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İstanbul Eğitim Zirvesi, Türkiye Maarif Vakfı tarafından ‘Eğitimde Yeni Eğilimler ve Dönüşüm’ 
temasıyla 25-26 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenecektir. Gelecek yıllarda farklı temalarla 
düzenlenmesi planlanan zirvenin ilki ‘Eğitimde Yeni Eğilimler ve Dönüşüm’ gündemiyle 
gerçekleştirilecektir. 

İstanbul Eğitim Zirvesi, eğitim alanında uluslararası etkinlik ve çalışmalarıyla öne çıkan kişi 
ve kurumların buluşma noktası olmayı amaçlayan, eğitime ilişkin gelecek perspektiflerinin, 
kuramsal yaklaşımların ve uygulamaların tartışılacağı uluslararası bir platformdur. Dünyanın 
dört bir yanında eğitim sektöründe yaşanan gelişmeleri kapsayan ve farklı ülkelerden 
deneyimlerin paylaşılmasına olanak tanıyan küresel bir çerçeve oluşturulacaktır. 

Zirve boyunca farklı zeminlerde tartışma ve öğrenme fırsatları olacaktır. Zirvenin Üst Düzey 
oturumunda, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ve farklı ülke 
eğitim bakanlarının katılımlarıyla ‘Eğitimde Yeni Eğilimler’ konusu müzakere edilecektir. 
Takip eden altı panel, eğitim eğilimleri ve dönüşümüne ilişkin genel temanın farklı yönlerini 
tartışmak üzere dünyanın öden gelen girişimcilerini, akademisyenlerini ve alan uzmanlarını 
ağırlayacaktır. Panellerde, Dijitalleşmenin Eğitime Etkisi, Müfredatın Uluslararasılaştırılması, 
Eğitimin Geleceği, Eğitimin Yeniden Tasarlanması, Eğitim ve Toplumsal Adalet, Eğitim ve 
Kalkınma konuları tartışılacaktır. Ayrıca çeşitli ülkelerdeki Maarif Okullarından derlenen 
‘Eğitimde İyi Örnekler’ videoları sanal sergi olarak paylaşılacak ve eğitimdeki yeniliklerin takip 
edildiği içerikler sunulacaktır. 

İstanbul Eğitim Zirvesi’nin açılış konuşmaları, teşrifleriyle zirveyi onurlandıracak olan Türkiye 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Sayın Prof. Dr. 
Birol Akgün tarafından yapılacaktır.

EĞİTİMDE  
YENİ EĞİLİMLER VE DÖNÜŞÜM
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25 KASIM 2021

26 KASIM 2021

13:00 - 13:30 TSİ Onur Konuğu 
 Zirve Konuşması
 Açılış Konuşması

14:00 - 15:00 TSİ  ÜST DÜZEY OTURUM: EĞİTİMDE YENİ EĞİLİMLER

15:30 - 17:00 TSİ PANEL 1: EĞİTİMİN GELECEĞİ

17:30 - 19:00 TSİ PANEL 2: MÜFREDATIN ULUSLARARASILAŞTIRILMASI

19:30 - 21:00 TSİ PANEL 3: DİJİTALLEŞMENİN EĞİTİME ETKİSİ

15:30 - 17:00 TSİ PANEL 4: EĞİTİM VE KALKINMA

17:30 - 19:00 TSİ PANEL 5: EĞİTİMİN YENİDEN MODELLENMESİ

19:30 - 21:00 TSİ PANEL 6: EĞİTİM VE TOPLUMSAL ADALET

 Eğitimde İyi Örnekler

 Eğitimde Yenilikler 

 Kapanış ve Değerlendirme Konuşması 



RECEP TAYYİP ERDOĞAN 
TÜRKIYE CUMHURIYETI CUMHURBAŞKANI

ONUR KONUĞU

MAHMUT ÖZER
MILLI EĞITIM BAKANI, 
TÜRKIYE CUMHURIYETI

ZIRVE KONUŞMASI

BİROL AKGÜN
TÜRKIYE MAARIF VAKFI BAŞKANI

AÇILIŞ KONUŞMASI

25 Kasım 2021, Perşembe
10.00 - 10.30 TSİ

DÖNÜŞÜM

EĞİTİMDE
YENİ EĞİLİMLER VE



Üst düzey oturum, eğitim bakanları ve uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilecek ve toplantıda 
dünyada ortaya çıkan yeni eğitim eğilimleri tartışılacaktır.

İnsanlık tarihi kadar kadim olan eğitimin en temel amacı; öğrencilerin bilgi, değer ve beceri 
kazanımlarını desteklemek; düşünce, duygu ve davranış açısından daha iyiye ulaşmasına katkı 
sağlamaktır. Dünyanın sürdürülebilir geleceği nitelikli ‘eğitim sistemleri’ ve ‘eğitimli bireylerin’ 
varlığıyla doğru orantılıdır. 

Yaşadığımız çağda var olan eğitim paradigmalarında değişimler meydana gelmiş ve bu 
değişimler sonucunda eğitimle ilgili yeni tanımlar ve kavramlar hayatımıza girmiştir. 21. yy. 
becerileri ‘Öğrenme ve Yenilik’, ‘Dijital Okuryazarlık’, ‘Yaşam ve Kariyer Becerileri’ başlıkları 
çerçevesinde üç grupta toplanmıştır. Eğitim öğretim süreçlerinin de bu paradigmaları 
destekleyecek şekilde dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu oturumda, dijitalleşme çağında 
devam eden bu değişim ve yeniliklerin bireyler, toplumlar ve eğitim sistemleri üzerindeki 
etkileri tartışılacaktır.

Tartışma Temaları

�	21. yüzyılda eğitim alanında yaşanan önemli gelişmeler nelerdir?

�	Eğitimdeki gelişmelerin toplumlar üzerindeki sosyal, kültürel ve ekonomik etkilerini nasıl 
değerlendirebiliriz?

�	Eğitim geçmişte nasıldı ve eğitimde yeni eğilimler göz önünde bulundurulduğunda 
gelecekte bizleri neler bekliyor?

�	Yaşanan küresel salgın sürecinin eğitimdeki yeniliklere etkisini nasıl yorumlayabiliriz; bu 
sürecin uzun vadedeki sonuçları neler olabilir?
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25 Kasım 2021, Perşembe
14.00 - 15.00 TSİ

EĞİTİMDE YENİ EĞİLİMLER
ÜST DÜZEY OTURUM

MAHMUT ÖZER 
MILLI EĞITIM BAKANI, 
TÜRKIYE CUMHURIYETI

BUTHAINA BINT ALI 
AL JABR AL NUAIMI

EĞITIM VE YÜKSEK ÖĞRETIM BAKANI, 
KATAR DEVLETI

EVIS KUSHI
EĞITIM, SPOR VE GENÇLIK BAKANI, 

ARNAVUTLUK CUMHURIYETI

MAMOUDOU DJIBO
YÜKSEK ÖĞRETIM BAKANI, 

NIJER CUMHURIYETI



Her geçen gün değişmekte ve gelişmekte olan dünyada dönüşümün en hızlı yaşandığı 
alanlardan biri de eğitimdir. Gelişen teknolojik imkânlar ve bilimsel gelişmeler, eğitimde 
dijitalleşmeyi ve yenilikçi bir yaklaşımı gerekli kılmıştır. Özellikle, Covid-19 küresel salgını, 
eğitime küresel boyutta farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Bu oturumda, gelecekteki 
eğitime dair yeni yaklaşımlar değerlendirilecek ve öğrencilerin dijital okuryazarlık becerilerini 
edinmeleri, gerçek yaşam deneyimleri kazanmaları; bilgiyi uygulama, ürün ve projeler 
oluşturma, sınavların ve sertifikasyon süreçlerinin değişmesi gibi konular çerçevesinde 
eğitimin geleceği tartışılacaktır.

 
Tartışma Temaları

�	Teknoloji, geleceğin eğitimine nasıl şekil verecek? Öğrenciler, bu eğitimsel dönüşüme 
nasıl cevap verecekler? 

�	Günümüzde ‘Uyarlanabilir Öğrenme’ (Adaptive Learning) ortamları ile öğrencinin 
istidadına uygun eğitim vermekte yapay zekanın rolü nedir? 

�	Eğitim geçmişte nasıldı ve gelecekte nasıl olacak? Gelecek zamanı yakalamak için neye 
ihtiyacımız var? 

�	Bütünsel eğitimin başarılı olması için eğitim öğretim faaliyetlerinde neleri dikkate almak 
gerekir? 

�	Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi için yapılması gereken rehberlik faaliyetleri nasıl 
olmalıdır? 

�	Okul dışı eğitim ve okulsuz toplum tartışmaları ekseninde geleneksel eğitim sistemi 
gelecekte nasıl bir forma bürünecek.

PANEL1
EĞİTİMİN 
GELECEĞİ



25 Kasım 2021, Perşembe 
15.30 - 17.00 TSİ

EĞİTİMİN GELECEĞİ
PANEL 1

MAARİF HİKAYELERİ 

ÖĞRENCİLERİN VİZYONU

ANDREAS 
SCHLEICHER
EĞITIM VE BECERILER 

BAŞKANLIĞI DIREKTÖRÜ, OECD

Andreas Schleicher, OECD’de Eğitim ve Beceri 
Başkanlığı direktörüdür. Farklı ulus ve kültürler-
den politika yapıcılar, araştırmacılar ve eğitim-
ciler için eğitim politikaları ve uygulamalarına 
yenilik getirmek ve onları dönüştürmek için baş-
lattığı küresel bir platform olan PISA’yı denetle-
mektedir. 20 yılı aşkın süredir bakanlarla ve dün-
ya çapında eğitim liderleri ile eğitimde kaliteyi ve 
eşitliği geliştirmek için çalışmaktadır. OECD’ye 
katılmadan önce Uluslararası Eğitim Başarısı 
Kuruluşu’nda analiz direktörlüğü yapmıştır. Al-
manya’da Fizik okumuş ve Avustralya’da Mate-
matik ve İstatistik bölümünden mezun olmuştur. 
Federal Almanya Cumhuriyeti’nin ilk cumhur-
başkanı adına “Örnek demokratik katılım” için 
verilen “Theodor Heuss” ödülü de dahil olmak 
üzere çok sayıda onur ve ödülün sahibidir. Hei-
delberg Üniversitesi’nde fahri doktora unvanına 
sahiptir.

Selçuk R. Şirin, New York Üniversitesi’nde Uy-
gulamalı Psikoloji Profesörüdür. Şirin, marjinal-
leşmiş çocukların yaşamlarını araştırmakta ve 
uzmanların çocukların eğitim ve zihinsel sağlık 
ihtiyaçlarına daha iyi hizmet etme yeteneklerini 
artırmanın yollarını çalışmaktadır. Boston Colle-
ge ve New York Üniversitesi tarafından ‘Teaching 
Excellence Awards’, göçmen çocuklar üzerine 
yaptığı çalışmalarla Çocuk Gelişimi Vakfı tara-
fından ‘Young Scholar Award’ ve Amerikan Eği-
tim Araştırmaları Derneği tarafından eğitimde 
yayınlanan seçkin bir makalenin tanınmasıyla 
‘Review of Research Award’ ödüllerine layık 
görülmüştür. Ayrıca, mülteci çocuklarla yaptığı 
yenilikçi çalışmalardan dolayı Jacobs Vakfı’ndan 
‘Prize for Social Engagement’ ödülünü kazan-
mıştır. Bunun yanında, küçük çocukların ebevey-
nlerini destekleme konusunda Amerikan Ulusal 
Bilim Akademileri Komitesinde görev yapmıştır. 
Michelle Fine ile birlikte kaleme aldığı ‘ABD’de 
Müslüman Amerikan Gençliği’ ve Türkiye’de en 
çok satan ‘Yetişin Gençler’, ‘Yetişin Çocuklar’, ‘Yol 
Ayrımındaki Türkiye’ ve ‘Bir Türkiye Hayali’ kitap-
larının yazarıdır.

Pasi Sahlberg New South Wales Üniversitesi’nde 
Eğitim Politikaları profesörüdür. Dünya çapında 
çeşitli hükümetlerde öğretmen, politika yapıcı 
ve danışman olarak hizmet vermiş Finlandiya-
lı bir eğitimcidir. Washington Dünya Bankası, 
Avrupa Komisyonu ve Finlandiya hükümetinde 
kıdemli eğitim uzmanı görevinde bulunmuştur. 
Sahlberg,  Grawemeyer Ödülü (2013-ABD), Ro-
bert Owen Ödülü (2014-İskoçya), Lego Ödülü 
(2016-Danimarka), Rockefeller Vakfı Bellagio, 
Akademik Yazma Uzmanlığı (2017-İtalya) ve Dr 
Paul Brock Memorial Madalyası (2021-Avust-
ralya) sahibidir. En güncel çalışmaları: ‘Bırakın 
Çocuklar Oynasın’, ‘Öğretmenlere Güveniyoruz’, 
‘Finlandiya Dersleri 3.0’ başlıklı kitaplardır. Sah-
lberg, 2014-2016 yılları arasında Harvard Üni-
versitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev 
yapmıştır. Helsinki Üniversitesi ve Finlandiya 
Oulu Üniversitesi’nde ise yarı zamanlı profesör-
lük görevlerini sürdürmektedir.

Buckingham Üniversitesi Eski Rektör Yardımcısı 
Anthony Seldon Britanya’nın önde gelen çağdaş 
tarihçilerinden, eğitimcilerinden, yorumcuların-
dan ve siyaset yazarlarından biridir. 20 yıl boyun-
ca önce Brighton Koleji’nin daha sonra ise Wel-
lington Koleji’nin başkanı olarak görev yapmıştır. 
Birleşik Krallık’ın son dört başbakanı hakkındaki 
kitaplar da dahil olmak üzere çağdaş tarih üze-
rine yazılmış 40’tan fazla kitabın yazarı ve editö-
rüdür. Seldon aynı zamanda Çağdaş İngiliz Tarihi 
Enstitüsü’nün kurucu ortağı ve ilk yöneticisi, 
Action for Happiness kurucu ortağı, 10 Downing 
Street onursal tarih danışmanı, Birleşik Krallık 
Suudi Özel Temsilcisi, Birinci Dünya Savaşı Kül-
tür Komitesi üyesi, Royal Shakespeare Company 
yöneticisi, IPEN başkanı, Ulusal Arşivler Vakfı 
Başkanı ve Via Sacra Western Front Walk ku-
rucusudur. Kendisi aynı zamanda Comments 
Awards başkanıdır ve Journey’s End filminin baş 
yapımcılığını üstlenmiştir. 

Bem Le Hunte aslen yarı Hintli ve yarı İngi-
liz olup Avustralya’da yaşamaktadır. Çeşitli 
makaleler ve senaryoları olan Bem, aynı 
zamanda dört roman, kısa öyküler ve şiir-
ler yazmış ve dönüştürücü öğrenme, yara-
tıcılık ve hikaye anlatımı üzerine yoğunlaş-
mıştır. The Seduction of Silence and There, 
Where the Pepper Grows adlı romanları en 
çok satanlar arasında yer almış ve ulus-
lararası düzeyde yayımlanarak eleştirel 
beğeni toplamıştır. Son romanı Elephants 
with Headlights yeni yayımlanmış olan 
yazar, aynı zamanda Sydney Teknoloji Üni-
versitesi’nde doçenttir. Aynı üniversitede 
25 ayrı disiplini içinde barındıran Yaratıcı 
Zeka ve Yenilik Programı’nın direktörüdür.

SELÇUK ŞİRİN
UYGULAMALI PSIKOLOJI PROFESÖRÜ, 

NEW YORK ÜNIVERSITESI 

PASI SAHLBERG
EĞITIM POLITIKALARI PROFESÖRÜ, 
NEW SOUTH WALES ÜNIVERSITESI

SIR ANTHONY 
SELDON

ESKI REKTÖR YARDIMCISI, 
BUCKINGHAM ÜNIVERSITESI

BEM LE HUNTE
EĞITIM PROFESÖRÜ, ÖĞRETME VE 

ÖĞRENIM DIREKTÖRÜ, SYDNEY 
TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI



Uluslararasılaştırılmış programlarla çeşitli ülkelerin ihtiyaçlarına cevap veren, bununla 
birlikte öğrencilerin bireysel ve bölgesel farklılıklarını gözeten öğrenme ortamları sağlamak 
mümkündür. Birçok ülkede eğitim faaliyetleri yürüten uluslararası kurumlar, uyguladıkları 
programlarla birbirinden farklı kıtalarda çeşitli dil, kültür ve etnik geçmişe sahip toplumlarda 
eğitim vermektedir.  

Bu oturumda, öğretim programlarının uluslararasılaştırılması bağlamında çok kültürlülük, 
çok dillilik ve öğrencilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran farklılaştırma yöntemlerinin 
incelenmesi amaçlanmaktadır.

Tartışma Temaları

�	Uluslararası eğitim kurumlarının öğrenen profillerinde öne çıkan özellikler eğitim öğretim 
süreçlerine nasıl yansıtılmaktadır? 

�	Çok kültürlü ve çok dilli öğretim programlarının sunduğu fırsatlar nelerdir?  

�	Uluslararası müfredat sistemlerinin yaygınlaşması ile bireysel ve ulusal çeşitliliğin 
korunması arasındaki denge nasıl korunmalıdır?  

�	Uluslararası bir programın tasarım aşamasında nelere dikkat edilmelidir? 

�	21. yy. becerileri öğretim programlarıyla etkin bir şekilde nasıl ilişkilendirilebilir? 

MÜFREDATIN   
ULUSLARARASILAŞTIRILMASI  

PANEL2



25 Kasım 2021, Perşembe 
17.30 - 19.00 TSİ

MÜFREDATIN ULUSLARARASILAŞTIRILMASI
PANEL 2

LAVINYA 
STENNETT
KURUCU VE CEO, 

THE BLACK CURRICULUM

Lavinya Stennett yazar, aktivist, The Black Cur-
riculum kurucusu ve CEO’sudur. Doğu ve Afrika 
Araştırmaları Okulu’ndan sınıf birincisi olarak 
mezun olduktan sonra, Jamaika ve Brezilya’da 
Maroon ekolojisini araştıran bir makale yazmış-
tır. Lavinya kısa süre önce Sunday Times tara-
fından Yılın 50 Kadınından biri olarak seçilmiş ve 
Hello Magazine tarafından Yılın Öncü Ödülü’ne 
layık görülmüştür. Bunun yanı sıra aktivizmi için 
Vogue ve GQ’da yer almıştır. The Black Curricu-
lum, tüm yıl boyunca siyahi tarihini öğretmek ve 
desteklemek için çalışan, tüm öğrencileri kimlik 
ve aidiyet duygusuyla güçlendirmeyi amaçlayan 
2019 yılında kurulmuş bir sosyal girişimdir. Bu 
günlerde Stennett, 2023 baharında yayınlanma-
sı beklenen ‘İhmal Edilen’ Kara Tarih üzerine ilk 
kitabını yazmaktadır. 

1986 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilim-
leri Fakültesi’nden mezun oldu. Doktorasını Eği-
tim Teknolojisi Anabilim dalında yaptı.
2006-2011 yılları arasında Başbakanlık Aile ve 
Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü yaptı. 
Daha sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Bölümü’ne Profesör olarak atanan Gür-
can; üniversitede Komşu ve Çevre ülkeler Araş-
tırma ve Uygulama Merkezi müdürlüğü yaptı.
2015 yılı 28 Ağustos günü kurulan 63. Seçim Hü-
kümeti içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
olarak görev aldı. 64. Hükümetin kurulmasından 
sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak 
atandı. Prof. Dr. Ayşen Gürcan’ın eğitim bilimle-
ri, öğretmen eğitimi, öğrenme-öğretme, ölçme 
ve değerlendirme; tekno-psikoloji, aile yapısı 
ve aile eğitimi alanlarında ulusal ve uluslararası 
yayınları bulunmaktadır. Prof. Gürcan; çeşitli va-
kıflarda mütevelli heyeti üyesi, genel kurul üyesi, 
bilim kurulu üyeliği, danışma kurulu üyeliği gibi 
görevlerde de bulunmuştur.

Fernando M. Reimers, Ford Vakfı Uluslararası 
Eğitim Uygulamaları Profesörü ve Harvard Üni-
versitesi’nde Küresel Eğitim İnovasyon Girişimi 
ve Uluslararası Eğitim Politikası Yüksek Lisans 
Programı direktörüdür. Küresel Eğitim alanında 
uzmandır, araştırmaları ve öğretiminde, 21. yüz-
yılda başarılı olabilmeleri için çocukları ve genç-
leri nasıl eğiteceklerini anlamaya odaklanmak-
tadır. UNESCO’nun Eğitimin Geleceği üzerine 
oluşturduğu bağımsız komisyonun bir üyesidir. 
Eğitim üzerine kırk iki akademik kitap ve birkaç 
çocuk kitabı yazmış veya editörlüğünü yapmıştır. 
En son katkıda bulunduğu yayınları COVID-19 
pandemisinde eğitim üzerinedir. Şu anda pande-
mi sırasında üretilen olumlu eğitim kesintilerini 
ilerletebilecek 31 eğitim yeniliği üzerine bir çalış-
ma yürütmektedir. 

Pete Dudley eğitim lideri, araştırmacı ve sistem 
reformcusudur. Birleşik Krallık okullarında ve 
yurtdışında yerel, ulusal ve uluslararası liderlik 
pozisyonlarında öğretmenlik yapmış, her du-
rumda hitabet temelli öğrenmeyi ve işbirlikçi 
gelişmeyi teşvik etmiştir. Birleşik Krallık Hü-
kümeti’nin Birincil Ulusal Stratejisini yönetmiş 
(2006-11) ve kar amacı gütmeyen ‘Camden 
Learning’ liderliğindeki altmış Londra okulu-
nun oluşturulması da dahil olmak üzere kendi 
kendini geliştiren ‘ağa bağlı öğrenme topluluğu’ 
(2017) sistemlerine öncülük etmiştir. 2016 yılın-
dan bu yana Dünya Ders Çalışmaları Derneği’nin 
başkanıdır. Yazmış olduğu hitabet temelli Araş-
tırma Dersi Çalışması el kitabı Avrupa ve Orta 
Asya’da yaygın olarak kullanılmaktadır. Kendisi 
bugünlerde, Cambridge Üniversitesi’nde Eğitim 
Liderliği alanında Doçent olarak görev yapmakta 
ve ‘Oracy Cambridge’i yönetmeye yardımcı ol-
maktadır. Kısa bir süre önce de öğretmen araş-
tırması için küresel bir platform olan Camtree’yi 
kurmuştur. 

AYŞEN GÜRCAN
MÜTEVELLI HEYET ÜYESI, 
TÜRKIYE MAARIF VAKFI 

FERNANDO 
M. REIMERS

FORD VAKFI ULUSLARARASI EĞITIM 
UYGULAMALARI PROFESÖRÜ, 

HARVARD ÜNIVERSITESI

PETE DUDLEY
EĞITIMDE LIDERLIK BÖLÜMÜ ÖĞRETIM 

ÜYESI, CAMBRIDGE ÜNIVERSITESI  

MAARİF HİKAYELERİ 

DÜNYA ÖĞRETMENLERİ 
GÖZÜNDEN MÜFREDAT



Dünya genelinde hızlı ve kapsamlı bir dijitalleşme süreci yaşanmaktadır. Teknoloji, hayatımızın 
birçok alanına etki etmekte, değişimlere ve dönüşümlere yol açmaktadır. Bu oturumda, 
dijitalleşmenin hayatın her alanında olduğu gibi eğitim sektörüne getirdiği yeniliklerden 
bahsedilecek, bilgiye erişimin kolay ve hızlı olmasının sunduğu fırsatlar ve eğitim sistemlerinin 
dönüşümüne etkileri üzerinde durulacaktır.

Tartışma Temaları

�	Dijital eğitimle birlikte eğitimin uluslararasılaşması ulusal eğitim sistemlerine ve eğitim 
sektörüne ne tür avantajlar getirmektedir? 

�	Hibrit eğitim modelinin yaygınlaşması, öğrencilerin farklı yönlerden gelişmeleri için bir 
fırsat olabilir mi?  Bu fırsattan öğrenciler nasıl yararlanabilirler?  

�	Öğretmenler, öğrencilere dijital beceriler kazandırmak için kendi mesleki gelişimlerini 
nasıl destekleyecekler?

�	AI, AR ve VR teknolojileri eğitimde ne tür fırsatlar sunmaktadır? 

�	Dijital oyunların eğitimde rolü nedir? 

�	Dijitalleşme çağında başarılı bir öğrenciyi hangi özellikler tanımlar?

�	Dijital eğitim platformları geleneksel eğitim anlayışını nasıl dönüştürmektedir?

PANEL3
DİJİTALLEŞMENİN 
EĞİTİME ETKİSİ



25 Kasım 2021, Perşembe 
19.30 - 21.00 TSİ

DİJİTALLEŞMENİN EĞİTİME ETKİSİ
PANEL 3

DAVETLİ KONUŞMACI 

HALUK GÖRGÜN
YÖNETIM KURULU BAŞKANI VE 

GENEL MÜDÜR, ASELSAN

MICHAEL 
STEVENSON

PISA KIDEMLI DANIŞMANI, OECD 

Michael Stevenson, Ekonomik İşbirliği ve Kal-
kınma Örgütü’nde (OECD) yer alan Uluslararası 
Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) kıdemli 
danışmanıdır. İnovasyon, strateji ve hükümetle-
re destek verme konularında sorumludur. PISA 
için uzun vadeli yol haritasının geliştirilmesine 
öncülük etmektedir. Ayrıca, yapay zeka çağında 
eğitime yönelik ‘Yarın için Yüksek Performanslı 
Sistemler Girişimi’ projesine liderlik etmektedir. 
2007-2013 yılları arasında Cisco Systems’ da 
Global Eğitim Başkan Yardımcılığını yapmıştır. Bu 
süre zarfında, şu anda eş başkanlığını yaptığı Kü-
resel Eğitim Liderleri Ortaklığı’nı kurmuştur. Mi-
chael, kariyerine BBC’de güncel olaylar biriminde 
başlamış, daha sonra BBC Sekreteri ve Eğitim 
Direktörü olarak devam etmiştir. Londra’daki 
İngiltere Eğitim Bakanlığı’nda strateji, iletişim ve 
teknoloji bölümünde yöneticilik yapmıştır.  

Dr. Punya Mishra, Arizona Eyalet Üniversitesi 
Mary Lou Fulton Teachers Okulu’nda Burs ve 
İnovasyon bölümü Dekan Yardımcısı ve Eğitim 
Liderliği & İnovasyon Bölümü’nde profesör-
dür. Ayrıca Herberger Tasarım ve Sanat Ensti-
tüsü’ne bağlı kuruluşta görev almaktadır. Öğ-
retimde teknoloji entegrasyonu, öğrenmede 
yaratıcılık ve estetiğin rolü ve tasarım temelli 
yaklaşımların eğitimsel yeniliklere uygulan-
ması konusundaki çalışmaları ile uluslararası 
alanda tanınmaktadır. Şimdiye dek 7 milyon 
doların üzerinde hibe alan Dr Mishra; 100’den 
fazla makale yayınlamış ve 3 kitabın editörlü-
ğünü yapmıştır. Ödüllü bir öğretmen, ilgi çekici 
bir konuşmacı, aynı zamanda başarılı bir gör-
sel sanatçı ve şairdir.

Dr. Umar Saif SurveyAuto.com kurucusu ve CE-
O’sudur. Jang/Geo Medya Grubu’nun dijital dö-
nüşüm lideri ve Khudi Ventures’ın yatırım işleri 
sorumlusu olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
Pakistan danışmanıdır. Dr. Saif doktora dere-
cesini 2001 yılında Cambridge Üniversitesi’nde 
Bilgisayar Bilimleri alanında  almış ve Pakistan’a 
dönmeden önce birkaç yıl MIT’de çalışmıştır. MIT 
Technovator Ödülü, Mark Weiser Ödülü, IDG Te-
chnology Pioneer Ödülü ve British Council Üstün 
Mezunlar Ödülü’ne sahiptir. Dr. Saif ayrıca, 2014 
yılında Pakistan Hükümeti’nin en yüksek sivil 
ödüllerinden biri olan İmtiyaz Yıldızı (Sitare-i İm-
tiyaz) nişanını almıştır. Kendisi 2015-2020 yılları 
arasında art arda dünyanın en etkili 500 Müslü-
manı arasında yer almıştır. 

Eric Sheninger Uluslararası Eğitimde Liderlik 
Merkezi ortağıdır. Sheninger’in çalışmaları okul-
ları ve bölgeleri daha ileri götürmek için bir mo-
del olarak dijital çağda liderlik ve öğrenme üze-
rinedir. Söz konusu çalışmalar, tüm eğitimcilerin 
okul kültürlerini dönüştürmek için sürdürülebilir 
değişimi başlatmaları için bir çerçeve olan Diji-
tal Liderlik Sütunlarının oluşumuna yol açmıştır. 
Sheninger’in çalışmalarının ana odak noktası, 
öğrencileri güçlendirmek, paydaşlarla iletişimi 
geliştirmek, halkla ilişkileri geliştirmek, olumlu 
bir marka varlığı yaratmak, fırsatları keşfetmek, 
öğrenme alanlarını dönüştürmek ve eğitimcile-
rin dijital çağda profesyonel olarak büyümesine 
yardımcı olmak için araştırma ve kanıta dayalı 
uygulamaları kullanmaktır. Çalışmaları bugüne 
kadar birçok ödül ve teşekkür almıştır.

Sümeyye Ceylan, 1984 yılında İstanbul’da doğ-
du. Viyana Üniversitesi Matematik Bölümü’nden 
mezun oldu. Hızlı Fourier Dönüşümü üzerine 
yaptığı yüksek lisans çalışmasına ek olarak pe-
dagoji alanında ikinci yüksek lisans çalışmasını 
tamamladı. Viyana Kuffner Rasathanesi’nde Ast-
ronomi eğitimi aldı. İstanbul Medeniyet Üniver-
sitesi Felsefe Bölümü’nde Felsefe Doktorasına 
devam etmektedir. Başlıca akademik ilgi alanları 
doğa ve oyun temelli bilim eğitimi, matematik 
felsefesi, mantık, bilim tarihi, STEAM eğitimi 
ve sosyal girişimciliktir. 2012’de anavatanı Tür-
kiye’ye döndüğünde eğitim sisteminin çalışma 
biçimini değiştirecek çalışmalar yapmak ve ço-
cuk dostu, oyun ve hayal gücüne dayalı bir eğitim 
metodolojisi oluşturmak istedi. Bunun için eği-
tim içerikleri, oyunlar, eğitim materyalleri, eğitim 
mekanları ve bilimsel sergiler tasarlayan bir 
sosyal girişim olan Usturlab’ı kurdu. Yürüttüğü 
projelerde Türkiye genelinde 100.000’den fazla 
çocuk astronomi, ekoloji, biyoloji, mikrobiyoloji, 
matematik, kodlama, robotik, sanat ve felsefe 
alanlarında ücretsiz eğitim aldı.

PUNYA MISHRA
PROFESÖR VE DEKAN 
YARDIMCISI, BURS VE 

INOVASYON OFISI, ARIZONA 
EYALET ÜNIVERSITESI

UMAR SAIF
KURUCU VE CEO, 

SURVEYAUTO.COM, 
DIJITAL DÖNÜŞÜM LIDERI, 
JANG/GEO MEDYA GRUBU

ERIC 
SHENINGER

SORUMLU ORTAK, ICLE

SÜMEYYE CEYLAN
EĞITIM TASARIMCISI

USTURLAB GENEL MÜDÜRÜ



Eğitim, insan kaynağını güçlendirme yönüyle toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel 
düzeyde kalkınmalarında en önemli unsurdur. Belirlenen temel eğitim faaliyetlerinde fırsat 
adaletinin sağlanması dünyanın ihtiyacı olan erdemli ve hünerli insan kaynağının gelişmesine 
hizmet edecektir.  

Bu oturumda; eğitimin politik ekonomi bağlamında mevcut durumunun iyileştirilmesi, eğitimin 
geleceğinin dünya genelinde insan kaynağının gelişimine hizmet edecek yönde tasarlanması, 
dünyada değişen istihdam taleplerine göre temel eğitim ihtiyaçlarının yeniden tespit 
edilmesi, nitelikli eğitimde fırsat adaletinin sağlanması ve uluslararası eğitim kurumlarının 
ilgili hususlardaki potansiyelleri tartışılacaktır.

Tartışma Temaları

�	Gelişmekte olan ülkelerin insan kaynaklarını yetiştirme projeksiyonu içinde eğitim 
standartları ne olmalıdır ve neleri içermelidir?  

�	Eğitim yoluyla insan kaynağını güçlendirmenin ülkelerin makro ekonomik kırılganlık 
düzeylerine etkileri nelerdir? 

�	Değişen küresel ve bölgesel istihdam alanlarının eğitimin yeniden organize edilmesinde 
etkisi nedir? 

�	Eğitim, toplumsal dikey hareketliliğe fırsat tanıması yönünde nasıl planlanabilir? 

�	Eğitim sahasında yapılan insani yardımların uzun süreli kalkınmadaki rolü nedir? 

�	Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) Bildirgesinden bu yana eğitim 
yatırımları nasıl değişti?

EĞİTİM VE       
KALKINMA

PANEL4



25 Kasım 2021, Cuma 
15.30 - 17.00 TSİ

EĞİTİM VE KALKINMA
PANEL 4

MAARİF HİKAYELERİ 

EĞİTİMDE FIRSAT 
EŞİTLİĞİNİ YAKALAMAK

ERKAN ERDEMİR
REKTÖR, NEW YORK 

TIRANA ÜNIVERSITESI 

Profesör Erkan Erdemir 1996 yılında Ana-
dolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri bölümünden mezun olmuştur. 
Yüksek lisans derecesini 2000 yılında Os-
mangazi Üniversitesi’nden, doktora de-
recesini 2007 yılında Anadolu Üniversite-
si’nden almıştır. 2010-2011 yılları arasında 
Illionis Üniversitesi Urbana-Champaign İş-
letmecilik Okulu’nda misafir öğretim üyesi 
olarak görev yapmıştır. Türkiye’ye döndük-
ten sonra 2020 yılına kadar İstanbul Şehir 
Üniversitesi’nde çalışmıştır. 2020 yılında 
Maltepe Üniversitesi’ne fakülte üyesi ola-
rak katılan Erdemir şu anda Arnavutluk 
New York Tirana Üniversitesi’nde rektör 
olarak görev yapmaktadır.

Profesör Adeel Malik, Oxford İslam Araştırmaları Mer-
kezi’nde Müslüman Toplumların Ekonomileri alanında 
Dünya Araştırmacısı ve Oxford Üniversitesi Uluslarara-
sı Kalkınma Bölümü’nde Kalkınma Ekonomisi alanında 
Doçent olarak görev yapmaktadır. Doktora derecesini 
iktisat alanında Oxford Üniversitesi’nden Rhodes Burs-
lusu olarak almıştır. Profesör Malik’in araştırma ma-
kaleleri Avrupa Ekonomi Birliği Dergisi, Avrupa Politik 
Ekonomi Dergisi, Kalkınma Ekonomisi Dergisi, Oxford 
Ekonomi Raporları, Dünya Kalkınması, Uluslararası 
Politik Ekonomi İncelemesi, Modern Asya Çalışmaları 
gibi çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. Malik’in alandaki 
en güncel katkısı, Oxford University Press tarafından 
2019’da yayınlanan “Orta Doğu’da Ahbap-Çavuş Kapi-
talizmi: Liberalleşmeden Arap Baharına İş Dünyası ve 
Siyaset” başlıklı kitabındaki ortak editörlüğü ile olmuş-
tur. Malik’in araştırmaları aynı zamanda CNN, Financial 
Times, New York Times, Washington Post, Project Sy-
ndicate, Foreign Policy ve Foreign Affairs gibi platform-
larda da yer almıştır.

Arjen Wals Wageningen Üniversitesi’nde 
Sosyo-Ekolojik Sürdürülebilirlik için Dönüş-
türücü Öğrenme alanında profesördür ve aynı 
üniversitede UNESCO Sosyal Öğrenme ve 
Sürdürülebilir Kalkınma masası başkanıdır. 
Kendisi, Norveç Yaşam Bilimleri Üniversite-
si’nde (NMBU) misafir profesör olarak çalış-
maktadır. İsveç Göteborg Üniversitesi’nden 
Fahri Doktora derecesine sahiptir. Çalışmaları, 
etik ve eleştirel düşünme ve var olma yolları 
aracılığıyla sürdürülebilir yaşamı teşvik eden 
öğrenme ekolojilerini etkinleştirmeye, destek-
lemeye ve değerlendirmeye odaklanır. Wals, 
sürdürülebilir eğitim üzerine gelişmeleri içe-
ren yazılarını düzenli olarak www.tranformati-
velearning.nl adresinde yayınlamaktadır.

Raja Maznah Raja Hussain, Umman’daki 
Sultan Qaboos Üniversitesi’nde Öğretim 
Tasarımı ve Teknolojisi alanında profesör-
dür. “Öğretim ve Öğrenim Bursu” disiplini 
aracılığıyla yüksek öğretimde öğrenmeyi 
geliştirmeyi misyon edinmiştir. Mükem-
mel bir akademisyenin yaratıcı ve yenilikçi, 
öğrencilerin öğrenmesine yardımcı olmak 
amacıyla her zaman uygulamalarını geliş-
tirmenin yollarını arayan bir lider olduğuna 
inanır.

ADEEL MALIK
KIDEMLI UZMAN, MÜSLÜMAN 

TOPLUM EKONOMILERI, OXFORD 
ÜNIVERSITESI

ARJEN WALS
EKOLOJI PROFESÖRÜ, 

WAGENINGEN ÜNIVERSITESI 
VE SOSYAL ÖĞRENME VE 

SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA 
MASASI BAŞKANI, UNESCO

RAJA MAZNAH 
ÖĞRETIM TASARIMI VE 

TEKNOLOJISI PROFESÖRÜ, 
SULTAN QABOOS ÜNIVERSITESI 



21. yüzyılda bireylerin ihtiyaçlarına uygun, öğrenmede bireysel sorumluluk almayı ön 
plana çıkaran, deneyerek öğrenmeyi ve sürekli kendini geliştirmeyi destekleyen öğretim 
programlarının varlığı önemlidir. Bu oturumda, eğitimin yeniden tasarlanmasına yönelik 
gelişmeler ışığında öğretimde yeni tasarım arayışları, hayat boyu öğrenme, eğitimde 
oyunlaştırma, melez öğrenme, disiplinlerarası ve disiplinler üstü öğrenme gibi başlıklar ele 
alınacaktır.

Tartışma Temaları

�	Disiplinlerarası ve disiplinler üstü eğitimin günümüz dünyasındaki yeri ve önemi nedir? 

�	Disiplinlerarası ve disiplinler üstü eğitim bağlamında dijital göçmen öğretmenler dijital 
yerli olan öğrenciler ile nasıl daha iyi bir öğretim gerçekleştirebilir?  

�	Hayat boyu öğrenme becerileri kapsamında, dijital dünyada öğrenme yöntemi ne 
olmalıdır? 

�	Bireysel öğrenmeyi merkeze alan bir pedagojik yaklaşım olarak “Ters Yüz Öğrenme” 
tasarımı nedir ve nasıl uygulanmalıdır? 

�	Eğitimde oyunlaştırma tasarımlarının öğrenci başarısına ve uygulamaya yönelik etkisi 
nedir?

PANEL5
EĞITIMIN   
YENIDEN MODELLENMESi



25 Kasım 2021, Cuma  
17.30 - 19.00 TSİ

EĞİTİMİN YENİDEN MODELLENMESi
PANEL 5

MICHAEL HANSEN
KIDEMLI ÜYE, BROWN EĞITIM 

POLITIKALARI MERKEZI, 
BROOKINGS ENSTITÜSÜ

Dr. Michael Hansen Brookings Enstitüsü Brown 
Eğitim Politikaları Merkezi kıdemli üyesidir ve 
Yönetişim Çalışmalarında Herman ve George R. 
Brown kürsüsüne sahiptir. Öğretmen politikaları 
ve okulların hesap verme mesuliyeti konularında 
uzmanlaşmış ve eğitim politikaları üzerine çok 
çeşitli çalışmalar yürütmüştür. Hansen’in araş-
tırmaları çeşitli akademik dergilerde ve kitap-
larda yayınlanmıştır ve bunun yanı sıra araştır-
ma bulguları ulusal medya organları tarafından 
ele alınmıştır. Dr. Hansen “Öğretmen Çeşitliliği 
ve Öğrenci Başarısı: Sınıfta Irk Temsili Neden 
Önemlidir?” (Harward Education Press, 2021) 
isimli kitabın ortak yazarıdır. 

Caroline Jenner, Kanada ve Belçika çifte vatan-
daşıdır ve şu an Brüksel’de ikamet etmektedir. 
Jenner, kariyerine girişimci olarak başladı ve 
1990’larda Slovakya’da gönüllü olarak Genç 
Başarı’ya (JA) katıldı. 2002 Yılında JA Europe’un 
kuruluşuna öncülük etti. Bu kuruluşta  17 yıl 
CEO olarak görev yaptı ve Girişimcilik Becerileri 
Geçidi’ni kurdu. 2020 yılının şubat ayında ise JA 
Worldwide’ın Operasyon Direktörü (COO) olarak 
göreve başlamıştır. Dünya Ekonomik Forumu, 
OECD, Küresel Eğitim ve Beceriler Forum’u da 
dahil olmak üzere birçok konferans ve etkinlik-
te konuşma yapmıştır ve sıklıkla moderatörlük 
yapmaya devam etmektedir. JA Worldwide, her 
yıl 10 milyon öğrenciye ulaşıp gençlere hizmet 
veren dünyanın en büyük  Sivil Toplum Kuru-
luşlarından birisidir. JA, uygulamalı deneyimsel 
öğrenme sağlayarak gençleri istihdam ve giri-
şimcilik üzerine hazırlamaktadır. 2019’da yüzün-
cü yılını kutlayan JA ağı, 100’den fazla üye ülkeyi 
içermektedir.

Dünyaca tanınan bir eğitim uzmanı olan Tony Wag-
ner, şu anda Linda Darling-Hammond tarafından 
2015 yılında kurulan Öğrenme Politikası Enstitü-
sü’nde kıdemli araştırmacıdır. Bu pozisyonundan 
önce Wagner, Harvard Üniversitesi’nde yirmi yıldan 
fazla bir süredir çeşitli görevlerde bulunmuştur. 
2021’de, gençlerin öğrenmeyi sevmelerine yardım-
cı olmak amacıyla kar amacı gütmeyen bir eğitim 
kuruluşu olan Better World Ed’in yönetim kuruluna 
katılmıştır. Ulusal ve uluslararası konferanslarda 
sık sık yer alan bir konuşmacı ve geniş çapta bilinen 
bir yazardır. Çalışmaları arasında çok sayıda maka-
le ve en çok satan üç kitap da dahil olmak üzere 
yedi kitap yer almaktadır. Bunun yanı sıra, 2015 
Sundance Film Festivali’nde dünya prömiyeri olan 
“Most Likely to Succeed” adlı büyük bir yeni eğitim 
belgeseli için Stratejik Eğitim Danışmanı olarak 
görev yapmıştır. Ayrıca 2010 yılında 60 dakikalık 
bir belgesel olan “The Finland Phenomenon: Inside 
The World’s Most Surprising School System”ı oluş-
turmak için ünlü film yapımcısı Robert Compton ile 
işbirliği yapmıştır. 

Profesör Rupert Wegerif, Cambridge 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi üyesi ve 
Hughes Hall Dijital Eğitim Geleceği 
Girişimi direktörüdür. Cambridge Eği-
tim Diyaloğu Araştırma Grubu yürüt-
me kurulundadır ve Avrupa Öğrenme 
ve Öğretim Araştırmaları Derneği’nin 
tartışma, akıl ve diyalog Özel İlgi Gru-
bu’nun  eş organizatörüdür. Projeleri 
için çok sayıda hibe alan Wegerif’in, 
eğitimde teknolojinin kullanımını 
araştıran ve internet çağı için yeni bir 
eğitim teorisi geliştiren kitapları ve 
makaleleri çok kez alıntılanmıştır. 

Mustafa Aykut profesyonel kariyerine Ar-
Ge araştırmacısı ve öğretim görevlisi olarak 
başlamıştır. Alcatel ve Ericsson’un global 
Ar-Ge merkezlerinde dijital mobil iletişim 
sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve da-
ğıtımında aktif rol almıştır. 2003 Yılında bir 
Ar-Ge departmanı kurmak ve yönetmek 
üzere Turkcell’e katıldı. Şu anda Yönetim 
Kurulu baş danışmanı ve ileri teknolojiler-
den sorumlu CEO olarak görev yapmakta-
dır. Mustafa Aykut Öngörü Eğitimcileri Gru-
bu, Profesyonel Fütüristler Derneği, Dünya 
Gelecek Derneği, Yüz Akademi üyesidir. 
Ayrıca Bilgi Ekonomisi Derneği ve İTUETA 
Vakfı’nın yönetim kurulu üyesidir.

CAROLINE JENNER
OPERASYON DIREKTÖRÜ (COO), 

GENÇ BAŞARI EĞITIM VAKFI 
(JA WORLDWIDE)

TONY WAGNER
KIDEMLI ARAŞTIRMACI, 

ÖĞRENIM POLITIKASI ENSTITÜSÜ 
(LEARNING POLICY INSTITUTE)

RUPERT WEGERIF
EĞITIM PROFESÖRÜ VE DIJITAL 

EĞITIM GELECEĞI MERKEZI 
DIREKTÖRÜ, CAMBRIDGE 

ÜNIVERSITESI

MUSTAFA AYKUT
YÖNETIM KURULU BAŞKANI, 

FÜTÜRISTLER DERNEĞI

DAVETLİ KONUŞMACI 

İBRAHİM KALIN
TÜRKIYE CUMHURIYETI 

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ



Toplumsal gelişmenin sürdürülebilir bir unsur olarak devam ettirilebilmesi için ön plana 
çıkan kavram, eğitimde toplumsal adalettir. Bu noktada ülke eğitim sistemlerinden beklenen; 
öğrencinin ana dili, cinsiyeti, göçmenlik durumu, ailesinin eğitim ve sosyoekonomik düzeyi 
vb. demografik özelliklerinin kendi istidatlarını geliştirme ve ideallerini gerçekleştirmelerinin 
önünde bir bariyer olmasının engellenmesidir. Bu oturumda, uzun vadeli öngörülebilir 
etkilerin en aza indirilmesi için ülkeler tarafından daha kapsayıcı ve adil eğitim politikalarının 
ve uygulamalarının geliştirilme ihtimali ayrıntılı olarak tartışılacaktır.

Tartışma Temaları
�	Uzaktan eğitim çalışmaları ekseninde sosyoekonomik farklılıkları dikkate alarak öğrencilerin 

eğitime erişim sorunlarının çözümüne dair neler yapılabilir?   

�	Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde eğitimde fırsat 
adaletine yönelik, ülkeler ne tür önlemler almalıdır? 

�	Küresel ölçekte kız çocuklarının eğitime erişim imkanlarının artırılmasına yönelik neler 
yapılabilir? 

�	Daha adil ölçme ve değerlendirme uygulamaları için OECD ve IEA tarafından geliştirilen 
ve geliştirilmesi beklenen çalışmalar nelerdir? 

�	Küresel salgın sonrası dönem için politika geliştiriciler kapsayıcı eğitimi nasıl ele almalıdır? 

�	Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada uluslararası eğitimin önemi nedir?

PANEL6
EĞİTİM VE     
TOPLUMSAL ADALET
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DAVETLİ KONUŞMACI 

TAWAKKOL KARMAN
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ SAHIBI

URVASHI SAHNI
KURUCU VE CEO, STUDY HALL 
EDUCATIONAL FOUNDATION

Sosyal girişimci ve kadın hakları aktivisti olan Dr 
Urvashi Sahni, okul yönetimi, müfredat reformu, 
kız çocuklarının eğitimi ve cinsiyet eşitliğine özel 
olarak odaklanan öğretmen eğitimi konularında 
önde gelen bir eğitim uzmanıdır. Kadın hakları ör-
gütü olan Suraksha’yı, kadınlar için sürdürülebilir 
geçim kaynakları için bir sosyal girişim olan DİDİ’yi 
ve Study Hall Educational Foundation’ı kurmuştur. 
Dr. Sahni, ABD’deki Brookings Enstitüsü’ndeki CU-
E’de yerleşik olmayan bir Ashoka üyesi ve Hindistan 
Rajasthan eyaleti Başbakanı’nın danışma konseyi-
nin eski bir üyesidir. 2017 yılında Schwab-Jubilant 
Bhartiya Vakfı tarafından Hindistan’da Yılın Sos-
yal Girişimcisi ilan edildi. Dr. Sahni, Uttar Pradesh 
eyaletindeki STK’lardan oluşan bir birlik olan ‘The 
UP Collective’e liderlik etmekte ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’ni gerçekleştirmek için hare-
kete geçmektedir. PHD Ticaret Odası, altıncı Astitva 
Samman 2021 ödülünü, kız çocuklarının eğitimi ve 
cinsiyet eşitliğine özel ilgisiyle yaptığı övgüye değer 
çalışmalar adına Dr. Urvashi Sahni’ye verdi.

İtalya vatandaşı Regina De Dominicis, 
Ekim 2020’de UNICEF Türkiye Temsilcisi 
görevini üstlenmiştir. Daha önce UNI-
CEF’in Fas ve Sırbistan Temsilcisi olarak 
görev yapmıştır. De Dominicis Fas’a gitme-
den önce Türkiye’de vekil yardımcısı olarak 
çalışmıştır. Ayrıca Avrupa Komisyonu’nda 
çalışmış ve Kosova (BMGK’nin 1244 sayılı 
Kararı uyarınca), Sırbistan ve Karadağ’da 
görev yapmıştır. Daha önce Kanada’da 
özel sektörde halkla ilişkiler ve kurumsal 
sosyal sorumluluk konularında çalışmıştır. 
Roma’daki LUISS Üniversitesi’nde Siyaset 
Bilimi alanında doktora derecesini aldıktan 
sonra, 1999 yılında yüksek lisans derecesi-
ni de aldığı Belçika’daki Avrupa Okulu’nda 
Avrupa çalışmaları üzerine uzmanlaşmış-
tır.

Dr. Ricardo Sabates Aysa Wisconsin-Madi-
son Üniversitesi’nde Kalkınma Çalışmaları 
alanında görev yapan bir ekonomisttir. Adil 
Erişim ve Öğrenme Araştırması Merkezi 
(REAL) ve Cambridge Engellilik ve Eğitim 
Araştırmaları Ağı (CaNDER) üyesidir. Ay-
sa’nın araştırma alanları ağırlıklı olarak 
Sahra Altı Afrika ve Güneydoğu Asya’daki 
eğitime erişim eşitsizlikleri ve öğrenme 
üzerinedir. Yaptığı çalışmalar, eğitime 
erişimdeki eşitsizlik örnekleri, ötekileşti-
rilmiş çocuklara eğitimde ikinci şans, eği-
timde maliyet eşitliği ve eşitlik konularının 
anlaşılmasında yol gösterici olmuştur. 

Muhammed Sayuti, doktora derecesini Avust-
ralya’daki Newcastle Üniversitesi’nden Mes-
leki Eğitim ve Öğretim alanında almıştır ve 
Endonezya’da yüksek öğretim ve mesleki eği-
tim konusunda uzmandır. Konseyin sekreteri 
olarak Sayuti, Muhammediye Vakfı’na bağlı 10 
binden fazla eğitim kurumunun (okul öncesi; 
ilkokul; ortaokul; üçüncül) ve 165 yükseköğ-
retim kurumunun (üniversiteler, enstitüler ve 
akademiler) yönetiminde önemli bir rol oy-
namaktadır. Sayuti ayrıca, Endonezya Eğitim, 
Kültür, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı’na 
bağlı Okul ve Medreseler için Ulusal Akredi-
tasyon Kurulu (BAN S/M) üyesi olarak görev 
yapmıştır. Endonezya’daki Ahmad Dahlan 
Üniversitesi’nde Mesleki Eğitim ve Öğretim 
Yüksek Lisans Programında ders vermekte-
dir. 

RORY 
ROBERTSHAW

EĞITIM BAŞKANI, UNICEF TÜRKIYE 

RICARDO 
SABATES AYSA
EĞITIM VE ULUSLARARASI 
KALKINMA PROFESÖRÜ, 

CAMBRIDGE ÜNIVERSITESI

MUHAMMAD SAYUTI
GENEL SEKRETER, YÜKSEK ÖĞRENIM, 
ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME KONSEYI, 

MUHAMMEDIYE VAKFI, ENDONEZYA



Türkiye Maarif Vakfı, kültür ve medeniyet etkileşimini ‘’ortak iyi’’ ye ulaştıracak bir yol olarak gören ve kâr 
amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir vakıftır. Her ülkede okul öncesinden yükseköğretime eğitimin 
her aşamasında etkin faaliyet yürütmek amacıyla çalışmaktadır.  

EĞİTİM-ÖĞRETİM 

Türkiye Maarif Vakfı, bir eğitim vakfı olma vizyonu doğrultusunda okul öncesinden yüksek öğretime kadar 
her kademede ve her türde örgün eğitim kurumları açmaktadır. Farklı akademik ve kültürel alanlarda 
destekleyici olarak kurslar, etüt merkezleri ve kültür merkezleri gibi yaygın eğitim kurum ve tesisleri açarak 
tüm dünyada eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.

EĞİTİM DESTEK 

Eğitim-öğretim sürecinin tamamlayıcı birimleri olarak kütüphaneler, laboratuvarlar, sanat ve spor tesisleri 
kurar. Kariyer Takip ve Rehberlik Sistemi’yle mezunlarının kariyer planlamalarına destek olur.

YAYIN 

Eğitim amaçlı yayın organları kurar. Eğitim program ve içeriklerini geliştirir, üretir ve yayınlar. Eğitim metot 
ve usulleri ile içerik ve müfredata yönelik bilimsel araştırmalar ile araştırma-geliştirme çalışmaları yapar. 
Süreli ve süresiz yayınlar çıkarır, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenler, bu alanda faaliyet gösteren 
kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde bulunur.

BURS VE BARINMA 

Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar bütün eğitim süreçlerinde öğrencilere; eğitim amaçlı burslar ile 
nakdî destekler ve defter, kitap, kıyafet, bilgisayar ve yazılım gibi eğitim materyalleri ile aynî destekler sağlar. 
Eğitim kurumlarında hizmet veren ve eğitim alan kişilerin barınma ihtiyacını karşılayacak yurt, pansiyon ve 
lojman gibi tesisler kurar.

TÜRKİYE MAARİF VAKFININ MEVCUT DURUMU

Türkiye Maarif Vakfı; dünya genelinde 104 ülkeyle kurulan resmî temaslar sonucunda, 67 ülkede faaliyetler 
yürütmektedir. 

Türkiye Maarif Vakfı 47 ülkede bulunan 377 okul, 1 üniversite ve 14 eğitim merkezinde toplam 45.000 öğrenci 
ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

TÜRKİYE MAARİF VAKFI



 Eğitim Kurumu Yurt

ABD 4 -

Afganistan 49 12

Almanya 2 -

Arnavutluk -

Avusturya -

Avustralya -

Belarus -

Belçika -

Bosna - Hersek 4 -

Burundi 4 -

Cibuti 2 -

Çad 6 1

Ekvator Ginesi 4 -

Etiyopya 18 2

Fildişi Sahili 4 -

Fransa 1 -

Gabon 4 -

Gambiya 4 -

Gana 2 -

Gine 10 2

Güney Afrika 3 -

Gürcistan 4 -

Irak 14 -

Kamerun 14 4

Kırgızistan 4 -

Kongo 4 -

Kongo Dem. Cumh. 3 -

Kosova 7 -

Kuzey Makedonya 5 1

Macaristan 3 -

Madagaskar 4 -

Mali 21 1

Moritanya 9 -

Nijer 9 2

Pakistan 86 10

Romanya 7 -

Senegal 13 -

Sırbistan 2 -

Sierra Leone 3 -

Somali 7 3

Sudan 6 -

Suriye 2 -

Tanzanya 12 3

Togo Cumhuriyeti 4 -

Tunus 5 -

Ürdün - 1

Venezuela 9  -

Toplam 393 42

 

Angola • Benin • Botsvana • Birleşik Krallık • Cezayir • Fas • 
Filistin • Filipinler • Gine-Bissau • Hindistan • İsviçre • Kamboçya 
• Katar • Komorlar Birliği • Kore • Kuveyt • Laos • Lesoto • Libya 
• Malavi • Moldova • Mozambik • Namibya • Orta Afrika 
Cumhuriyeti • Ruanda • Rusya • Singapur • Suudi Arabistan • 
Svaziland • Tacikistan • Tayland • Türkmenistan • Uganda • 
Vietnam • Yemen • Zambiya• Zimbabve

ABD • Afganistan • Almanya • Arnavutluk • Avustralya • Avusturya • Azerbaycan • Belarus • Belçika • Bosna 
Hersek • Burkina Faso • Burundi • Cibuti • Çad • Ekvator Ginesi • Endonezya • Etiyopya • Fildişi Sahili • 
Fransa • Gabon • Gambiya • Gana • Gine • Güney Afrika Cumhuriyeti • Güney Sudan • Gürcistan • Hollanda • 
Irak • Japonya • Kamerun • Kanada • Kazakistan • Kenya • Kırgızistan • Kolombiya • Demokratik Kongo • 
Kongo • Kosova • KKTC • Liberya • Lüksemburg • Macaristan • Madagaskar • Kuzey Makedonya • Malezya 
• Mali • Moğolistan • Moritanya • Nijer • Nijerya • Özbekistan • Pakistan • Romanya • Sao Tome ve 
Principe • Senegal • Sırbistan • Sierra Leone • Somali • Sudan • Suriye • Tanzanya • Togo • Tunus • Ukrayna 
• Umman • Ürdün • Venezuela

Resmi Temas Sağlayan
Toplam Ülke Sayısı

104
67Faaliyette Bulunulan Ülkeler 37Resmi Temasın Devam Ettiği Ülkeler

Countries Where FETO Affiliated Institutions Were Taken Over(19): 
Afganistan • Çad • Ekvator Ginesi • Etiyopya • Fildişi Sahili • Gabon • Gine • Kamerun • Demokratik Kongo • Kongo• 
Mali • Moritanya • Nijer • Pakistan • Somali • Sudan • Tunus • Venezuela • Irak   








