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Ziya SELÇUK
Millî Eğitim Bakanı

2023 Eğitim Vizyonu’nun temel amacı; çağın ve geleceğin 
becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf 
edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, 
ahlaklı bireyler yetiştirmektir.

Dünyanın içinde bulunduğu 
durumun uyandırdığı derin 
endişeler, bizleri daha insani, 
daha medeni ve daha adil 
yeni bir hikâye yazmaya mecbur 
bırakmaktadır. Eğitim sisteminin 
çift kanadı temsilen, aklı ve 
kalbi birleştiren bir yolculuğa 
ihtiyacı olduğu kesindir.

Önceki yıllarda derslik sayısı, 
öğretmen ataması, okullaşma, 
dijital altyapı gibi konularda 
yapılan niceliğe dair atılımları, 
nitelikle tamamlamanın tam 
vaktidir.

2023 Eğitim Vizyonu, Türk Millî 
Eğitim Sistemi’nin nicelik 
ve erişimle ilgili sorunlarının 
birçoğunu geride bıraktığımız 
şu günlerde, önümüzdeki 
döneme ait nitelik devrimini 
gerçekleştirmek konusundaki 
kararlılığımızı, tüm açıklığıyla 
ortaya koymaktadır.

“Beşerlikten insanlaşmaya” doğru 
bir inşa eylemi olarak 
gördüğümüz eğitimin, evrensel 
manada program odaklı veya 
pragmatik değil, paradigmatik 
bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu 
savunuyoruz. İnsanın akıl ve 
kalple çift kanatlı olmasına dair 
önerdiğimiz paradigma, sadece 
maddi olana yönelen bir eğitimi 
reddetmektedir.

Öğrenci, ebeveyn, öğretmen 
ve okul; vizyon belgemizin dört 
temel unsurudur. 
Öğrencilerimiz,bu ekosistem 
içerisinde ortak paydayı 
temsil etmektedir. Ailelerimizin 
çocuklarımız ortak paydasında 
buluşabilmesi adına 
desteklenmesi, 2023 Eğitim 
Vizyonu’nun temel beklentileri 
arasındadır. Unutmayalım ki 
dallar kökten çıkar. Ailelerin 
zaman, özne, nesne ve mekân 
ilişkilerinde gereken derinlik ve 
tasarruf bilincine sahip olmaları, 
çocuklarının doğal biçimde 
yeşermelerine ve yetişmelerine 
imkân sağlayacaktır.

Planladığımız dönüşüm üç 
yıllık bir aşamalandırmayı 
içermektedir.

Hedef ve eylemlerdeki kapsam 
ve nitelik çıtasının yüksek 
olduğunun farkındayız. Ancak 
bu iddiayı ortaya koyarken 
Türkiye’ye güveniyoruz. 

Eğitimde bir başarı 
hikâyesi oluşacaksa bunu 
bütün toplumun birlikte 
gerçekleştireceğine 
inanıyoruz. Bugün ülkemizde 
hemen her alanda ortaya 
konan başarı hikâyelerini, 
eğitim alanında tüm dünyanın 
gıptayla izleyeceği bir başarı 
hikâyesiyle taçlandırmanın 
tam zamanıdır. 
Kolay gelsin.



Son yıllarda “21. yüzyıl becerileri” diye adlandırılan ve bugün 
olmazsa olmaz küresel bir norm olarak görülen eğitim yaklaşımı; 
yaratıcılık, iletişim, takım çalışması, eleştirel düşünce gibi 
“yumuşak becerilerin kazanılması” adı altında, insanın maddi 
dünyada başarabildikleri ışığında, gelişimi ve olgunlaşması 
anlayışını dayatmaktadır. Hatta bu anlayış artık dünyanın 
her köşesine ithal edilen bir stratejik kavramsal çerçevedir. 
Tam da bu noktada kadim çağlardan modernleşmeye, sanayi 
devriminden dijital çağa, teknolojik gelişmelerin vardığı son 
nokta olan siber-fiziksel sistemlerin her alanda konuşulmaya 
başlandığı günümüze uzanan bu devamlılıkta, eğitim ve 
felsefe arasındaki bağın irdelenmesi çok daha önemli bir hâl 
almıştır.

İnsan odaklı eğitim anlayışının ve felsefesinin zirve yaptığı 
nokta, ontoloji ile epistemoloji birlikteliğini bir ahlak telakkisiyle 
taçlandırmaktır. Böylelikle eğitim düşüncesine yaklaşım, 
bir bakıma, modern eğitim süreçlerinin kısıtlayıcı sınırlarını 
da aşmalıdır. Nihayetinde modern eğitim, bizim çift kanatlı 
paradigmamızın çoğunlukla tek kanadı konusunda araç, gereç 
ve bilgiler sağlamaktadır.

Sonuç olarak bir topluma yapılabilecek en büyük kötülük, o 
toplumu kendi kültüründen mahrum etmektir. Daha büyük bir 
kötülük ise onu kendi kültürüne mahkûm etmektir.

Bugünden başlayarak 21. Yüzyıl Talim ve Terbiye Modelimiz 
ile 2023 Eğitim Vizyonu’nun temel hedefi, ahlak telakkisine 
dayalı ve insanı merkeze konumlandıran bir varlık ve bilgi 
anlayışına hayat vermektir.

2023 EĞİTİM VİZYONU FELSEFESİ

Eğitim sistemleri, içinden 
çıktığı medeniyetler kadar, 
evrensel insanlık değerleriyle 
de harmanlanırlar.

Yetiştirmek istediğimiz insan profilini ortaya koymadan ve Türkiye’nin 

eğitimde ihtiyacı olan paradigmayı belirlemeden ruhu, istikameti, 

gaye ve felsefesi olan bir evrensel pedagoji yaratmamız güçtür. Bu 

bakımdan insan , 2023 Eğitim Vizyonu’nun odak noktasıdır.

Düşünce, duygu ve eylemi
insanda birleştiremeyen, 
kuramı ve pratiği uzlaştıramayan bu 
tek kanatlı uçma hevesi en önemli 
sorunumuzdur.



İÇERİK VE UYGULAMA

OKUL GELİŞİM  MODELİ

Okullarımızın Millî Eğitim politikaları ve amaçlarımız doğrultusunda, 
içinde bulundukları koşul ve öncelikler dâhilinde gelişmelerini 
sağlayacak bir “Okul Gelişim Modeli” hayata geçirilecektir. Bu 
modele dayanarak her bir okulun kendi hazırlayacağı Okul Gelişim 
Planı, yıllık bazda merkez teşkilatla birlikte izlenecek bir yol haritası 
niteliğinde olacaktır.
Okul Gelişim Planları’ndaki hedefler doğrultusunda çocukların 
bireysel, akademik ve sosyal gelişim amaçlarına yönelik etkinlikler 
izlenecek, değerlendirilecek ve desteklenerek iyileştirilecektir. 
Bu gelişim modeliyle tüm kademelerde yarışma ve rekabet odaklı 
değil, paylaşım temelli bir anlayış benimsenecektir.

Çocuklarımızın 
ilgi, yetenek ve 
mizaçlarına yönelik 
gelişimleri için tüm 
okullarda “Tasarım-
Beceri Atölyeleri” 
kurulacaktır.

Müfredatlar, tüm 
kademelerde 
bütüncül, yetenek 
kümeleriyle 
ilişkilendirilmiş, 
esnek ve modüler 
yapılar olarak 
yapılandırılacaktır.

Temel becerilere 
ilişkin zorunlu 
derslerin 
korunması şartıyla, 
zorunlu ders saat 
ve çeşitleri azaltılarak, 
derinleşmeye, 
kişiselleştirmeye ve 
uygulamaya zaman 
ayrılacaktır.

Çocukların 
öğrenmesiyle ilgili 
tüm aktörlerin 
okulu iyileştirme 
çalışmalarında 
yer aldığı “Okul 
Gelişim Modeli” 
kurulacaktır.
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Öğrenme Analitiği Araçlarıyla Veriye Dayalı Yönetim

Ülke genelinde 
yönetim ve öğrenme 
etkinliklerinin izlenmesi, 
değerlendirilmesi ve 
geliştirilmesi için okul 
bazında “Veriye Dayalı 
Planlama ve Yönetim 
Sistemi”ne geçilecektir.

Öğrenmenin 
geliştirilmesine ilişkin
karar alma süreçlerinde
kullanılacak “Öğrenme 
Analitiği Platformu” 
yapılandırılacaktır.

Veriye dayalı yönetimle 
öğretmenlerimiz, okul 
ve eğitim yöneticilerimiz 
üzerindeki bürokratik iş
yükü azaltılacaktır.

BAKANLIĞIN TÜM 
KARARLARI VERİYE 
DAYALI HÂLE GELECEK

Bakanlığın MEBBİS, e-Okul, 
EBA, MEIS, DYS, e-Rehberlik, 
e-Yaygın, Açık Öğretim 
sistemleri, e-Personel, 
e-Kayıt, Kitap Seçim, 
Norm İşlemleri, Bedensel 
Engelli Envanteri, e-mezun, 
Merkezi Sınav Sonuçları gibi 
mevcut sistemlerinden gelen 
veriler kolay erişilebilir bir 
“Eğitsel Veri Ambarı” nda 
bütünleştirilecektir.

Eğitim kaynaklarının 
planlanmasında okulların
kapasitelerinin 
belirlenmesi amacıyla
“Coğrafi Bilgi Sistemi”
kurulacaktır.

Öğretmen, aile, okul 
yöneticisi ve eğitim 
yöneticisi tarafından 
kullanılan veri tabanları 
sadeleştirilerek 
bütünleştirilecektir.

Öğrenim ve öğretimi 
daha iyi anlamak, etkili 
geri bildirim sağlamak, 
performans hedeflemesine 
dayalı bir eğitim ve 
öğrenme sürecini 
hayata geçirmek için 
öğrenme analitiği araçları 
geliştirilecektir.

Bakanlığın ve okul 
yöneticilerinin ilçe, il, 
bölge ve ülke çapında 
okul gelişim planlarını 
izleyebileceği çevrim içi bir 
platform oluşturulacaktır.

“Veri Bilgilendirme Sistemi” 
üzerinden yeni bir platform 
geliştirilecek, bu platformda 
öğretmen-veli-okul arasında 
etkileşim kurulması 
sağlanacaktır.

Desteğe ihtiyaç duyan 
öğrenciler, veri analiziyle 
belirlenerek okul bazında 
gelişim planlarında 
gerekli eylemlere yer 
verilmesi sağlanacaktır.

OKUL BAZINDA VERİYE 
DAYALI YÖNETİME 
GEÇİLECEK 



Ölçme ve Değerlendirme

Erken çocukluktan lise 
mezuniyetine kadar 
çocuklarımızın izlenmesi, 
değerlendirilmesi, 
geliştirilmesi ve 
yönlendirilmesi 
amacıyla her çocuk 
için bir e-portfolyo 
oluşturulacaktır.

Çocuklarımızın her ders ve 
düzeyde yeterliliklerinin 
belirlenmesi, izlenmesi ve 
desteklenmesi için “Yeterlilik 
Temelli Değerlendirme 
Sitemi” kurulacaktır.

Eğitim sistemimizdeki 
tüm sınavlar; amacı, 
içeriği, soru tiplerine bağlı 
yapısı ve sağlayacağı 
yarar bağlamında yeniden 
düzenlenecektir.

EĞİTİM KALİTESİNİN 
ARTIRILMASI İÇİN ÖLÇME 
VE DEĞERLENDİRME 
YÖNTEMLERİ 
ETKİNLEŞTİRİLECEK

Akademik başarının 
ölçülmesinde 
kullanılan ölçütler ve 
değerlendirme biçimleri 
çeşitlendirilecektir.

Belirlenecek sınıf 
düzeylerinde herhangi bir 
notlandırma olmaksızın 
sistemin/alınan kararların 
işleyişini öğrencilerin 
akademik çıktıları üzerinden 
görebilmek amacıyla 
Öğrenci “Öğrenci Başarı 
İzleme Araştırması”
yapılacaktır.

Dijital ölçme değerlendirme 
uygulamaları konusunda, 
veliler için özel eğitimler 
tasarlanacaktır.

ÖĞRENCİLERİN 
SOSYAL, KÜLTÜREL VE 
SPORTİF ETKİNLİKLERİ 
İZLENECEK

KADEMELER ARASI 
GEÇİŞ SINAVLARININ 
EĞİTİM SİSTEMİ 
ÜZERİNDEKİ BASKISI 
AZALTILACAK

Sınavla öğrenci alan 
okul sayıları kademeli 
bir şekilde azaltılacaktır.

Yapılacak kamuoyu 
iletişim çalışmalarıyla, 
sınava olan ihtiyacın 
azaltılması için yapılan 
iyileştirmelere yönelik 
farkındalık artırılacaktır.

Sınavsız yerleştirme 
konusunda esnek 
modeller geliştirilecektir.

YETERLİLİK 
TEMELLİ ÖLÇME 
DEĞERLENDİRME 
YAPILACAK



İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi 

Yükseköğretim Kuruluyla 
yapılacak iş birliği 
çerçevesinde sıralamada üst 
dilimde yer alan öğrencilerin 
eğitim fakültelerine 
yerleştirilmesine 
yönelik iyileştirmeler 
gerçekleştirilecektir. 

Öğretmen ve okul 
yöneticilerimiz için 
Yatay ve Dikey Kariyer 
Uzmanlık Alanları
yapılandırılacaktır.

Yatay ve dikey kariyer 
basamaklarına yönelik 
lisansüstü düzeyde 
mesleki uzmanlık 
programları açılacaktır.

ÖĞRETMEN VE OKUL 
YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ 
GELİŞİMLERİ YENİDEN 
YAPILANDIRILACAK

Sertifikaya dayalı 
“Pedagojik Formasyon”
 uygulaması kaldırılacak 
ve yerine yurt sathında 
kolay erişilebilir 
lisansüstü düzeyde      
“Öğretmenlik Mesleği 
Uzmanlık Programı”
açılacaktır. 

Yükseköğretim 
kurumlarıyla iş birliği 
içinde 21. yüzyıl 
becerilerini kazandırmak 
üzere ihtiyaç duyulan 
alanlarda öğretmenlere 
yönelik lisansüstü düzeyde 
yan dal programları 
açılacaktır.

Okul yöneticiliği yüksek lisans 
düzeyinde mesleki uzmanlık 
becerisine dayalı profesyonel bir 
kariyer alanı olarak yapılandırılacaktır.

Yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarımızın 
çocuklarına eğitim 
hizmeti götürecek 
öğretmenlerimiz 
için mesleki 
gelişim programları 
oluşturulacaktır.

İNSAN KAYNAĞININ 
VERİMLİ 
KULLANILMASI 
VE HAKKANİYETLİ 
BİR ŞEKİLDE 
ÖDÜLLENDİRİLMESİ 
SAĞLANACAK

Öğretmen ve okul 
yöneticilerimizin atanmaları, 
çalışma şartları, görevde 
yükselmeleri, özlük hakları 
ve benzeri diğer hususları 
dikkate alan “Öğretmenlik 
Meslek Kanunu” 
çıkarılmasına ilişkin hazırlık 
çalışmaları yürütülecektir.

Elverişsiz koşullarda görev 
yapan öğretmenlerimiz ve 
yöneticilerimiz için teşvik 
mekanizması kurulacaktır.

Okul yöneticiliğine 
atamada, yeterliliklere 
dayalı yazılı sınav 
uygulaması ve 
belirlenecek diğer nesnel 
ölçütler kullanılacaktır.



Okulların Finansmanı 

Millî Eğitim Bakanlığının 
diğer bakanlıklarla 
yapacağı iş birlikleri ve 
projelerle bir kaynak 
kapasitesi oluşturulacaktır.

Eğitime yapılan hayırsever 
bağışlarının daha etkili 
yönetilmesi için iller ve 
bakanlık düzeyinde bir 
yapı kurulacaktır.

Okulun kendi koşullarında 
gelişimini desteklemek 
için her okula “Okul 
Gelişim Planı” hedefleriyle 
uyumlu okul gelişim 
bütçesi verilecektir.

FİNANSMAN YÖNTEMLERİ 
ÇEŞİTLENDİRİLECEK

Her okula, oluşturulacak 
çeşitli ölçütlere ve Okul 
Gelişim Planı’na dayalı 
olarak okul gelişim bütçesi 
verilecektir. Şartları 
elverişsiz okullara pozitif 
ayrımcılık yapılacaktır.

Eğitime ve okullarımıza 
bağış yapacak kişilerin 
farklı miktar, tema 
ve yöntemlerle bağış 
yapabilmeleri için il ve 
bakanlık düzeyinde bir yapı 
kurulacak mevzuat, yazılım 
ve erişim düzenlemeleri 
gerçekleştirilecektir.

Türkiye genelinde eğitimde 
elverişsiz koşullara sahip 
okulların görülebildiği 
Coğrafi Bilgi Sistemi
üzerinden eğitim 
hayırseverlerine bağış için 
seçenekler sunulacaktır.

Özel sektör ve sivil toplum 
iş birlikleriyle eğitim 
kurumlarının finansmanına 
destek sağlanacaktır. 

Mesleki ve teknik eğitim 
kurumlarının döner 
sermaye üretimleri 
artırılarak okulların eğitim 
altyapı ve donanımlarına 
ilişkin ihtiyaçlarını kendi 
gelirlerinden karşılamaları 
sağlanacaktır.

Okul aile birliği 
gelirleri yeni bir yapıya 
kavuşturulacaktır.



Teftiş ve Kurumsal Rehberlik Hizmetleri 

Teftiş sistemimizde 
inceleme, araştırma ve 
soruşturma ile kurumsal 
rehberlik bileşenleri 
ayrılarak iki ayrı uzmanlık 
alanı oluşturulacaktır.

Bakanlık müfettişlerine 
eğitim politika ve 
uygulamalarındaki 
uyumun sağlanması, 
izlenmesi ve 
raporlaştırılmasına ilişkin 
yeni bir rol verilecektir.

Teftiş sistemimizde 
rehberlik işlevi, Okul 
Gelişim Modeli’ne paralel 
olarak yapılandırılacaktır.

KURUMSAL REHBERLİK 
VE TEFTİŞ HİZMETLERİ 
YAPILANDIRILACAK

Dünyadaki başarılı eğitim sistemleri incelendiğinde 
izleme, değerlendirme ve denetim süreçlerindeki 
farklılaşmanın odağında, öğretimin iyileştirilmesine 
yönelik öğretmen ve okul temelli rehberlik yer 
almaktadır. 2023 Eğitim Vizyonu, teftiş sisteminin okul 
geliştirme amaçlı rehberlik boyutunu öne çıkaracaktır.

Teftiş sistemimizin 
kurumsal rehberlik ile 
inceleme, araştırma ve 
soruşturma bileşenleri 
ayrılıp okul gelişimine 
yönelik kurumsal 
rehberlik, özel bir 
uzmanlık alanı olarak 
yapılandırılacaktır.

Teftiş süreci ve müfettişlik rolleri, öğretmen ve okullarımızın ihtiyaç duyduğu rehberlik 
hizmetlerini sunmak üzere yeniden yapılandırılacaktır. Bu süreçte Millî Eğitim Bakanlığı 
müfettişleri araştırma, inceleme ve soruşturma görevlerinin yanında; yerinde yaptıkları 
yapılandırılmış gözlemler, paydaşların görüşleri, yapılandırılmış veri toplama araçlarıyla 
ve elde ettikleri verilerle oluşturdukları analiz raporlarını, doğrudan okula ve Millî Eğitim 
Bakanlığına sunacaklardır. Bu raporlar, gelişim odaklı tüm paydaşlar ve ilgili birimlerle 
paylaşılacak, sadece hata ve eksiklik tespiti olarak değil, gelişimsel veri olarak da hizmet 
sunacaktır.

Okul gelişimine yönelik 
rehberlik bileşeni, il 
ve ilçe düzeyinde de 
yapılandırılacaktır. 

Okul ve program 
türlerine bağlı 
ihtisaslaşmış “Kurumsal 
Rehberlik ve Teftiş ” 
dalları oluşturulacaktır.



Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberliği Sistemi 
kurularak çocukların 
kendilerini ve meslekleri 
tanıma ile kariyer 
seçim süreçleri 
yapılandırılacaktır.

PDR hizmetlerinin eğitim 
sistemindeki yeri, yapısı, 
işlevleri ve mevzuat 
alt yapısı yeniden 
düzenlenecektir.

Kültürel kodlarımız 
dikkate alınarak rehberlik 
hizmetlerinde kullanılacak 
yeni ölçme araçları 
geliştirilecektir.

Rehberlik Araştırma Merkezlerinin 
(RAM) yapısı güncel ihtiyaçlar ve bu 
ihtiyaçlara cevap verme ekseninde 
yeniden ele alınacaktır.

REHBERLİK HİZMETLERİ 
İHTİYAÇLARA YÖNELİK 
OLARAK YAPILANDIRILACAK

Rehberlik sonucu ortaya 
konulan veriler yardımıyla 
her bir öğrencinin bilimsel 
yöntemlere başvurularak 
kariyer yönlendirilmesinin 
yapılması sağlanacaktır.

Türk kültürü dikkate 
alınarak yetenek, ilgi, 
meslek değerleri, 
mizaç, kişilik, karar 
verme, kariyer 
inancı vb. özelliklerin 
ölçülmesine yönelik 
araçlar geliştirilecektir.

Göç ve benzeri nedenlerle 
oluşan ihtiyaçları 
karşılamak üzere rehber 
öğretmenlere yeni bir rol, 
görev ve fonksiyon yapısı 
oluşturulacaktır.

Rehber öğretmenlerin 
mesleki gelişim 
gereksinimleri, 
ulusal ve uluslararası 
düzeyde lisansüstü 
eğitim, sertifika ve 
benzeri eğitimlerle 
desteklenecektir.

Okullarda rehberlik ve 
psikolojikdanışmanlık 
alanında, adayların 
uygulama becerilerinin 
geliştirilmesine 
önem veren, nitelikli 
uzman personel 
yetiştirilmesi hususunda 
Yükseköğretim Kuruluyla 
iş birliği yapılacaktır.

Sınıf öğretmenlerinin 
rehberlik hizmetlerine 
ilişkin becerilerinin 
arttırılması için 
sertifikasyona dayalı 
eğitimler düzenlenecektir.



Özel Eğitim

Özel gereksinimli 
çocuklarımıza özel eğitim 
hizmetinin yaygınlaşması 
için mobil platformlar 
kurulacaktır.

Yerel yönetimlerin özel 
eğitim alanında faaliyet 
göstermesi teşvik 
edilerek ihtiyaç duyulan 
müfredat ve öğretmen 
mesleki gelişim 
programları, Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
sağlanacaktır.

Özel eğitimin ülke 
genelinde etkin 
koordinasyonunun 
gerçekleşmesi amacıyla 
Millî Eğitim Bakanlığı 
yönetiminde kurumlar 
arası bir izleme ve 
uygulama mekanizması 
oluşturulacaktır.

Özel eğitim 
gereksinimi duyan her 
çocuğumuza ulaşmak 
için taşınabilir eğitim 
setleri oluşturulacak 
ve eğitimsiz çocuk 
bırakılmayacaktır. İhtiyaç 
duyan aile ve çocuklara 
evden eğitim konusunda 
gerekli altyapı 
oluşturulacaktır.

Özel gereksinimli 
çocukların 81 ilde 
taramaları Sağlık 
Bakanlığı, Sosyal 
Güvenlik Kurumu ve yerel 
yönetimlerle iş birliği 
içerisinde tamamlanarak, 
gereksinim, tip 
ve düzeylerine 
göre ihtiyaçlar 
haritalandırılacaktır.

Kaynaştırma eğitiminin 
imkânlarını geliştirmek 
için sınıf ve branş 
öğretmenlerine sınıf 
içindeki uygulamalara 
destek amaçlı özel eğitim 
konularında hizmet içi 
eğitim verilecektir.

Okullarımızdaki topluma hizmet 
uygulamalarının RAM’lar ve özel 
eğitim merkezleriyle ilişkilendirilmesi 
sağlanacaktır.

Disleksi, otizm ve benzeri konularda 
uluslararası ve ulusal düzeydeki 
STK’ler ve kurumlarla ortak çalışmalar 
özendirilecek, yeni kaynaştırma 
modelleri geliştirilip uygulamaya 
konulacaktır.

ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERE 
YÖNELİK HİZMETLERİN KALİTESİ ARTIRILACAK



Özel Yetenek

Bakanlık içinde yapılacak 
çalışmaların bir program 
çerçevesinde başlayabilmesi 
için özel yetenekli bireylerin 
eğitimine dair amacı, 
kapsamı, işlevi ve süreci 
iyi belirlenmiş mevzuat 
hazırlanacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı 
Özel Yetenekli Öğrenciler 
için Eğitim, Bilim ve 
Değerlendirme Kurulu 
oluşturulacaktır.

Özel yetenekli öğrencilerin 
eğitimi için lisansüstü 
düzeyde öğretmen eğitimi 
planlanacaktır.

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE 
YÖNELİK KURUMSAL YAPI VE 
SÜREÇLER İYİLEŞTİRİLECEK

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE 
YÖNELİK TANILAMA VE 
DEĞERLENDİRME ARAÇLARI DAHA 
İLERİ SEVİYEYE TAŞINACAKTIR

Özgün zekâ ve yetenek 
testleri geliştirilecek ve 
yurt dışında geliştirilmiş 
ölçeklerin kültürel uyum ve 
standardizasyon çalışmaları 
yapılacaktır.

Tanılama hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması 
sağlanacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı ve 
üniversiteler arasındaki 
iş birlikleri kapsamında 
Zekâ ve Yetenek Tanılama 
(Değerleme) İzleme 
Merkezleri ve Noktaları 
oluşturulacaktır.

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE 
YÖNELİK ÖĞRENME 
ORTAMLARI, DERS YAPILARI VE 
MATERYALLERİ GELİŞTİRİLECEK

Özel yetenekli bireylerin 
eğitimi için örgün ve yaygın 
eğitimi kapsayan müfredat 
çalışmaları başlatılacaktır.

Öğretim kademelerinde 
özel yetenekli bireylere 
yönelik seçmeli ders 
stratejisi geliştirilecektir.

Bilim ve Sanat 
Merkezleri yeniden 
yapılandırılarak tüm 
okullardaki 
Tasarım-Beceri 
Atölyeleri’yle 
ilişkilendirilecektir.



Yabancı Dil Eğitimi

İngilizce öğreniminde erken 
çocukluk için etkileşimli, 
oyun temelli öğretim 
materyalleri ve teknikleri 
kullanılacaktır.

İngilizce öğreniminde, 
öğretim kademelerindeki 
çocukların özellikleri 
dikkate alınarak kullanılan 
yöntemler çeşitlendirilecek,
Öğretim programlarının 
ülke sathında tek tip 
olarak uygulanmasından 
vazgeçilecektir.

ÜLKE GENELİNDE YABANCI 
DİL EĞİTİMİ, SEVİYE VE 
OKUL TÜRLERİNE GÖRE 
UYARLANACAK

Disiplinler arası yaklaşımla 
Matematik, fen, sosyal 
bilgiler ve görsel sanatlar 
gibi farklı disiplinlerin, 
İngilizce dil eğitimine 
entegrasyonu sağlanarak, 
öğrencilerin yabancı dili 
kullanımlarını farklı alanlara 
aktarmaları mümkün 
kılınacaktır.

TRT’yle iş birliği yapılarak 
film, animasyon vb. 
konularda alt yazılı 
ve doğrudan yabancı 
dilde üretilmiş özgün 
prodüksiyonlar 
hazırlanacaktır.

Öğrencilerin ana 
dili İngilizce, 
Almanca, Fransızca 
olan öğretmenleri 
izleyebilmeleri, yaşayan 
dile ulaşmaları, çevrim 
içi yazma ve tartışma 
etkinliklerini yapabilmeleri 
için dijital ortamlar 
oluşturulacaktır.

YENİ KAYNAKLARLA 
ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE 
KONUŞULAN DÜNYAYI 
DENEYİMLEMESİ SAĞLANACAK

YABANCI DİL EĞİTİMİNDE 
ÖĞRETMEN NİTELİK VE 
YETERLİLİKLERİ YÜKSELTİLECEK

4. sınıflarda video oyunları, şarkılar, 
interaktif etkinlikler, interaktif oyunlar ve 
hikâyeler yer alacaktır. 
5-8. sınıflarda her bir öğrencinin bireysel 
gereksinimine cevap verecek şekilde 
seviyelendirilmiş çevrim içi hikâye 
kitaplarına, yazma etkinlikleri, kelime 
çalışmaları vb. çalışmaları yapmalarına 
imkân veren öğrenme kaynakları 
sağlanacaktır.
9-12. sınıflarda öğrencilerin devam ettikleri 
okul türünün öncelikleri uyarınca konuşma, 
dinleme, okuma ve yazma becerilerini 
geliştirecek içerikler hazırlanacaktır.

Uluslararası kuruluşlar, 
yükseköğretim kurumları, 
STK’ler desteğiyle yabancı 
dil öğretmenlerinin tümü için 
üç yıllık bir projeksiyonda 
yüksek lisans, uluslararası 
sertifikalandırma, temalı 
sertifikalar ve benzeri 
eğitim çalışmaları çevrim 
içi, çevrim dışı ve yüz yüze 
gerçekleştirilecektir.

Yabancı dil öğretmenlerine 
“Yaşam Boyu Öğ renme” felsefesi 
doğrultusunda çevrim içi ve yüz yüze 
eğitimler verilecek, ana dili İngilizce 
olan öğretmenlerle çalışmaları 
sağlanacaktır.
Öğretmenler ve eğiticiler yaz tatilinde 
yurt dışı öğretmen eğitimi sertifika 
programlarına gönderilecektir.



Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve 
Beceri Destekli Dnüşüm

İçerik normları ve kalite 
standartları tüm olası 
kullanım senaryolarını 
destekleyecek şekilde 
Ulusal Dijital İçerik
Arşivi oluşturulacaktır.

DİJİTAL İÇERİK VE BECERİLERİN 
GELİŞMESİ İÇİN EKOSİSTEM 
KURULACAK

DİJİTAL BECERİLERİN GELİŞMESİ 
İÇİN İÇERİK GELİŞTİRİLECEK VE 
ÖĞRETMEN EĞİTİMİ YAPILACAK

İlkokul derslerinin 
kazanımı hâline getirilmiş 
olan güvenli internet, 
siber güvenlik, siber 
zorbalık ve veri güvenliği 
gibi kavramların izleme 
ve değerlendirme 
çalışmalarıyla erişi ve 
edinimleri takip edilecek, 
gerekli iyileştirmeler 
yapılacaktır.

Sınıf öğretmenlerinin 
bilgisayarsız ortamda 
algoritmik düşünce 
öğretimine yönelik, yüz 
yüze hizmet içi eğitimler 
düzenlenecektir.

Öğrencilerimizle birlikte, 
kendilerine bilişimle üretim 
becerileri kazandırmaya 
yönelik olarak, kodlama 
ve 3D tasarım etkinlikleri 
yürütülecektir.

Dijital içerikleri etkin olarak 
kullanma ve geliştirme 
kültürü edinmiş lider 
öğretmenler yetiştirilerek, 
bu kültürün okullarda 
yaygınlaşması sağlanacaktır.

Dijital materyaller ile basılı 
materyaller ilişkilendirilecek, 
öğretmenlere bunların etkin 
kullanımıyla ilgili destek 
materyaller sunulacak, 
dijital materyallerin 
ana öğretim materyali 
olarak kullanılması 
yaygınlaştırılacaktır.

Öğretmenlerimizin dijital eğitim 
konusunda kendilerini geliştirmelerine 
yönelik olarak, istedikleri zaman 
faydalanabilecekleri içerik videoları 
geliştirilecek ve çevrimiçi atölyeler 
düzenlenecektir.

Matematik, fen bilimleri, fizik, kimya, 
biyoloji, türkçe, sosyal bilgiler, 
coğrafya gibi derslerin öğretmenlerine, 
disiplinler arası proje yapımı, 3D 
tasarım ve akıllı cihaz gibi alanlarda 
yüz yüze atölye eğitimleri verilecektir.



Erken Çocukluk

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM 
HİZMETİ YAYGINLAŞTIRILACAK

5 yaş zorunlu eğitim 
kapsamına alınacaktır.

Kırsal ve düşük 
yoğunluklu yerleşim 
bölgelerindeki çocuklar 
için esnek zamanlı ve 
alternatif erken çocukluk 
eğitimi modelleri 
uygulanacaktır.

Şartları elverişsiz yerleşim 
birimlerindeki çocukların 
beslenme ihtiyaçları 
karşılanacaktır.

Toplum temelli erken çocukluk 
hizmetlerinin yaygınlaştırılması 
bağlamında merkezler, atölyeler 
ve gezici otobüs sınıflar devreye 
sokulacaktır.

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM 
HİZMETLERİNE YÖNELİK 
BÜTÜNLEŞİK BİR SİSTEM 
OLUŞTURULACAK

Resmî ve özel, farklı 
kurum ve kuruluşların 
inisiyatifinde yürütülen 
her yaş grubundaki tüm 
erken çocukluk eğitim 
hizmetlerinin izlenmesi, 
değerlendirilmesi ve 
iyileştirilmesine yönelik 
ortak kalite standartları 
oluşturulacak ve 
uygulamalar izlenecektir.

Çocukla ilgili tüm yerel 
kurum ve kuruluşlar 
harekete geçirilecek ve 
tamamlayıcı bir iş birliği 
çerçevesi teşvik edilecektir.

ŞARTLARI ELVERİŞSİZ 
GRUPLARDA EĞİTİMİN NİTELİĞİ 
ARTIRILACAK

Erken çocukluk eğitiminde özel 
gereksinimli çocukların uyumunun 
sağlanması için gerekli öğretmen 
eğitimlerinin verilmesi pilot 
uygulamalarla başlatılacaktır. 

Farklı kurum ve 
kuruluşlar ile Halk 
Eğitim Merkezleri 
iş birliğinde anne 
babalara yönelik çocuk 
gelişimi ve psikolojisi 
odaklı eğitimler 
yaygınlaştırılacaktır.

Göçmen, geçici koruma altındaki 
ve mevsimlik tarım işçisi çocuklarla 
okulsuz köy ve köy altı yerleşim 
yerlerindeki çocukların bulunduğu 
okullarda hızlandırılmış, yoğun 
ve bir arada yaşamı destekleyici 
müfredatlar oluşturulacaktır.



Temel Eğitim

İlkokul ve ortaokullarda 
çocuğun bütüncül gelişimi 
esas alınarak, ders sayısı 
ve ders çizelgesi hafifletilip 
yeniden yapılandırılacaktır.

İLKOKUL VE ORTAOKULLAR 
GELİŞİMSEL AÇIDAN YENİDEN 
YAPILANDIRILACAK

İkili eğitim tümüyle kaldırılacaktır.
Tam gün eğitim yapılan, koşulları 
elverişsiz yerleşim yerlerindeki 
okullardan başlayarak, çocuklara 
öğle yemeği verilmesi sağlanacaktır.

İlkokul ve ortaokullarda 
çocukların izleme ve 
değerlendirilmesinde 
e-portfolyo temelli bir 
gelişimsel izleme raporu 
kullanılacaktır.

Eğitim kayıt bölgelerinde 
okul-mahalle spor 
kulüpleri kurulacaktır. İlgili 
spor dalında yetenekli 
olan çocukların öğleden 
sonra spor kulüplerinde 
yoğunlaştırılmış 
antrenmanlara katılımı için 
gereken yapı kurulacaktır.

Mevcut ödev verme 
uygulamaları, öğrenmeye 
katkısı açısından yeniden 
yapılandırılacaktır.

İlkokullarda teneffüs ve 
serbest etkinlik saatleri 
yeniden düzenlenecektir.

Tüm temel eğitim 
kurumlarında 
çocukların düşünsel, 
duygusal ve fiziksel 
ihtiyaçlarını destekleyen 
“Tasarım-Beceri 
Atölyeleri” kurulacak 
ve ulusal standartları 
oluşturulacaktır.

YENİLİKÇİ UYGULAMALARA 
İMKÂN SAĞLANACAK

OKULLAR ARASI BAŞARI FARKI 
AZALTILARAK OKULLARIN 
NİTELİĞİ ARTIRILACAK

Şartları elverişsiz okullar kaynak 
planlanmasında öncelikli hâle 
getirilecektir.

Okul Gelişim Planları’nı izleme 
çalışmalarında hedefledikleri başarıyı 
gösteremediği belirlenen okullardaki 
öğrencilerin akademik ve sosyal 
gelişimleri için destek programları 
uygulanacaktır.
Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan 
okulların ihtiyaçları doğrultusunda 
öğretmen eğitimi yapılacak ve 
öğrenciler için ek eğitim materyali 
desteği sağlanacaktır.



Ortaöğretim

ORTAÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİN 
İLGİ, YETENEK VE MİZAÇLARINA 
UYGUN ESNEK MODÜLER BİR 
PROGRAM VE DERS ÇİZELGESİ 
YAPISINA GEÇİLECEK

Ortaöğretimde zorunlu 
ders saatleri azaltılacaktır.
Haftalık ders çizelgesinde 
yer alan ders çeşitliliği 
azaltılacak ve dersler 
yükseköğretimle uyumlu 
hâle getirilecektir.

Alan seçimi 9. sınıfta 
yapılacaktır. 
Öğrencilerin ortaokulda 
netleştirilen yönelim ve 
tercihlerine göre, alanlar 
arası yatay geçiş imkânı 
sağlanacaktır.
12. sınıf, pilot bölgelerden 
başlamak üzere 
yükseköğretime hazırlık 
ve oryantasyon programı 
olarak düzenlenecektir.

Okullarda Tasarım-Beceri 
Atölyeleri kurularak, 
öğrenilen bilgilerin yaşam 
becerisine dönüştürülmesi 
sağlanacaktır.

AKADEMİK BİLGİNİN BECERİYE 
DÖNÜŞMESİ SAĞLANACAK

OKULLAR ARASI BAŞARI FARKI 
AZALTILACAK

Okul/Mahalle spor 
kulüpleriyle iş birliği içinde 
ilgili spor dalında yetenekli 
olan öğrencilerin öğleden 
sonra antrenmanlara katılımı 
ve eğitimler için gereken 
düzenlemeler yapılacaktır.

Bakanlık, il/ilçe ve 
okul düzeyinde yapılan 
izlemedeğerlendirme 
çalışmalarında, sosyoekonomik 
açıdan kısıtlı koşulları sebebiyle 
Okul Gelişim Planları’nda 
hedefledikleri başarıyı 
gösteremediği belirlenen 
okullardaki öğrencilerin, 
akademik ve sosyal gelişimleri 
için destek programları 
uygulayacaktır.

OKUL PANSİYONLARINDA 
HİZMET STANDARTLARI 
OLUŞTURULARAK HİZMET 
KALİTESİ ARTIRILACAK

Pansiyonların yemek ve yatak 
hizmetleri ile çocuklara sunduğu 
sosyal imkânların, göstergeler 
üzerinden izlenmesi sağlanacaktır.

Yardımcı kaynak 
ihtiyacını büyük ölçüde 
ortadan kaldıracak 
düzenlemeler 
yapılacaktır.

Pansiyonlardaki yatılı 
öğrencilerin yemek, 
yatak ve sosyal imkânları 
iyileştirilecektir.



Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri

Ders çizelgeleri ve ders 
dağılımları bilimsel 
araştırma ve uygulamalara 
zaman tanıyacak biçimde 
iyileştirilecektir.

FEN VE SOSYAL BİLİMLER 
LİSELERİNDEKİ ÖĞRETİMİN 
NİTELİĞİ İYİLEŞTİRİLECEK

FEN VE SOSYAL BİLİMLER 
LİSELERİNİN YÜKSEKÖĞRETİM 
KURUMLARIYLA İŞ BİRLİKLERİ 
ARTIRILACAK

Üniversitelerin 
araştırma olanakları ve 
laboratuvarlarının fen ve 
sosyal bilimler liselerindeki 
öğrencilere açılması 
için gerekli iş birlikleri 
sağlanacaktır.

Üniversitelerdeki bilim 
insanlarının fen ve sosyal 
bilimler liselerindeki 
öğrencilere eğitim 
ve araştırma koçluğu 
yapmasına ilişkin bir 
teşvik sistemi kurulacaktır.

Bilim insanlarının fen 
ve sosyal bilimler 
liselerinde ders ve proje 
etkinliklerinde görev 
almasına ilişkin bir teşvik 
sistemi oluşturulacaktır.

Fen ve Sosyal Bilimler 
Liselerinde görev yapacak 
öğretmenler, bilimsel 
disiplin alanlarında 
sahip oldukları diploma, 
yapmış oldukları bilimsel 
çalışmalar, yürüttükleri 
ulusal/ uluslararası 
projeler, mesleki 
başarıları, deneyimleri vb. 
ölçütler doğrultusunda 
değerlendirilecektir.

Fen ve sosyal bilimler 
liselerine öğrenci seçme ve 
sınav yaklaşımları gözden 
geçirilecektir.

Fen ve sosyal bilimler liselerinde 
yürütülecek araştırma/ uygulama 
projeleri pilot okullardan başlanarak 
desteklenecektir.

Bilim insanlarının yer aldığı danışma 
kurulları oluşturulması teşvik 
edilecektir.

Öğrencilerin, yükseköğretim kurumları 
tarafından düzenlenen bilimsel 
etkinliklere katılımı teşvik edilecektir.



İmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri

İMAM HATİP OKULLARININ 
MÜFREDAT, DERS YAPISI VE DİL 
YETERLİLİKLERİ İYİLEŞTİRİLECEK

İmam Hatip Okulları 
programlarının ders 
saati ve ders türü genel 
ortaöğretim kurumlarına 
göre çok fazla 
olduğundan, azaltılacaktır.

Meslek dersleri ile 
akademik derslerin 
oranları, farklı alanlarda 
üniversite okuyacak 
öğrencilere göre 
planlanacaktır.

İmam hatip ortaokuluna 
devam eden 
çocuklarımıza özellikle 
Arapça ve diğer yabancı 
dil alanlarında nitelikli 
destek eğitimleri 
düzenlenmek üzere yaz 
okulları açılacaktır.

Yabancı dil öğretmenlerinin mesleki 
becerilerinin geliştirilmesine 
yönelik mesleki gelişim programları 
düzenlenecektir.

Çocuklarımızın başta ilahiyat fakülteleri 
olmak üzere yükseköğretim kurumları 
tarafından düzenlenen bilimsel 
etkinliklere katılımı desteklenecektir.

Arapça öğrenimi 
etkileşimli kaynaklarla 
desteklenecektir.

Yükseköğretim kurumlarıyla 
yapılacak iş birlikleriyle 
imam hatip okullarındaki 
çocuklarımızın bilimsel ve 
entelektüel gelişimlerini 
desteklemek için bilim, 
kültür ve sanat alanlarındaki 
akademisyenler tarafından 
verilecek farkındalık ve vizyon 
etkinlikleri düzenlenecektir.

İMAM HATİP OKULLARI 
VE YÜKSEKÖĞRETİM 
KURUMLARI ARASINDA İŞ 
BİRLİKLERİ ARTIRILACAK

İlahiyat fakülteleriyle iş birlikleri 
geliştirilecek ve başta alan dersleri 
olmak üzere çocuklarımızın mesleki 
gelişimlerine yönelik akademik koçluk 
sistemi yapılandırılacaktır.

İmam hatip 
okullarındaki program 
çeşitliliği korunacak ve 
genel ortaöğretimdeki 
esnek ve modüler 
yapıyla uyumlu hâle 
getirilecektir.

Arapça ders kitapları 
dinleme, konuşma, 
okuma ve yazma 
alanlarında tüm dil 
becerilerini geliştirecek 
şekilde bir bütün hâlinde 
tasarlanacaktır.



Mesleki ve Teknik Eğitim

Her yıl, mesleki ve teknik 
eğitim kurumlarında 
üretilen ürünlerin 
sergileneceği bir fuar 
düzenlenecektir.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME 
ATFEDİLEN DEĞERİN 
ARTIRILMASI SAĞLANACAK

Çeşitli kurumlardaki ustabaşıların ve 
kıdemli uzman çalışanların belirlenecek 
ölçütlerle işbaşı eğitimlerde derslere 
girmesi kolaylaştırılacaktır.

Mesleki rehberlik 
hizmetlerinin uygulandığı 
çocuklara ilişkin veriler 
e-portfolyo sistemine 
kaydedilecektir.

Okul türleri arasında 
program bazında esnek ve 
geçirgen yatay hareketlilik 
imkânları geliştirilerek, 
çocukların, kazanımlarını 
bir başka mesleğin 
becerilerini edinmede 
fırsat olarak kullanmaları 
sağlanacaktır.

Mesleki ve teknik 
ortaöğretimdeki 
çocuklarımızın kendi 
mesleki alanlarında 
yükseköğretim 
programlarına geçişlerine 
yönelik çalışmalar 
yapılacaktır.

Mesleki ve teknik eğitime 
ilgiyi artırmak amacıyla 
ulusal ve uluslararası 
yarışmalar düzenlenecek 
ve başarılı öğrencilere, 
eğitimlerine devam 
ederken veya mezuniyet 
sonrası mikro krediler 
sağlanacaktır.

Kariyer rehberliğine yönelik 
alan ve dal seçim süreci için 
“Genel Beceri Test Seti”
geliştirilecektir.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE 
REHBERLİK ERİŞİM İMKÂNLARI 
ARTIRILACAK

Yüksek öğretime geçmek isteyen 
başarılı mezunlara yönelik destekler 
yapılandırılacaktır.

Mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumlarındaki çocuklara yönelik 
özel burs imkânı artırılacaktır.



Mesleki ve Teknik Eğitim

YENİ NESİL MÜFREDATLAR 
GELİŞTİRİLECEK

Müfredatlar sektörün 
talep ettiği yetkinliklere 
uygun olarak 
geliştirilecek, dijital 
dönüşüme uygun alan 
ve dalların açılması 
sağlanacaktır.

Mesleki eğitimde alan 
derslerinin 9. sınıfta 
başlaması sağlanacaktır.

Geleneksel Türk 
sanatları alanında 
mesleki ve teknik 
eğitim müfredatları 
oluşturulacaktır.

Mesleki eğitimde, sektör taleplerinin 
gerektirdiği yetkinlikler doğrultusunda 
ulusal meslek standartları dikkate 
alınarak, mesleki alan ve dallarda beceri 
uygulamalarının payı, öğretim süreleri 
ve öğretim materyallerinin düzenlenme 
çalışmaları yapılacak, ilk yıldan itibaren alan 
eğitiminin uygulanmasına başlanacaktır.

EĞİTİM ORTAMLARI VE İNSAN 
KAYNAKLARI GELİŞTİRİLECEK

Güncellenen müfredatlar 
ve ihtiyaç analizleri 
doğrultusunda atölye ve 
laboratuvarların standart 
donatım listeleri ile 
mimari yerleşim planları 
yenilenecektir.

YURT DIŞINDA YATIRIM 
YAPAN İŞ İNSANLARININ 
İHTİYAÇ DUYDUĞU 
MESLEK ELEMANLARI 
YETİŞTİRİLECEK

Mesleki ve teknik 
ortaöğretim kurumlarının 
döner sermaye 
gelirlerinden alınan 
%15’lik hazine kesintisi 
%1’e düşürülecektir.

Uluslararası 
yatırımcılarımızın, 
özellikli alanlarda ihtiyaç 
duydukları nitelikli iş 
gücünün yetiştirilmesi 
için ilgili sektörle 
iş birliği içerisinde 
çalışmalar yapılacaktır.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE 
EĞİTİM-İSTİHDAM-ÜRETİM 
İLİŞKİSİ GÜÇLENDİRİLECEK

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Türkiye’deki 
sektör liderleriyle yoğun bir şekilde etkileşim hâlinde 
olması sağlanacaktır.

Buluş, patent ve marka üreten okulların öğrenci, öğretmen 
ve yöneticilerinin döner sermaye kaynaklı gelirlerden pay 
alması sağlanacaktır.

YERLİ VE MİLLÎ SAVUNMA 
SANAYİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU 
NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ 
YETİŞTİRİLECE



Özel Öğretim

Özel öğretim 
kurumlarındaki teftiş ve 
rehberlik çalışmaları, 
öğrenmeyi geliştirme 
odaklı bir yapıya 
dönüştürülecektir.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA 
YÖNELİK YÖNETİM VE 
TEFTİŞ YAPISININ ETKİLİLİĞİ 
ARTIRILACAK

Eğitimde Türkiye’nin etki 
alanını genişletmesine 
hizmet etmek amacıyla, 
ülkemizde yaşayan yabancı 
uyruklu öğrencilerin devam 
edebildiği milletlerarası 
özel öğretim kurumlarının 
sayılarının artırılması 
için gereken önlemler 
alınacaktır.

Fiziksel sınırlara bağlı kalmaksızın, 
teknolojinin imkânlarından 
faydalanarak kişilere istedikleri 
zaman diliminde ve istedikleri 
yerde daha az maliyetle sertifika 
alma olanağı sunmak amacıyla, 
uzaktan eğitim veren özel öğretim 
kurumlarına ilişkin düzenlemeler 
yapılacaktır.

Özel öğretim 
kurumlarında yeni 
model ve programlar, 
akreditasyon koşulları 
dikkate alınarak yeni 
pilot okullar veya 
programlar şeklinde 
yapılandırılacaktır.

Özel okullar ile resmî 
okullar arasındaki sosyal 
dayanışma ve bütünleşmeyi 
artırmak için ortak proje ve 
platformlar oluşturulacaktır.

SERTİFİKA EĞİTİMİ VEREN 
KURUMLARIN NİTELİĞİNİ 
ARTIRMAYA YÖNELİK 
DÜZENLEMELER YAPILACAK

Özel kişisel gelişim, meslek edindirme, 
mesleki gelişim ve yetenek kurslarında 
verilecek kurs bitirme belgelerine 
uluslararası meslek belgesi güvencesi 
kazandırılacak, yeterliliklerin kalite 
güvencesi sağlanacak ve bu belgeler 
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ’yle uyumlu 
hâle getirilecektir.

Özel eğitim ve 
rehabilitasyon 
merkezlerinde verilen 
destek eğitimlerinin 
kalitesi artırılacak, 
etkin ve verimli 
bir izlemedenetim 
mekanizması
 tesis edilecektir.

Özel motorlu taşıt 
sürücüleri kurslarının 
eğitim ve sınav 
standartları yükseltilerek, 
kaliteleri artırılacaktır.



Hayat Boyu Öğrenme

HAYAT BOYU ÖĞRENME 
PROGRAMLARINA YÖNELİK 
NİTELİK VE ERİŞİM ARTIRILACAK

Yaş itibarıyla örgün 
eğitim kapsamı dışında 
kalmış bireylere 
yönelik diplomaya 
esas müfredatın 
yapısı, temel beceriler 
korunmak kaydıyla 
sadeleştirilecektir.

Hayat boyu öğrenme 
süreçlerinde farklı 
hedef kitlelere ulaşmak 
ve öğrenmeye erişimi 
artırabilmek için uzaktan 
eğitim teknolojilerinden 
yüksek düzeyde 
yararlanılacaktır.

Mesleki, sosyal ve 
kültürel becerilere 
yönelik hayat boyu 
öğrenme programları 
güncellenerek 
çeşitlendirilecek, 
hayat boyu öğrenme 
süreçlerine yönelik 
toplumsal farkındalığa 
ilişkin çalışmalar 
yapılacaktır.

Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere 
toplumun tüm kesimlerine yönelik her türlü 
bağımlılıkla mücadeleye ilişkin farkındalık 
eğitimleri yaygınlaştırılacaktır.
21. yüzyıl becerileri arasında yer alan 
çoklu okuryazarlıklara (dijital, finansal, 
sağlık, ekoloji ve sosyal medya gibi vb.) 
ilişkin farkındalık ve beceri eğitimleri 
düzenlenecektir.

Hayat boyu öğrenme 
alanında faaliyet gösteren 
kurum ve kuruluşların 
verilerinin yer aldığı Ulusal 
Hayat Boyu Öğrenme 
İzleme Sistemi  kurulacaktır.

Erken çocukluk, 
çocukluk ve ergenlik 
dönemine ilişkin, 
ebeveynlere yönelik 
destek eğitim programları 
güncellenerek 
yaygınlaştırılacaktır.

İlgili bakanlık ve 
kurumlarla iş birliği 
ve koordinasyon 
dâhilinde, başta çocuk 
ve kadına yönelik 
olmak üzere şiddetle 
mücadele bağlamında 
farkındalık eğitimleri 
düzenlenecektir.

21. yüzyıl becerileri arasında yer alan 
çoklu okuryazarlıklara (dijital, finansal, 
sağlık, ekoloji ve sosyal medya gibi 
vb.) ilişkin farkındalık ve beceri 
eğitimleri düzenlenecektir.
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