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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. 



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.

Ziya SELÇUK
Millî Eğitim Bakanı



İÇERİK VE UYGULAMA

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.

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.



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.

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

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

Ölçme ve Değerlendirme 

Okullarımızda yeterlik 
temelli değerlendirme 
uygulamaları 
başlatılacaktır.

Sınıftaki çocukların 
akademik başarılarının 
izlenmesi ve 
desteklenmesi için 
Türkiye genelinde 
‘Öğrenci Başarı İzleme 
Araştırması’ 
yapılacaktır.

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

Sınavla öğrenci alan okullar 
kademeli olarak 
azaltılacaktır.
Eğitim sistemimizdeki 
tüm sınavlar; amacı, 
içeriği, soru tiplerine bağlı 
yapısı ve sağlayacağı 
yarar bağlamında yeniden 
düzenlenecektir.

Çocuklarımızın tüm 
kademelerde izlenmesi 
ve desteklenmesi için 
‘e-portfolyo’ sistemine 
geçilecektir.
Tüm çocuklarımızın 
sosyal, sportif ve kültürel 
etkinlikleri e-portfolyo 
içerisinde derlenecektir.

Öğrenme Analitiği Araçlarıyla 
Veriye Dayalı Yönetim



Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

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

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

Türk kültürüne özgü 
tanılama, yönlendirme, 
yetkinlik araçları 
yapılandırılacaktır.

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

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

Özel Eğitim

Özel gereksinimli 
çocukların tespiti için 
Türkiye genelinde 
taramalar başlatılacaktır.

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

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

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

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



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.

Özel Yetenekli Öğrenciler 
için Eğitim, Bilim ve 
Değerlendirme Kurulu 
oluşturulacaktır. 
Bilim sanat merkezleri 
yeniden yapılandırılacaktır.

Özel yetenekli öğrencilerin 
eğitiminde okul ve eğitim 
sistemindeki uygulamalar 
iyileştirilecektir.
Özel yetenekli çocuklar
için müfredatta seçmeli 
dersler gelecektir.

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

Yabancı Dil Eğitimi

Farklı okul türleri ve 
programlarına göre 
çocukların öncelikle 
gereksinim duyduğu 
beceriler geliştirilecektir.
İngilizce öğrenimi, 
çevrim içi ve mobil 
teknolojilerle 
desteklenecektir.

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.

İngilizce öğreniminde, 
öğretim kademelerindeki 
çocukların özellikleri 
dikkate alınarak 
kullanılan yöntemler 
çeşitlendirilecektir.

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



Türk Eğitim Sistemi’nde 
farklı aktör ve kurumların 
katılımıyla, dijital 
eğitim ve öğretim içeriği 
geliştirme ekosistemi 
oluşturulacaktır.

Dijital eğitim ve öğretim 
materyallerini belli 
kalite standartlarında 
kullanıma sunacak 
“Ulusal Dijital 
İçerik Arşivi” 
oluşturulacaktır.

Öğrencilerin PISA gibi 
uluslararası sınavlarda 
arzu edilen sonuçları
alabilmeleri için üst 
bilişsel becerileri 
destekleyen 
yeni nesil dijital 
ölçme  materyalleri 
geliştirilecektir.

Öğrenmede dijital ortam 
ve materyallerin kullanım 
yaygınlığına bağlı olarak, 
bu ortamlardaki öğrenmeyi 
ölçmek ve değerlendirmek 
üzere araçlar geliştirilecektir.

5 yaş erken çocukluk 
eğitimi zorunlu eğitim 
kapsamına girecektir.

Şartları elverişsiz 
ailelere okulöncesi 
çocukları için materyal 
ve kırtasiye desteği 
gelecektir. 

Yaz dönemlerinde 
okullarda oyun temelli 
yaz okulu programları 
açılacaktır.

Okul öncesi eğitimde 
kalitenin arttırılması
için ortak ‘kalite 
standartları’ 
uygulamaya girecektir.

Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve 
Beceri Destekli Dönüşüm

Erken Çocukluk



Temel Eğitim

İlkokul kademesinin 
amaçları dikkate 
alınarak çocukların 
değerlendirilmesi, 
not yerine beceri 
temelli etkinlikler 
doğrultusunda 
yapılandırılacaktır.

Çocukların ilgi, yetenek 
ve mizaçları doğrultusunda 
yaşam becerileri kazanmalarına 
yönelik Tasarım-Beceri 
Atölyeleri kurulacaktır.

Okulun ve çocukların, 
bulundukları mahallenin 
bir parçası olarak 
geliştirilmesi için kayıt 
bölgelerinde 
okul-mahalle spor 
kulüpleri kurulacaktır.

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

Ortaöğretimde esnek ve 
modüler müfredat
uygulanacak, ders 
çizelgesine bağlı 
olarak ders saatleri 
azaltılacaktır. 
12. sınıf, pilot bölgelerden 
başlamak üzere 
yükseköğretime hazırlık 
ve oryantasyon programı 
olarak düzenlenecektir.

Ortaöğretimde çocukların 
ilgi, yetenek ve 
mizaçlarına göre esnek 
seçmeli ders setleri 
yapılandırılacaktır.
Alan seçimi 9. sınıfta 
başlatılacaktır.

Ortaöğretimde çocuklarımıza 
sertifikaya dayalı 
bilişim ve iş dünyasına 
ilişkin yeterlilikler 
kazandırılacaktır.

Yardımcı kaynak 
ihtiyacını büyük ölçüde 
ortadan kaldıracak 
düzenlemeler yapılacaktır.
Öğrencilere proje, 
performans ve ödev 
verme uygulamaları, 
öğrenmeye katkısı 
bakımından yeniden 
tasarlanacaktır.

Ortaöğretim

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



Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri

Ders çizelgeleri 
öğrencilerin 
araştırma-geliştirme 
becerilerin iyileştirilmesi 
için yeniden 
düzenlenecektir.

Fen ve sosyal bilimler 
liselerinin amaç ve işlevi 
doğrultusunda görev 
yapacak öğretmenler ve 
okul yöneticileri için 
ölçütler geliştirilecektir.

Üniversitelerdeki 
bilim insanlarının 
çocuklarımıza eğitim 
ve araştırma koçu 
olmasına ilişkin 
gönüllülük esasına ve 
teşvik mekanizmasına 
dayalı bir sistem 
yapılandırılacaktır.

Fen ve sosyal bilimler 
liselerindeki öğrencilerin 
üniversitelerin 
laboatuvar ortamları ve 
bilimsel etkinliklerden 
faydalanmaları 
sağlanacaktır.

İmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri

Öğrencilerimizin 
akademik ve mesleki 
gelişimlerini desteklemek 
için imam hatip okullarıyla 
yükseköğretim kurumları 
arasında iş birliği 
geliştirilecektir.

Öğrencilerimizin Arapça 
ve İngilizce dil becerilerini 
geliştirmek için yaz okulu 
programları açılacaktır.
İmam Hatip Okulları 
programlarının ders 
saati ve ders türü genel 
ortaöğretim kurumlarına 
göre çok fazla olduğundan, 
azaltılacaktır.

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

İlahiyat fakülteleriyle 
işbirlikleri geliştirilecek 
ve başta alan 
dersleri olmak üzere 
öğrencilerimizin 
mesleki gelişimlerine 
yönelik akademik 
koçluk sistemi 
yapılandırılacaktır.



Mesleki ve Teknik Eğitim

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

Türkiye’nin dış 
ticaretinde ihtiyaç 
duyulan nitelikli ara 
eleman ihtiyacını 
karşılamak üzere yurt 
dışında mesleki ve 
teknik eğitim
imkânları 
oluşturulacaktır.

Mesleki ve teknik 
eğitim öğrencilerinin, 
öğrenimleri devam 
ederken protokol ve 
iş birlikleriyle gerçek 
iş ortamlarında 
kalma süreleri 
artırılacak, sektörlere 
göre stratejileri 
farklılaştırılacaktır.

Mesleki ve teknik
eğitim okullarında 
üretilen başarılı 
projelere mikro kredi 
sağlanacaktır.

Özel Öğretim

Özel öğretim 
kurumlarının mahallî 
ve merkezî kamu 
kurumlarıyla olan 
ilişkisine yönelik 
bürokratik iş ve işlemler 
sadeleştirilecektir.

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

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



2023 Vizyonuna Doğru
Her çocuk ilgi,yetenek ve

mizacı doğrultusunda
eğitimden kariyere uzanabilecek,

potansiyelini gerçekleştirme 
imkanına kavuşacak.

Akademik Başarıya Sahip Çocuklar

Her çocuğun 
özyeterlilik duygusu ve iradesi gelişecek,

çocuklar öğrenmeyi sevecek,
bilgiyi toplumsal değere dönüştürebilecek.

Bireysel ve Sosyal 
Farkındalığı Gelişmiş 

Çocuklar

İnsanî, millî ve manevî değerleri ile 
her çocuğun donanımı gelişecek,

böylece çocuklar hem kendini 
tanıyacak hem de çevre 

duyarlılığını içselleştirecek. 

http://denizli.meb.gov.tr/


