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AÇILIŞ KONUŞMALARI / OPENING SPEECHES

Zafer ÖZTÜRK
Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı / Chairperson of the 
Executive Board for the Private Schools Association of Türkiye

Ersin YAZICI
Antalya Valisi / Governor of Antalya 

Prof. Dr. Mahmut ÖZER (Teşri�eri halinde)
Milli Eğitim Bakanı / Minister of National Education 

I. KONFERANS / CONFERENCE I

Dr. Ecmel AYRAL
UnLearn Academy- Kurucu Üye /  UnLearn Academy – Founding Member

YENİ DÜNYADA ÖĞRENME
LEARNING IN THE NEW WORLD
ÖĞLE ARASI / LUNCH BREAK

 ÖĞLE ARASI / LUNCH BREAK

II. KONFERANS / CONFERENCE II

Prof. Dr. İnayet AYDIN
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi Öğretim Üyesi / 
Ankara University, Faculty of Educational Sciences, Faculty Member

GEÇMİŞTEN GELECEĞE OKUL DENİLEN YER: OKULU ANLAMAK VE OKULUN 
ETKİLİ YÖNETİMİ / THE PLACE CALLED SCHOOL FROM THE PAST TO THE 
FUTURE: UNDERSTANDING THE SCHOOL AND EFFECTIVE SCHOOL MANAGMENT

ARA / COFFEE BREAK

III. KONFERANS / CONFERENCE III

Acun ILICALI
Acunmedya Akademi/ Acunmedya Academy 

MEDYA VE GİRİŞİMCİLİK RUHU / SPIRIT OF ENTREPRENEURSHIP AND MEDIA

ARA / COFFEE BREAK

PANEL / PANEL

DERDİMİZ EĞİTİM / OUR CONCERN: EDUCATION

KONUŞMACILAR / SPEAKERS

Doç. Dr. Burak KARABEY 
Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

12.00 – 14.00

14.00 – 14.45 

15.00 - 15.30

14.45 - 15.15

15.15 - 16.00

16.00 - 16.30

16.30 - 18.00

26 OCAK 2023 PERŞEMBE / JANUARY 26  , 2023, THURSDAY th



27 OCAK 2022 PERŞEMBE / THURSDAY, JANUARY 27, 2022
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PANEL / PANEL

Müjdat ATAMAN   
Eğitimci, Yazar / Educator, Author 

Dr. Serkan KARAİSMAİLOĞLU  
Hacettepe Üniversitesi / Hacettepe University

EŞZAMANLI OTURUMLAR / CONCURRENT SESSIONS

ULUSLARARASI PROGRAMLAR PANELİ / INTERNATIONAL PROGRAMS PANEL
TOSCANO 1 Salonu / TOSCANO 1 Assembly Hall

Moderatör / Moderator:  Dr. Jale ONUR 
Maltepe Üniversitesi IB Koordinatörü, IB Türkiye Elçisi  / Maltepe University IB 
Coordinator, IB Türkiye Ambassador

Konuşmacılar / Speakers 
Prof. Dr. Eren CEYLAN
Ankara Üniversitesi / Ankara University

Doç. Dr. Armağan ATEŞKAN 
Bilkent Üniversitesi / Bilkent University

ULUSLARARASI PROGRAM VE DEĞERLENDİRMELERİN ULUSAL 
PROGRAMLARA ETKİSİ  / THE EFFECT OF INTERNATIONAL PROGRAMS AND 
EVALUATIONS ON NATIONAL PROGRAMS

ARA / COFFEE BREAK

ULUSLARARASI PROGRAMLAR ÇALIŞTAYI / INTERNATIONAL PROGRAMS 
WORKSHOP TOSCANO 1 Salonu / TOSCANO 1 Assembly Hall

Prof. Dr. Eren CEYLAN
Ankara Üniversitesi / Ankara University

ULUSLARARASI PROGRAMLAR ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ YÜKSELTİYOR MU? 
SON 20 YILIN VERİLERİ NE SÖYLÜYOR?  / THE EFFECT OF INTERNATIONAL 
PROGRAMS AND EVALUATIONS ON NATIONAL PROGRAMS

ARA / COFFEE BREAK

ULUSLARARASI PROGRAMLAR ÇALIŞTAYI / INTERNATIONAL PROGRAMS 
WORKSHOP  TOSCANO 1 Salonu / TOSCANO 1 Assembly Hall

Doç. Dr. Armağan ATEŞKAN
Bilkent Üniversitesi / Bilkent University

NEDEN ULUSLARARASI ÖĞRETİM PROGRAMLARI?  GEÇMİŞİMİZ VE
GELECEĞİMİZ / WHY INTERNATIONAL TEACHING PROGRAMS? OUR PAST 
AND FUTURE 

16.30 - 18.00

13.30 - 14.15

14.15 - 14.30

14.30 - 15.15 

15.15 - 16.00

16.00 - 16.45 

26 OCAK 2023 PERŞEMBE / JANUARY 26  , 2023, THURSDAY th
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KURUCULAR TOPLANTISI / SCHOOL FOUNDERS MEETING
TOSCANO 2 Salonu / TOSCANO 2 Assembly Hall

Ömer İNAN
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü  / General Director of Private 
Education Institutions of the Ministry of National Education

16.30 - 18.00

26 OCAK 2023 PERŞEMBE / JANUARY 26  , 2023, THURSDAY th

27 OCAK 2023 CUMA / JANUARY 27  , 2023, FRIDAY th

V.  KONFERANS  / CONFERENCE V

Burcu Meltem ARIK 
ERG Eğitim Gözlemevi Koordinatörü / ERG Education Observatory Coordinator

GEZEGENDEN ÖĞRENEN BİR EĞİTİM / EDUCATION THAT LEARNS FROM THE 
PLANET 

ARA / COFFEE BREAK

VI.  KONFERANS  / CONFERENCE VI

Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN
MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı / MEF University, Faculty of Education, 
Dean

ATATÜRK VE DÖNEMİN AYDINLARI NASIL BİR EĞİTİM, ÖĞRETMEN VE 
GENÇLİK İSTİYORDU: 100. YILDA İDEALLERİ GERÇEKLEŞTİ Mİ? / WHAT KIND 
OF EDUCATION, TEACHER AND YOUTH WANTED ATATÜRK AND THE
INTELLECTUALS OF HIS PERIOD: ARE THEIR IDEALS FULFILLED IN THE
100TH YEAR?

ÖĞLE ARASI /LUNCH BREAK

VII.  KONFERANS  / CONFERENCE VII

Doç. Dr. Yavuz SAMUR
Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı / Bahçeşehir 
University, Faculty of Educational Sciences, Vice Dean

OYUN DOSTU OKUL VE OYUN DOSTU ÖĞRETMEN  / GAME-FRIENDLY 
SCHOOL AND GAME-FRRIENDLY TEACHER

ARA / COFFEE BREAK

10.00 - 10.45

10.45 - 11.15

11.15 - 12.00

12.00 - 14.00

14.00 - 14.45

14.45 - 15.15
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VIII.  KONFERANS  / CONFERENCE VIII

Sevinç ATABAY
Eğitimci / Educator

CUMHURİYETİN 100. YILINA “ÖĞRETMEN” OLMAK / BEING A "TEACHER" IN 
THE CENTENNIAL OF THE REPUBLIC

ARA / COFFEE BREAK

IX. KONFERANS / CONFERENCE IX

Prof. Dr. Ebru OĞUZ CANOL
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri 
Bölümü Başkanı / Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Arts and Sciences, 
Head of Educational Sciences Department

EĞİTİMİN GELECEĞİNDE OKUL KÜLTÜRÜ NEDEN ÖNEMLİDİR? / WHY IS 
SCHOOL CULTURE IMPORTANT IN THE FUTURE OF EDUCATION? 

EŞZAMANLI OTURUMLAR / CONCURRENT SESSIONS

MALİ KONULAR TOPLANTISI / MEETING ON FINANCIAL ISSUES
TOSCANO 1 Salonu / TOSCANO 1 Assembly Hall

Av. Esma GÜLBENK - SMMM Lütfi GÜLBENK 

ÇALIŞMA HAYATI VE MALİ KONULARLA İLGİLİ GELİŞMELER / LATEST
IMPROVEMENTS IN WORKING LIFE AND FINANCIAL ISSUES

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ  TOPLANTISI/  MEETING ON PRE-SCHOOL EDUCATION
ROMANO 2 Salonu / ROMANO 2 Assembly Hall

Müjdat ATAMAN
Eğitimci, Yazar / Educator, Author

BİR OKUL ÖNCESİ KURGUSU / A PRESCHOOL FICTION

ÖZEL EĞİTİM  / SPECIAL EDUCATION
ROMANO 3 Salonu / ROMANO 3 Assembly Hall

Doç. Dr. Burak KARABEY
Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University

ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİNDE FARKLILAŞTIRILMIŞ ETKİNLİKLER NASIL 
GERÇEKLEŞTİRİLİR?  / HOW TO IMPLEMENT DIFFERENTIATED INSTRUCTION 
IN SPECIAL EDUCATION? 

CANLI PERFORMANS / LIVE PERFORMANCES
Atilla DEMİRCİOĞLU - Levent YÜKSEL (San Marco Salonu / San Marco Hall)

15.15 - 16.00

14.00-15.00

16.00-16.30

16.30-17.15

14.00 - 17.00

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

21.30 - 23.30

27 OCAK 2023 CUMA / JANUARY 27  , 2023, FRIDAY th
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X. KONFERANS / CONFERENCE X

Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN 
Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı  / Boğaziçi Üniversity, Faculty of 
Education, Dean

İKİNCİ YÜZYILA DOĞRU TÜRKİYE’DE EĞİTİM / EDUCATION IN TÜRKİYE
TOWARDS THE SECOND CENTURY

KAPANIŞ SERAMONİSİ / THE CLOSING SESSION   

Zafer ÖZTÜRK
Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı / Chairperson of the 
Executive Board for the Private Schools Association of Türkiye

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

28 OCAK 2023 CUMARTESİ / JANUARY 28  , 2023, SATURDAYth

GELENEKSEL ANTALYA

EĞİTİM SEMPOZYUM
U

GAES

TÜRKİYE
ÖZEL OKULLAR

DERNEĞİ
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AÇILIŞ KONUŞMALARI / OPENING SPEECHES

Zafer ÖZTÜRK
Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı / Chairperson of 
the Executive Board for the Private Schools Association of Türkiye

Ersin YAZICI
Antalya Valisi / Governor of Antalya 

Prof. Dr. Mahmut ÖZER  (Teşri�eri halinde)
Milli Eğitim Bakanı / Minister of National Education 

I. KONFERANS / CONFERENCE I

Dr. Ecmel AYRAL
UnLearn Academy - Kurucu Üye  / UnLearn Academy – Founding Member

YENİ DÜNYADA ÖĞRENME 
Değişkenliğin giderek bulanıklığa dönüştüğü bir dünyada neden ve nasıl 
öğrendiğimizi de sorgulamamız ve ezberlerimizi bozmamız gerekiyor. Bir 
yüzyıldan fazla süren ve bir merdivene benzetilen "kariyer" merakı sona 
ererken gençlerin gelişimini hangi hede�ere göre ve nasıl sağlamalıyız 
sorularına cevap aramak ve dinleyicilerin aklına bazı sorular düşürmek için 
bir araya geliyoruz. Hedefimiz reçeteler paylaşmaktan ziyade bildiklerimizi 
sorgulamak.

LEARNING IN THE NEW WORLD
In a world where variability is becoming increasingly blurred, we need to 
question why and how we learn, and go beyond the ordinary. As the 
"career" curiosity, which has lasted for more than a century and is likened 
to a ladder, comes to an end, we come together to seek answers to the 
questions of how and according to which goals we should ensure the 
development of young people, and to raise some questions in the minds 
of the audience.
 
ÖĞLE ARASI / LUNCH BREAK

II. KONFERANS / CONFERENCE II

Prof. Dr. İnayet AYDIN
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi Öğretim 
Üyesi  / Ankara University, Faculty of Educational Sciences, Faculty 
Member

GEÇMİŞTEN GELECEĞE OKUL DENİLEN YER: OKULU ANLAMAK VE 
OKULUN ETKİLİ YÖNETİMİ 
Okul, çocukların ilk kez ailesinden ayrılıp tek başına var olduğu, başkaları 
ile ilişkiler kurduğu, kendi kararlarını verdiği, kısaca ilk kez vatandaş ve 

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

12.00 – 14.00

14.00 – 14.45
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birey olduğu yerdir. Okullar çok tara�ı ve çok işlevli kurumlardır. Çok 
tara�ıdır çünkü öğrenci kadar veli, toplum, öğretmen, yönetici, politikacılar 
eğitim sürecinin içindedirler. Çok işlevlidir çünkü Sümerlerden beri varlığı 
bilinen okul, aynı zamanda toplumsal yaşamın gerçek bir modeli olarak 
çocukların hem toplum halinde yaşamanın getirdiği kurallara uymak 
suretiyle disipline olduğu hem de birlikte yapılan etkinliklerle sosyalleştiği, 
akademik, duygusal ve sosyal açıdan geliştiği, temel eğitim düzeyinde 
planlı ve programlı biçimde eğitim-öğretimin yapıldığı kontrollü mekândır. 
Okulların sayılan bu çok tara�ı ve çok işlevli yapısının iyi işletilmesi için 
etkili biçimde yönetilmesi gereklidir. Bu açıdan bakıldığında tüm eğitim 
kurumlarının ve okulların, eğitim yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı 
olarak iyi yetişmiş yetkin yöneticilere ihtiyacı vardır. Okul denilen yapı okul 
yöneticilerinin kendisini, okulunu, eğitim ve öğretimi, insan ilişkilerini ve 
üst birimlerle ilişkisini yönetmesi gereken bir alandır.  Okulu ve onun 
işlevlerini iyi anlamayan yöneticiler, okul denilen bu dinamik ve geliştirici 
kurumu, pasif, edilgen, işlevsiz bir hale getirebilir. Oysa bütün toplumlar 
okullardan çok önemli görevler beklemektedir. Bu açıdan okulun eğitim 
sistemi içindeki işlevlerinin iyi anlaşılması, geleceğe bakarken bugün 
okulu zorlayan sorunların göz ardı edilmemesi gereklidir. Değişen ekonomik, 
kültürel ve sosyal faktörlerden okulun nasıl etkilendiğini ve sorunların 
yönetim süreçlerinin etkili biçimde işletilerek, nasıl çözüleceğinin iyi 
anlaşılması son derece önemlidir.  

THE PLACE CALLED SCHOOL FROM THE PAST TO THE FUTURE: 
UNDERSTANDING THE SCHOOL AND EFFECTIVE SCHOOL MANAGMENT

School is the place where children leave their families for the first time and 
be on their own, establish relationships with others, make their own 
decisions, in short, become citizens and individuals for the first time. 
Schools are multilateral and multifunctional institutions. It is multilateral 
because parents, society, teachers, administrators and politicians are 
involved in the education process as much as the student. It is multifunctional 
because the school, existence of which has been known since the Sumerians, 
is also a real model of social life, in a planned and programmed way at the 
basic education level, where children are both disciplined by obeying the 
rules of living in society and socialized through activities done together, 
develop academically, emotionally and socially. It is a controlled place 
where education and training takes place. In order for this multilateral and 
multifunctional structure of schools to operate well, it must be managed 
e�ectively. From this point of view, all educational institutions and schools 
need competent managers who are well-trained theoretically and practi-
cally in the field of educational administration. The structure called school 
is an area where school administrators must manage themselves, their 
school, education and training, human relations and their relations with 
higher units. Administrators who do not understand the school and its 
functions well can make this dynamic and developing institution called  
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14.45 – 15.15

15.15 – 16.00

school passive and dysfunctional. However, societies expect very important 
duties from schools. In this respect, it is necessary to understand the 
functions of the school in the education system well, and not to ignore the 
problems that force the school today while looking to the future. It is 
extremely important to understand how the school is a�ected by the 
changing economic, cultural and social factors and how to solve the prob-
lems by operating the management processes e�ectively.

ARA / COFFEE BREAK

III. KONFERANS / CONFERENCE III

Acun ILICALI
Acunmedya Akademi / Acunmedya Academy

MEDYA VE GİRİŞİMCİLİK RUHU

Acun Ilıcalı, 14 ülkede her yıl 150 milyondan fazla izleyiciye sayısız içerik 
üreten Acun Medya’nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Ilıcalı, 
sahip olduğu vizyon ve girişimci ruhu ile ürettiği içerikleri reyting rekoru 
kıran fenomen programlara dönüştürmüştür. Acun Medya, orijinal formatı 
olan spor reality şovu Exatlon başta olmak üzere prodüksiyonunu gerçek-
leştirdiği birçok formatı ile ABD, Meksika, Yunanistan, Romanya, Brezilya, 
Macaristan, Slovenya, Slovakya, Sırbistan, Hırvatistan, Kolombiya ve Maca-
ristan’da en çok izlenen programlar arasında yer almıştır. Acun Ilıcalı farklı 
kültürleri analiz edebilme kabiliyeti ile formatları yayınlanan ülkelerin 
izleme alışkanlığına göre uyarlamakta en başarılı medya patronlarından 
biridir.  Acun Ilıcalı “Türkiye’nin Dijital Platformu” olan Exxen’in de kurucu-
sudur. Exxen onlarca orijinal içeriğinin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, 
UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3 sezon boyunca Türki-
ye'deki yayıncı kuruluşu olmuştur. Futbola olan tutkusu ile bilinen Ilıcalı, 
2022 yılında İngiliz Futbol kulübü Hull City’yi satın almıştır. Satın aldığı 
günden itibaren kulübün işleyişinde yaptığı önemli yatırımların yanı sıra 
Türkiye ve İngiltere arasında güçlü bağların gelişmesinde öncü olmuştur. 
Ilıcalı, girişimci ruhunu medya, sağlık, kozmetik, dijital platformlar, eğitim, 
tekstil, futbol ve e-ticaret gibi sektörlere yansıtarak global çapta yatırımlar 
yapmaya devam ediyor.

SPIRIT OF ENTREPRENEURSHIP AND MEDIA

Acun Ilıcalı is the founder and chairman of the board of Acun Medya, 
which produces countless content for more than 150 million viewers in 14 
countries every year. With his vision and entrepreneurial spirit, Ilıcalı has 
transformed the contents he produces into phenomenal programs that 
break rating records. Acun Medya has been among the most watched
programs in the USA, Mexico, Greece, Romania, Brazil, Hungary, Slovenia,  
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16.00 – 16.30

16.30 – 18.00

Slovakia, Serbia, Croatia, Colombia and Hungary with its original format, 
the sports reality show Exatlon, and many other show formats it produces. 
Acun Ilıcalı, with his ability to analyze di�erent cultures, is one of the most 
successful media bosses in adapting the formats to the viewing habits of 
the broadcast countries. Acun Ilıcalı is also the founder of "Turkey's Digital 
Platform", Exxen. In addition to dozens of original content, Exxen has been 
the broadcaster of UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA 
European Conference League for 3 seasons in Turkey. Known for his passi-
on for football, Ilıcalı bought the English Football Club Hull City in 2022. 
He has been a pioneer in the development of strong ties between Turkey 
and England, as well as the important investments he has made in the 
operation of the club since the day he bought it. Ilıcalı continues to invest 
globally by re�ecting his entrepreneurial spirit in sectors such as media, 
health, cosmetics, digital platforms, education, textile, football and 
e-commerce.

ARA / COFFEE BREAK

PANEL / PANEL

Doç. Dr. Burak KARABEY
Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University

Müjdat ATAMAN
Eğitimci, Yazar  / Educator, Author

Dr. Serkan KARAİSMAİLOĞLU
Hacettepe Üniversitesi / Hacettepe University

DERDİMİZ EĞİTİM

Cumhuriyet tarihi boyunca eğitimimizdeki gelişmeler farklı eğitim teorile-
rinden ve yaklaşımlarından etkilenmiştir. Bu durum bazı problemleri kalıcı 
hale getirmiş bazı problemlerin çözümünde de kolaylaştırıcı bir rol oyna-
mıştır. Derdimiz Eğitim paneli, eğitim sistemimiz ve anlayışımızın  Cumhuriyet 
tarihi boyunca değişiminden hareketle var olan durumun analizini yapan, 
sistem içerisindeki paydaşların geçmiş ve mevcut durumları üzerine 
çıkarımlarda bulunan bir işleyişte ilerleyecektir. İçerikte beyin, öğrenme ve 
bilişsel gelişimin eğitsel, fizyolojik ve gelişimsel anlayışta incelenmesi yer 
alacaktır. Panelde konuşmacılar yirmişer dakikalık sunumlarının ardından 
ortaya koydukları perspekti�ere dayalı bir tartışma ortamına geçilecek ve 
panelin bu aşaması da otuz dakika sürecektir.

OUR CONCERN: EDUCATION

Throughout the history of the Republic, developments in our education 
have been in�uenced by di�erent educational theories and approaches. 
This situation made some problems permanent and played a facilitating 
role in the solution of some problems. “Our Concern:  Education” panel will
proceed in a way that analyzes the existing situation based on the changes in 
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13.30 – 14.15

14.15 – 14.30

14.30 - 15.15

our education system and understanding throughout the history of the 
Republic, and makes inferences on the past and present situations of the 
stakeholders in the system. The content will include an examination of the 
brain, learning and cognitive development in educational, physiological 
and developmental understanding. After the twenty-minute presentations, 
the speakers will move on to a discussion based on the perspectives they 
have put forward, and this phase of the panel will last for thirty minutes. 

EŞ ZAMANLI OTURUMLAR / CONCURRENT SESSIONS

ULUSLARARASI PROGRAMLAR PANELİ  / Toscano 1 Salonu
INTERNATIONAL PROGRAMS PANEL / Toscano 1 Assembly Hall

ULUSLARARASI PROGRAM VE DEĞERLENDİRMELERİN, ULUSAL 
PROGRAMLARA ETKİSİ / THE EFFECT OF INTERNATIONAL
PROGRAMS AND EVALUATIONS ON NATIONAL PROGRAMS

MODERATÖR / MODERATOR
Dr. Jale ONUR 
Maltepe Üniversitesi IB Koordinatörü, IB Türkiye Elçisi / Maltepe University 
IB Coordinator, IB Türkiye Ambassador

KONUŞMACILAR / SPEAKERS
Prof. Dr. Eren CEYLAN 
Ankara Üniversitesi / Ankara University

Doç. Dr. Armağan ATEŞKAN 
Bilkent Üniversitesi  / Bilkent University

ARA / COFFEE BREAK

ULUSLARARASI PROGRAMLAR ÇALIŞTAYI / Toscano 1 Salonu 
INTERNATIONAL PROGRAMS WORKSHOP / Toscano 1 Assembly Hall

Prof. Dr. Eren CEYLAN 
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi / Ankara University, Faculty 
of Educational Sciences

ULUSLARARASI PROGRAMLAR ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ YÜKSELTİYOR 
MU? SON 20 YILIN VERİLERİ NE SÖYLÜYOR? 

Uluslararası geniş ölçekli çalışmalar (PISA, TIMSS, TALIS vs.) son 20-25 yıllık 
süreç zarfında ülkelerin eğitim sistemleriyle ilgili geniş kapsamda bulguları
ortaya koydu. Ancak özellikle ülkemizde kamuoyunda yürütülen tartışmalar 
bu çalışmalarda kaçıncı olduğumuzun ötesine çok fazla geçemedi. Hâlbuki 
bu bulguların ortaya konmasındaki en önemli amaçlardan biri de öğretimin  
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niteliğini belirleyen unsurların tespit edilerek, öğretimin niteliğinin 
yükselmesine katkı sağlamaktı. Peki, nitelikli öğretim neyi sağlar? Son 
dönemde yapılan çalışmalar nitelikli öğretimin akademik beceriler ile 
beraber öğrencilere kazandırdığı sosyal duygusal beceriler üzerinde 
önemle duruyor. Diğer taraftan,  nitelikli öğretimi ne belirler? Nitelikli 
öğretimi belirleyen en önemli unsur karşımıza öğretim stratejileri olarak 
çıkıyor. Öğretim pratiklerini etkileyen en önemli unsurlar ise okul İklimi, 
sını�arın yapısı ve sınıf iklimi, öğretmen özellikleri ve mesleki pratikler 
olarak tanımlanıyor. Bu sunumda nitelikli öğretimi belirleyen bu unsurların 
ülkemizde uygulanan Uluslararası Programlarda nasıl ele alındığı ortaya 
konulacak ve bu unsurlarla ilgili uluslararası geniş ölçekli uygulamalardan 
elde edilen bulguların son 20 senede ülkemiz için nasıl sonuçları ve 
eğilimleri ortaya koyduğu hem özel okullar hem de devlet okulları bağla-
mında tartışılacaktır.    

DO INTERNATIONAL PROGRAMS IMPROVE THE QUALITY OF 
EDUCATION? WHAT DO THE DATA OF THE LAST 20 YEARS SAY?

International large-scale studies (PISA, TIMSS, TALIS, etc.) have revealed a 
wide range of findings related to the education systems of the countries 
over the last 20-25 years. However, the public debate, especially in our 
country, could not go beyond the discussion of where we are ranked in 
these studies. One of the most important purposes of presenting these 
findings was to contribute to the improvement of the quality of education 
by identifying the elements that determine the quality of education. So, 
what does quality teaching provide? Recent studies emphasize the social 
emotional skills that quality education brings to students along with 
academic skills. On the other hand, what determines quality teaching? 
The most important factor that determines quality teaching is the 
teaching strategies. The most important factors a�ecting teaching practices 
are defined as school climate, classroom structure and classroom climate, 
teacher characteristics and professional practices. In this presentation, it 
will be revealed how these elements that determine quality education are 
handled in the International Programs implemented in our country and 
how the findings obtained from international large-scale applications 
related to these elements reveal the results and trends for our country in 
the last 20 years will be discussed in the context of both private schools 
and public schools.

ARA / COFFEE BREAK

ULUSLARARASI PROGRAMLAR ÇALIŞTAYI / Toscano 1 Salonu 
INTERNATIONAL PROGRAMS WORKSHOP / Toscano 1 Assembly Hall

Doç. Dr. Armağan ATEŞKAN 
Bilkent Üniversitesi / Bilkent University

15.15 – 16.00 

16.00 - 16.45
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16.30 - 18.00

NEDEN ULUSLARARASI ÖĞRETİM PROGRAMLARI? GEÇMİŞİMİZ VE 
GELECEĞİMİZ

Okullarımızın bir kısmında uluslararası öğretim programları ulusal öğretim 
programları ile birlikte verilmektedir. Peki neden uluslararası öğretim 
programlarına ihtiyaç duyulmaktadır? Bu programların eğitim sistemimize 
ve sistemde yer alan paydaşlara katkıları olmuş mudur? Bu alanda 
gelecekteki beklentiler nelerdir? 

Sizlerle birlikte paylaşımda bulunacağımız bu oturumda yukardaki soruların 
bir kısmını cevaplayacağız ve ülkemizde geçmişten bugüne bu alanda 
yapılmış çalışmaları gözden geçireceğiz. Ayrıca gelecekte uluslararası 
eğitim alanında bizleri nelerin beklemekte olduğunu tartışacağız. Son 
olarak, sürdürülebilir bir uluslararası eğitim için neler yapılmalı onları 
irdeleyip çıkarımlarda bulunacağız. 

WHY INTERNATIONAL TEACHING PROGRAMS? OUR PAST AND 
FUTURE

In some of our schools, international curricula are implemented together 
with national curricula. So why is there a need for international education 
programs? Have these programs contributed to our education system 
and the stakeholders in the system? What are the future prospects in this 
area?

In this session, we will answer some of the above-mentioned questions 
and review the studies that have been conducted in this field from past to 
present in our country. We will also discuss what awaits us in the field of 
international education in the future. Finally, we will examine what should 
be done for a sustainable international education and make inferences.

KURUCULAR TOPLANTISI  / Toscano 2 Salonu 
SCHOOL FOUNDERS MEETING  / Toscano 2 Assembly Hall

Ömer İNAN
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü / General Director of Private 
Education Institutions of the Ministry of National Education

GELENEKSEL ANTALYA

EĞİTİM SEMPOZYUM
U

GAES

TÜ
RKİYE

ÖZEL OKULLAR
DERNEĞİ
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10.00 – 10.45 V. KONFERANS / CONFERENCE V

Burcu Meltem ARIK
ERG Eğitim Gözlemevi Koordinatörü / ERG Education Observatory 
Coordinator 

GEZEGENDEN ÖĞRENEN BİR EĞİTİM

“İnsan Çağı” olarak adlandırılan bu dönemde yeryüzünde “insan”ın etki 
etmediği, etkisinin görülmediği tek bir nokta bile yok – artık. Çoklu krizler 
dönemindeyiz: iklim, biyolojik çeşitlilik, sağlık, kültür, ekonomi, eğitim 
krizi… İnsanlık tarihinde elbette ki krizlerle ilk defa karşılaşılmıyor. Ancak, 
birbirini tetikleyen çoklu krizlerin varlığı ve bu krizlerin kesişimsel etkilerinin 
şiddeti artıyor. Eğitimde değişim/dönüşüm ihtiyacı da yeni değil. Ancak 
son krizlerle birlikte bu ihtiyaç çok daha yaşamsal oldu. Hep birlikte ve tüm 
canlılarla var olmayı öğrenip bunu yaşamın her alanına yansıtmak zorun-
dayız. Bunun yollarını da gezegenimizden öğrenebiliriz. Birbirimizi ve tüm 
varlıkları gözeten, tüm yaşam biçimlerinin bugün ve yarın müşterek 
varoluşunu ve serpilmesini önemseyen “dünyaları” eğitim yoluyla kurabiliriz. 
Gezegenimizin öğretilerini (çeşitlilik, döngüsellik, dinamizm) insanlığın 
öğretilerinin temeline konumlandırabiliriz. Gelişmeyi sadece ekonomik 
gelişme olarak değil, insanların toplumsal yaşama etkin ve anlamlı katıla-
bilmesi olarak görmeyi eğitimle sağlayabiliriz. Büyüme odaklı yaklaşımı 
önce küçülme sonra da tam da gezegenimizin başardığı şekilde denge 
yaklaşımına dönüştürebiliriz. Toplumsalı/toplumu da sadece insan toplu-
lukları olarak anlamayıp Aldo Leopold’un önerdiği gibi havaları, karaları, 
suları, canlı ve cansız varlıkları da katacak şekilde genişletebiliriz. Eğitim 
kurgularında, sınıf içinde, okul veya kent ekosisteminde birbirimizi ve 
gezegenimizi  gözetebiliriz.

EDUCATION THAT LEARNS FROM THE PLANET

In this period called the "Human Age", there is no longer a single point on 
the entire earth where "human" has no impact on. We are in a period of 
multiple crises: climate, biodiversity, health, culture, economy, education 
crisis and so on. It is not the first time that crises are encountered in the 
history of humanity. However, the existence of multiple crises triggering 
each other and the intersectional e�ects of these crises are increasing. The 
need for change/transformation in education is not new either. However, 
with the recent crises, this need has become much more vital. We have to 
learn to exist together with all living beings and re�ect this to every 
aspect of our lives. We can learn how to do so from our planet. Through 
education, we can build “worlds” that take care of each other and all 
beings, and that care about the co-existence and �ourishing of all life 
forms today and tomorrow. We can place the teachings of our planet 
(diversity, cyclicity, dynamism) at the core of humanity's teachings. With 
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education, we can see development not only within the scope of economics, 
but also as the active and meaningful participation of people in social life. 
We can transform the growth-oriented approach into a shrinking approach 
and then into an equilibrium approach, just as our planet has achieved. 
We can also expand our definition of society to include air, land, water, as 
well as living and non-living beings as suggested by Aldo Leopold, rather 
than understanding the term society only as human communities. We can 
take care of each other and our planet in educational settings, in the 
classroom, in the school or in the urban ecosystem.

ARA / COFFEE BREAK

VI. KONFERANS / CONFERENCE VI

Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN
MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı / MEF University, Faculty of 
Education, Dean

ATATÜRK VE DÖNEMİN AYDINLARI NASIL BİR EĞİTİM, ÖĞRETMEN VE 
GENÇLİK İSTİYORDU: 100. YILDA İDEALLERİ GERÇEKLEŞTİ Mİ?

Bu çalışmanın amacı Atatürk ve Atatürk Dönemi aydınlarının nasıl bir 
eğitim, öğretmen ve gençlik istediğini belirlemek ve bu konulardaki ideal-
lerinin Cumhuriyetin 100. yılında gerçekleşip gerçekleşmediğini tartış-
maktır. Atatürk 1920’den 1938’e kadar eğitim, öğretmenler ve gençlikle 
ilgili görüşlerini farklı yerlerde ifade etmiştir. Bir bilge lider olan Atatürk’e 
göre eğitim bir beka meselesidir; eğitim bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı 
yaşatır ya da esarete ve sefalete sürükler. Atatürk gençliği yetiştirme 
sorumluluğunu öğretmenlere vermiş ve onlardan Cumhuriyeti yaşatacak 
fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirmelerini istemiştir. Atatürk 
ve o dönem aydınlarına göre Türk gençleri (1) Vatansever, İdealist ve 
Fedakâr, (2) Ameli, Aktif ve Üretken, (3) Yüksek Karakterli, Dürüst ve 
Erdemli, (4) İnkılâpları Yaşatan ve (5) Çok Çalışkan olmalıdır. Atatürk’e göre, 
yeteneklerimizi en üst derecede geliştirmek için hiçbir fırsatı ve zamanı 
boşa harcamayarak çalışmağa mecburuz.

WHAT KIND OF EDUCATION, TEACHER AND YOUTH WANTED 
ATATÜRK AND THE INTELLECTUALS OF HIS PERIOD: ARE THEIR 
IDEALS FULFILLED IN THE 100TH YEAR?

The aim of this study is to determine what kind of education, teacher and 
youth Atatürk and the intellectuals of the Atatürk Era wanted and to 
discuss whether their ideals on these issues were realized in the 100th 
anniversary of the Republic. From 1920 to 1938, Atatürk expressed his 
views on education, teachers and youth in di�erent places. According to 

10.45 – 11.15

11.15 – 12.00
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12.00 – 14.00

14.00 – 14.45

14.45 – 15.15

Atatürk, a wise leader, education is a matter of survival; Education either 
makes a nation live free, independent, glorious or drags it into captivity 
and powerty. Atatürk gave the responsibility of raising the youth to the 
teachers and asked them to raise generations with free thought, free 
conscience and knowledge that will keep the Republic alive. According to 
Atatürk and the intellectuals of that period, Turkish youth should be (1) 
patriotic, idealistic and self-sacrificing, (2) hardworking, active and produ-
ctive, (3) should have a solid character and be honest and virtuous, (4) 
should sustain the reforms, and (5) be hardworking. According to Atatürk, 
we are obliged to work without wasting any opportunity and time, to 
develop our talents to the highest degree.

ÖĞLE ARASI  / LUNCH BREAK

VII. KONFERANS / CONFERENCE VII

Doç. Dr. Yavuz SAMUR 
Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Dekan Yardımcısı / 
Bahçeşehir University, Faculty of Educational Sciences, Vice Dean

OYUN DOSTU OKUL VE OYUN DOSTU ÖĞRETMEN

Bu sunumda oyunun çocuklar için öneminden ve ilgili araştırmalardan 
bahsedilecek olup, okulların bu konuda neler yapabileceği, ne gibi sorum-
luluklar üstlenebileceği ve Oyun Dostu Okul olmak için neler yapabileceği 
üzerine somut fikirler sunulacaktır. Oyun Dostu Okul olan ve olmayan 
okullar arasındaki farklar ve oyun oynayan çocuklarla ilgili yapılan araştırmalar 
sunulacak ve katılımcılara eğitimde oyun ve oyunlaştırmanın kullanımıyla 
birlikte Oyun Dostu Okul olma yolunda yönlendirmelerde bulunulacaktır.

GAME-FRIENDLY SCHOOL AND GAME-FRIENDLY TEACHER

In this presentation, the importance of games for children and related 
researches will be mentioned, and concrete ideas will be presented on 
what schools can do, what responsibilities they can take on this issue, and 
what they can do to become a Game-Friendly School. The di�erences 
between Game-Friendly Schools and not Game-Friendly Schools and 
research on children playing games will be presented, and the partici-
pants will be guided towards becoming a Game-Friendly School with the 
use of games and gamification in education.

ARA / COFFEE BREAK
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VIII. KONFERANS / CONFERENCE VIII

Sevinç ATABAY
Eğitimci / Educator

CUMHURİYETİN 100.YILINDA “ÖĞRETMEN” OLMAK

Toplum 5.0 insanı odağına aldı. Teknolojiyi insanın yanına ve yararına 
kullanıyor. Yüz yıldır ülkemiz Cumhuriyetin değerleri çerçevesinde eğitimli 
insan yetiştirmeye çalışıyor. İnsan odaklı bir yüzyılda, Cumhuriyetimizin 
yüzüncü yılında eğitimin -vicdanı- öğretmenlerimizin rolü ne olacak?

BEING A “TEACHER” IN THE CENTENNIAL OF THE REPUBLIC

Society 5.0 focuses on people and uses technology for the benefit of 
people. For a century, our country has been trying to raise educated 
people within the framework of the values of the Republic. In a people-o-
riented century, what will be the role of our teachers —the conscience of 
education—in the centennial of our Republic?

ARA / COFFEE BREAK

IX. KONFERANS / CONFERENCE IX

Prof. Dr. Ebru Oğuz CANOL
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim 
Bilimleri Bölümü Anabilim Dalı Başkanı / Mimar Sinan Fine Arts 
University, Faculty of Arts and Sciences, Head of Educational Sciences 
Department

EĞİTİMİN GELECEĞİNDE OKUL KÜLTÜRÜ NEDEN ÖNEMLİDİR? 

En basit haliyle insanın yapıp ettiği her şey olarak tanımlanan kültür 
toplumların devamı için ve toplumsal bir kurum olan okul için de olmazsa 
olmazlar arasındadır. Okul kültürü, kurallar, inançlar ve bir okuldaki yönetici, 
öğretmen ve öğrencilerin davranışlarına kılavuzluk eden değerler olarak 
tanımlanmıştır. Ancak kütür sadece değerlerden ibaret değildir, bunun 
yanında normlar, varsayımlar, törenler, semboller, adetler, hikayeler ve 
masallardan da oluşur. Bütün bunlar toplumların devamını sağladığı gibi 
kurumların da devamlılığını sağlamada önemli başlıklardır. Okulların sahip 
olduğu farklılıklar ve benzerlikler, okulların imajını, nesillere aktardığı değerleri 
ve inanç sistemlerini de etkiler. Okulun toplumda sürekliliğini sağlayan da 
bunlardır. Bu nedenle de oldukça önemli bir yerdedir, insanların zihninde 
oluşturduğu imajla gerçek yaşamda olanın aynı olması, yaşantıların 
aktarılması ve kuşaklar boyu bunun devamının sağlanması bir okulun 
kalıcılığını ve toplumdaki yerini belirler. Bütün bunların oluşabilmesi için 
okulun yöneticilerinin, öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin, mezunların 

15.15 - 16.00

16.00 – 16.30

16.30 – 17.15
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14.00 – 17.00

16.00 – 17.00

ve okulda çalışan herkesin bireysel özellikleri ve okula ne kattıklarının 
görülür olması önemlidir. Tüm bu paydaşlar birlikte hareket ettiklerinde 
hem geleceğin eğitimine şekil verebilirler, hem de kalıcılıklarını sağlayabilirler.

WHY IS SCHOOL CULTURE IMPORTANT IN THE FUTURE OF
EDUCATION?

Culture, defined as “everything that people do” in its simplest form, is 
among the sine qua non for the continuation of societies and for the 
school, which is a social institution. School culture has been defined as the 
rules, beliefs and values that guide the behavior of administrators, 
teachers and students in a school. However, culture is not just about 
values; it also consists of norms, assumptions, ceremonies, symbols, 
customs, stories and fairy tales. All these are important topics in ensuring 
the continuity of institutions as well as the continuation of societies. The 
di�erences and similarities of schools also a�ect the image of schools, the 
values they pass on to generations and their belief systems. It is these that 
ensure the continuity of the school in the society. Therefore, it takes a very 
important place. The fact that the image created in people's minds is the 
same as in real life, the transfer of experiences and the continuation of this 
for generations determine the permanence of a school and its place in the 
society. In order for ensuring all these, it is important that the individual 
characteristics of school administrators, teachers, students, parents, 
graduates and everyone working at the school and what they contribute 
to the school, are visible. When all these stakeholders act together, they 
can both shape the education of the future and ensure their permanence.

EŞ ZAMANLI OTURUMLAR / CONCURRENT SESSIONS

MALİ KONULAR TOPLANTISI / Toscano 1 Salonu
MEETING ON FINANCIAL ISSUES / Toscano 1 Assembly Hall

SMMM Lütfi GÜLBENK  

Av. Esma GÜLBENK

ÇALIŞMA HAYATI VE MALİ KONULARLA İLGİLİ GELİŞMELER / THE 
LATEST DEVELOPMENTS IN WORKING LIFE AND FINANCIAL ISSUES

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ TOPLANTISI / Romano 2 Salonu 
MEETING ON PRE-SCHOOL EDUCATION/ Romano 2 Assembly Hall

Müjdat ATAMAN
Eğitimci, Yazar / Educator, Author
  
BİR OKUL ÖNCESİ KURGUSU / A PRESCHOOL FICTION
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16.00 – 17.00 ÖZEL EĞİTİM TOPLANTISI   / Romano 3 Salonu 
MEETING ON SPECIAL EDUCATION / Romano 3 Assembly Hall

Doç. Dr. Burak KARABEY
Dokuz Eylül Üniversitesi  / Dokuz Eylül University
  
ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİNDE FARKLILAŞTIRILMIŞ ETKİNLİKLER 
NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?  / HOW TO IMPLEMENT DIFFERENTIATED 
INSTRUCTION IN SPECIAL EDUCATION? 

Atilla DEMİRCİOĞLU & Levent YÜKSEL 
CANLI PERFORMANS / LIVE PERFORMANCES

San Marco Salonu / San Marco Hall
21.30 – 23.30

GELENEKSEL ANTALYA

EĞİTİM SEMPOZYUM
U

GAES

TÜRKİYE
ÖZEL OKULLAR

DERNEĞİ
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10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

X. KONFERANS / CONFERENCE X

Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN
Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı  / Boğaziçi University, 
Faculty of Education, Dean

İKİNCİ YÜZYILA DOĞRU TÜRKİYE’DE EĞİTİM 

Yüzüncü kuruluş yılına erişmekte olan Türkiye Cumhuriyeti için ikinci bir 
yeni yüzyıl başlamaktadır. Bu konferansta Türkiye’nin ikinci yüzyılındaki 
eğitimi üzerinde durulacaktır. Bunun için öncelikle mevcut eğitim yakla-
şımları ve uygulamaları incelenecektir. Bu anlamda bugünkü eğitim 
sisteminin felsefi ve sistematik dayanağı olan birinci yüzyıla da bakılacaktır. 
Dolayısıyla İkinci Yüzyıldaki eğitimle ilgili kestirimler ve öngörüler de 
ağırlıklı olarak Birinci Yüzyıl temel alınarak yapılacaktır. Bu manada 
dünden bugüne yaşanan tecrübeler ışığında mevcut eğitim teorisi ve 
pratiği irdelenecektir.  Akabinde İkinci Yüzyılda gerçekleşecek olan eğitimle 
ilgili kestirimler yapılacak, öngörüler paylaşılacaktır. Sonuçta Türkiye’deki 
eğitimin yüzyıllar içinde yaşadığı felsefi ve pedagojik dönüşüm ele alına-
caktır. Bugünkü eğitim yaklaşımları dünkü tecrübelere dayalı olarak ele 
alınırken gelecekteki eğitime de ışık tutmak amaçlanmaktadır. Bu konfe-
ransta Türkiye’deki eğitim sistemi sadece açmazları ve yetersizlikleri açısından 
değil aynı zamanda kavramları, kuramları, kurumları ve referanslarıyla bir 
bütün oluşturan karakteristik özellikleri, özgün ve üstün yönleri itibarıyla 
da tartışılacaktır.

EDUCATION IN TÜRKİYE TOWARDS THE SECOND CENTURY

A second new century is beginning for the Republic of Türkiye, which is 
reaching its centenary year. This conference will focus on the education of 
Türkiye in the second century of the Republic. For this, first of all, current 
educational approaches and practices will be examined. In this sense, the 
first century, which is the philosophical and systematic basis of today's 
education system, will also be looked at. Therefore, estimations and predi-
ctions about education in the Second Century of the Republic will be 
made mainly on the basis of the First Century. In this sense, current educa-
tional theory and practice will be examined in the light of the experiences 
from past to present. Subsequently, predictions about the education that 
will take place in the Second Century will be shared. As a result, the philo-
sophical and pedagogical transformation of education in Türkiye over the 
centuries will be discussed. While today's educational approaches are 
handled based on past experiences, it is aimed to shed light on future 
education. In this conference, the education system in Türkiye will be 
discussed not only in terms of its dilemmas and inadequacies, but also in 
terms of its characteristics, original and superior aspects that make up a 
whole with its concepts, theories, institutions and references.

KAPANIŞ / CLOSING SESSION  

Zafer ÖZTÜRK
Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı / Chairperson of the 
Executive Board for the Private Schools Association of Türkiye
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26 Ocak 2023 Perşembe / 26 January 2023, Thursday
16.15 – 17.15 Bellini 4 Salonu / Bellini 4 Assembly Hall

ASC TİMETABLES İLE BAŞARI ODAKLI OKUL DERS PROGRAMI HAZIRLAMA
173 ülkede 150.000 den fazla okulun kullandığı ders planlama programı 
ile tanışın. Okulunuzu bir adım öne geçirin. 
Eğitimde başarının anahtarı, başarı odaklı ders planıdır.
aSc Planlama İlişkileri ile başarı odaklı ders planınızı bir kaç adımda 
otomatik olarak nasıl gerçekleştirebileceğiniz hakkında detaylı bilgi için 
siz değerli okullarımızı çalıştayımıza bekliyoruz.
Fiziksel aktivitelerin yoğun olduğu derslerden sonra, sayısal derslerin 
gelmemesi gerekir.
Blok dersler öğle arasında bölünmemelidir.
Odaklanmaya ihtiyaç duyulan dersler, öğrenci algısının düşük olduğu, ilk 
ve son saatlere veya öğle arasına planlanmamalıdır.
Fizik Kimya Biyoloji gibi birden fazla sayısal veya sözel ders arka arkaya olmamalıdır.
Öğrencinin deşarj olabileceği beden eğitimi, görsel sanatlar vb. dersler 
aynı güne yerleşmemelidir.
Öğrenci başarısında en etkili yöntem, ders programınızın profesyonelce 
hazırlanmasıdır.
aSc TimeTables da bulunan 50 den fazla planlama ilişkisi ile eğitimde 
başarı odaklı ders planınızı kolayca oluşturabilirsiniz. Ders planındaki 
isteklerinize ve tüm sorunlarınıza hazır komutlarla çözüm üretebilirsiniz.
PREPARING SUCCESS-ORIENTED CLASS SCHEDULES WITH ASC TIMETABLES
Meet with the class scheduling program which is used in 173 countries 
and over 150.000 schools. Take your school one step ahead.
Key of success in education is a success-oriented class schedule.
We are waiting for you, our valuable schools, to our workshop for detailed 
information on how you can automatically set up your success-oriented 
class schedule with aSc Planning Relations in a few steps. 
After classes where physical activities were intense, numerical classes 
should not come. 
Block classes should not be divided during lunch break. 
Classes that need to be focused on should not be planned on the first and 
last periods or between noon, where student perception is low. 
More than one numerical (such as Physics, Chemistry, Biology...) should 
not be in a row. 
Classes where the students can discharge (such as Physical Education, 
Visual Arts...) should not be placed on the same day. 
The most e�ective way of student success is to prepare your class schedu-
le professionally. 
With more than 50 planning relations in aSc TimeTables, you can easily create your 
class plan oriented toward success in education. You can create solutions to your 
requests and all of your problems in the class plan with ready made commands.

*

*
*

*

*
*

*
*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

*

*
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27 Ocak 2023 Cuma / 27 January 2023 Friday
10.00 –11.00 Bellini 3 Salonu  / Bellini 3 Assembly Hall

ÇOCUK GELİŞİMİNDE TİYATRONUN ÖNEMİ VE AKADEMİK SÜRECE KATKISI

Tiyatro, doğası gereği bireyin diğer yaşam unsurlarıyla (insanlar, hayvanlar, 
doğa, nesneler gibi) kurduğu ilişkileri canlı olarak sahneden aktaran sanat 
dalıdır. İzleyicinin tanıklığı, izlediği oyun ile gündelik hayatı arasında bağ 
kurmanın bir diğer deyişle empatinin ve iç görü dediğimiz kendi yaşantısına 
bakışın kapılarını aralar.

Peki her gün yeni bir şeyler öğrenen çocukların gelişiminde tiyatro nasıl 
bir önem taşır?

Nitelikli bir tiyatro izleme deneyimi çocukların sosyal ve duygusal gelişim-
lerine nasıl etki eder?

Çocukların hayal gücü, sembolik dile ve düşünceye yatkınlığı, nitelikli bir 
tiyatro oyunu ile birleştiğinde çocuğun ifade ve eleştirel düşünme becerileri, 
bilişsel esneklik kazanmasına nasıl yardımcı olur? 

Bu öğrenme biçimi, yüz yıllık eğitim sistemimizin peşinde koştuğu akademik 
başarıyı nasıl etkilemektedir?

Tüm bu soruları ve karşılıklı yaklaşımlarımızı konuşacağımız, birbirimizden 
öğrenerek çocukların daha iyi bir gelecek kurgusunu birlikte nasıl inşa 
edebileceğimizi tartışacağımız söyleşimizde görüşmek üzere…

TİYATRO KOOPERATİFİ, Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Komisyonu

THE IMPORTANCE OF THE THEATRE IN CHILD DEVELOPMENT AND ITS 
CONTRIBUTION TO THE ACADEMIC PROCESS

Theater, by its nature, is an art discipline that conveys the relationships 
that one establishes with life elements (such as people, animals, nature, 
objects) from the stage. The witnessing of the audience establishes a 
connection between the play they watch and their daily lives, in other 
words, empathy and a view of their own lives, which we call insight.

So, how important is theatre in the development of children who learn 
something new every day? How does a quality theatre experience e�ect 
children's social and emotional development?

How do children's imagination, susceptibility to symbolic language and 
thought, combined with a quality theatre performance, help the child to 
gain cognitive �exibility, expression and critical thinking skills?

How does this form of learning a�ect the academic success that our own 
century-old education system has pursued?

See you in our talk where we will discuss all of these questions and our 
approaches, and discuss how we can build a better future for children 
together by learning from each other.

THEATRE COOPERATIVE, Child and Youth Theatre Committee
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27 Ocak 2023 Cuma / 27 January 2023 Friday

11.00–12.00 Bellini 4 Salonu / Bellini 4 Assembly Hall

OKULUNUZ ALFA KUŞAĞINA HAZIR MI?

Akıllı tahtalar derslerde yaygın olarak kullanılıyor olsa da, z-kitap veya akıllı 
içerik kullanılmasına rağmen, ders ortamı halen konu merkezli yani öğretmenin 
anlatıcı olduğu, öğrencinin dinleyici olduğu anlayış ile devam etmektedir.  

MS 800’lü yıllarda kullanılan Schola kavramının alfa kuşağıyla tekrar yeşer-
diğini, okulda fiziksel-bilişsel aktivitelerin daha fazla ilgi gördüğünü, konu 
öğreniminin ise, öğrencinin bireysel çabası ile okul dışı zamanlarda dijital 
mecralarda gerçekleştirilebildiği gözlemleniyor. 173 ülkede kullanılan 
EduPage ile, Yeni neslin beklentilerini karşılayan eğitim öğretim modelinin, 
sınıf, ders , öğrenci, öğretmen kavramlarına sahip tüm eğitim kurumlarında  
uygulanmasına öncülük ediyoruz. Üreten öğretmen kavramı ile, öğretmen 
öğrenci arasındaki bağın güçlenmesini ve okulun eğitim için doğru adres 
olduğunu göstermeyi hede�iyoruz. Genele hizmet eden hazır içerik sağlayıcı 
yapıların, kurumlardaki eğitim öğretimde karar verici olması yerine, kurumun 
kendi kararlarını alabildiği ve uygulayabildiği, öğretmeni ve öğrencisine 
özel bir eğitim öğretim ortamını inşa etmesini ve başarının sürdürülebilir 
olmasını sağlamak için EduPage ile okullarımıza destek oluyoruz.

IS YOUR SCHOOL GENERATION ALPHA-READY?

Although interactive whiteboards are commonly used in classrooms, 
despite the use of Z-Books and smart content, the classroom environment 
is still ongoing with the subject-oriented understanding that the teacher 
is a narrator and the student is a listener.

It is observed that the concept of Schola, which was a term used in the 
800s A.D., is �ourishing again with Generation Alpha and it is seen that the 
physical-cognitive activities are attracting more attention in the school, 
and that subject learning could be carried out in digital platforms 
out-of-school times with the individual e�ort of the student.

With EduPage, which is used in 173 di�erent countries,
We pioneer the implementation of the education and training model, 
which meets the expectations of the new generation, in all educational 
institutions with the concepts of classrooms, courses, students and teachers.

With the concept of 'Producing Teacher', we are aiming to strengthen the 
bond between the student and teacher and show that the school is the 
right address for education.

Instead of ready-made content provider structures serving the general 
being decision makers in learning and teaching in institutions, we 
support our schools with EduPage to ensure that the institution can make 
and implement its own decisions, to build an educational environment 
spesifically to its teachers and students and to ensure that success is sustainable.

TEDARİKÇİ FİRMA SUNUMLARI / PRESENTATIONS OF SUPPLIERS
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27 Ocak 2023 Cuma / 27 January 2023 Friday
11.00 – 12.00 Bellini 1 Salonu / Bellini 1 Assembly Hall

DERSLİG İLE DİJİTAL EĞİTİMDE DEVRİM!
Derslig eğitimde tüm tara�arı dijital ortamda birleştiren ve binlerce içerik 
barındıran akıllı bir eğitim platformu. 3000’den fazla etkileşimli içerik, 
500’den fazla animasyonlu ve interaktif konu anlatım videosu ile öğrenciler 
için geliştirilmiş oyunlaştırılmış öğretim ve akıllı geri bildirim mekanizmaları 
ile ders çalışmanın en iyi yolu!
Okullar Derslig ile başarıyı yakalıyor!
İnteraktif yapısı ve akıllı geri bildirimler ile kazanımlardan yeni nesil sorulara 
öğrenme yolculuğunu tüm öğrencilerinizle deneyimleyin!
Akıllı Eğitim Platformumuz ile öğrencileriniz başarıya koşsun!
Akıllı veli asistanı, binlerce içerik ve oyunlaştırılmış yapısı ile öğrenciler 
eğlenerek öğrenirken gelişimlerini takip edin!
Öne Çıkan Kurumsal Özellikler
300’den fazla kurumda %100 memnuniyet
Sınırsız erişim
Akıllı Eğitim Platformu ile öğretmen ve öğrencilerin ihtiyacı olan içeriklere ulaşın.
Performans takibi
Öğrencilerin eğitsel performanslarını ve derslerde geçirdikleri süreleri tek 
bir platformdan takip edin.
Farkındalık
Öğrencilerin eksik kazanımlarını tespit edin ve etüt listesi oluşturun.
Veli Asistanı
Akıllı veli asistanı ile veli-okul-öğrenci işbirliğini sağlayın.
REVOLUTION IN DIGITAL EDUCATION WITH DERSLIG!
Derslig is a smart education platform that unites all parties in education in 
a digital environment and contains thousands of content. The best way to 
study with more than 3000 interactive content, more than 500 animated 
and interactive lecture videos, gamified teaching and smart feedback 
mechanisms developed for students!
Schools achieve success with Derslig!
Experience the learning journey from learning outcomes to next generation 
questions with all your students, with its interactive structure and smart 
feedback!
Let your students run towards success with our Smart Education Platform!
With its smart parent assistant, thousands of content and gamified structure, 
students learn while having fun, and follow their progress!
School Featured Features
100% satisfaction in more than 300 institutions
Unlimited access
Access the content that teachers and students need with the Smart 
Education Platform.
Performance tracking
Track the educational performance of students and the time they spend 
in classes from a single platform.
Awareness
Identify the missing achievements of the students and create a study list.
Parent Assistant
Provide parent-school-student cooperation with the smart parent assistant.
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27 Ocak 2023 Cuma / 27 January 2023 Friday

11.15 –12.15 Bellini 2 Salonu / Bellini 2 Assembly Hall

EĞİTİMİN GELECEĞİNİ DEĞİŞTİRMEK 

Kolibri Eğitim Yazılım Hizmetleri, okullarda dijital eğitimin kalitesini iyileş-
tirmeye önem veren küresel bir eğitim yazılım şirketidir. Bu amaçla Kolibri 
Education, dijital eğitim materyallerinin araştırma, geliştirme, iyileştirme 
ve dağıtımını yapmaktadır. 

Kolibri Education, en güncel ve en kaliteli Yabancı Dil eğitimi dijital mater-
yallerinin partnerliğini yapmaktadır. Yabancı Dil Eğitimi Dijital platformları 
tüm dünyada 30 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşmış ve Türkiye'de de yüzlerce 
özel okul tarafından beğenilerek kullanılmaktadır. Bu alanda firma kendini 
sürekli güncellemekte ve en son teknoloji ürünü olan yabancı dil platformlarını 
kurumlara sunmaktadır. Bunun yanı sıra Kolibri Education firmasının 
yabancı dil platformlarından aldığı tecrübesini yansıtarak kuruma özgü 
hazırladığı eğitim yazılımları ve uygulamaları servisi vardır. 

Portföyümüze bu sene eklediğimiz Dijital Rehberlik ve Gelişim Platformu 
yazılımımızı, Okul-Aile İletişim Platformunu ve kendi yazılımlarımız olan 
Kolibri LMS ve One Pass Learning platformunun da lansmanını yapacağız.

Dijital Yabancı Dil Programlarımızı, portföyümüze yeni eklediğimiz yazılımları 
ve yaptığımız kuruma özgü çözümlerden örnekleri sunacağımız bu özel 
toplantıda sizleri de görmekten onur duyarız.

CHANGE THE FUTURE OF EDUCATION 

Kolibri Education Software Services is a global education software company 
that cares about improving the quality of digital education in schools. For 
this purpose, Kolibri Education conducts research, development, impro-
vement and distribution of digital education materials.

Kolibri Education is the partner of the most up-to-date and highest quality 
Foreign Language education digital materials. Foreign Language Education 
Digital platforms have reached more than 30 million users all over the 
world and are used by hundreds of private schools in Turkey. In this field, 
the company constantly updates itself and o�ers the latest technology 
foreign language platforms to institutions. In addition, Kolibri Education 
company has educational software and applications services that it has 
prepared for the institution, re�ecting its experience from foreign language 
platforms.

We will also launch our Digital Guidance and Development Platform 
software that we added to our portfolio this year, the School-Family 
Communication Platform and our own software Kolibri LMS and OnePass-
Learning platform.

We are honored to see you at this special meeting where we will present 
our Digital Foreign Language Programs, the software we have added to 
our portfolio and examples of the solutions specific to our institution.



27 Ocak 2023 Cuma / 27 January 2023 Friday

11.00 – 12.00   Toscano 2 Salonu / Toscano 2 Assembly Hall

Cenk Kızılkaya
Yeşil Kum Kurucu Ortak / Yeşil Kum Co-Founder

YEŞİL KUM İLE KARBON DENGELEMEYE BİLİMSEL ÇÖZÜM! 

İklim krizi ile mücadelede bireysel, kurumsal ve toplumsal olarak yeni 
yöntem arayışları sürerken çevresel açıdan da oluşan çözümlerin risk 
yaratmaması beklenmektedir. Yeşil Kum, tam da böyle bir mineral olup 
doğal içeriği ile Türkiye’de ilk kez kullanıma sunulmaktadır. Doğal yapısı ve 
çakıl taşı formunda olan bu mineralin en önemli özelliği, yağmur suyuyla 
temas ettiğinde karbondioksiti tutması ve çevreye hiçbir zararlı etki yarat-
madan depolamasıdır. Okullarda, park ve bahçelerde, yürüyüş yollarında 
veya açık alanlarda kullanılabilir Yeşil Kum ile karbon ayak izinden kurtul-
mak ve karbon nötrleme işlemini gerçekleştirmek mümkün! Ayrıca sadece 
karbon nötrlemeye değil, kullanılan alanlarda bitki yetiştirmeye de olanak 
sağlayan bu mineral,  bilimsel çalışmalarla  test edilmiş ve onaylanmıştır! 
Özellikle de eğitim hayatında çocukların sürdürülebilirliği benimsemeleri 
ve kriz ile mücadele kapsamında uygulamaları canlı olarak görmeleri 
açısından çok önemlidir. Bu mineral ile okulunuzda meydana gelen 
karbon salımını dengeleyebilir ve sürdürülebilir okul olma yolunda ilerle-
yebilirsiniz!

THE SCIENTIFIC SOLUTION TO BALANCING CARBON WITH GREEN 
SAND!

While the search for new methods individually, institutionally and socially 
in the fight against the climate crisis continues, it is expected that environ-
mental solutions will not create risks. Green Sand is exactly such a mineral 
and is o�ered for use for the first time in Turkey with its natural content. 
The most important feature of this mineral, which is in its natural structure 
and pebble form, is that when it comes into contact with rain water, it 
absorbs carbon dioxide and stores it without causing any harmful e�ects 
to the environment. It can be used in schools, parks and gardens, walking 
paths or open areas. With Green Sand, it is possible to get rid of carbon 
footprint and perform carbon neutralization! In addition, this mineral, 
which allows not only to neutralize carbon but also to grow plants in the 
areas used, has been tested and approved by scientific studies! Especially 
in education life, it is very important for children to adopt sustainability 
and to see the practices live within the scope of combating the crisis. With 
this mineral, you can balance the carbon emission in your school and 
move forward to become a sustainable school!
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27 Ocak 2023 Cuma / 27 January 2023 Friday

14.00 – 15.00   Toscano 2 Salonu / Toscano 2 Assembly Hall

Ayşe Kızılkaya 
Etki Sensin Kurucu Ortak / Etki Sensin Co-Founder

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE REHBERİ  – ETKİ SENSİN UYGULAMASI 

Artık hayatımızın normali haline gelen iklim değişikliği, etkisini gün 
geçtikçe daha da artırmaktadır. Peki bu kapsamda bizler ne yapıyoruz? 
Geleceğimiz olan çocuklarımıza sürdürülebilir ve yaşanabilir bir gezegen 
bırakabilecek miyiz? Bu soruların cevabı, bireysel davranışlarımızda ve 
alışkanlıklarımızda gizli! Sürdürülebilir bir gelecek istiyorsak, öncelikle 
etkimizin farkına varmalı ve harekete geçmeliyiz! Bunun en iyi yöntemi ise 
geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatına sürdürülebilir yaşamı entegre 
edebilmektir. İşte bu nedenle kullanıma sunulmuş olan “etkisensin” uygu-
laması, okulların eğitim müfredatına entegre edilmiş eğitim içerikleri, ayak 
izi ölçüm yapısı ve topluluk etkileşimli sistemiyle çocukların yaşamına 
dokunacak ve değişimi tetikleyerek sürdürülebilir yaşama geçişi hızlandı-
racak bir uygulamadır! Gerçekleştirilecek olan bu tanıtımla, “etkisensin” 
uygulamasını daha yakından tanıma ve öğrencilerinize, kriz ile mücadele 
rehberi sunma fırsatı yakalayacaksınız! 

GUIDE TO FIGHTING THE CLIMATE CHANGE – ETKI SENSIN APP

Climate change, which has become the normal of our lives, is increasing 
its impact day by day. So what are we doing in this context? Will we be 
able to leave a sustainable and livable planet to our children, who are our 
future? The answer to these questions is hidden in our individual behaviors 
and habits! If we want a sustainable future, we must first recognize our 
impact and act! The best method for this is to integrate sustainable life 
into the lives of our children, who are our future. That's why the "etkisen-
sin" application, which has been put into use, is an application that will 
touch the lives of children with educational content integrated into the 
education curriculum of schools, footprint measurement structure and 
community interactive  system, and will accelerate the transition to a 
sustainable life by triggering change! With this promotion, you will have 
the opportunity to get to know the “etkisensin” application better and to 
provide your students with a guide to combating the crisis!



ÖZGEÇMİŞLER / BIOSKETCHES (Konuşma sırasına göre / in the order of presentations)

Zafer ÖZTÜRK
 
18 Ekim 1972 yılında İstanbul’da doğdu.  İstanbul Kültür Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Yeditepe Üniversitesinde 
formasyon eğitimi alarak öğretmenlik formasyonunu tamamladı. Ardından 
S. Zaim Üniversitesinde  “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” alanında yüksek 
lisans eğitimini bitirdi. 1998 yılından beri Florya Koleji kurucu temsilcisi 
olarak eğitim işletmeciliği alanında çalışmaktadır. Eğitim öğretime 
gönül vermenin yanı sıra toplumsal fayda ve farkındalık yaratmak amacı 
ile İTO Meclis Üyeliği,  TOBB Eğitim Meclisi Üyeliği, İTO Eğitim Komitesi 
Üyeliği ile REV (Rumeli Eğitim Vakfı) ve RUYİAD (Rumeli Yönetici İş Adamları 
Derneği)  STK’larının yönetim kurullarında yer almaktadır. 2015 yılından 
beri de TÖZOK yönetiminde aktif olarak görev alan Zafer ÖZTÜRK, 2021 
yılından beri TÖZOK Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. İyi derecede 
İngilizce, Boşnakça ve Lehçe bilen Öztürk, evli ve dört çocuk babasıdır.  

Zafer Öztürk was born on 18 October  1972 in İstanbul. He graduated 
from Istanbul Kultur University where he majored in Turkish Philology. 
He received his teaching certificate upon completing the teacher 
formation program at Yeditepe University. He subsequently graduated 
from S. Zaim University where he attained his Master’s degree in ‘‘Educa-
tional Management and Supervision”. He has been working in educational 
management as the founder representative at Florya College since 
1998. Alongside his devotion to education, to raise awareness and social 
benefit, Öztürk also serves as a member of several non-governmental 
organizations such as İTO Council, İTO Education Committee, REV (Rumeli 
Education Foundation), RUYIAD (Rumeli Executives and Businessmen 
Association), and is on the board of NGOs and TOBB Education Council. 
Zafer ÖZTÜRK, who has been actively participating in the management 
of TÖZOK since 2015, has been the Chairman of the Board of Directors of 
TÖZOK since 2021. Öztürk speaks English, Bosnian, and Polish �uently.  
He is married with four children.

Ersin YAZICI

1969 yılında Düzce Gümüşova'da doğan Ersin Yazıcı, 1990 yılında İstanbul 
Üniversitesinden mezun oldu. 1992 yılında Kaymakam olarak meslek 
hayatına başladı. İngiltere'de staj yaptı. 1995-1997 yılları arasında 
Burdur Karamanlı Kaymakamlığı, 1997-1999 Artvin Ardanuç Kayma-
kamlığı, 1999-2001 Muş Vali Yardımcılığı, 2001-2003 Nevşehir Vali 
Yardımcılığı, 2003-2005 İçişleri Bakanlığı İdari Mali İşler Dairesi Başkan 
Yardımcılığı, 2005-2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcılığı, 2007-2009 yılları arasında da İçişleri Bakanlığı 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 2009-2014 yılları arasında da Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2014 
yılında Kocaeli Üniversitesinde "Yönetim Bilimleri" konulu Yüksek Lisansını 
tamamladı. 2014-2016 yılları arasında Rize Valiliği ve 2016-2020 yılları 
arasında Balıkesir Valiliği görevinde bulundu. 10.06.2020 tarih 2020/273 
sayılı Atama Kararı ile atandığı Antalya Valiliği görevine 22.06.2020 
tarihinde başlamıştır. Evli ve 4 çocuk babası olan Yazıcı iyi derecede 
İngilizce bilmektedir.
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Born in Düzce Gümüşova in 1969, Ersin Yazıcı graduated from Istanbul 
University in 1990. He started his career as a District Governor in 1992. 
He completed an internship in England. He served as the District Governor 
of Burdur-Karamanlı between 1995-1997, as the District Governor of 
Artvin Ardanuç between 1997-1999, as the Deputy Governor of Muş 
between 1999-2001, as the Deputy Governor of Nevşehir between 
2001-2003, as the Deputy Head of the Administrative Financial A�airs 
Department of the Ministry of Interior between 2003 and 2005, as the 
Deputy Secretary General of Kocaeli Metropolitan Municipality between 
2005 and 2007, as the Head of the Administrative and Financial A�airs 
Department of the Ministry of Interior between 2007 and 2009, as the 
General Secretary of Kocaeli Metropolitan Municipality between 2009 
and 2014. In 2014, he completed his Master's Degree on "Management 
Sciences" at Kocaeli University. He served as the Governor of Rize 
between 2014-2016 and as the Governor of Balıkesir between 2016- 
2020. He started his duty as the Governor of Antalya, where he was 
appointed with the Decision of Appointment dated 10.06.2020 and 
numbered 2020/273, on 22.06.2020. Yazıcı, who is married and has 4 
children, has a good command of English.

Prof. Dr. Mahmut ÖZER

5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut ÖZER, İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 
(1992) mezun olmuştur. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında Elektronik 
Mühendisi olarak görev yapmıştır. Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz 
Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Anabilim Dalında sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamam-
lamıştır. 1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde 
Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yılları arasında Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde 
öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 28 Kasım 2010-4 Ekim 2017 
tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olan 
Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası 
Kurul (ÜAK) Başkanlığı yapmıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim 
Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
Genel Kurul Üyeliği görevlerini de yürüten Özer, 4 Ekim 2017 tarihinde 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı görevine 
atanmıştır. Özer, 8 Ağustos 2018 - 5 Ağustos 2021 tarihleri arasında Millî 
Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 6 Ağustos 
2021 tarihinde Millî Eğitim Bakanı olarak atanmıştır.

Born on May 5, 1970 in Tokat, Mahmut Özer graduated from Istanbul 
Technical University (ITU), Department of Electronics and Communication 
Engineering (1992). Between 1992-1994, he worked as an Electronics 
Engineer at DHMI (General Directorate Of State Airports Authority) 
Dalaman Airport. He completed his Master's and Doctorate at Karadeniz 
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Technical University (KTU), Institute of Science and Technology, Depart-
ment of Electrical and Electronics Engineering in 1996 and 2001, respec-
tively. He worked as a lecturer at Gazi Osmanpaşa University between 
1994-2002, and as a lecturer at Zonguldak Karaelmas University, Faculty 
of Engineering, Electrical-Electronics Engineering between 2002-2010. 
Özer tenured as the Rector of Zonguldak Bülent Ecevit University 
between 28 November 2010 and 4 October 2017, and served as the 
President of the Interuniversity Board (ÜAK) between 1 August 2015 and 
1 August 2016. After his duties as a Member of the Board of Directors and 
the Deputy Chairman of the Vocational Qualifications Authority (MYK) 
and a member of the General Assembly of the Turkish Standards Institu-
te (TSE), Özer was appointed as the Head of the Measurement, Selection 
and Placement Center (ÖSYM) on October 4, 2017. Özer served as the 
Deputy Minister of National Education between 8 August 2018 and 5 
August 2021. He was appointed as the Minister of National Education 
on 6 August 2021.

Dr. Ecmel AYRAL

Tüm iş yaşamı boyunca hem akademik hem de profesyonel alanda 
kendini geliştirmeyi hede�eyen Dr. Ecmel Ayral finans, gayrimenkul  ve 
kurumsal eğitim/gelişim alanlarında yerel ve uluslararası girişimlerde rol 
almaktadır. Bunların yanı sıra devam ettiği akademik görevleri çerçeve-
sinde 2000 yılından 2021 yılına dek Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde 
çeşitli dersler vermiştir. İlgili olduğu akademik alanlar Örgütsel Davranış, 
Örgüt Teorisi ve Stratejik Yönetim’dir. 2004-2010 yılları arasında Istanbul 
Bilgi Üniversitesi’nde profesyonel yönetici olarak da çalışan Ayral 2018 
yılında üniversiteye Mütevelli Heyet Vekil Başkanı ( ve Laureate Turkey, 
CEO) olarak hizmet vermek üzere yeniden görev almış, kurumun yeni 
destekçilere devri neticesinde, 2020 itibarı ile görevini devretmiş ve 
kendi girişimlerine odaklanmıştır.  Dr. Ecmel Ayral hayat amacı olarak 
gördüğü “öğrenme-gelişme” alanındaki çalışmalarına kurucularından 
olduğu UnLearn Akademi, Tobeto ve Poliversity girişimleri bünyesinde 
devam etmektedir. Bu girişimler Unlearn-X öğrenme modelini temel 
alarak öğrenme yolculukları tasarlamakta ve yeteneklerle kurumları bir 
araya getirmektedir.

Aiming to improve himself in both academic and professional fields 
throughout his business life, Dr. Ecmel Ayral is involved in local and 
international initiatives in finance, real estate and corporate training/de-
velopment.  In addition to these, he taught various courses at Boğaziçi 
University from 2000 to 2021 within the framework of his academic 
duties. His academic fields are Organizational Behavior, Organization 
Theory and Strategic Management.  Ayral, who also worked as a profes-
sional manager at Istanbul Bilgi University between 2004 and 2010, was 
reassigned to serve as the Deputy Chairman of the Board of Trustees 
(and Laureate Türkiye, CEO) at the university in 2018. As a result of the 
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transfer of the institution to new sponsors, he transferred his duty as of 
2020 and focused on its own initiatives. Dr. Ecmel Ayral continues his 
studies in the field of "learning-development", which he sees as his life 
purpose, within the initiatives of UnLearn Academy, Tobeto and Poliver-
sity, of which he is one of the founders.  These initiatives design learning 
journeys based on the Unlearn-X learning model and bring talents and 
institutions together.

Prof. Dr. İnayet AYDIN

1985 Yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi 
ve Planlaması Bölümünden mezun oldu. 1986-1988 yılları arasında 
Sümerbank Bankacılık Personel ve Eğitim Müdürlüğünde görev yaptı. 
1988 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini 
tamamladı.1988 Yılında A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi 
ve Planlaması Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1993 yılında 
“Eğitim Yönetiminde Stres Kaynakları” konulu tezi ile Doktor unvanını 
kazandı. 1993 yılında aynı bölüme Yardımcı Doçent olarak atandı. 1996 
yılında 8 ay süre ile YÖK/ Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi 
kapsamında kazandığı bursla Amerika Birleşik Devletleri- OHIO “University 
of Cincinnati’de “Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi” konusunda doktora 
sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 1997’de Doçent, 2003 ‘de Profesör 
olarak atandı. Yüzlerce kamu ve özel sektör kurumunda hizmet içi eğitim 
ve yönetim seminerlerinde programcı, koordinatör ve öğretici olarak 
görev aldı; ihtiyaç saptama ve değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirdi. 
Kamu Görevlileri Etik Kurulunda Etik Eğitim Koordinatörü olarak görev 
aldı. 2012 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Koordi-
natörlüğü görevini sürdürmektedir. Uluslararası ve ulusal dergilerde pek 
çok makale yayınladı. Kitap ve kitap bölümleri yazdı. Evli ve bir çocuk 
annesidir.

İnayet Aydın graduated from Ankara University, Faculty of Educational 
Sciences, Department of Educational Management and Planning in 
1985. She worked at Sümerbank Banking Personnel and Training 
Department between 1986-1988.  She completed his master's degree at 
Ankara University Social Sciences Institute in 1988. In 1988, she was 
appointed as a Research Assistant to the Department of Educational 
Administration and Planning, Faculty of Educational Sciences, Ankara 
University.  In 1993, she won the title of Doctor with her thesis on "Stress 
Sources in Educational Management".  She was appointed as Assistant 
Professor to the same department in 1993.  In 1996, she worked as a 
post-doctoral researcher on "Training Education Managers" in the 
United States in OHIO "University of Cincinnati" for 8 months, with a 
scholarship she won within the scope of the YÖK/World Bank National 
Education Development Project. She was appointed Associate Professor 
in 1997 and Professor in 2003.  She took part as a programmer, coordinator 
and instructor in in-service training and management seminars in 
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hundreds of public and private sector institutions;  carried out needs 
identification and assessment studies.  She served as the Coordinator 
for the Educational Ethics in the Public Servants Ethics Committee.  She 
has been working as Ankara University In-Service Training Coordinator 
since 2012.  She has published many articles in international and natio-
nal journals. She wrote books and book chapters. She is married with a 
child.

Acun ILICALI

Acun Ilıcalı medya kariyerine 1990'lı yıllarda spor muhabirliği yaparak 
başladı. Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalları için programlar 
ve içerikler üretti. Acun Firarda programı ile 100'den fazla ülke gezerek 
büyük bir başarı yakaladı. Ulaştığı yüksek izlenme oranları ile ülkenin en 
popüler isimlerinden birisi oldu. 2004 yılında kendi yapım şirketi Acun 
Medya'yı kuran Ilıcalı dünyaca tanınan birçok formatın haklarını satın 
alarak Türk izleyicisine uyarladı ve en çok izlenen televizyon kanallarının 
prime time kuşaklarında yayınladı. Acun Medya, 2013 yılında TV8 kanalını 
bünyesine dâhil etti ve kendi prodüksiyonlarıyla TV8’i Türkiye'nin en çok 
izlenen TV kanalına dönüştürdü. Acun Medya; 4 kıtada 10’dan fazla 
ülkede yaptığı prime time ve gündüz kuşağı prodüksiyonlarının yanı 
sıra, kendi formatı olan spor reality şovu Exatlon’u da birçok ülkede 
izleyicisiyle buluşturmaktadır. Acun Ilıcalı 2021 yılında “Türkiye'nin dijital 
platformu” sloganıyla Exxen’i kurdu. Yüzlerce içeriğinin yanı sıra “UEFA 
Avrupa Ligleri”nin 3 sezon boyunca Türkiye'deki yayıncı kuruluşu oldu. 
Ilıcalı, 2020-2021 sezonunda Hollanda’nın Fortuna Sittard takımına 
ortak olarak futbol sektörüne giriş yaptı. 2021 yılında bu ortaklığına son 
vererek İngiltere'den bir futbol takımı alacağını açıkladı ve 2022'de 
İngiltere takımlarından Hull City'i satın aldı. Acun Ilıcalı Variety dergisinin 
“Dünyanın en etkili 500 iş insanı” listesinde 2018’den bu yana 4 defa üst 
üste yer almayı başaran tek Türktür. 

Acun Ilıcalı started his career in media as a sports reporter in the 1990s.  
He produced programs and content for Türkiye's most watched television 
channels.  With the Acun Firarda program, he had great success, by 
traveling to more than 100 countries.  He became one of the most popular 
names in the country with the high ratings he achieved.  Ilıcalı, who 
founded his own production company Acun Medya in 2004, bought the 
rights of many world-renowned formats and adapted them for the 
Turkish audience and broadcast them in the prime time generations of 
the most-watched television channels. Acun Medya incorporated the 
TV8 channel into its structure in 2013 and turned TV8 into Türkiye's the 
most-watched TV channel with its original productions. Acun Medya, in 
addition to its prime time and daytime productions in more than 10 
countries on 4 continents, also brings its own format, the sports reality 
show Exatlon, to its audience in many countries. Acun Ilıcalı founded 
Exxen in 2021 with the slogan of "Türkiye's digital platform". In addition 
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to its hundreds of content, it became the broadcaster of the “UEFA 
European Leagues” in Türkiye for 3 seasons. Ilıcalı entered the football 
industry as a partner of the Dutch Fortuna Sittard team in the 2020-2021 
season. He announced that he would purchase a football club in 
England by ending this partnership in 2021 and bought the English 
team Hull City in 2022. Acun Ilıcalı is the only Turk to be included in list 
of "The 500 most in�uential business people in the world" compiled and 
published by the Variety magazine four times in a row since 2018.

Doç. Dr. Burak KARABEY

2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik 
Eğitimi programından mezun olmuştur. Aynı Anabilim dalında üstün 
yeteneklilerin matematik eğitimi üzerine çalışmasıyla doktora derecesini 
elde etmiştir. Uluslararası düzeyde sosyal girişim, sosyal fayda ve mate-
matik-bilim eğitimi üzerine birçok projede çalışmıştır. MEB, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ve Tübitak işbirliğinde 2017 yılında başlayan ve 2019 
yılında MEB’e teslim edilen, Cumhuriyet tarihinin ilk “Üstün/Özel 
Yetenekliler Öğretim Programının Geliştirilmesi” isimli projede, 1.-12. 
sını�ar düzeyinde Matematik Öğretim Programı’nın geliştirilmesinde 
görev almıştır.  Üstün yetenek, matematik eğitimi, disiplinlerarası eğitim, 
matematiksel sorgulama ve soru yazma üzerine çalışmalar gerçekleştiren 
Karabey, son zamanlarda üstün yeteneklilere yönelik gerçekleştirilen 
STEAM eğitiminde öğretmen yeterliliklerinin belirlenmesi konusunda 
bir Erasmus+ projesinde uzman ve araştırmacı olarak yer almaktadır. 
Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Üstün/Özel 
Yetenekliler Eğitimi Anabilim dalında çalışmalarına devam etmektedir.

Karabey graduated from Dokuz Eylül University, Buca Education Faculty, 
Mathematics Education Program in 2001. He obtained his doctorate 
degree in the same department with his work on mathematics education 
for gifted students. He has worked on many projects on social enterpri-
se, social benefit and mathematics-science education at international 
level. He participated in the development of the Mathematics Curricu-
lum for grades 1-12, in the first project of the history of the Republic, 
titled "Development of the Gifted/Special Talented Curriculum", which 
started in 2017 with the cooperation of the Ministry of National Educati-
on, the Ministry of Industry and Technology and TUBITAK, and was 
delivered to the Ministry of National Education in 2019. Karabey, who 
has been working on giftedness, mathematics education, interdiscipli-
nary education, mathematical inquiry and question writing, has recently 
been involved in an Erasmus+ project on determining teacher compe-
tencies in STEAM education for gifted students as an expert and a 
researcher. He still continues his studies in Dokuz Eylul University, Buca 
Faculty of Education, Department of Gifted Education.
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Müjdat ATAMAN

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde, 
Türkçe Öğretmenliği yan alanı ile yüksek lisans eğitimini de Ankara 
Üniversitesinde Yaratıcı Drama alanında tamamladı. Bilkent Üniversitesi 
Hazırlık Okulunda (BLIS) ve Özel İzmir SEV Okullarında öğretmenlik ve 
yöneticilik yaptı. İstanbul'da Tarabya İngiliz Okulları İlkokul Müdürlüğü 
görevinde bulundu. Çağdaş Drama Derneği İzmir Şubesinin kuruluşunu 
ve başkanlığını yürüttü. Forum Tiyatro, sınıfta yaratıcılık, çocuk yazını, 
alternatif eğitim konuları üzerinde çalışıyor. Eğitim kurumları, sanat 
akademileri, dernekler ya da çeşitli kuruluşların gereksinimlerine yönelik, 
konulu atölyeler gerçekleştiriyor. Eğitimpedia yazarıdır. PEGEM Akademi 
tarafından yayımlanan "Yaratıcı Yazma için Yaratıcı Drama", "Yaratıcı 
Türkçe Dersleri", Elma Yayınevi tarafından yayımlanan "Eğitim Gerçeğimiz", 
"112 Öğretmenliğime Notlar", "Açılın Ben Çocuğum" kitaplarının yazarıdır. 
Koza Yayınlarından çıkan 4. Sınıf Türkçe kitabı yazarlarındandır. "Eğitimde 
Yeni Yaklaşımlar", "Yaşayan Dersler", "Sınıfta Yaratıcılık", "Yaratıcı Dramanın 
Yöntem Olarak Kullanılması" konularında bildiriler sundu ve seminerler 
verdi.

Completed his undergraduate education at Hacettepe University, 
Department of Classroom Teaching, with a minor in Turkish Language 
Teaching. Obtained his master's degree in Creative Drama at Ankara 
University. Worked as a teacher and administrator at Bilkent University 
Preparatory School (BLIS) and Private İzmir SEV Schools. Served as the 
primary school principal of Tarabya British Schools in Istanbul. Founded 
the İzmir Branch of the Contemporary Drama Association and served as 
its Chairman. Continues his studies on Forum Theater, creativity in the 
classroom, children's literature and alternative education. He carries out 
workshops towards the needs of educational institutions, art academies, 
associations or various organizations. He is an Educationpedia author. 
He is the author of the books "Creative Drama for Creative Writing", 
"Creative Turkish Lessons" published by PEGEM Academy, "Education 
Reality" published by Elma Publishing House, "Notes to My 112 
Teaching", "Open Up, I am a Child". He is one of the authors of the 4th 
Grade Turkish language book published by Koza Publishing. He presen-
ted papers and gave seminars on "New Approaches in Education", 
"Living Lessons", "Creativity in the Classroom", "Using Creative Drama as 
a Method".

Dr. Serkan KARAİSMAİLOĞLU  

Lisans eğitimini 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünde 
tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim dalından 
yüksek lisans derecesini 2009 yılında, doktora derecesini ise 2014 yılında 
almış olup halen aynı kurumda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 
Sinirbilim alanında, beyin cinsiyeti ve yapay zeka başta olmak üzere 
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çeşitli konularda çalışmalarına devam etmektedir. 2009 yılında ulusal 
fizyoloji kongresinde en iyi genç araştırmacı ödülünü almıştır. Akademik 
alanda çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri bulunmaktadır. 
“Kadın Beyni Erkek Beyni” adlı kitabı 2015 yılında, "Beyinde Ararken 
Bağırsakta Buldum" adlı kitabı 2017 yılında, nöro-roman olarak tasarlanmış 
MATER serisinin ilk kitabı Pia Mater 2019, Arachnoid Mater 2020 ve son 
kitap Dura Mater 2021 yılında çıkmıştır. Ortapia projesinin kurucusudur.

He completed his undergraduate education in Hacettepe University, 
Department of Biology, in 2005. He received his master's degree from 
Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Physiology, in 
2009 and his doctorate degree in 2014, and is still working as a faculty 
member in the same institution. He continues to work on various subjects 
in the field of neuroscience, especially on gender di�erences in brain 
and artificial intelligence. In 2009, he received the best young researcher 
award at the national physiology congress. He has articles in various 
national and international journals in academia. His books “Female 
Brain, Male Brain”, and "While Searching in the Brain, I Found it in the 
Gut" were published in 2015 and 2017, respectively. Pia Mater, the first 
book in the MATER series designed as a neuro-novel, was released in 
2019; the second book Arachnoid Mater, in 2020; and the latest book, 
Dura Mater, in 2021. He is the founder of the Ortapia project.

Dr. Jale ONUR

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra (1970) sırasıyla M.Ü. 
Eğitim Enstitüsü İngilizce öğretmenliği (1974), İstanbul Üniversitesi 
Alman Filolojisi’ni (1979) bitirdi. Yüksek lisans olarak ABD Vermont SIT’de 
Master: İkinci Dil Edinimi ve Öğretmen Eğitimi (1994), İngiltere Bath 
Üniversitesi’nde Uluslararası Eğitim Doktorasını tamamladı(2008). 
1994-95 ders yılında ABD’de Fulbright Öğretmen Değişimi Programıyla 
öğretmenlik yaptı, 2001 yılında Principals Training Center’dan Uluslararası 
Okul Liderliği Sertifikasını aldı. 24 yıl Koç Özel İlköğretim Okulu ve 
Lisesi’nde görev yaptıktan sonra 2012’de Gn. Müdür Yardımcısı olarak 
emekli oldu. Türkiye Özel Okullar Birliği’nde (TÖZOK) 2012-2019 arasında 
Akademik Danışmanlık yaptı, 2013’ten itibaren IB Türkiye Elçisi olarak 
hizmet etmekte.

2015’ten beri Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Uluslararası 
Bakalorya İleri Liderlik Sertifikalı Eğitim Yönetimi Denetimi Yüksek Lisans 
Programını yürütmekte ve Uluslararası Bakalorya Profesyonel Gelişim 
Çalıştaylarını koordine etmektedir.

After graduating from Üsküdar American Academy for Girls in 1970, she 
received her B.A. degrees from Marmara University, Faculty of Education 
English Language Teaching in 1974 and Istanbul University German 
Philology in 1979, respectively. She completed her Master's Degree in 
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Second Language Acquisition and Teacher Education at Vermont SIT in 
the United States in 1994 and received her Ph.D. in International Education 
from the University of Bath, England, in 2008. She taught in the U.S. as 
part of the Fulbright Teacher Exchange Program in the 1994-95 academic 
year. She received her International School Leadership Certificate from 
the Principals Training Center in 2001. After serving at Koç Private 
Elementary School and High School for 24 years, she retired as Assistant 
General Manager in 2012. She worked as an Academic Consultant at the 
Private Schools Association of Türkiye (TÖZOK) between 2012 and 2019, 
and has been serving as the IB Türkiye Ambassador since 2013. Since 
2015, she has been running the Education Management and Supervisi-
on Master's Program with IB Advanced Certificate in Leadership Research 
at the Faculty of Education at Maltepe University and coordinates the 
organization of International Baccalaureate Professional Development 
Workshops.

Prof. Dr. Eren CEYLAN

Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi’nde tamamlayan Prof. Dr. Eren CEYLAN, doktora sonrası 
araştırmalarına Indiana Üniversitesi’nde devam etti. ABD' de bulunduğu 
süre içinde, Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi'nin (National Centre of 
Educational Statistics) düzenlediği çalışmalarda araştırmacı olarak 
bulundu. Türkiye’nin de katılmış olduğu ve OECD’nin düzenlemiş 
olduğu birçok uluslararası geniş ölçekli çalışmanın yürütülmesinde Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın danışman akademisyeni olarak görev aldı. Ayrıca, 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Eğitim İhtisas Komitesi Üyesidir.  
OECD’nin ve IEA’nın düzenlemiş olduğu PISA, TIMSS ve TALIS gibi ulusla-
rarası geniş ölçekli çalışmalarla ilgili birçok ulusal ve uluslararası bilimsel 
makale, kitap ve raporu bulunmaktadır. ODTÜ Teknokent’ de bulunan 
SEBİT Eğitim ve Teknoloji AŞ’ de ARGE çalışmaları kapsamında Araştır-
macı Akademisyen olarak çalışmalarına devam etmektedir. Uluslararası 
Geniş Ölçekli Çalışmalar, Fen Bilimleri Eğitimi ve STEM Eğitimi alanların-
da akademik çalışmalarını sürdürmektedir.  Halen Ankara Üniversitesi, 
Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Having completed his master's and doctorate studies at the Middle East 
Technical University, Faculty of Education, Prof. Dr. Eren CEYLAN conti-
nued his postdoctoral research at Indiana University. During his time in 
the USA, he was a researcher in studies organized by the National 
Center of Educational Statistics. He worked as a consultant academician 
of the Ministry of National Education in the conduct of many international 
large-scale studies organized by the OECD, in which Türkiye also partici-
pated. He is also a member of the UNESCO Turkish National Commission, 
Education Specialization Committee. He has many national and interna-
tional scientific articles, books and reports on international large-scale 
studies such as PISA, TIMSS and TALIS organized by OECD and IEA. He 
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continues to work as a Research Academician within the scope of R&D 
studies at SEBİT Education and Technology Inc. in METU Teknokent. He 
continues his academic studies in the fields of International Large-Scale 
Studies, Science Education and STEM Education. He is currently working 
as a lecturer at Ankara University, Faculty of Educational Sciences.
 
Doç. Dr. Armağan ATEŞKAN

Armağan Ateşkan, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden gıda mühendisi 
olarak mezun olmuş ve alanında üç sene çalışmıştır. 2000 yılında Bilkent 
Üniversitesi’nin açmış olduğu burslu Biyoloji öğretmenliği yüksek 
lisansına başlamış ve 2002 yılında bitirmiştir. 2008 yılında Doktorasını 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi alanında tamamlamıştır. 2002-2004 yılları arasında hem Bilkent 
Üniversite Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde ders vermiş hem de Özel 
Bilkent Lisesi’nde biyoloji öğretmenliği yapmıştır. 2004-2009 yılları 
arasında Bilkent Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya 
devam etmiş, 2009-2012 yılları arasında Belçika’da uluslararası Amerikan 
okulunda yarı zamanlı eğitim teknoloğu olarak çalışmıştır. 2012 yılında 
tekrar Bilkent Üniversitesi’ne dönmüştür. Halen aynı bölümde öğretim 
üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Birçok ulusal ve uluslararası yayınlara, konferanslara, eğitimlere katkıda 
bulunmuş ve projelerde görev almıştır. Uluslararası eğitim, eğitim prog-
ramları ve öğretim sürdürülebilirlik için eğitim, çevre eğitimi, bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin eğitimde kullanılması, bilişimsel düşünme 
araştırma yaptığı alanlardır.

Armağan Ateşkan graduated from Istanbul Technical University as a 
food engineer and worked in her field for three years. In 2000, she 
started her master's degree in Biology Teaching (on full-tuition scholarship) 
from Bilkent University and graduated in 2002. She completed her Ph.D. 
in 2008 in the field of Computer Education and Instructional Techno-
logies at Middle East Technical University. Between 2002 and 2004, she 
taught both at Bilkent University, Graduate School of Education and at 
Private Bilkent High School as a biology teacher. She continued to work 
as a lecturer at Bilkent University between 2004-2009, and worked as a 
part-time educational technologist at International American school in 
Belgium, between 2009-2012. She returned to Bilkent University in 
2012. She still continues to work as a lecturer in the same department. 
She contributed to many national and international publications, confe-
rences, trainings and took part in projects. International education, 
education programs and education for sustainability, environmental 
education, the use of information and communication technologies in 
education, scientific thinking are her research areas.
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Ömer İNAN

1974 yılında Ankara’ da doğdu,  İlk Orta ve Lise Eğitimini Afyonkarahi-
sar’da lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakülte-
sinde tamamladı. Öğretmenlik mesleğine 1997 yılında muhasebe 
finansman öğretmeni olarak Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde göreve 
başlamıştır. 1997-2005 Tarihleri arasında Afyonkarahisar,  Ankara Merkez 
ve ilçelerinde muhtelif okullarda muhasebe finansman öğretmenliği,  
2005-2012 yıllarında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretim Materyal-
lerini Geliştirme İnceleme Merkezinde, inceleme komisyonlarında,  
Komisyon Üyesi, Komisyon Başkanı ve Döner Sermaye İşletmesinden 
sorumlu Teknik Müdür Yardımcılığı, 2012-2018 MEB İnsan Kaynakları 
Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı, 2018-2020 MEB Bakan Özel 
Kalem Müdürlüğü, 2020-2021 MEB Personel Genel Müdürlüğü, 
2021-2022 MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevlerini yapmıştır. 
Şubat 2022 tarihinden itibaren MEB Özel Öğretim Kurumları Genel 
Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

He was born in Ankara in 1974. He completed his primary, secondary 
and high school education in Afyonkarahisar and his undergraduate 
education at Gazi University, Faculty of Commerce and Tourism Education.  

He started his teaching career in Sandıklı district of Afyonkarahisar in 
1997 as an accounting and finance teacher.

Between 1997-2005, he taught accounting and finance at various 
schools in Afyonkarahisar, centrum of Ankara and its districts,Between 
2005 and 2012, he worked as a Commissioner, Chairman of the Commission 
and Technical Assistant Manager responsible for Revolving Fund Mana-
gement in the Inspection Commissions of the Educational Materials 
Development Investigation Center of the Board of Education.

In addition to these, he served as the Head of Department in the 
Ministry of National Education Directorate General for Human Resources 
in 2012-2018, the Ministry of National Education's O�ice of Private 
Secretary in 2018-2020, the Directorate General for Personnel in 
2020-2021, and the General Manager of Legal Services in 2021-2022.

He has been working as the General Manager of Private Education 
Institutions of the Ministry of Education since February 2022. He is 
married and has two children.

Burcu Meltem ARIK

ODTÜ Kimya Bölümü'nden çevre ve endüstriyel kimya alanına yoğunla-
şarak mezun oldu. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel 
İncelemeler'de iklim değişikliği eğitimi alanında tamamladı. Üniversitede 
kuş gözlemcisi oldu, Türkiye’yi köşe bucak gezdi, okullarda anlatılmayan 
Anadolu doğası ve kültürü ile tanıştı. Öğrenciyken başlayan ve çevre/doğa 
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eğitiminden sürdürülebilirlik eğitimine evrilen sivil toplumu deneyimledi. 
Sürdürülebilirlik için eğitim perspektifinde beden-zihin, doğa-kültür, 
insan-insan olmayan, öğretmen-öğrenci, okul-ev benzeri ikiliklerin 
büküldüğü çatlakları araştırıyor. IUCN Eğitim ve İletişim Komisyonu 
üyesi, Network of Education Policy Centers Yönetim Kurulu Üyesi, Roots 
& Shoots Türkiye Yönetim Kurulu üyesi, Avrupa Konseyi'nin Gençler için 
Sürdürülebilirlik ile Akdeniz-Mozaik kitaplarının ortak yazarı, Doğa 
Oyunları Evi kurucu ortağı. 2017 itibariyle ERG’ye, Eğitim Gözlemevi 
Koordinatörü‘lüğü yapmakta.

Graduated from METU Department of Chemistry, concentrating on 
environmental and industrial chemistry. Completed her master's degree 
in the field of climate change education at Istanbul Bilgi University, Cultural 
Studies Program. She became a bird watcher at the university, traveled 
all over Türkiye, and met the Anatolian nature and culture that is not 
taught in schools. Her civil society experience began when she was a 
student and evolved from environmental/nature education to sustainability 
education over time. She explores the fissures where dualities of 
body-mind, nature-culture, human-non-human, teacher-student, school- 
home-like through sustainability perspective. She is a member of the IUCN 
Education and Communication Commission, a member of the Network 
of Education Policy Centers Board of Directors, a member of the Roots & 
Shoots Türkiye Board, the co-author of the Council of Europe's Sustaina-
bility for Youth and Mediterranean- Mosaic books, and founding partner 
of the Nature Games House. As of 2017, she is the Education Observa-
tory Coordinator of ERG.

Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN

Prof. Dr. Mustafa Özcan 1968’de Mersin İlköğretmen Okulu’ndan mezun 
oldu. Dört yıl ilkokul öğretmenliği yaptı. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü 
Eğitim Bölümü’nden 1975’te mezun oldu. Öğretmen okulu öğretmeni, 
milli eğitim müdür yardımcısı, rehberlik merkezi eğitim uzmanı ve 
eğitim enstitüsü öğretmen ve yöneticisi olarak çalıştı. 1981’de Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Lisans ve Yüksek Lisansını 
tamamladı. Aynı üniversitede 1982’de doktora’ya başladı ve araştırma 
görevlisi oldu. 1988’de doktora çalışmasına devam etmek üzere Amerika’da 
the University Iowa’da eğitime başladı. Doktora tezinde öğretmen 
performansının artırılmasına ilişkin bir teori (Improving Teacher Perfor-
mance) geliştirdi. 1992’de Clarke University Eğitim Fakültesi’nde öğretim 
üyesi oldu. 2000 yılında Rhode Island College Eğitim Bölümüne öğretim 
üyesi olarak geçti. Amerika’da toplam 22 yıl öğretim üyesi olarak çalıştıktan 
sonra Türkiye’ye döndü. Bir süre Gazi Üniversitesi’nde çalıştı. TED Üniver-
sitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversite-
si’nde öğretmen eğitimi alanında danışmanlık yaptı, raporlar hazırladı. 
Uzmanlık alanları OKULDA ÜNİVERSİTE (Bir Öğretmen Eğitimi Modeli), 
DERSDEM (Dersleri ve Değerleri Deneyimle Öğrenme Modeli) ve ÇOK 
KÜLTÜRLÜ TOPLUMDA EĞİTİM’dir (Multicultural Education). Öğretmen
eğitimi alanındaki ilk kitabı Bilgi Çağında Öğretmen 2011’de TED yayınlarından
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çıktı. Aynı alandaki ikinci kitabı Okulda Üniversite: Türkiye’de Öğretmen 
Eğitimini Yeniden Yapılandırmak İçin Bir Model Önerisi 2013’te TÜSİAD 
tarafından yayınlandı. Mayıs 2014’ten bu yana MEF  Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta ve geliştirmiş olduğu OKULDA 
ÜNİVERSİTE ve DERSDEM modellerini burada uygulamaktadır. Yurt 
içinde ve yurt dışında bir çok konferansa davetli konuşmacı olarak 
katıldı, bildiriler sundu ve makaleler yayınladı.

Prof. Dr. Mustafa Özcan graduated from Mersin Teacher Training School 
in 1968. He taught in a primary school for four years. He graduated from 
İstanbul Atatürk Institute for Educational Sciences, Department of 
Education in 1975. He worked as a teacher in a teacher training school, 
as a vice principal, as an  education specialist at a guidance center, and 
both as a teacher and a manager at an institute of education. He comp-
leted his undergraduate and graduate studies at Ankara University, 
Faculty of Educational Sciences, in 1981. He started his doctorate at the 
same university in 1982 and became a research assistant. In 1988, he 
moved to the US, to University of Iowa, to continue his doctoral studies. 
In his doctoral thesis, he developed a theory on improving teacher 
performance. In 1992, he became a faculty member at the Clarke 
University, Faculty of Education. In 2000, he transferred to the Rhode 
Island College Department of Education as a faculty member. He returned 
to Turkey after working as a lecturer in the United States for a total of 22 
years. He worked at Gazi University for a while. He served as a consultant 
in the field of teacher education at TED University, Bahçeşehir University 
and Burdur Mehmet Akif Ersoy University, preparing reports. His areas of 
expertise are UNIVERSITY WITHIN SCHOOL (A Teacher Education 
Model), DERSDEM (A Model of Learning Lessons and Values Through 
Experience) and EDUCATION IN A MULTICULTURAL SOCIETY (on Multi-
cultural Education). His first book, Teacher in the Information Age, was 
published by TED Publications, in 2011. His second book, University at 
School: A Model Proposal for Restructuring Teacher Education in Turkey, 
was published by TÜSİAD in 2013. He has been working as the Dean of 
the Faculty of Education at MEF University since May 2014 and has been 
implementing the UNIVERSITY WITHIN SCHOOL and DERSDEM models 
he has developed here. He participated in many conferences at home 
and abroad as an invited speaker, presented papers and published 
articles.

Doç. Dr. Yavuz SAMUR

Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Bölümü bölüm başkanı ve aynı zamanda dekan 
yardımcısı olan Doç. Dr. Yavuz Samur, Fulbright bursu ile Amerika'nın 
Virginia Tech Üniversitesi'nde Öğrenme Bilimleri ve Teknoloji – Eğitim 
Programları ve Öğretim (Learning Sciences and Technologies – Curriculum 
and Instruction) alanında doktora ünvanını almıştır. Aynı zamanda, 
Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri (TR/EN, Tezli/Projeli), Yüksek 
Lisans ve Doktora program koordinatörüdür ve Yenilikçi Eğitim Geliştirme 
ve Araştırma Merkezi’nin (YEGAM) de başkanlığını yapmaktadır.
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Araştırma ilgileri arasında eğitimde ve öğretimde teknoloji kullanımı, 
dijital eğitsel oyunların kullanılması, eğitimde oyunlaştırma (gamification), 
eğitsel oyun tasarımı, dijital oyun tasarımı, çoklu ortam tasarımı, çocukların 
teknoloji kullanımı, teknoloji/sosyal medya/oyun bağımlılığı ve oyun 
temelli öğrenme gibi konular yer almaktadır. Bahsi geçen alanlarda 20’den 
fazla yazarı olduğu kitabı 100binden fazla basılmış olup uluslararası hakemli 
dergilerde 15’ten fazla indeksli yayını 500’den fazla atıf almıştır. Dr. 
Samur Eğitim Teknolojileri alanında 70’ten fazla uzman ve doktora da 
tez danışmanlığı yapmıştır.

Dr. Samur aynı zamanda öğrenciler için fiziksel, kutu ve dijital eğitsel 
oyunlar da tasarlamaktadır ve bu alanda oyunlar üreten Uğur Games 
şirketinin kurucu ortaklarındandır. Lisans, yüksek lisans ve doktora düze-
yinde “Eğitim Teknolojileri”, "Öğretim Tasarımı" (Dijital) Oyun Temelli 
Öğrenme", “Eğitimde Oyunlaştırma”, “Çocuk ve Medya", “Eğitimde Bilgi 
ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı" ve “Çoklu Ortam Tasarımı" gibi 
dersler vermektedir. 

Dr. Samur, bunun haricinde devlet destekli ve kurumsal eğitsel oyun 
projelerinde, eğitsel dijital içerik ve yazılım/oyun tasarlama projelerinde 
yer almaktadır. Birçok resmi ve özel kuruma ve şirketlere bu konularda 
danışmanlık vermektedir.

Dr. Samur, graduated from Instructional Design and Technology, 
Department of Learning Sciences and Technologies at Virginia Tech with 
the Fulbright Scholarship, works as an Associate Professor at Bahçeşehir 
University, Faculty of Educational Sciences in the department of 
Computer Education and Instructional Technology (CEIT), he is vice 
dean of Faculty of Educational Sciences and also head of the CEIT 
department. He is the coordinator of Educational Technology (TR/EN, 
Thesis/Project) master’s and doctoral programmes. He is also the presi-
dent of YEGAM.

His research interests are on using educational games for learning and 
instruction, gamification in education, educational game design, digital 
game design, multimedia design, technology/social media/game addiction 
and (digital) game based learning. 

His books, of which he has more than 20 in the mentioned fields, have 
been published more than 100 thousand, and more than 15 indexed 
publications in international refereed journals have received more than 
500 citations. Dr. Samur has supervised more than 70 master and doctoral 
dissertations in the field of Educational Technologies. He also designs 
physical, board and digital educational games for students and he is the 
co-owner of a company producing digital educational games titled as 
Ugur Games. 
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He teaches courses such as “Educational Technology”, “Instructional 
Design”, “Multimedia Design and Production in Education”, “(Digital) 
Game-based Learning”, “Gamification in Education”, “Child and Media”, 
“Information and Communication Technologies in Education” at 
undergraduate, master and doctoral levels. 

Dr. Samur also leads in government and company funded educational 
game projects, educational digital content and software/game design 
and development projects. He has been giving consultancy to many 
government and private companies and institutions.

Sevinç ATABAY

Sevinç Atabay, çalışma hayatına İngilizce öğretmeni olarak 1980 yılında 
MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nda başladı. TTK’da pek çok alanda çalıştı. 
1991 ABD Chicago Eğitim Ataşesi oldu, 2000-2006 arası Avrupa Birliğinin 
Eğitim, Bilim-Araştırma ve Gençlik Koordinatörüydü. 2006 yılında tüm 
kamu hizmetlerinden emekli olarak 2006-2021 yılları arasında TED 
Okulları Genel müdürlüğü görevinde bulundu. Eğitim-Öğretim ve AB 
Eğitim Politikaları konularında kitapları (AB Eğitim Programları, Comeni-
us-Okul Eğitimi, 6. Çerçeve Programı Türkiye’ye Ne Getirir? AB'ye Giriş 
Sürecinde Eğitim, AB Eğitim Politikaları) ve yayınlanmış makaleleri  
(Genç Kuşakları Anlamak,  Mekan ve Mimarinin Eğitimde Başarıya Etkisi, 
Oyun ve Öğrenme, Eğitimde İnovasyon, Hibrit İnsan’a Doğru, Öğrenme 
Çevikliği, Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a)  bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk 
annesidir.

Sevinç Atabay started her career as an English teacher at the Ministry of 
Education, Board of Education in 1980. She worked in many areas at 
BoE. In 1991, she was appointed as the Education Attaché in Chicago, 
US; and served as the Education, Science-Research and Youth Coordinator of 
the European Union between 2000-2006. She retired from all of her 
public services in 2006 and served as the General Manager of TED Scho-
ols between 2006-2021. Atabay has books on Education-Training and 
EU Education Policies (EU Education Programs, Comenius-School 
Education, What Will the 6th Framework Program Bring to Turkey? 
Education in the EU Accession Process, EU Education Policies) and 
published articles (Understanding Young Generations, The E�ect of 
Environment and Architecture on Success in Education, Game and 
Learning, Innovation in Education, Towards Hybrid People, Learning 
Agility, From Industry 4.0 to Society 5.0). She is married and the mother 
of one child.
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Prof. Dr. Ebru OĞUZ CANOL

Dr. Oğuz, 1998 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans 
ve doktora eğitimini aynı alanda ve aynı üniversitede tamamladı. 2004 
yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri 
Bölümü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması Anabilim 
Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2009 yılında 
yardımcı doçent, 2013 yılında doçent ve 2020 yılında profesör olan 
Oğuz Canol, halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde anabilim dalı ve bölüm başkanlığı 
görevini sürdürmektedir. Oğuz Canol, 2012 yılında Linköping Üniversi-
tesinde 3 ay, 2016 yılında ise Northern Arizona Üniversitesinde 6 ay 
misafir araştırmacı olarak bulundu, bu süreçte değer eğitimi ve sosyal 
adalet konularında uluslararası araştırmalar yaptı. Yazarın editörlüğünü 
yaptığı dört kitabı vardır. Uluslararası ve ulusal birçok dergide yayını ve 
hakemliği bulunan yazarın çalışma alanları arasında sınıf yönetimi, 
çatışma yönetimi, okul kültürü ve iklimi, liderlik ve sosyal adalet gibi 
konular yer almaktadır.

Dr. Oğuz graduated from Ankara University, Faculty of Educational 
Sciences, Department of Educational Management and Planning in 
1998. She received her Master's and Doctorate degrees in the same field 
and at the same university. In 2004, she started to work as a Research 
Assistant at Ondokuz Mayıs University, Faculty of Education, Depart-
ment of Educational Sciences, Educational Administration, Inspection, 
Economy and Planning. Oğuz Canol, who became an Assistant Professor 
in 2009, an Associate Professor in 2013, and a Professor in 2020, is still 
working as the Head and Chair of the Department at Mimar Sinan Fine 
Arts University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Educational 
Sciences. Oğuz Canol was a visiting researcher at Linköping University 
for 3 months in 2012 and for 6 months at Northern Arizona University in 
2016, during which she conducted international research on values 
education and social justice. As an author, she edited four books, as well 
as having publications and holding positions as a referee in many 
international and national journals. Among her research areas are 
classroom management, con�ict management, school culture and 
climate, leadership and social justice. 

Av. Esma GÜLBENK

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1990 yılında mezun olan Av. 
Esma Gülbenk, adli hakimlik stajının ardından 1996 yılına kadar hakim 
olarak görev yapmıştır. Sonrasında Ankara Barosu’na kayıtlı olarak 
avukatlık faaliyetlerine başlamış ve serbest olarak avukatlık faaliyetini 
yürütmüştür. 2014 yılından beri Gülbenk Danışmanlık Eğitim A.Ş. ve 
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2020 yılından itibaren de kurucusu olduğu Gülbenk & Kavlakoğlu Hukuk 
Bürosu çatısı altında çalışmalarına devam etmektedir.

After graduating from Ankara University, Faculty of Law in 1990, Atty. 
Esma Gülbenk worked as a judge until 1996, after her judicial internship. 
Afterwards, she started her attorneyship as registered to Ankara Bar 
Association and carried out her freelance practices of law. She has been 
working under the umbrella of Gülbenk Consultancy & Education since 
2014 and Gülbenk & Kavlakoğlu Law Firm, which she founded, since 
2020.

SMMM Lütfi GÜLBENK 

1987 yılında muhasebe ve mali müşavirlik mesleğine adım atan ve 
S.M.M.M. olarak faaliyetlerine devam eden Lütfi Gülbenk 1996 yılından 
günümüze kadar kendi mali müşavirlik ofisinde çalışmalarına devam 
etmiştir. S.M.M.M. Lütfi Gülbenk, 30 yılı aşkın meslek bilgi birimi ile hem 
mali müşavirlik mesleğini devam ettirmekte hem de Gülbenk Danış-
manlık Eğitim A.Ş. çatısı altında çalışanların iş dünyasına ait sorunlar 
çerçevesinde şirketlere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Gülbenk 
Danışmanlık Eğitim A.Ş. Türkiye’de özel okullar mevzuatı alanında danışman 
kadrosu ile birlikte hizmet üreten en kapsamlı firmadır.

Having stepped into the accounting and financial advisory profession in 
1987 and worked as Certified Public Accountant, Lütfi Gülbenk has been 
working in his own public accountant o�ice since 1996. CPA Lütfi 
Gülbenk, with his 30 years of know-how, continues his profession as a 
public accountant as well as providing consultancy services to companies 
regarding issues within the scope of business world, under the umbrella 
of Gülbenk Danışmanlık Eğitim A. Ş. (Gülbenk Consultancy & Education 
Inc.). It is the most comprehensive company that produces services with 
its consultant sta� expert in the field of private schools legislation in 
Turkey.

Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN

Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Gazi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. ABD’de 
Columbia Üniversitesi’nde master ve doktora yaptı. 1992 yılı sonunda 
yurda döndü ve İstanbul Üniversitesinde göreve başladı. Çok sayıda 
kitabı ve makalesi bulunan Prof. İrfan Erdoğan’ın 1995 yılında Türk 
eğitim sistemi hakkında yapmış olduğu bir değerlendirme Milliyet 
Gazetesinin Örsan Öymen adına düzenlediği bir yarışmada ödüllendirildi. 
Üniversitedeki görevine devam ettiği sırada, 12 Mayıs 2006 tarihinde 
Talim ve Terbiye Kurulu başkanlığına atandı. Görev yaptığı dönem 
boyunca, eğitimle ilgili birçok çalışmaya imza attı.  Avrupa Konseyi 
çalışmalarında ve 2007’de Londra’da yapılan Bologna Toplantılarında 
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Türkiye’yi temsil etti.  İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nde uzun yıllar 
görev yapan Prof. Dr. İrfan Erdoğan 3 Mart 2022 tarihinde Boğaziçi 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığına atandı. Evli ve bir çocuk babası 
olan Prof. İrfan Erdoğan, Türkiye Özel Okullar Derneği’nin Yüksek İstişare 
Kurulu üyesidir.

Prof. Dr. İrfan Erdogan graduated from Gazi University, Faculty of Education. 
He earned his Master’s and Doctorate degrees from Columbia University 
in the US. In 1992, he returned back to his home country and started to 
work at İstanbul University. An evaluation on the Turkish education 
system written by İrfan Erdogan, who has many books and articles 
published, was awarded in a competition organized by Milliyet newspaper 
in memory of Örsan Öymen. While continuing his duty at the university, 
he was appointed as the chairman of the Board of Education on May 12, 
2006. During his tenure, he carried out many studies related to education. 
He represented Türkiye during the European Council studies and at the 
Bologna Process meetings held in London in 2007. Having worked at 
Istanbul Cerrahpaşa University for many years, Prof. Dr. İrfan Erdoğan 
was appointed as the Dean of Boğaziçi University, Faculty of Education 
on March 3, 2022. Married and father of a child, Prof. İrfan Erdoğan is a 
member of the High Advisory Board of the Private Schools Association 
of Türkiye.
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