencilerin kendi öğrenmelerini
gerçekleştirecek araştırma ortamlarının
ĚĞƐƚĞŬůĞŶŵĞƐŝ

KŬƵůůĂƌĚĂ
yapılacak etkinlik
sayısı, 
KƌǇĂŶƚĂƐǇŽŶ
ǇĂƉĂĐĂŬŽŬƵů
sayısı

Yapılacak bilgiyi
ŬƵůůĂŶŵĂ
yarışmaları sayısı
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Okullarda öğrencinin
ŝůŐŝƐŝŶŝĕĞŬĞĐĞŬǀĞ
ƉŽƚĂŶƐŝǇĞůŝŶŝ
ŬƵůůĂŶĂĐĂŬďƂǇůĞĐĞ
ŵƵƚůƵolacakları
öğrenme ortamlarının
oluşturulması. 


KŬƵŵĂŬƺůƚƺƌƺŶƺŶ
yaygınlaştırılması

Devamsızlık
(Ortaöğretimde
KŬƵůĂĞǀĂŵͿ


KŬƵŵĂ<ƺůƚƺƌƺ


ϭϬΎ

ϭϭΎ

www.oka.org.tr

Tokat Valiliği,
DD͕'Km͕
ŵŶŝǇĞƚ
Müdürlüğü,

dŽŬĂƚDD Tokat Valiliği,
'Km͕zĞƌĞů
zƂŶĞƚŝŵůĞƌ͕
Tokat İl MEM,
KŬƵůůĂƌ


DŝůůŝEğitim
Bakanlığı,
dŽŬĂƚ
Valiliği İl ve
İlçe
MEM’ler,
'ĞŶĕůŝŬǀĞ
Spor İl
DƺĚƺƌůƺŬůĞ
ƌŝ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

•
Okuma kültürünün yaygınlaştırılması
için öğrenci sayıları dikkate alınarak okullar
ďƺŶǇĞƐŝŶĚĞƂǌĞůůŝŬůĞƌŝŽůĂŶͲŬƺƚƺƉŚĂŶĞ
oluşturma (Not: “KŬƵůůƵKŬƵůƐƵǌKŬƵǇŽƌƵǌ–
Yazıyoruz” projesi kapsamında ihtiyaç tespiti
ǀĞŐerekçelendirilmesi yapılmıştır, 
•
GOÜ ile oluşturulacak ortak
komisyonla öğretmenlere, velilere eğitim
temalı okunacak her yıl için 15 kitap
ďĞůŝrlenmesi ve okullarda oluşturulacak
ďŝƌŝŵůĞƌůĞokuma çalışmalarının yapılması, 
•
GOÜ ile oluşturulacak ortak
komisyonla insanların yaşamlarında bilgisini,
tutumunu olumlu yönde geliştirecek (sağlık,
tarım, eğitim, kültür, sanat, mutfak, din vb
ĂůĂŶůĂƌĚĂͿŽŬuma cep kitapları hazırlanması
projesinin yapılması

•
Öğrencilerin mutluluk düzeylerinin
ŽŬƵůĚƺǌĞǇŝŶĚĞďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝ͕
•
Öğrencilerin okul bazlı ilgilerinin ve
ƉŽƚĂŶƐŝǇĞůůerinin ortaya çıkarılması,
•
Öğrencilerin okulda mutluluk
ĚƺǌĞǇůĞƌŝŶŝŶďĞůŝƌůĞŶĞƌĞŬŐĞƌĞŬůŝƂŶůĞŵůĞƌŝŶ
alınması͕
•
Her okulda (fiziksel şartlar dahilinde)
resim atölyesi, müzik odası, spor alanlarında
çeşitlik ve gerekli materyal ve malzemeyle
donanımı ͕
•
Spor alanında potansiyeli olan
öğrenciler için İl Spor Müdürlüğü ile ortak
çalışmalar yapılması

Okuma oranları

Öğrenci bazlı
yapılan araştırma
sonuçları,
Okulda yapılacak
ƌĞƐŝŵĂƚƂůǇĞƐŝ͕
müzik odası, spor
alanları sayısı,
Yıllara göre özel
ǇĞƚĞŶĞŬůŝ
öğrencilerin
sayısında artış
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Eğitim ve Tokat adlı
Tokat İl
araştırmanın yapılarak DD
geniş çaplı “TOKAT
EĞİTİM ATLASI”
oluşturulması

dŽŬĂƚ
Okullar arası SED
Valiliği
;ƐŽƐǇŽͲĞŬŽŶŽŵŝŬ
düzey) araştırmasının
yapılması ve bu
araştırma sonucuna
göre okullarda eğitimͲ
öğretim eylem
farklılaşmalarının
yapılĂƌĂŬ
değerlendirilmesi

Üniversite İşbirliği
(Eğitime Akademik
Katkı)




Üniversite İşbirliği
(Eğitime Akademik
Katkı)


ϭϮΎ

ϭϯΎ

Milli Eğitim
Bakanlığı,
Kalkınma
Bakanlığı͕K<͕
Tokat Valiliği,
'Km͕zĞƌĞů
zƂŶĞƚŝŵůĞƌ͕
Tokat İl MEM, 


ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
Kalkınma
ϮϬϮϯ
Bakanlığı
K<͕dŽŬĂƚ
Valiliği, GOÜ,
zĞƌĞůzƂŶĞƚŝŵůĞƌ͕
Tokat İl MEM, 

•
Farklı sosyo ekonomik düzeylerin
(SED) farklı ihtiyaçları olması gerekçesiyle
okulların SED bağlamında belirlenerek her
okulu kendi sistem bütünlüğü içerisinde
ƐƚƌĂƚĞũŝŬďŝƌŬƵƌƵŵŚĂůŝŶĚe düşünüůŵĞƐŝ͕
•
Belirlenen okulların ekonomik, sosyal
ihtiyaçların belirlenerek yardım, destek
planlarının oluşturulması͕
•
SED durumuna göre okulların eğitimͲ
öğretim farklılaşmaları konusunda eğitimlerin
ǀĞƌŝůŵĞƐŝ͕
•
İl MEM ve GOÜ Eğitim Fakültesi
işbirliği ile hazırlanacak farklı SED düzeyinde
okul yeterlik ölçeğine uygun okulların her
eğitimͲöğretim yılı sonunda gelişim
değerlendirmelerinin yapılması


•
Tokat eğitim tarihinin belirlenmesi
•
dŽŬĂƚŝůŝĚƺǌĞǇŝŶĚĞortaöğretimden
mezunların devam ettiği üniversitelerŝŶ
araştırılması, 
•
Tokat ili ortalama okullaşma düzeyinin
ďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝ͕
•
dŽŬĂƚŝůŝŵeslek haritasının çıkarılması,
•
Öğrencilerin ilgileri, hedefleri,
ƉŽƚĂŶƐŝǇĞůůĞƌŝ͕öğrenme stilleriŶŝŶ
ďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝ

Belirlenen düşük,
ŽƌƚĂ͕ǇƺŬƐĞŬ^
ŽŬƵůůĂƌŝĕŝŶ
yapılan çalışma
sayıları

Yapılan
araştırmalar
Oluşturulan
Eğitim Atlası
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Eğitime Yerel Katkı
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dƺŵŝůĚƺǌĞǇŝŶĚĞ
öğrenme alanlarının
çoğaltılması ve
zenginleştirilmesi

Tokat İl ve
İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ
dŽŬĂƚDD

Milli Eğitim
Bakanlığı,Kalkın
ŵĂ
Bakanlığı͕K<͕
Tokat Valiliği,
'Km͕zĞƌĞů
zƂŶĞƚŝŵůĞƌ͕
Tokat İl MEM, 


ŝƐŝƉůŝŶůĞƌarası
dŽŬĂƚDD Milli Eğitim
işbirliğiyle veli
Bakanlığı,
eğitimlerinin yapılması
Kalkınma
Bakanlığı͕K<͕
Tokat Valiliği,
'Km͕zĞƌĞů
zƂŶĞƚŝŵůĞƌ͕
Tokat İl MEM, 

Yaşam Boyu
Öğrenme


ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲ
Kalkınma
ϮϬϮϯ
Bakanlığı
K<͕dŽŬĂƚ
Valiliği, GOÜ,
zĞƌĞůzƂŶĞƚŝŵůĞƌ͕
Tokat İl MEM, 


ϭϱ

dŽŬĂƚ
Valiliği

dŽŬĂƚilinde yaşayan
yetişkinlere yönelik
yapılacak eğitimler
ŬŽŶƵƐƵŶĚĂŬĂŵƵ
kurumlarının yıllık
ortak eylem planı
hazırlaması

Yaşam Boyu
Öğrenme


ϭϰ

Yapılan eğitim
sayıları
KƌƚĂǇĂŬŽŶƵůĂŶ
eylem planı

•
Öğrenme parklarının oluşturulması͕
•
Sokakların öğrenme amaçlı
çeşitlendirilmesi͕;hǇŐƵŶƐŽŬĂŬůĂƌĚĂƚĂƌŝŚŝďŝƌ
şahsiyetin yaşatılması
•
Bilim merkezlerinin oluşturulması͕
•
ĞŶŐŝŶleştirilmiş kütüphanelerin
çoğaltılması͕
•
Mahalle aralarında çocuk
kütüphanelerinin oluşturulması͕
•
İlçelerde boş okulların eğitim
kamplarına dönüştürülmesi

Oluşturulan
öğrenme
ortamlarının
sayısı

Eğitim fakültesi, İl müftülüğü, sağlık
Yapılacak eğitim
kuruluşları işbirliği ile velilerin öğrenciyi,
sayısı
eğitimi çokyönlü anlamalarını sağlayacak veli
eğitimlerinin planlanması

•
Yetişkinlerin eğitimi konusundaŬĂŵƵ
kurumlarıyla ortak bir çalışma yapılması
konusunda bir komisyon oluşturulması,
çalışma yönergesinin ve eylem planının
oluşturulması͕
•
Komisyon tarafından öncelikle
ihtiyaçların belirlenmesi͕
•
Daha sonra eğitici personelin, eğitim
ortamlarının oluşturulması,
•
Özellikle yetişkinleri doğrudan
ilgilendiren; eğitim, sağlık, din vb konularında
eğitimlerin yapılması 
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Kalkınma
ϮϬϭϴͲ
Bakanlığı, Aile ve ϮϬϮϯ
^ŽƐǇĂůWŽůŝƚŝŬĂůĂƌ
Bakanlığı, DOKAP
BKİ, Kalkınma
Ajansları, Yerel
zƂŶĞƚŝŵůĞƌ
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•
Taşıma bölge okullarının donanımının
artırılması. Taşıma okullarında toplulaşma, 
•
Taşınan öğrencilerin kullanacağı
ortamların etkinleştirilmesi

•
Dil öğretimi, öğretmenlere yönelik çok
kültürlü eğitim konusunda bilgilendirme
seminerleri vb çalışmaların yapılması͕
•
Yabancı uyruklu aileve çocuklarının
sosyal, kültürel uyumlarının sağlanması için
(kreş, oyun alanı, etüt salonu, dil öğretim
odaları, sinema salonu,ďĞĐĞƌŝǀĞŐĞůŝƌŐĞƚŝƌŝĐŝ
atölyeler) Tokat merkezde kurulması. 

Taşıma
kapsamında
ďƵůƵŶĂŶŽŬƵůůĂƌ
için yapılacak
çalışmalar

Yabancı uyruklu
öğrenciler için
yapılan faaliǇĞƚ
sayısı

•
Öğrenci hareketliliği için her
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝŶ
belediyenin taşıma hizmetlerini üstlenmesi, katkı oranları
•
KŬƵůƚĞŵŝǌůŝŬůĞƌŝŶĞďĞůĞĚŝǇĞŶŝŶŬĂƚŬısı,
•
Okul bahçelerinin eğitsel oyunlarla
güçlendirilmesine katkı

•

*Bu eylemler öncelikle yapılması önerilmektedir. 

•
Eylem Planının 1., 2., 3. maddeleri DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Tokat Eylem Planı Çalıştayı’ndan;09 Şubat 2017 –
'ŝƌĞƐƵŶͿalınmıştır. 

dŽŬĂƚDD Kalkınma
ϮϬϭϴͲ
Bakanlığı͕Dŝůůŝ
ϮϬϮϯ
Eğitim Bakanlığı,
K<͕dŽŬĂƚ
Valiliği, GOÜ,
zĞƌĞůzƂŶĞƚŝŵůĞƌ͕
Tokat İl MEM, 

Diğer

ϭϵ

Taşıma okullarının
sorunlarınıŶ
ĂǌĂůƚılması

Yabancı uyruklu
dŽŬĂƚ
öğrencilerin
Valiliği
eğitiminde verimliliğin
artırılması

Diğer

ϭϴ

Tokat İl ve Kalkınma Bakanlığı͕ ϮϬϭϴͲ
İlçe
OKA, Tokat Valiliği, ϮϬϮϯ
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ 'Km͕zĞƌĞů
Yönetimler, Tokat İl
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