
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GÜNDEM 
2023 TÜRKİYE EĞİTİM VİZYONU  
SWİSS HOTEL ANKARA, TÜRKİYE 

25-26 ŞUBAT 2019 

ÖZET 

1. AB ET 2020 BAĞLAMINDA TÜRKIYE'NIN 2023 EĞITIM VIZYON BELGESI 

Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi; Ülkenin eğitim sistemini 
kapsayan, hayatboyu öğrenme beklentisiyle, dijital dönüşüm ve yüksek teknolojileri de içine alarak eğitim 
ve öğretim sisteminin modernizasyonuna duyulan ihtiyacı ortaya koyan, geniş kapsamlı değerlendirmeye 
dayanılarak hazırlanmış kapsayıcı bir reform paketidir. 

Eğitimin insanı merkeze alan bir ekosistem olduğunu kabul ederek bu sistemin tüm alt 
bileşenlerini eş zamanlı harekete geçirmeyi ve üst düzeyde performans ile çalışmasını hedefleyen 2023 
Eğitim Vizyonu; Türkiye hükümetinin, eğitim ve öğretim programının temelini oluşturmaktadır. 2023 
Eğitim Vizyonu, bireye akademik, sosyal, kültürel, sportif, kişisel bağlamda ve veriye dayalı  şekilde 
hizmet sunulmasına yönelik hedefleri kapsamaktadır. Hedefler; eğitim sisteminin yatay yönleri ve okul 
gelişim modeli, veri tabanlı yönetim, insan kaynakları gelişim planları, erken çocukluk, temel eğitim, 
mesleki ve teknik eğitim, yaşam boyu öğrenme, kariyer hedefleri gibi Millî Eğitim Bakanlığı’nın 
sorumluluğundaki alanları kapsamaktadır.       
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2023 Eğitim Vizyonu, pilot uygulamalarla kademeli olarak geliştirilecektir. Eğitim vizyonunun 
gerçekleştirilmesinde uygulama modellerine ve eylem planlarına ihtiyaç vardır. Vizyon belgesindeki 
hedefler göz önüne alındığında; performans göstergelerinin tanımı, dâhil edilecek paydaşların 
belirlenmesi ve uygulama için gerekli kaynaklar olmak üzere 2023 Eğitim Vizyonu’nun hedeflerini 
gerçekleştirmek için eğitim ekosisteminin içerisinde bulunan tüm paydaşlarla birlikte yol alınacaktır. 

Bu bağlamda, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 2023 
Eğitim Vizyonu konulu bir çalıştay düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.   

Eğitim ve Öğretimde Avrupa İşbirliğine Yönelik Stratejik Çerçeve (“ET 2020”); AB üyesi 
ülkelerin ve aday ülkelerin; 2020 yılında eğitim alanında ulaşılması beklenen hedeflerinin, gerçekleşen 
hedeflerin ve üye devletlerin en iyi uygulamalarının değerlendirilmesini sağlayan sağlayan bir forumdur.  

Forum, 2020 eğitim hedeflerine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin bilgi toplamak ve yaymak 
için fırsatlar sunmayı ve eğitim politikası reformlarını ulusal düzeyde ilerletmeyi hedeflemektedir. 
Çerçeve, yaşam boyu öğrenme yaklaşımına dayanmaktadır. Bu nedenle, erken çocukluktan yetişkinliğe, 
mesleki gelişimden yüksek öğretime kadar; resmî, yaygın ve gayrı resmî olmak üzere  tüm süreçler 
kapsamlı bir şekilde  tasarlanmıştır.  

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yapılan reform planları ile ET 2020 kapsamında yer alan 
hedefler, birçok ortak noktaya sahiptir. Bu nedenle çalıştay sürecinde gerçekleştirilecek deneyim 
paylaşımının taraflarca yürütülen çalışmalara fayda sağlayacağı düşünülmektedir.  

2. ÇALIŞTAY METODOLOJISI 

Çalıştay, Milli Eğitim Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu, Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) ve 
EBRD tarafından ortaklaşa düzenlenmektedir. 

Çalıştayda,  katılımcıların 2023 Eğitim Vizyonu hedef ve ayrıntılarını,  Avrupa Birliği'nin eğitim 
reformu gündemi çerçevesinde değerlendirmeleri (ET 2020) planlanmaktadır. Yapılacak olan bu 
çalışmayla Türkiye ve Avrupa Birliğine üye ülke katılımcılarının  eğitim  uygulamaları hakkında bilgi 
alışverişinde bulunması, ortak hedeflerin görüşülmesi ve 2023 Eğitim Vizyonu Hedefleri için öneriler  
geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Çalıştaya ulusal ve uluslarası eğitim öğretim uzmanları ve akademisyenleri  ile sivil toplum 
temsilcilerinin  katılması planlanmaktadır.  

Çalıştay dili İngilizce ve Türkçe olacaktır.   

Çalıştayın amacına ulaşması için; 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerinin detaylı bir şekilde 
tartışılabilmesi, eğitim ve öğretimde Avrupa İşbirliğine Yönelik Stratejik Çerçeve (“ET 2020”) 
oluşturulabilmesi, 2020 yılında eğitim alanında ulaşılması düşünülen hedeflerin günümüzdeki 
durumunun değerlendirilmesi maksadıyla  çalışma grupları oluşturulmuştur. Çalıştayın birinci gününde; 
çalıştay konu başlıkları, katılımcıların ilgi ve uzmanlık alanları ve katılımcıların istekleri doğrultusunda  
çalışma gruplarına sabit veya dönüşümlü olarak  katılmalarına olanak sağlanacaktır. 

Çalıştay gruplarının oluşturulmasının ardından grup moderatörleri tarafından; odak alana ait 
Avrupa ve Dünya uygulamaları/örnekleri, üst politika belgeleri ve Türkiye uygulamaları ile ilgili sunum ve 
sonrasında durum tespitine yönelik grup tartışmaları yapılacaktır.  

Çalıştayın ikinci gününde grupların çalışma alanlarında öngörülen yeni hedefleri / önerileri 
ortak bir mutabakat sağlanarak belirlemeleri, öğleden sonraki oturumda ise raporlaştırmaları istenecektir. 

Çalıştayın son oturumunda grup moderatörlerinin çalıştay raporlarını tüm katılımcılara 
sunumu ve 2023 Eğitim Vizyonu yol haritasının oluşturulmasının ardından protokol konuşmaları ile 
çalıştay sona erecektir. 
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3. TASLAK PROGRAM 

1. Gün, 25 Şubat 2019 Pazartesi 

09:00 – 09:30 
 
Kayıt  
 

9:30 -10:30  

Açılış konuşmaları: 
 
-Hüseyin Özhan, Türkiye Başkan Vekili, Ankara Ofisi EBRD  

-Cesare Onestini, Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) Müdürü 

-Christian Berger, AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi  

-Ziya Selçuk – Türkiye Millî Eğitim Bakanı 

 
10:30 – 11:30 
 
 

-Mustafa Safran –Millî Eğitim Bakan Yardımcısı 

-Türkiye 2023 Eğitim Vizyonu 

-Soru-Cevap 

11:30 - 11:45  Ara 

 
11:45 - 12:45 
 

-Avrupa Birliği Eğitim ve Öğretim Stratejik Çerçevesi 

Cesare Onestini, Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) Müdürü 

-Soru-Cevap 

 
12:45 - 14:00  
 

Öğle Yemeği        

14:00 - 17:00 

- 5 Adet Paralel Çalışma Grubu:  2023 Eğitim Vizyonu Hakkinda Sunumlar ve 
Tartışmalar 
 

v Eğitim Sisteminde Veri Tabanlı Yönetim, Kalite Güvencesi, Ölçme ve      

         Değerlendirme 

v İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi -Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Hizmet  

            ve Hizmet İçi Eğitim Sistemleri 

v Erken Çocukluk ve Temel Eğitim Reformları 

v Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liseleri dâhil olmak üzere Ortaöğretim odaklı  

          eğitimin kalitesi ve etkinliği 

v Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi ve Yaşam Boyu Öğrenme 

 (Çay/ kahve standları 15.30-15.50 arası)   
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2.Gün,26 Şubat 2019 Salı 

09:00- 09:30 
 
Kayıt 
 

09:30- 13:00 

 
-Çalışma Grupları Tartışmaları  
 
- Çalışma Grupları Sonuç Önerileri / Tartışmalar 
 
 
 
 (Çay/ kahve standları 10.45-11.15 arası)    
 

13:00 -14:30 
 
Öğle Yemeği     
    

14:30 - 15:30  
 
 

 
-Çalışma Grupları -Rapor Hazırlama 
 
  
  

15:30 -17:00 

 
Çalışma Grubu Moderatörleri Tarafından Raporların Sunumu 
 
Soru-Cevap 
(Çay/ kahve standları  15.30-15.50  arası)   

17:00-18:00 

 
Kapanış Konuşmaları  
 
 
2023 Eğitim Vizyonu Yol Haritasının Oluşturulması 
  
-Cesare Onestini, Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) Müdürü 
-Mehmet UVEZ, Kapsayıcı Politikalr Ülke Lideri, EBRD  
-Christian Berger, AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi  
-Mustafa Safran, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı 
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4. Çalıştay gruplarının odak alanları 

Odak alanı 1:  Eğitim Sisteminde Veri Tabanlı Yönetim, Kalite Güvencesi, 
Ölçme ve Değerlendirme 

• Eğitsel Veri Ambarı üzerinde çalışacak, öğrencilerin akademik verileriyle birlikte ilgi, 
yetenek ve mizacına yönelik verilerinin de birlikte değerlendirildiği “Öğrenme Analitiği Platformu”nun 
kurulması, 

• Öğrenim ve öğretimi daha iyi anlamak, etkili geri bildirim sağlamak, performans, 
hedeflemesine dayalı bir eğitim ve öğrenme sürecini hayata geçirmek için öğrenme analitiği araçlarının 
geliştirilmesi, 

• Veriye dayalı karar verme süreçlerinin aktif olarak yürütülebilmesi için gerekli mevzuat 
değişiklikleri ve eğitim etkinliklerinin yapılması, 

• Bakanlığın ve okul yöneticilerinin ilçe, il, bölge ve ülke çapında okul gelişim planlarını 
izleyebileceği çevrim içi bir platformun oluşturulması, 

• “Veri Bilgilendirme Sistemi” üzerinden yeni bir platform geliştirilerek, bu platformda 
öğretmen, veli-okul arasında etkileşim kurulmasının sağlanması, 

• Desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin, veri analiziyle belirlenmesi okul bazında gelişim 
planlarında gerekli eylemlere yer verilmesinin sağlanması, 

• Erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar öğrencilerin izlenmesi, değerlendirilmesi, 
geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla her çocuk için bir e-portfolyo’nun oluşturulması, 

• Çocuklarımızın her ders ve düzeyde yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve 
desteklenmesi için “Yeterlilik Temelli Değerlendirme Sitemi”nin kurulması, 

• Okullar ve bölgeler arası farkları azaltmak, eğitim sistemini bir bütün olarak görmek 
amacıyla “Öğrenci Başarı İzleme Araştırması” sonuçlarının, yıllar içerisinde akademik dünyayla birlikte 
çalışılarak takip edilmesi ve sistemde gerekli iyileştirici tedbirlerin alınması, 

• Çocuklarımızın sosyal ve eğitsel becerilerinin sınıf ve okul düzeyinden Millî Eğitim 
Bakanlığı merkez teşkilatına kadar izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik olarak tüm 
illerde ölçme değerlendirme birimlerinin kurulması, 

• Şartları elverişsiz okulların fiziksel ve sosyal imkânlarının genişletilmesi, 
• Sınavsız yerleştirme konusunda esnek modellerin geliştirilmesi. 
 
 
Odak alanı 2:  İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi - Öğretmen ve Okul 

Yöneticilerinin Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitim Sistemleri 
• Sertifikaya dayalı “Pedagojik Formasyon” uygulamasının kaldırılması ve yerine yurt 

sathında kolay erişilebilir lisansüstü düzeyde “Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı”nın açılması,   
• Öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik bazı hizmet içi eğitim faaliyetleri, katılıma 

ilişkin belgelendirme uygulamasından ayrılarak üniversiteler aracılığıyla akredite sertifika programlarına 
dönüştürülmesi, 

• Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini sürekli desteklemek üzere 
üniversitelerle ve STK’larla yüz yüze, örgün ve/veya uzaktan eğitim iş birliklerinin hayata geçirilmesi, 

• Yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği içinde 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak üzere 
ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmenlere yönelik lisansüstü düzeyde yan dal programlarının açılması, 

• Okul yöneticiliğinin yüksek lisans düzeyinde mesleki uzmanlık becerisine dayalı 
profesyonel bir kariyer alanı olarak yapılandırılması özlük haklarının iyileştirilmesi. 
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  Odak alanı 3: Erken Çocukluk ve Temel Eğitim Reformları 
• 5 yaşındaki  çocukların zorunlu eğitim kapsamına alınması,  
• Kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerindeki çocuklar için esnek zamanlı ve 

alternatif erken çocukluk eğitimi modellerinin uygulanması, 
• Şartları elverişsiz yerleşim birimlerindeki çocukların beslenme ihtiyaçlarının 

karşılanması, 
• Şartları elverişsiz hanelerdeki çocukların erken çocukluk eğitiminde araç gereç 

ihtiyaçlarının karşılanması, 
• Erken çocukluk eğitiminde, yoksul hane halkına çocuk gelişimini destekleyici temel 

materyallerin sağlanması, 
• Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması bağlamında merkezler, 

atölyeler ve gezici otobüs sınıflarından yararlanılması, 
• İlkokullarda not yerine, çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak çok yönlü 

değerlendirme sisteminin kurulması, 
• Tüm temel eğitim kurumlarında çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını 

destekleyen “Tasarım-Beceri Atölyeleri”nin kurulması ve ulusal standartların oluşturulması, 
• İlkokul ve ortaokullarda çocukların izleme ve değerlendirilmesinde e-portfolyo temelli 

bir gelişimsel izleme raporunun kullanılması, 
• Öğrencilerin sosyal girişimcilikle tanışarak toplumsal problemlere çözüm arama 

motivasyonu kazanmasının desteklenmesi, 
• Okul Gelişim Planları’nı izleme çalışmalarında hedefledikleri başarıyı gösteremediği 

belirlenen okullardaki öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için destek programlarının 
uygulanması. 

 
Odak alanı 4: Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liseleri dâhil olmak üzere 

Ortaöğretim Odaklı Eğitimin Kalitesi ve Etkinliği  
• Fen ve sosyal bilimler liselerinde uygulanan müfredat yapısının, fen ve sosyal bilim 

alanlarındaki disiplinlere göre öğrencilerin derinlik kazanması doğrultusunda iyileştirilmesi, 
• Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinde görev yapacak öğretmenlerin, bilimsel disiplin 

alanlarında sahip oldukları diploma, yapmış oldukları bilimsel çalışmalar, yürüttükleri ulusal/uluslararası 
projeler, mesleki başarıları, deneyimleri vb. ölçütler doğrultusunda değerlendirilmesi, 

• Fen ve sosyal bilimler liselerinde yürütülecek araştırma/ uygulama projelerinin pilot 
okullardan başlanılarak desteklenmesi, 

• Teknokentlerde fen lisesi kurulmasının desteklenmesi, 
• Üniversitelerin araştırma olanakları ve laboratuvarlarının fen ve sosyal bilimler 

liselerindeki öğrencilere açılması için gerekli iş birliklerinin sağlanması, 
• Üniversitelerdeki bilim insanlarının fen ve sosyal bilimler liselerindeki öğrencilere 

eğitim ve araştırma koçluğu yapmasına, ders ve proje etkinliklerinde görev almasına ilişkin bir teşvik 
sisteminin kurulması, 

• Haftalık ders çizelgelerinde yer alan ders çeşitliliğinin azaltılması ve derslerin 
yükseköğretimle uyumlu hâle getirilmesi, 

• Alan seçiminin 9. sınıfta yapılması, 
• İsteyen çocuklara iş ve bilişim dünyasına ilişkin, ulusal ve uluslararası sertifika beceri 

eğitim paketlerinin sunulması, 
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• Okullarda Tasarım-Beceri Atölyelerinin kurulması, öğrenilen bilgilerin yaşam 
becerisine dönüştürülmesinin sağlanması, 

• Gençlerin, eğitim ve öğretim süreçlerinde sosyal girişimcilikle tanışarak toplumsal 
problemlere çözüm arama motivasyonu kazanması ve ilgili beceri, araç ve ortamlarla desteklenmesinin 
sağlanması, 

• Açık öğretim lisesindeki öğrencilerin örgün eğitim çağ nüfusu kapsamındaki sayısının 
azalması için tedbirlerin alınması, 

• Ortaöğretim düzeyinde yeni pansiyonların yapımı sağlanarak pansiyonların 
kapasitesinin artırılması ve yatılılık imkânlarının, ihtiyaç duyan tüm öğrenciler için ülke geneline 
yaygınlaşmasının sağlanması. 

Odak alanı 5: Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi ve Yaşam Boyu Öğrenme 
• Mesleki ve teknik eğitime ilgiyi artırmak amacıyla ulusal ve uluslararası yarışmaların 

düzenlenmesi ve başarılı öğrencilere, eğitimlerine devam ederken veya mezuniyet sonrası mikro 
kredilerin sağlanması, 

• Mesleki eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilere çeşitli kaynaklardan sertifikalı 
eğitim, nano kredili dersler, endüstri ve akademinin birlikte akredite ettiği dersler alma ve benzeri 
imkânlar sunularak, mezunların kendilerini sürekli yeni bilgi ve becerilerle güncellemelerinin sağlanması, 

• Okul türleri arasında program bazında esnek ve geçirgen yatay hareketlilik 
imkânlarının geliştirilmesi çocukların, kazanımlarını bir başka mesleğin becerilerini edinmede fırsat 
olarak kullanmalarının sağlanması, 

• Mesleki ve teknik ortaöğretimdeki çocuklarımızın kendi mesleki alanlarında 
yükseköğretim programlarına geçişlerine yönelik çalışmaların yapılması, 

• Çeşitli kurumlardaki ustabaşıların ve kıdemli uzman çalışanların belirlenecek 
ölçütlerle işbaşı eğitimlerde derslere girmesinin kolaylaştırılması, 

• Müfredatların sektörün talep ettiği yetkinliklere uygun olarak geliştirilmesi, dijital 
dönüşüme uygun alan ve dalların açılmasının sağlanması, 

• Mesleki ve teknik ortaöğretim alan, dal ve modüllerinin içeriklerinin, öğretim süreleri 
ve öğretim materyalleri, çocukların ihtiyaçları ve iş hayatının talepleri doğrultusunda gözden geçirilmesi 
yeniden düzenlenmesi, 

• 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 yapılarak, ilk yıldan itibaren alan eğitimi 
uygulanmasının başlatılması, 

• Öğrencilerin işbaşı eğitimleri ve yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 
yurtdışı hareketlilik projelerinin hazırlanması, 

• Uluslararası yatırımcılarımızın, özellikli alanlarda ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücünün 
yetiştirilmesi için ilgili sektörle iş birliği içerisinde çalışmaların yapılması, 

• Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle 
mesleki ve teknik okul sayısının artırılması, 

• Geleceğin meslekleri konusunda çeşitli kuruluşlarla proje yapma, eğitim verme ve 
kurum açma iş birliklerinin geliştirilmesi. 

 
 

  


