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MAARiF OKULLARINDA DÜZENLENEN YARIŞMA, ŞENLİK VE ETKİNLİKLER…

COMPETITIONS, FESTIVALS AND EVENTS ORGANIZED IN MAARIF SCHOOLS

S

on bir yıldır dünya gündemi Covid-19 salgını ile
meşgul olmakta; uluslararası politikadan ekonomiye, insani yardımlardan sportif faaliyetlere, turizmden
eğitime, kültürel faaliyetlerden gündelik hayata kadar
her alanda Covid-19’un etkileri görülmektedir. 2020
yılını tamamlayıp 2021 yılına başladığımız şu günlerde, devletler, bireyler ve uluslararası kuruluşlar salgının yol açtığı “yeni normale” uyum sağlama çabalarıyla
bütün bir yılı tedbirlerle, karamsarlıkla, umutlarla geride bıraktı. Bu olağanüstü şartlarda Türkiye salgınla
mücadelede dünya geneline kıyaslandığında oldukça
başarılı bir performans sergilemiştir.

F

Türkiye Maarif Vakfı da Covid-19 salgınında başarılı
bir performans sergilemiştir. Salgın süresince gerekli bütün tedbirleri almış, yüz yüze eğitimin mümkün
olmadığı ülkelerde senkron ve asenkron uzaktan eğitime devam etmiştir. Eğitim faaliyetleriyle birlikte Vakıf, öğrencilerin ruhsal, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine de destek olacak faaliyetler düzenlemiştir.

Turkish Maarif Foundation has also put successful effort
to fight the Covid-19 pandemic. During the pandemic, the
Foundation took all the necessary precautions and continued synchronous and asynchronous distance education in
countries where face-to-face learning is not possible. Along
with educational activities, the Foundation has also organized activities to support the mental, physical, social and
cultural development of students.

Dünya genelinde eğitim faaliyetlerinin dahi aksadığı
bir dönemde, Vakfımızın bütün eğitim kurumlarında
öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak
amacıyla yarışmalar, turnuvalar, şenlikler gibi sosyal
faaliyetler düzenlenmiştir. Kosova’da satranç turnuvası, Somali’de Türk Oyun Şenlikleri, Pakistan’da Matematik Olimpiyatları bunlardan bazılarıdır. Hatta,
Pakistan’da geleneksel olarak düzenlediğimiz Maarif
Okullar Arası Matematik Olimpiyatları’na (MISMO)
kendi öğrencilerimizle birlikte Pakistan genelindeki
diğer okullardan da katılım gerçekleşmiştir.

During a time where even educational activities are halted,
social activities such as competitions, tournaments and festivals have been organized in all educational institutions of
our Foundation to keep students’ morale and motivation
high. Chess tournament in Kosovo, Turkish Game Festivals in Somalia, Mathematics Olympics in Pakistan are
some of these activities. In fact, along with our students,
there has been participation from other schools across
Pakistan to the Maarif Inter-School Mathematics Olympics
(MISMO), which we have been traditionally organizing in
Pakistan.

Türkiye Maarif Vakfı kuruluşundan itibaren üstlendiği
misyon ve hedeflediği vizyon ile kendisine, milletine,
devletine ve dünyaya faydalı erdemli bireyler yetiştirmek için var gücüyle faaliyetlerine devam etmektedir.
Salgın döneminde bütün dünyada oluşan karamsarlığa
rağmen, eğitim faaliyetlerini askıya almamış olan Vakfımız, bu başarısını fedakar idarecilerine ve öğretmenlerine borçludur. Her bir çalışanımıza şükranlarımı
sunuyorum.

Turkish Maarif Foundation continues its activities with all
its might to raise virtuous individuals who are beneficial
to themselves, the nation, the state and the world with
the mission and vision it has assumed since its establishment. Despite the pessimism around the world during the
pandemic, our Foundation, which has not suspended its
educational activities, has succeeded thanks to its altruistic
administrators and teachers. I express my gratitude to each
of our employees.

or the past year, the world agenda has been busy with
the Covid-19 Pandemic; effects of Covid-19 are observed in every field from international politics to economy, from humanitarian aid to sports activities, from tourism to education, from cultural activities to daily life. In
these days in which we left 2020 behind and started 2021,
states, individuals and international organizations left a
whole year behind with precautions, pessimism and hopes
with their efforts to adapt to the “new normal” brought
forth because of the pandemic. In these extraordinary
circumstances, Turkey has put quite a successful effort to
fight the pandemic compared to the world average.
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MORiTANYA’DA
MAARiF ÖĞRENCiSi
ÜNiVERSiTEYE
GEÇiŞ SINAVINDA
BiRiNCi OLDU
A Maarif Student in
Mauritania ranked
the first place in
University Entrance Exams

T

T

TMV Moritanya Lisesi son sınıf burslu öğrencisi Halid Muhammed el-Muhtar Sidi Ahmed, 200 bin öğrenci arasında
son 4 yılın en yüksek puanını alıp ülke birincisi oldu.

Khalid Mohammed al-Mukhtar Sidi Ahmed, a senior student
at TMF Mauritania High School, scored the highest score
among 200,000 students in the last 4 years and ranked the first
place in the country.

ürkiye Maarif Vakfı (TMV) Moritanya Okulları, üniversiteye geçiş sınavlarında büyük başarı elde etti.

Türk Hava Yolları Moritanya Ofisi de eğitim hayatı boyunca
Ahmed’in Türkiye’ye gidiş-geliş masraflarını üstlenecek.
Eğitim İçin Türkiye’yi Tercih Ediyorlar

Her şey olabileceğiniz bir dünyada,
iyi insan olmayı tercih ediniz.

Susanne Bendu Funch
Sierra Leone Maarif Okulları
Sierra Leone Maarif Schools

Tıp Fakültesi’ni tercih eden Moritanyalı öğrenci, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından sağlanan Türkiye Bursları ile Pamukkale Üniversitesinde okuyacak.

urkish Maarif Foundation (TMF) Mauritania Schools
achieved great success in the Entrance Exams to university.

In virtue of this achievement, Turkish Airlines Mauritania Office offered to cover Ahmed’s travel expenses to Turkey during
his training life.
They prefer Turkey for their studies
The Mauritanese student, who chose to study Medicine, will
study at Pamukkale University with scholarships from Turkey provided by the Presidency of Turks Abroad and Related
Communities (YTB).

Moritanya’da kapatılan FETÖ okullarını enkaz halinde devralarak 2017-2018 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başladıklarını belirten TMV Moritanya Ülke
Temsilcisi Adil Taniş, “Türkiye Maarif Vakfı Okulları,
kısa zaman içerisinde ülkenin en kaliteli eğitim kurumlarından biri haline geldi. Bu yıl yapılan üniversiteye
geçiş sınavına katılan öğrencilerin genel başarı ortalaması yüzde 16 iken Maarif Okullarından sınava katılan
öğrencilerin başarı ortalaması yüzde 92 oldu. Bu sene 62
mezunumuzun 56’sı, 26 farklı bölümde çeşitli Türk üniversitelerine kayıt hakkı kazandı.” ifadelerini kullandı.

Explaining that schools taken over from FETO in Mauritania were in very bad conditions and started to provide education in 2017-2018, TMF Mauritania Representative Adil
Tanış added, “Turkish Maarif Foundation Schools have become one of the highest quality educational institutions in the
country in a very short time. The overall success average of
students who took the University Entrance Exams this year
was 16 percent, while the average of students who took the
exam from Maarif Schools was reached 92 percent. This year,
56 of 62 Maarif graduates were enrolled in various Turkish
universities in 26 different departments.”

Salgın sürecinde de dersleri aksatmayarak uzaktan eğitim sistemini uyguladıklarını vurgulayan Taniş, öğrencilerle mezuniyetlerinden sonra da irtibatlarını sürdürdüklerini kaydetti.

Tanış emphasized that they have implemented the distance
education system for not disrupting the curriculum during
the epidemic and they would keep contacts with students after their graduation.
9|
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IRAK EĞiTiM BAKANI’NDAN MAARiF
OKULLARINA ZiYARET
Visit from Iraqi Minister of Education to Maarif Schools

I

I

COVID-19 salgını dolayısıyla eğitim öğretimin uzaktan devam ettiği Bağdat’taki Maarif Okullarında bakalorya sınavları için alınan tedbirlerin ardından kademeli olarak sınavlar
yapılmaya başlandı.

Following the measures taken against the COVID-19 outbreak in Maarif Schools where education continued online, the Baccalaureate exams started to be held gradually.

rak Eğitim Bakanı Ali Hamid Muhlif, ülke genelinde yapılan yükseköğrenime giriş sınavı olan Bakalorya’ya ev sahipliği yapan Maarif Bağdat Okullarını ziyaret etti.

Koronavirüs tedbirleri ve kuralların uygulanarak hijyen ortamında sınav yapılan Bağdat’taki Maarif Okulları Mansur
Kampüsünü ziyaret eden Eğitim Bakanı Muhlif, sınavlarla ilgili incelemelerde bulundu. Öğrencilerle sohbet eden
Muhlif, okul idarecilerinden Türkiye Maarif Vakfı faaliyetleri hakkında da bilgi aldı.

raqi Education Minister Ali Hamid Muhlif visited
Maarif Schools of Baghdad, hosting the Baccalaureate, the entrance exam for higher education across the
country.

Visiting the Maarif Schools Mansur Campus in Baghdad,
where exams took place in a hygienical environment,
Education Minister Muhlif examined all the conditions.
After exchanging with students, Muhlif received information about Turkish Maarif Foundation activities by
the school administrators.

iŞ iNSANINDAN MAARiF VAKFINA TABLET DESTEĞİ
Electronic tablets offered to Turkish Maarif Foundation

K
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atar’da ikamet eden Suriyeli iş insanı Ahmed el-Batrani, COVID-19
salgını nedeniyle eğitime destek vermek
amacıyla Türkiye Maarif Vakfına 1150
tablet bağışladı.

hmed el-Batrani, a Syrian businessman residing in Qatar, offered
1150 tablets to Turkish Maarif Foundation to support education during the
Coronavirus epidemic.

Batrani, bağışladığı tabletlerin Türk
Hava Yollarına ait bir uçakla Türkiye’ye
ulaştığını belirtti. Söz konusu tabletleri
pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitimine katkıda bulunmak üzere
hediye ettiğini söyleyen Batrani, bağışın
Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. Mehmet Mustafa Göksu ile koordineli olarak gerçekleştirildiğini aktardı.

Explaining that the tablets reached Turkey via Turkish Airlines, Batrani notified that he wanted to contribute to the
distance education of students during
these tough times. He added that the
donation was conducted in cooperation with Turkey’s Ambassador to Doha
Mustafa Mehmet Göksu.

ARNAVUTLUK MAARiF ÖĞRETMENLERi
TV KANALINDAN DERS VERİYOR
Maarif Teachers are teaching on television in Albania
Pandemi dolayısıyla okulların kapanması ve uzaktan eğitime geçilmesi sürecinde verdiği kaliteli uzaktan eğitim dersleri ile Arnavutluk Millî Eğitim Bakanlığının takdirini kazanan Maarif Tiran Okulları öğretmenleri, Bakanlığın talebi
üzerine televizyon kanalında ders vermeye başladı.

M

Arnavutluk’ta 10 Mart 2020 tarihinde online eğitime geçilmiş ve Arnavutluk Maarif Okulları ertesi gün dünyanın
çeşitli yerlerindeki Maarif Okulları ile beraber, gelişmiş
uzaktan eğitim platformlarını kullanarak tam zamanlı uzaktan eğitimi uygulamaya başlamıştı. Bu süreçte Arnavutluk
Maarif Okulları Millî Eğitim Bakanlığının ve tüm velilerin
dikkatini çekmişti.

Online education was introduced in Albania on March
10th, 2020, and Albanian Maarif Schools began implementing full-time distance education the following
days, using advanced distance education platforms
around the world. During that period, Albanian Maarif
Schools attracted the attention of the Ministry of National Education and all parents.

Arnavutluk Tiran Maarif Okulları 14 Eylül 2020 tarihinde
yüz yüze eğitime başlamış olmakla birlikte okul yöneticileri
her an uzaktan eğitime de hazırlıklı olduklarını belirttiler.

Albania’s Tirana Maarif Schools began face-to-face education on September 14th, 2020, and school administrators declared being prepared to return to distance
education at any time.

aarif Tirana Schools teachers, who won the recognition of the Albanian Ministry of National Education for their quality distance education courses during
the closure of schools and the transition to distance education due to the pandemic, began teaching on television on the request of the Ministry.
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TÜRKiYE MAARiF VAKFINDAN OKUL
YÖNETiCiLERiNE FORMASYON PROGRAMI
A training program for TMF School Administrators

Y

O

Maarif Eğitim Modeli, Kalite ve Akreditasyon sistemi çerçevesinde her dönem düzenli olarak icra edilecek olan Okul
Yöneticileri Formasyon Programı, bu yıl pandemi nedeniyle
43 farklı ülkeden Eğitim Koordinatörleri, Okul Müdürleri ve
Müdür Yardımcılarının katılımıyla video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.

Within the scope of Quality and Accreditation System, the
School Administrators Training Program, based on the Maarif
Education Model, is planned to be applied every semester
through video conference with the participation of Education
Coordinators, School Principals and Vice-Principals from 43
different countries.

Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’ün “Eğitim Vizyonumuz”
başlıklı açılış dersiyle başlayan program; Mütevelli Heyeti
Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Daire Başkanlarının kendi alanlarıyla ilgili yaptığı çeşitli sunumlarla devam etti. Ayrıca
programda; Moritanya, Bosna-Hersek, Afganistan, Pakistan,
Makedonya, Amerika, Nijer, Tanzanya, Somali, Arnavutluk
ve Kosova’daki Maarif Okullarında uygulanan iyi örnek sunumları gerçekleştirildi.

The program started with the opening lecture of TMF President Prof. Dr. Birol Akgün, titled “Our Educational Vision”, and
was followed by the presentations on their respective fields of
Board of Trustees Members, Board of Directors Members and
Department Heads. In addition, presentations were made on
Good Practices applied in Maarif Schools of Mauritania, Bosnia
and Herzegovina, Afghanistan, Pakistan, Macedonia, America,
Niger, Tanzania, Somalia, Albania and Kosovo.

Prof. Dr. Birol Akgün formasyon programıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Maarif Okullarında eğitimde kalitenin sürdürülebilir olması kapsamında verilen eğitimlerle Vakfın eğitim
modeli ve öğretim yaklaşımları ile ilgili bilgi sahibi olunmasını, okul yönetiminde standardizasyonun sağlanmasını, okul
idarecilerinin yönetsel bilgilerinin artırılmasını, okullar arasındaki iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını ve eğitimde kalitenin artırılmasını hedeflediklerini belirtti. Maarif Okullarının
eğitim kalitesini artırmak ve personeli güncellemek amacıyla
çeşitli programlar düzenlendiğini hatırlatan Prof. Dr. Akgün,
şöyle konuştu:

In a statement, Prof. Dr. Birol Akgün noted that they were aiming to inform about the education models and approaches of
the Foundation through trainings provided within the scope
of setting sustainable quality education in Maarif Schools, to
ensure standardization in school administration, to increase
the skills of school administrators, to develop good practices
between schools and improve quality in education. Reminding
that various programs were organized to increase the educational quality of Maarif Schools and to keep the staff updated,
Akgün added:

“Vakfımız, Türkçe Öğretmenleri için düzenlenen ve 21 hafta
süren formasyon eğitiminin ardından şimdi de Okul Yöneticilerimizin yetkinliklerini geliştirmek için bu formasyon eğitimlerini tertipledi. Bu programları standart hale getireceğiz
ve belirli periyotlarla devam ettireceğiz.”

“After 21 weeks of training for Turkish Teachers, our Foundation has now organized these trainings to improve the competencies of school administrators. We will standardize these
programs and continue them for a while.”

Okul müdürlerinin ihtiyaçları ve Maarif Eğitim Modeli çerçevesinde oluşturulan programda okul müdürlerinin, kavramsal, insani, mesleki, teknik ve liderlik becerilerini geliştirmek
amacıyla 21 ders yapıldı ve 11 farklı ülkeden iyi örnekler
paylaşıldı.

In the program set according to the needs of school principals
and based on the Maarif Education Model, 21 lessons were
provided and good examples from 11 different countries were
shared to improve the conceptual, humanitarian, professional,
technical and leadership skills of the principals.

urt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas
alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı,
2020-2021 eğitim-öğretim dönemine ilişkin dünyanın farklı
ülkelerinde görev yapan okul müdürlerine yönelik “Planlama
ve Eşgüdüm” teması ile iki hafta süren Okul Yöneticileri Formasyon Programı düzenledi.

Türkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN
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perating abroad to provide and develop formal and
non-formal educational services based on the common
heritage and values of humanity, Turkish Maarif Foundation
organized a two-week School Administrators Training Program
on “Planning and Coordination” for the 2020-2021 academic
year to principals working in different countries of the world.

TÜRKiYE MAARiF VAKFI BAŞKANI
PROF. DR. AKGÜN’DEN
KUZEY MAKEDONYA ZiYARETi
Visit to North Macedonia
by TMF President Prof. Dr. Akgün

K

T

Ardından Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) ile görüşen heyet, sonrasında Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska ile bir toplantı yaparak Maarif Okullarının faaliyetleri ve COVID-19
sürecinde yürütülen uzaktan eğitim çalışmaları hakkında
bilgi verdi. Müzakerede Türkiye Maarif Vakfı ve Eğitim Bakanlığı arasında yapılabilecek iş birliği konuları hakkında
görüş alışverişinde bulunuldu.

The delegation also met with the Association of Turkish
NGO’s of Macedonia (MATÜSİTEB), then held a meeting with North Macedonian Minister of Education and
Science Mila Carovska to inform her about the activities
of Maarif Schools and the distance education system applied during the COVID-19 pandemic.

Prof. Dr. Birol Akgün ve beraberindeki heyet, daha sonra
Kuzey Makedonya Maarif Okullarına geçti. Öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Akgün, Türkiye Maarif Vakfının
dünyadaki çalışmaları, eğitime verdiği değer ve öğretmenlerin bu süreçteki rolü üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Birol Akgün and Mahmud Özdil later passed to
Maarif Schools. Meeting with teachers, President Akgün
gave a speech on the works of the Foundation carried out
across the world, its value to education and the role of
teachers during this period.

uzey Makedonya’ya Vakıf faaliyetleri kapsamında iki
günlük ziyaret gerçekleştiren Türkiye Maarif Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Özdil, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Hasan
Mehmet Sekizkök’le bir araya geldi.

urkish Maarif Foundation President Prof. Dr. Birol
Akgün and Board of Directors Member Mahmut
Özdil met with Turkey’s Ambassador to Skopje, Hasan
Mehmet Sekizkök in the scope of their 2-days trip to
North Macedonia.
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Kerkük Valisi Rakan Said ile bir iş birliği anlaşmasının zemininin oluşmasını görüştüklerini aktaran Demirli, yakın
zamanda Kerkük’te bir okul açmayı planladıklarını kaydetti.
Kerkük Valisi Rakan Said ise Kerkük’te eğitim sistemini
geliştiren ve yabancı dilde eğitim veren okulların iş yapmasını olumlu karşıladıklarını ifade etti.

MAARiF HEYETi IRAK ZiYARETLERi

Explaining that they discussed with the Kirkuk Governor, Rakan Said, on a cooperation agreement, Demirli confirmed they were planning to open a school in
Kirkuk very soon.
Kirkuk Governor Rakan Said emphasized that schools
developing their education system and providing foreign language education were welcomed in Kirkuk.

Uluslararası eğitim standartlarına sahip olan bu okulların
Kerkük’te açılmasının bir avantaj olduğunu belirten Said,
Maarif Okullarının açılması için gereken tüm destek ve
kolaylığı sağlayacaklarını dile getirdi.

Schools with international educational standards are an
advantage in Kirkuk, noted Said, and they would provide all the support and ease needed for Maarif Schools
to open.

Türkiye Maarif Vakfının Irak’ta 3 kampüsünde 10 okulu
bulunuyor. Bağdat’taki iki kampüste 1200, Erbil’de de
yaklaşık 800 öğrenci eğitim alıyor.

Turkish Maarif Foundation possesses 10 schools within
3 campuses in Iraq. There are 1200 students divided in
two campuses of Baghdad and about 800 in Erbil.

Visit from TMF Delegation to Iraq

I

rak’ta nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu kentlerden
Musul’a Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
Prof. Dr. Cihad Demirli ve beraberlerindeki heyet bir ziyaret gerçekleştirdi.

Turkish Maarif Foundation Board of Trustees Member
Prof. Dr. Cihad Demirli and the accompanying delegation visited Mosul, one of the cities with the highest
population density in Iraq.

Türkiye’nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı’nın da eşlik ettiği ziyarette Musul Valisi Necm Al Cuburi, Musul Eğitim Müdürü Yunus Farac, Musul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kusay Al Ahmedi ile bir dizi
görüşme gerçekleştirildi.

With the presence of Turkey’s Consul General in Mosul
Mehmet Küçüksakallı, a series of talks were held with
Mosul Governor Najim Abdullah Al-Jubouri, Mosul Education Director Younous Faraj and Mosul University
Rector Prof. Dr. Qusay Al-Ahmadi.

Vali Cuburi ile bir araya gelen heyet, Türkiye Maarif
Vakfının dünya genelinde devam eden çalışmalarını ve
Irak’taki yapılanmasını aktardı. Vali Cuburi Vakfın Irak’ta
Bağdat ve Erbil’den sonra Musul’da ve Telafer’de de okul
açmasının çok önemli olduğunu ve bununla ilgili her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

Meeting with Governor Jubouri, the delegation explained the ongoing works of the Foundation in the
World and especially those carried out in Iraq. Governor Jubouri expressed it was very important for the
Foundation to open schools in Mosul and Talafer after
Baghdad and Erbil cities, and underlined they would
provide all kinds of support for it.

Heyet, Valilik ziyaretinin ardından Eğitim Müdürü Farac
ile görüştü. Musul’daki Eğitim Bakanlığına bağlı okullar
ve eğitimle ilgili son durum hakkında bilgi alarak Farac’a
Türkiye Maarif Vakfının Musul’da sağlayacağı eğitim faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Farac Maarif Musul Okullarının kuruluş işlemleri ile ilgili her türlü
desteği sağlayacaklarını söyledi.

The delegation met with Education Director Faraj after
his visit to the governor’s office. They informed Faraj
about the recent situation related to schools under the
Ministry of Education and made assessments on the
educational activities. Faraj declared they would also
provide all kinds of support for the establishment and
operations of Mosul Schools.

Ziyaret kapsamında Musul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmedi ile görüşen heyet, Musul Üniversitesinde Türkçe
eğitim ve yeni kurulacak Türkoloji enstitüsü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Finally, the delegation met with Mosul University Rector Prof. Dr. Ahmadi and examined the Turkish courses
provided at the University and at the newly established
Turcology institute.

Kerkük’te “Uluslararası Maarif Okulu”nun
Açılması İçin İlk Adım Atıldı

First Step taken to Open
“International Maarif Schools” in Kirkuk

Irak’ta, Bağdat ve Erbil’den sonra Kerkük kentinde de Uluslararası Maarif Okullarının açılması için girişimlere başlandı.

In Iraq, after Baghdad and Erbil, the first step was taken
to open International Maarif Schools in Kirkuk.

Prof. Dr. Demirli yaptığı açıklamada, Türkiye Maarif
Vakfı olarak Bağdat ve Erbil’den sonra Kerkük’te de bir
okul açmak için girişimde bulunduklarını söyledi.

Prof. Dr. Demirli declared that, as Turkish Maarif
Foundation, they took the first step to open a school in
Kirkuk after Baghdad and Erbil.
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PAK-TÜRK MAARiF ÖĞRENCiLERi ÜNiVERSiTE
SINAVLARINDA ÖNEMLi BAŞARILAR ELDE ETTi
Pak-Turk Maarif Students Achieved A Significant Success at University Exams

T

O

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)
tarafından verilen Türkiye Bursları programı kapsamında, Pak-Türk Maarif Okullarından toplamda 36 öğrenci
%100 burslu olarak Türkiye’de eğitim alma hakkı elde etti.

Within the scope of the Turkey Scholarships program
given by the Presidency of Turks Abroad and Related
Communities (YTB), a total of 36 students from PakTurk Maarif Schools were awarded 100% scholarships
in order to study in Turkey.

Öğrencilerden 24’ü Sosyal Bilimler, 33’ü Mühendislik,
4’ü Doğa Bilimleri, 9’u Tıp, 3’ü Güzel Sanatlar ve 15’i İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kazandı. Öğrencileri
yüksek öğretim için Türkiye’ye göndermek üzere gerekli
işlemler de tamamlandı.

Of the students who settled in Turkey, 24 were enrolled to
social sciences, 33 to Engineering, 4 to Natural Sciences, 9
to Medicine, 3 to Fine Arts and 15 to the Faculty of Economics and Administrative Sciences. Most of the students
completed their procedures required for settling in Turkey.

ürkiye Maarif Vakfına bağlı Pakistan’daki Pak-Türk
Maarif Okullarından mezun olan 745 öğrenciden
36’sı tam burslu olmak üzere, 88’i Türkiye’deki üniversitelere yerleşti.

f the 745 students who graduated from Pak-Turk
Maarif Schools in Pakistan, 88 got enrolled in
Turkish universities with 36 full scholarships.
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AFGAN-TÜRK
MAARiF OKULLARI’NDA
MEZUNiYET TÖRENi

MiLLi EĞiTiM BAKAN YARDIMCISI
SAFRAN’DAN TÜRKiYE MAARiF
VAKFINA ZiYARET

Visit from Turkish Deputy
Minister of National Education
Safran to TMF

MORiTANYALI ÖĞRENCiLER
TÜRKiYE’Yi TERCiH ETTi

T

ürkiye Maarif Vakfı Genel Merkezini ziyaret eden Milli Eğitim
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa
Safran, Bakanlık tarafından düzenlenen “Yurt Dışında Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek
Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme
Programı”nın, Türkiye Maarif Vakfına ayrılan kontenjanı için başvuruda
bulunan adaylara hitap etti.
Bakan Safran, program öncesi Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve
Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya
geldi. Akgün, Safran’a Vakfın dünyanın dört bir yanında yürüttüğü
faaliyetler hakkında bilgi verdi.

I

n visit to the Headquarters of Turkish
Maarif Foundation, Turkish Deputy
Minister of National Education Prof.
Dr. Mustafa Safran addressed the candidates who applied for the program
“Selecting and Placing Students to
Study Abroad”. This program is organized by the Ministry of Education and
limited places are reserved for Turkish
Maarif Foundation.
Minister Safran met with TMF President and Board of Directors Members
before the program. Akgün informed
Safran about the activities carried out
by the Foundation around the world.
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KIRGIZiSTAN EĞiTiM BAKANLIĞI iLE
TÜRKiYE MAARiF VAKFI ARASINDA
PROTOKOL iMZALANDI
Protocol Signed Between

Kyrgyz Education Ministry and Turkish Maarif Foundation

D

ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
mevkidaşı Ruslan Kazakbayev
ile Ankara’da toplantı gerçekleştirdi.
Türkiye Maarif Vakfının faaliyetlerinin de konuşulduğu görüşmenin ardından Kırgızistan Eğitim Bakanlığı
ve Türkiye Maarif Vakfı arasında iş
birliği protokolü imzalandı.
İmza töreninden sonra yapılan ortak basın toplantısında konuşan
Çavuşoğlu, Kırgızistan ile TMV arasında imzalanan anlaşmaya işaret
ederek “Türkiye Maarif Vakfı açacağı okullarla Kırgızistan’daki eğitime
katkı sağlayacak.” dedi.
Protokol kapsamında, Kırgız Cumhuriyeti’nde Özel Eğitim Kurumlarının Açılması ve İşletilmesine ilişkin
faaliyetlere başlanılacak.

T

urkish Foreign Minister Mevlut
Çavuşoğlu held a meeting with his
Kyrgyz counterpart Ruslan Kazakbayev
in Ankara. Following the meeting, where
were discussed the activities of Turkish
Maarif Foundation, a cooperation protocol was signed between Kyrgyzstan’s
Ministry of Education and Science and
Turkish Maarif Foundation.
Çavuşoğlu said at a joint press conference held after the signing ceremony,
pointing to the above-mentioned protocol, “Turkish Maarif Foundation aims
to contribute to the education through
Maarif schools in Kyrgyzstan.”
Within the scope of the protocol, activities related to the opening and the management of private educational institutions in the Kyrgyz Republic will begin.

Mauritanese Students Prefer Turkey
for their Higher Education

T

ürkiye Maarif Vakfı Moritanya
Okulları lise mezuniyet töreni,
Nuakşot’ta Furkan Akyol Kampüsü’nde gerçekleşti.

T

Programa Türkiye Cumhuriyeti Noakşot Büyükelçisi Mehmet Cem Kahyaoğlu, Moritanya Özel Okullar Müdürü Sidi Mahuriye, Okul Aile Birliği
Başkanı Mohamed Elbuguz Boukazane, veliler ve öğrenciler katıldı.

The ceremony was attended by Turkey’s Ambassador to Nouakchott
Mehmet Cem Kahyaoğlu, Mauritania Private Schools Director Sidi
Mahuriye, School-Family Association President Mohamed Elbuguz
Boukazane, parents and students.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye
Maarif Vakfı Moritanya Ülke Temsilcisi Adil Taniş, bu sene 62 mezun verdiklerini ve bu mezunların 56’sını, 26
farklı bölümde çeşitli Türk üniversitelerine kaydettirdiklerini belirtti. Tıp
fakültelerini kazanan 5 öğrencinin de
Türkiye Bursları’ndan tam burs hakkı
elde ettiğini ifade etti.

Turkish Maarif Foundation Mauritania Representative Adil Tanış,
who made the opening speech, announced that they graduated 62
students this year and enrolled 56
of these graduates to 26 different
departments of Turkish universities. He added that all 5 students
enrolled to medical schools were
entitled to full scholarships from
Turkey Scholarships.

Tören sonunda, Türk Hava Yolları
iki öğrenciye çekilişle Türkiye’ye gidiş-geliş bileti hediye etti. Dereceye
giren öğrencilere plaket takdimi ve
diplomaların verilmesiyle program
sona erdi.

urkish Maarif Foundation Mauritania High School’s graduation
ceremony took place at Furkan Akyol Campus in Nouakchott.

At the end of the ceremony, Turkish
Airlines gave two students a roundtrip ticket to Turkey. The program
ended with the presentation of
plaques and diplomas to students.

Graduation Ceremony at
Afghan-Turkish
Maarif Schools

A

fgan-Türk Maarif Uluslararası Okulu’nda kız öğrenciler, Teymeni Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen
muhteşem bir törenle mezun oldu.
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr.
Birol Akgün’ün online olarak katıldığı törende Kur’an-ı Kerim tilaveti ve
milli marşların söylenmesinin ardından Okul Müdürü Taner Aydın ve
Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke
Temsilcisi Vekili Ömer Hayran dinleyicilere hitap etti.
Daha sonra mezunlara protokol üyeleri
ve velileri tarafından plaket ve diplomaları tevdi edildi.

S

tudents from Afghan-Turkish International Maarif Schools got graduated with a sumptuous ceremony at the
Conference Hall of Teymeni Campus.
At the ceremony attended online byTurkish Maarif Foundation President
Prof. Dr. Birol Akgün, School Principal Taner Aydin and TMF Afghanistan
Representative Officer Ömer Hayran
addressed the audience after the recitation of the Holy Quran and the national
anthems.
Later, graduates and their parents were
offered plaques and diplomas by protocol members.
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MAARiF OKULLARI
29 EKiM CUMHURiYET BAYRAMI’NI
COŞKUYLA KUTLADI
SUDAN MAARiF ÖĞRENCiLERiNDEN
iLKÖĞRETiM SINAVLARINDA ÖNEMLi BAŞARI
A Significant Success in the Exams of Primary Schools
from Sudan Maarif Students

S

udan’da 2019-2020 eğitim öğretim yılı sonunda Hartum Eyaleti genelinde gerçekleştirilen ve 175 bin öğrencinin katıldığı “İlköğretim Diploma Sınavı” sonuçları
açıklandı. Sınavlarda Hartum Maarif Okullarında eğitim
gören öğrencilerden, biri ikinci olmak üzere 16 öğrenci
dereceye girdi.
Sınav sonuçları, Hartum Eyaleti Eğitim Bakanlığı toplantı
salonunda gerçekleştirilen programda eğitim kurumları
ile basının geniş katılımıyla açıklandı.
Hartum Eyaleti genelinde 1735 sınav merkezinde 175
bin kız ve erkek öğrencinin sınava girdiği belirtilen açıklamada, Hartum Eyaleti genelinde dereceye giren öğrencilerin isimleri ilan edildi.
Buna göre, 280 puan üzerinden 279 en yüksek puanla
birinciler okunurken, 278 puan alan TMV Hartum Kız
İlköğretim Okulu öğrencisi Safa Abduh Ahmed Alnozaili
ikinci oldu.
TMV Erkek İlköğretim Okulundan 276 puan alan 2 öğrenci dördüncü; 6 öğrenci de 270 ile 275 puan dilimiyle
7’nci ve 10’uncu oldu.
Sınav sonucunda TMV Hartum Kız ve Erkek İlköğretim
Okullarında okuyan öğrencilerin tamamı, 280 puan üzerinden geçerli baraj puanı olan 140 taban puanı üzerinde
bir puan alarak yüzde yüz başarı sağladı ve liselere başvuru ve kayıt hakkını elde ettiler.
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A

t the end of the 2019-2020 academic year in Sudan, the
results of the “Exams of Primary Schools” held throughout Khartoum Province were announced and the program
organized for the occasion was attended by 175,000 students. 16 students from Maarif Schools, including one ranking the second place, were listed among the best graduates
of Khartoum.

Maarif Schools Celebrated Turkey’s Republic Day
on October 29th with Enthusiasm

C

umhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü, Maarif Okullarında yapılan etkinliklerle kutlandı.

Avustralya Maarif Okullarında Maarif korosunun Cumhuriyet şarkısını söylemesiyle başlayan, öğrencilerin
okuduğu şiirler ve günün önemine binaen hazırlanan
videolarla süslenen kutlama, Cumhuriyet Bayramı Şarkı
Yarışması ödül töreni ile sona erdi.

T

he 97th Anniversary of the founding of the Republic of
Turkey was celebrated with various events in Maarif
Schools.
The celebration, which began with singing the Republic
Day Song by the choir of Maarif Schools in Australia, was
enriched with poems read by students and videos prepared
on the occasion. The program ended with the Republic Day
Song Contest Award Ceremony.

Arnavutluk’ta bulunan Uluslararası Elbasan Maarif Lisesinde 29 Ekim tarihinin önemi ve anlamına ilişkin konuşmaların yapıldığı programda, Maarif öğrencileri demokrasi ve Cumhuriyet ile ilgili şiirler okudular.

Maarif Students read poems about democracy and republic
at the International Elbasan Maarif High School in Albania
during a program organized on October 29th

The results of the exams were announced with the wide
participation of educational institutions and the press in
the Meeting Hall of the Ministry of Education of Khartoum
Province.

Bosna Hersek Maarif Okullarında koronavirüs tedbirleri
çerçevesinde eğitimin uzaktan devam etmesi nedeniyle,
öğrenciler Cumhuriyet temalı resimlerini dijital ortamda
paylaşıp 29 Ekim’i kutladılar.

As education was continuing remotely within the framework of coronavirus measures in Maarif Schools of Bosnia
and Herzegovina, students shared their Republic-themed
pictures digitally and celebrated October 29th online.

175 thousand male and female students took the exams at
1735 test centers across the province and the names of successful students were announced afterwards.

Pakistan’da bulunan Pak-Türk Maarif Okullarında, 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Öğrenciler için farklı konularda tertiplenen, 438 öğrencinin katıldığı resim ve video yarışmasının ödül töreni
de 29 Ekim programında yapıldı. Cumhuriyet Bayramı
ve Sanat temalı etkinliğin seremonisi İslamabat H-8 Kız
Kampüsü bahçesinde düzenlendi.

Accordingly, those who scored 279 out of 280 points were
listed among the first places. TMF Khartoum Girls Elementary School Student Safa Abduh Ahmed Alnozaili arrived at
the second place with 278 points.

At Pak-Turk Maarif Schools in Pakistan, the Republic Day of
October 29th was celebrated with various events. An award
ceremony for the painting and video competitions, organized with in different subjects by students, was attended
by 438 students. The ceremony of “The Republic Day and
Art” event took place in the garden of Islamabad H-8 Girls
Campus.

Two students from TMF Boy’s Primary School who both
scored 276 points arrived fourth, 6 other students arrived
7th and 10th within the 270 to 275 points brackets.

Ekvator Ginesi Maarif Okulunda da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sevinçle kutlandı. Malabo Büyükelçi Şebnem
Cenk ve büyükelçilik personellerinin de katıldığı törende, öğrenciler 29 Ekim’le ilgili Türkçe şiirler okudu.

The Republic Day was also celebrated with joy at Maarif
Schools of Equatorial Guinea. During the ceremony, attended by Turkey’s Ambassador to Malabo Şebnem Cenk
and the embassy staff, students read Turkish poems about
October 29th.

As a result of the exams, all students of TMF Khartoum Girls
and Boys Elementary Schools achieved 100 percent success
by exceeding the passing score (140) and were entitled to
enroll to secondary schools.

Belçika, Burundi, Etiyopya, Gambiya, Güney Afrika,
Gürcistan, Kamerun, Kosova, Gine ve Venezuela’daki
Maarif Okulları ve eğitim merkezlerinde de 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı için etkinlikler düzenlendi.

Maarif Schools and educational centers in Belgium, Burundi, Ethiopia, Gambia, South Africa, Georgia, Cameroon,
Kosovo, Guinea and Venezuela also organized events for
the Republic Day of October 29th.
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AVUSTRALYA MAARiF OKULU
ÖĞRENCiLERiNDEN iZMiR’DEKi

DEPREMZEDELERE DESTEK
Support for Earthquake Victims
of Izmir from Australian
Maarif Schools students

Maarif Haber | Maarif News

SOMALiLAND MAARiF
ÖĞRENCiLERi BAŞARILARIYLA
KONUŞULUYOR
Great Success from
Maarif Students of Somaliland

A

vustralya’nın Sydney kentindeki
Avustralya Uluslararası Maarif
Okulu öğrencileri, İzmir’deki depremzedeler için kermes düzenledi.
Okulun Gelibolu Kampüsünde bir
hafta süreyle düzenlenen kermeste,
evden getirdikleri yiyecekleri satan ilkokul öğrencileri, İzmir’deki depremzedeler için 3 bin Avustralya doları
topladı. Toplanan bağışlar Kızılayın
yurt dışı bağışlar şubesine aktarıldı.

S

tudents from International Maarif
Schools of Sydney, Australia, organized a week-long charity bazaar for
earthquake victims in Izmir, Turkey.
Maarif Elementary School students
collected 3,000 Australian Dollars for
earthquake victims of Izmir by selling
food they brought from home at the
bazaar held in Gallipoli Campus. The
donations were then transferred to the
Red Crescent’s foreign donations branch.
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T

T

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında
ülke genelinde toplam alınan 15 A+
notun 8’i Maarif öğrencileri tarafından
alındı.

During the 2019-2020 academic year, 8 of 15 A+ scores reached
across the country were achieved by
Maarif Students.

Bölgede İngiltere, Amerikan ve Kuveyt
gibi Uluslararası Okullar ile yarışan Türkiye Maarif Vakfı Hargeisa Lisesi başarısı ile göz doldurdu.

Turkish Maarif Foundation Hargeisa
High School, competing with International Schools of England, American and Kuwait in the region, catches the attention with these successes.

Sınavda büyük başarı gösteren Maarif
Öğrencilerine hediyeleri eski First Lady
ve Edna Adan Üniversitesi Rektörü Dr.
Edna Adan Ismail tarafından verildi.

Successful students of the exam received their gifts from the former
First Lady and Rector of Adna Aden
University, Dr. Adna Aden.

ürkiye Maarif Vakfına bağlı Somaliland-Hargeisa Maarif Okulu Somaliland Ulusal Sınavı’nda önemli başarılar
elde etti.

he Somaliland-Hargeisa Maarif
School, affiliated to Turkish
Maarif Foundation, achieved a great
success in the Somaliland National
Exam.

TÜRKiYE MAARiF VAKFI,
DÜNYAYA TÜRKÇE ÖĞRETiYOR
Turkish Maarif Foundation proud to introduce
the Turkish Language to the World

T

ürkiye Maarif Vakfı 26 Eylül Türk Dil Bayramında, dünyaya Türkçe öğretmenin gururunu yaşıyor.

Kurulduğu günden bu yana, Anadolu’nun kadim irfan geleneğini esas alarak, kapsamlı eğitim faaliyetleri yapan Vakıf,
42 ülkede 339 okul açarak 40 bin öğrenciyi Türkçe ile
tanıştırdı.
Maarif Okulları, okul öncesinden liseye kadar örgün eğitimin her kademesinde sistemli bir biçimde Türkçe derslerine yer veriyor. Böylelikle öğrencilerin en az B2 seviyesinde
Türkçe yeterliğe sahip olarak mezun olmaları hedefleniyor.
Öğrencilerin çok boyutlu ve kuşatıcı eğitim anlayışıyla bilgi,
beceri, tutum ve değerler çerçevesinde akademik gelişimlerini tamamlamalarını amaçlayan Türkiye Maarif Vakfı, aynı
zamanda dostluk köprülerini güçlendirmek ve pekiştirmek
amacıyla Türkçe öğretimine de büyük önem veriyor.
İlk defa Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Müfredatı Yayınlandı
Türkçe öğretiminin uluslararası dil öğretimi standartlarına göre yapılandırılmasında ve yürütülmesinde, alanda
önemli bir boşluğu dolduracak olan “Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretimi Programı” ilk defa Türkiye Maarif Vakfının öncülüğünde hazırlandı. Dünyanın dört bir yanındaki
Maarif Okulları öğrencileri, “Türkçenin Yabancı Dil Olarak
Öğretimi Programı” temelinde sistemli bir biçimde Türkçe
öğrenmeye devam ediyor.

T

urkish Maarif Foundation is proud to introduce the
Turkish Language to the World on the occasion of September 26th Turkish Language Day.
Since its creation, the Foundation, which was doing exhaustive educational activities based on the ancient tradition of
Anatolian lore, has opened 339 schools in 42 countries and
introduced the Turkish language to 40,000 students.
Maarif Schools provide Turkish courses at all levels of formal education from pre-school to high school. The aim is
to graduate students with a Turkish proficiency at B2 level
minimum.
Turkish Maarif Foundation, aiming to enrich students’ academic development, knowledge, skills, attitudes and values
through its multidimensional and encompassing educational understanding, places a great emphasis on teaching Turkish in order to strengthen and reinforce friendship bridges.
Teaching Turkish as a Foreign Language
Curriculum published for the first time
The “Teaching Turkish as a Foreign Language Program”,
which will fill a significant gap in structuring the Turkish
teaching according to international language teaching standards, was prepared for the first time under the leadership
of Turkish Maarif Foundation. Students of Maarif Schools
around the World learn Turkish based on this program.
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SOMALiLAND’DAKi MAARiF LiSESiNDE
MEZUNiYET COŞKUSU
Graduation Enthusiasm at Maarif High School in Somaliland

S

omaliland’daki Hargeisa Maarif Lisesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. Geçen yıl koronavirüs nedeniyle ertelenen mezuniyet töreni bu yıl mezun olan 70 öğrenci için gerçekleştirildi.
Törene öğrenciler ve aileleri ile Türkiye’nin Hargeisa Başkonsolosu Ali Noyan Coşkun, Din İşlerinden Sorumlu
Bakan Şeyh Khalil Abdilahi Ahmed, Yerel Bölge Sultanı
ve aynı zamanda Maarif Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı
Sultan Ömer Sultan Muhammed Sultan Farah, Hargeisa
Bölge Mahkemesi Hâkimi Abdi Qawdhan, Eski First Lady
ve gençler, özellikle de genç kızlar için kadın kahraman
olarak tanıtılan Dr. Adna Adan iştirak ederek mezun olan
öğrencilerle güzel duygularını paylaştılar.
Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben ve Somali Ülke Temsilcisi İhsan Cerrah da mezuniyete
online olarak katıldılar. Video konferans aracılığıyla konuşan Türkben, Türkiye Maarif Vakfı hakkında kısa bir açıklamada bulunarak, Vakfın mezunlarının daima yanlarında
olduğunu belirtti. Öğrencileri tebrik eden Türkben, onlara
Türkiye’de buluşma sözü verdi.
Türkiye Maarif Vakfı Hargeisa lisesi geçen yılki lise bitirme
sınavında yüksek bir başarıya imza atmıştı. Hargeisa genelinde (A+) alan 15 öğrencinin 8’i Maarif Okulları öğrencisi
oldu. Halkın Maarif Vakfına olan teveccühü sebebiyle Maarif
Okullarından geçen yıl 40 ve bu yıl da 70 öğrenci mezuniyet
sevincini yaşadı. 2019’da mezun olan 40 öğrenciden 37’si
bugün Türkiye’nin çeşitli illerindeki üniversitelere yerleşmişti. Bu yıl da mezun olan öğrencilerin büyük çoğunluğu
tercihlerini Türkiye’deki üniversitelerden yana kullandılar.
Sadece lise bölümü olan Maarif Okullarında, gelecek yıllarda anaokulundan liseye kadar bütün kademelerin açılması planlanıyor.
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A

ceremony was held at Maarif High School in Hargeisa,
Somaliland for students graduating from the 20192020 academic year. The graduation ceremony, which was
postponed last year due to coronavirus, was held for 70 students this year.
Students and their families attended the ceremony with
Turkey’s Consul General in Hargeisa Ali Noyan Coşkun,
Minister of Religious Affairs Sheikh Khalil Abdilahi Ahmed,
Provincial Sultan and President of the Maarif School-Family
Association Sultan Omar Sultan Mohammed Sultan Farah,
Hargeisa District Court Judge Abdi Qawdhan, Former First
Lady, Dr. Adna Adan, who was introduced as a heroine for
young girls. All shared their good feelings and wishes during
the program.

“Maarif Okullarında 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, öğrenciler tarafından yapılan çeşitli sürprizlerle kutlandı.” haberi
TRT Haber’de yer aldı.
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RT Haber - “World Teachers’ Day was
celebrated with various surprises made
by students on October 5th in Maarif
Schools.”

oritanya’da Maarif Okulları öğrencisinin üniversiteye geçiş sınavında
birinci olması ile ilgili haber, Haber7 tarafından yayınlandı.

aber 7 published the information
on Maarif Student in Mauritania
ranking the first place in the University
Entrance Exams.

9 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Maarif Okullarında yapılan
etkinlikler TRT Avaz’da yayınlandı.
vents held in Maarif Schools for
Turkish Republic Day on October
29th were broadcast on TRT Avaz.

Turkish Maarif Foundation Board of Directors Member
Ahmet Türkben and Somali Country Representative Ihsan
Cerrah also attended the graduation online. Speaking via
video conference, Türkben made a brief statement about
the Foundation, and added that they would always be present for the graduates. Congratulating the students, Türkben
promised them to meet in Turkey.
Turkish Maarif Foundation Hargeisa High School achieved
a great success last year in graduation exams. Of the 15 students who received (A+) throughout Hargeisa, 8 were from
Maarif Schools. 40 students from Maarif Schools last year
and 70 this year experienced the joy of graduating. 37 of the
40 students got enrolled to universities of various provinces
of Turkey. Most students who graduated this year preferred
also Turkish universities.
Maarif Schools, which are only providing education at high
school level in Hargeisa, plan to open all grades from kindergarten to high school in the coming years.

erkük’te “Uluslararası Maarif Okulu” açılmasına ilişkin atılan ilk adım,
Habertürk tarafından okurlarla paylaşıldı.
irst step for the opening of “International Maarif Schools” in Kirkuk was
shared with readers of Haberturk.

ürkiye Maarif Vakfı ile Kırgızistan
Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan
protokole ilişkin haber, Daily Sabah’ta
geniş yer aldı.
ews on the protocol signed between
Turkish Maarif Foundation and Kyrgyz Ministry of Education was widely reported in Daily Sabah newspaper.

4 Kasım Öğretmenler Günü’nde düzenlenen Maarif Öğretmenleri buluşması, AA tarafından haberleştirilerek
abonelerine servis edildi.

aarif Teachers Meeting, held on November 24 Teachers’ Day, was notified by AA and released to its subscribers.
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Habib Bourguiba is the founder
and first President of the
Republic of Tunisia.

USBAN
Usban, sadece Tunus’ta yapılan
ve Kuskus ile servis edilen
tarihsel ve kültürel olarak
önemli bir lezzettir.
OSBAN
Known for its delicacy, Osban is a
savory dish served with Couscous,
having an important place in the
Tunisian culture.

Every December, The International
Festival of the Sahara, or the Douz Festival,
takes place in the southern desert region
of Tunisia. The rich and original cultural
festival is a four-day celebration of the
traditional desert culture, focusing on
Bedouin life.

AL-ZAYTUNA CAMİİ
Başkent Tunis’te önemli camilerinden biridir. Dokuz
girişe sahip, 5.000 m2’lik bir alanı kaplamaktadır.
İslam tarihinin ilk ve en büyük üniversitelerinden
birine ev sahipliği yapmakla tanınır.
Al-Zaytuna Mosque, literally meaning the Mosque of
Olive, is a major mosque in the capital Tunis. The mosque
is the oldest one and covers an area of 5,000 m2 with nine
entrances. The mosque is known to host one of the first
and greatest universities in the history of Islam.

İDARİ BAŞKENT: Tunus
CAPITAL: Tunis

TELEFON KODU:

Calling Code:

MADENİ
ZENGİNLİK
Tunus’un yeraltı
kaynaklarının en
büyük zenginliğini
fosfat oluşturmaktadır.
(Tunus ihracatının toplam
değerinin % 50’sinden fazlası.)

NATURAL RESOURCES
The greatest wealth of the
Tunisian subsoil is constituted
by the phosphate resources.
(More than 50% of the total value
of Tunisian exports.)
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BAĞIMSIZLIK/INDEPENDENCE:

20 Mart / March 1956

KAPILAR
Tunus’ta Begonvil çiçeğiyle
bezenmiş sokaklarda, Kuzey
Afrika’nın karakteristik
kapıları sizi karşılar.
DOORS
The characteristic gates of
North Africa welcome you
in the streets adorned with
bougainvillea flowers in
Tunisia.

Her Aralık ayında, Uluslararası
Sahra Festivali veya Douz Festivali,
Tunus’un güney çöl bölgesinde
gerçekleşir. Zengin ve orijinal kültür
festivali, Bedevi yaşamına odaklanan
geleneksel çöl kültürünün dört günlük
bir kutlamasıdır.

YÜZ
ÖLÇÜMÜ
AREA

163.610 km2

RESMİ DİLİ: Arapça
OFFICIAL LANGUAGES: Arabic

İKLİM:
Tunus’ta Akdeniz ve çöl iklimi
olmak üzere iki farklı iklim türü
görülmektedir. Ülkenin kuzey
kesimlerinde Akdeniz İklimi
hâkimdir. Yani kışlar ılık ve yağışlı, yazlar
ise sıcak ve kurak geçer. Ülkenin güney
kesimi Sahra Çölü ile kaplı olduğundan
burada çöl iklimi görülür.

Nüfus / Population:

11,4 milyon (2018)
DİNİ İNANÇ: Nüfusun %99’u Müslüman
Religion : 99% of the population are Muslims

CLIMATE:
Tunisia has two different types of
climates, the Mediterranean and
desert climate. The Mediterranean
Climate prevails in the northern
parts of the country. In other words, winters are warm and rainy, and summers
are hot and dry. The southern part of the
country is covered with the Sahara Desert, the desert climate is prevailing.

TUNUS’TA TÜRKİYE MAARİF VAKFI

TURKISH MAARIF FOUNDATION IN TUNISIA

PARA BİRIMİ:
Tunus Dinarı
CURRENCY:
Tunisian Dinar

KSAR OULED
SOLTANE
Ksar Medenine,
Ksar Ouled Soltan,
Matmata,
Chott El Gharsa ve
Tataouine Star Wars
kült filmin
setiydi.
The Ksar Medenine,
Ksar Ouled Soltan,
Matmata,
Chott El Gharsa
and Tataouine were
the set of the cult film
Star Wars.

SELAMUN ALEYKUM
Tunus’ta Selamlaşma
Salutations in Tunisia

Tunus’ta 2012 yılında faaliyetlerine
başlayan TİKA kurulduğu günden bu
yana başta eğitim ve mesleki eğitim
olmak üzere tarım ve hayvancılık, sağlık, idari ve sosyal altyapıların desteklenmesi gibi birçok alanda toplam 157
proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir.
2017 yılında faaliyetine başlayan Yunus Emre Enstitüsü de Türkçe kurslarında Türkçe öğretimine devam ediyor.
Since its establishment in Tunisia in
2012, TIKA has carried out a total of
157 projects and activities in many
areas such as supporting agriculture
and livestock, health, administrative
and social infrastructures, especially
education and vocational education.
Yunus Emre Institute, which started its
activities in 2017, continues to teach
Turkish courses.

1 EĞİTİM MERKEZİ

4 OKUL / SCHOOLS

EDUCATIONAL INSTITUTION

TR

EN

T

ürkiye Maarif Vakfına, Tunus
Uluslararası Maarif Okulları
ismiyle ilkokul, ortaokul ve lise
kademelerinde eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

T

Okulumuzda Cambridge Sistemi uygulanmaktadır. Eğitim dili
İngilizcedir. İngilizcenin yanında
Türkçe ağırlıklı olarak Arapça ve
Fransızca da seçmeli dil dersleri
olarak okutulmaktadır.

The Cambridge System is applied in these schools, where
the language of instruction is
English. Along with Arabic and
French, Turkish is taught predominantly as an optional language course.

Okulumuzun şu anki öğrenci mevcudu 220’dir. 2019-2020 eğitim
yılı Cambridge Sınavlarına lise kademesinde katılım sağlayan Tunus
Maarif Okulu sınavlarda %100 başarı sağlamıştır.

The current student population
is around 220. Tunisian Maarif
Schools, which participated in
the 2019-2020 Academic Year
Cambridge Exams at the high
school level, achieved 100%
success in the exams.

urkish Maarif Foundation
continues its educational
activities at primary, secondary
and high school levels in Tunisia
under the name of International
Maarif School of Tunisia.
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MAARiF OKULLARINDA 2020-2021 EĞiTiM-ÖĞRETiM YILI
DÜZENLENEN TÖRENLERLE BAŞLADI
2020-2021 Academic Year started with ceremonies in Maarif Schools

D

A

ünya’nın dört bir yanında eğitim faaliyeti yürüten Türkiye Maarif Vakfına bağlı aralarında Kosova, Afganistan,
Burundi, Ekvator Ginesi, Macaristan, Mali, Pakistan ve Romanya’nın da bulunduğu ülkelerdeki okullarda, koronavirüs
tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimden yüz yüze eğitime
geçilmesiyle birlikte, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi düzenlenen törenlerle başladı.

ffiliated to Turkish Maarif Foundation providing
worldwide educational services, Maarif Schools began face-to-face education for 2020-2021 academic year
with a ceremony in Afghanistan, Burundi, Equatorial
Guinea, Hungary, Kosovo, Mali, Pakistan and Romania after a period of distance education installed in the
framework of measures taken against the coronavirus.

Uzun bir aradan sonra okullarına kavuşan öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bir araya gelmenin coşkusunu
yaşadılar. Normalleşme süreci öncesi gerekli tüm tedbirlerin
detaylıca alındığı Maarif Okullarının uzaktan eğitimde öncü
olmasının ardından yeni normale geçişte de öncü olması, ülkelerdeki paydaşlarca takdir ediliyor ve dikkatle izleniyor. Sınıflarda ve etkinlik alanlarında öğrencilerin yerleri sosyal mesafe
kurallarına göre ayarlanırken, dersler okul içerisinde düzenli
olarak yapılan dezenfekte çalışmasının sonrasında işleniyor.

After the long period of separation, students were glad
to meet again with their teachers and friends. In turning
to the new normal, Maarif Schools attracted the interest
of its stakeholders by taking all the measures needed to
struggle against the epidemic and pioneering in the distance education system. While the classrooms and activity areas were arranged according to the social distance
rules, lessons were held after a regular disinfection work
carried out in the school.

MACARiSTAN MAARiF
OKULLARINDA YENiDEN
DERS ZiLi ÇALDI
Bells rang again
in Maarif Schools of Hungary
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M

W

acaristan’da ilk ders zilinin çalith the first bell ringing in
masıyla birlikte, başkent BudaBudapest, Hungary, Maarif
peşte’de bulunan Macaristan Maarif Primary and High Schools started
İlköğretim Okulu ve Lisesi eğitim-öğ- lessons.
retime başladı.
Only teachers, students and parPandemi önlemleri sebebiyle davetli- ents attended the ceremony.
lerin yer almadığı törene, öğrenci, veli Guests were not authorized due to
ve öğretmenler katıldı. Macar millî the measures taken against the epmarşının söylenmesinin ardından açı- idemic. After singing the national
lış konuşmasını yapan Türkiye Maarif anthem, Turkish Maarif FoundaVakfı Macaristan Ülke Temsilcisi Ya- tion Hungary Representative Ofsin Parıldar, okulun ilk günü öğren- ficer Yasin Parildar took the floor
ci, veli ve öğretmenlerle aynı salonda and expressed his happiness of
olmaktan duyduğu mutluluğu dile being reunited with the attendees
getirdi.
and wished a successful year to
students.
Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasının
ardından derslerin başlamasıyla sona At the end of the ceremony, stuerdi ve öğrenciler öğretmenleriyle bir- dents and teachers joined their
likte sınıflardaki yerlerini aldılar.
classrooms.

BURUNDi’DE
EĞiTiM-ÖĞRETiM BAŞLADI
Burundi started education

B

urundi Maarif Okullarında düzenlenen açılış töreni
ile 2020-2021 eğitim öğretim yılına başlandı.

Tören, öğrenciler ve velilerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Burundi Büyükelçisi Serap Ataay, Parlamento
Üyesi, Lider Kadınlar Ulusal Forumu Başkanı ve Eğitim Eski Bakanı Mme Janvier Ndırahısha, Eğitim Bakanı
Temsilcisi Büyükelçi Emmanuel Tungamwese ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün de telekonferans bağlantısı ile
katılıp katılımcıları selamladı.

M

aarif Schools of Burundi started the 2020-2021
academic year with a ceremony.

The ceremony was held with the participation of students and parents, as well as Turkey’s Ambassador to
Burundi Serap Ataay, Members of Parliament, President of the National Forum of Leading Women and
Former Education Minister Mrs. Janvière Ndirahisha,
Representative of the Education Minister and Ambassador Emmanuel Tungamwese, as well as deputies. TMF
President Prof. Dr. Birol Akgün also attended via teleconference and greeted the participants.
PAKiSTAN MAARiF OKULLARINDA
YÜZ YÜZE EĞiTiM “YENi NORMAL”
iLE TEKRAR BAŞLADI

Maarif Schools of Pakistan
moved to the “New Normal”

AFGANiSTAN MAARiF OKULLARINDA
YÜZ YÜZE EĞiTiM BAŞLADI
Maarif Schools of Afghanistan began
face-to-face education

K

oronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine bir süredir uzaktan eğitimle devam eden Afgan-Türk Maarif Okulları, 2020-2021 yeni eğitim öğretim döneminde
yüz yüze eğitime tekrar başladı.
Afganistan’da Türkiye Maarif Vakfına ait 7 şehirde 45
okulda 2020-2021 eğitim-öğretim dönemine normalleşme sürecinde alınan tedbirlerle start verildi. Okul binalarında COVID-19’a karşı gerekli önlemler alınırken,
okullara maskesiz kimse alınmadı, görevliler tarafından
yapılan ateş kontrolünün ardından öğrenciler okul binasına girdi.

P

roviding online education due to the epidemic, Afghan-Turkish Maarif Schools started again face-toface education for the new academic year.
Maarif Students of Afghanistan, enrolled to 45 schools
divided in 7 cities, got back to schools with all necessary measures taken against the Coronavirus. While
school buildings were prepared accordingly, no one
was authorized to enter without masks and only after
the fever check, students could join their classrooms.

P

akistan’da 10 farklı şehirde 27
kampüste bulunan Türkiye Maarif Vakfına bağlı okullar, yeni tip
koronavirüs salgını dikkate alınarak yeni eğitim öğretim yılında yüz
yüze eğitime “yeni normal” ile tekrar başladı. Uluslararası Pak-Türk
Maarif Okulları seyreltilmiş ders
dağılımı ve hibrit eğitim modelini
uygulayacak.
Türkiye Maarif Vakfı Pakistan Temsilcisi Harun Küçükaladağlı yaptığı konuşmada, her bir grubun okula 3 gün
devam edeceğini, çeşitli kademelerde
ise farklı günlerde eğitim ve öğretiminin süreceğini, toplamda 6 gün ders
yapılacağını kaydetti.

B

elonging to Turkish Maarif Foundation, Pak-Turk Maarif Schools
are divided into 27 campuses in 10
different cities of Pakistan. Taking
into account the measures against the
Coronavirus, the new academic year
started with face-to-face education.
International Pak-Turk Maarif Schools
are applying “reduced and hybrid” education model.
Turkish Maarif Foundation Pakistan
Representative Officer Harun Küçükaladağlı stated that students would be divided in groups and each group would
attend school for 3 days. The different
grades would be present on different
days and lessons would take place 6
days a week in total.
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EKVATOR GiNESi ULUSLARARASI MAARiF
OKULLARINDA AÇILIŞ HEYECANI
Enthusiasm for the new academic year
in Maarif Schools of Equatorial Guinea

E

kvator Ginesi Maarif Okulları 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’na büyük bir heyecanla başladı. Başkent Malabo’da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim
hizmeti sunan Maarif Okullarında düzenlenen açılış törenine Türkiye’nin Malabo Büyükelçisi Şebnem Cenk’in yanı
sıra ülkenin İçişleri Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Dışişleri
Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve
Senato’dan temsilcilerle veliler katıldı.

ROMANYA ULUSLARARASI
MAARiF OKULU YÜZ YÜZE
EĞiTiM iLE YENi EĞiTiM
YILINA BAŞLADI
Romania International Maarif
Schools began the new year
with face-to-face education

SiERRA LEONE ULUSLARARASI
MAARiF OKULUNDA 2020-2021
EĞiTiM-ÖĞRETiM DÖNEMi BAŞLADI

R

omanya’nın başkenti Bükreş’te
Türkiye Maarif Vakfına bağlı faaliyet gösteren Uluslararası Maarif
Okulu, yeni tip koronavirüs salgını
dikkate alınarak yüz yüze eğitime
“yeni normal” ile tekrar başladı.
Türkiye Maarif Vakfı Romanya
Ülke Temsilcisi Alparslan Ateş, COVID-19’un baş gösterdiği Mart’ta hemen online eğitime geçen okullardan
biri olduklarını, Romanya’da eğitimde ilk yılları olmasına rağmen deneyimli eğitim kadrosuyla bu süreci
başarılı bir şekilde tamamladıklarını
ifade etti.

O

perating in the capital of Romania,
Bucharest, International Maarif
Schools gave start to the new normal
with all necessary measures against the
Coronavirus epidemic for the new academic year.
Turkish Maarif Foundation Romania
Representative Officer Alparslan Ateş affirmed that they were one of the schools
starting immediately online education in
March, when COVID-19 began, and although it was their first year of education
in the country, they successfully completed the process with their qualified
staff members.
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2020-2021 Academic Year Started at
International Maarif Schools of Sierra Leone

S

ierra Leone’da Ekim ayında örgün öğretime geçişle birlikte, Uluslararası Maarif Okulunda da 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi, koronavirüs tedbirleri
kapsamında yapılan açılış töreniyle başladı. Programa Freetown Büyükelçimiz
Deha Erpek, veliler ve öğrenciler katıldı.
Törende yaptığı konuşmada Uluslararası Maarif Okulunun oluşturduğu yüksek standart ve kaliteye dikkat çeken Büyükelçi Erpek, Türkiye Maarif Vakfı
Sierra Leone Ülke Temsilcisi Hurşit Büyükmatur’a ve okul yöneticilerine tebriklerini iletti.
Okul öncesi ve ilkokul düzeyinde eğitim veren Maarif Okullarına, bu yıl 150
öğrenci kayıt yaptırdı.

W

ith the transition to formal education in Sierra Leone in October, the
2020-2021 academic year at International Maarif Schools began with
an ceremony within the scope of coronavirus measures. Turkey’s Ambassador to Freetown Deha Erpek, parents and students participated in the
ceremony.
Taking the floor, Ambassador Erpek drew attention to the high-quality
standard created by the International Maarif Schools and congratulated
Hurşit Büyükmatur, Country Representative of Turkish Maarif Foundation
and the school administrators.
This year, 150 students got enrolled in Maarif Schools of Senegal, providing
pre-school and primary school education.

Drama ve dans gösterileriyle süslenen programda, görevli
öğretmenlerin bestelediği “Maarif Okulu Marşı” büyük beğeni topladı.

E

quatorial Guinea Maarif Schools started the 2020-2021
Academic Year with great enthusiasm. Providing education at kindergarten, elementary and secondary levels, Maarif
Schools organized an opening ceremony in the capital Malabo, with the participation of Turkey’s Ambassador Şebnem
Cenk, and officials from the Equatorial Guinean Ministries of
Interior, Labour, Foreign Affairs, Culture, Education, as well
as, representatives from the Senate and parents.
In the program, where took place drama and dance performances, the “Maarif School Anthem” composed by the teachers was highly appreciated.
SENEGAL MAARiF OKULLARINDA
DERS ZiLi ÇALDI

Bells rang at
Maarif Schools of Senegal

MAARiF ÖĞRENCiSiNE ALTIN MADALYA
Gold Medal for a Maarif Student

A

rnavutluk Tiran Maarif New York İlköğretim Okulu
8. sınıf öğrencisi İbrahim Hidri, Arnavutluk’ta düzenlenen Tekvando Şampiyonası’nda bütün rakiplerini
mağlup ederek altın madalya kazandı.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluğu kimseye
kaptırmayan Maarif öğrencisi Hidri, bir sonraki şampiyonaya da çok iyi hazırlanarak altın madalyayı almak
istediğini ifade etti.
Ibrahim Hidri, an 8th grade student from Tirana Maarif New
York Elementary School, won the gold medal at the Taekwondo Championships in Albania, defeating all his competitors.
Hidri, who did not let anyone win, declared wanting to win
the gold medal at the next championship by preparing himself very well.

S

enegal Maarif Okullarında, 20202021 eğitim ve öğretim dönemi
başladı. Öğrenciler, COVID-19 nedeniyle verilen 7 aylık aranın ardından
tekrar yüz yüze eğitim için sıralarına
oturdu.
Türkiye Maarif Vakfı Senegal Temsilcisi Ahmet Göcen, Dakar, Thies ve St.
Louis şehirlerindeki dört kampüste
eğitimin tüm kademelerde başladığını
söyledi. Senegal’de okullar mart ayında kapanmıştı.
Kosova ve Mali’deki Maarif Okulları da
alınan tedbirler çerçevesinde yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime
başladı.

T

he 2020-2021 academic year has
started in Senegal Maarif Schools.
After a 7-month break due to Coronavirus epidemic, students got back
in line for a face-to-face education.
Turkish Maarif Foundation Senegal
Representative Officer Ahmet Göçen
announced that education started at
all levels in 4 campuses of Dakar,
Thiès and St. Louis. Schools in Senegal had to close in last March.
In the framework of measures taken
against the epidemic, Maarif Schools
in Kosovo and Mali started also faceto-face education.
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EKVATOR GiNESi EĞiTiM BAKANLIĞI iLE
MAARiF OKULLARI ARASINDA iŞ BiRLiĞi
Cooperation between Equatorial Guinean Ministry of
Education and Maarif Schools

E

kvator Ginesi Eğitim Bakanlığının
okul öncesi öğretmenlerine yönelik “Eğitmenin Eğitimi Formasyonu”,
Ekvator Ginesi Uluslararası Maarif
Okullarında düzenlendi.

“Teachers’ Training Program” for
preschool teachers of the Ministry
of Education was organized at the International Maarif Schools of Equatorial Guinea.

Başkent Malabo’da okul öncesi eğitimi veren okullar belirlenerek formasyon eğitimi için Maarif Okullarında
konuk edildi.

Maarif Schools of Malabo hosted the
training program dedicated to kindergarten teachers.

Eğitim Bakanlığı yetkililerince müfettiş Acela Chopa Bapori gözetiminde
yürütülen program için, geniş imkânları ve örnek uygulama eğitimi
potansiyeli nedeniyle Maarif Okullarının tercih edildiği belirtildi.

PAK-TÜRK MAARiF ÖĞRENCiSiNDEN
ÖNEMLi BAŞARI
Significant Success
from a Pak-Turk Maarif Student

A

Maarif Schools were preferred by officials of the Ministry of Education
for the program carried out under
the supervision of the inspector Acela
Chopa Bapori, due to its wide means
and the potential for exemplary application training.

TANZANYA MAARiF OKULLARINDA
MEZUNiYET HEYECANI
Graduation Enthusiasm
at Tanzania Maarif Schools

P

T

Pakistan genelinde lise bitirme sınavı olan HSSC 2020’de
(Higher Secondary School Certificate) Maarif Jamshoro
LUMHS Kampüsü öğrencisi Anjeela Riaz, Hyderabad bölgesi lise bitirme sınavında kendi alanında 31.500 öğrenci
arasından üçüncülük derecesi elde etti.

İlkokul ve ortaokul düzeyi için düzenlenen mezuniyet törenine onur konuğu olarak eski Başbakan ve aynı zamanda merkez komite üyesi olan Mizengo Peter Pinda katıldı.

akistan’daki Pak-Türk Maarif Okulunda eğitim gören bir
öğrenci lise sınavlarında üçüncü oldu.

A

student from Pak-Turk Maarif Schools in Pakistan came
third in high school exams.

Anjeela Riaz, a Maarif student at Jamshoro LUMHS Campus,
ranked the third place among 31,500 students in Hyderabad
at the Higher Secondary School Certificate (HSSC), held
throughout the country.

anzanya’da Türkiye Maarif Vakfı Arusha Okulu ilk mezunlarını vermenin heyecanını yaşadı.

Ocak 2020’den bu yana Türkiye Maarif Vakfı tarafından işletilen okul, bölgede en çok talep gören okullar arasındaki yerini
aldı. Tanzanya Zanzibar’daki Maarif Okulunda da anaokulu
öğrencileri için temsili mezuniyet programı düzenlendi.

T

urkish Maarif Foundation was proud to graduate its first
students in Maarif Schools of Arusha, Tanzania.

Mizengo Peter Pinda, former Prime Minister and member of
the Central Committee, attended the graduation ceremony
for the primary and secondary school level as the honor guest.
The school, run by Turkish Maarif Foundation since January 2020, has been among the most in-demand schools in
the region. A symbolic graduation program for kindergarten
students was also organized at Maarif Schools of Zanzibar, in
Tanzania.

3 ARALIK DÜNYA
ENGELLiLER GÜNÜ MAARiF

AFGANiSTAN’DA
YENi MAARiF OKULU AÇILDI
A New Maarif School Opened in Afghanistan

A

fgan-Türk Maarif Okullarına Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir yenisi daha
eklendi.

Şehirde açılan ikinci Maarif Okulu olan Şehr-i Nev İlkokulunun açılış töreni,
Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Yetkililer, kurdele kesiminin ardından Afgan-Türk Maarif Okulları ilkokulu
binasında incelemelerde bulundu. Modern şekilde inşa edilen ilkokulda, ana
sınıfından altıncı sınıfa kadar 280 öğrenci eğitim görecek. Türk ve Afgan öğretmenler tarafından öğrencilere Türkçe, İngilizce, Farsça ve Peştuca dilleri öğretilecek.

A

new one has been added to Afghan-Turkish Maarif Schools in the capital Kabul.

The opening ceremony of Şehr-i Nev Primary School, the second Maarif
Schools of the city, was held with the participation of Turkey’s Ambassador
to Kabul Oguzhan Ertuğrul, officials from TIKA and Yunus Emre Institute.
After the ribbon cutting, officials conducted examinations at the AfghanTurkish Maarif Schools primary school building. The modernly built elementary school will provide education to 280 students from kindergarten to sixth grade. Turkish, English, Persian and Pashtu languages will be
taught to students by Turkish and Afghan teachers.

Türkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN
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OKULLARINDA KUTLANDI
December 3,
World Disabled Day
in Maarif Schools

D

ünyanın dört bir yanındaki Türkiye Maarif Vakfına bağlı okullarda kutlanan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü anlamlı görüntülere sahne
oldu.
Öğrencilerde sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak amacıyla 3 Aralık
Dünya Engeliler Günü vesilesiyle ülkelerdeki okullarda çeşitli etkinlikler
düzenlendi. Maarif Okullarında gerçekleştirilen etkinlikler, yerel halktan
da yoğun ilgi gördü.

D

ecember 3, World Disabled Day
was celebrated in schools affiliated
to Turkish Maarif Foundation around
the world sharing meaningful images.
In order to create social responsibility awareness, various activities were
organized in schools on the occasion of
World Disabled Day on December 3.
The activities held at Maarif Schools attracted a lot of attention from local residents.
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TURKISH MAARIF FOUNDATION IN THE WORLD

Ülke / Country

*Aralık 2020
*December 2020

Resmi Temas
Sağlanan Toplam Ülke Sayısı

Eğitim Faaliyeti
Yürütülen Ülke Sayısı

Eğitim Kurumu
Sayısı

Yurt Sayısı

Total number of countries
where official contacts have been made

Countries where the
education is provided

Total number of
Educational Institutions

Total numbers
of dormitories

104

42

340

42

Güncel Durum İçin:
For Current Situation:

www.turkiyemaarif.org

Eğitim Kurumu /
Educational
Institutions

Yurt /
Dorm

ABD / USA

4

-

Afganistan / Afghanistan

47

12

Almanya / Germany

1

-

Arnavutluk / Albania

6

-

Avusturya / Austria

1

-

Avustralya / Australia

2

-

Belarus / Belarus

1

-

Belçika / Belgium

1

-

Bosna - Hersek / Bosnia and Herzegovina

4

-

Burundi / Burundi

3

-

Cibuti / Djibouti

2

Çad / Chad

6

1

Ekvator Ginesi / Equatorial Guinea

4

-

Etiyopya / Ethiopia

4

1

Fildişi Sahili / Côte d’Ivoire

4

-

Fransa / France

1

-

Gabon / Gabon

4

-

Gambiya / Gambia

3

-

Gana / Ghana

2

2

Gine / Guinea

10

Gürcistan / Georgia

4

-

Irak / Iraq

12

-

Kamerun / Cameroon

14

4

Kongo / Congo

4

-

Kongo Dem. Cumh. / Dem. Rep. of Congo

4

-

Kosova / Kosovo

8

-

Kuzey Makedonya / Northern Macedonia

4

1

Macaristan / Hungary

3

-

Madagaskar / Madagascar

3

-

Mali / Mali

21

1

Moritanya / Mauritania

9

-

Nijer / Niger

11

2

Pakistan / Pakistan

77

11

Romanya / Romania

7

-

Senegal / Senegal

13

-

Sierra Leone / Sierra Leone

2

-

Somali / Somalia

7

3

Sudan / Sudan

6

-

Tanzanya / Tanzania

11

2

Tunus / Tunisia

4

1

Ürdün / Jordan

-

1

Venezuela / Venezuela

6

-

340

42

Toplam / Total

Dünya Basınında Maarif | Maarif in the World Press

DÜNYA BASININDA MAARiF
MAARIF IN THE WORLD PRESS

L

ise kademesinde ilk kez Uluslararası
Cambridge sınavlarına katılan Tunus
Maarif Okullarının sınavda %93,8 başarı
sağlamasına ilişkin haber, ülkenin önde
gelen haber sitelerinden Babnet’te yer aldı.

N

ews on Tunisian Maarif Schools taking part in the International Cambridge Exams for the first time at the high
school level and achieving 93.8% success
was reported on Babnet, one of the leading
news websites in the country.

A
N

fgan-Türk Maarif Okullarına Kabil’de
bir yenisi daha eklenmesi ile ilgili haber, Afgan medyasında geniş yer buldu.

ews on the addition of a new school
to Afghan-Turkish Maarif Schools
in Kabul was widely reported in the Afghan media.
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Haberlerin detayı için
lütfen kare kodu taratınız...
For more details, please scan
the QR Code...

N

ATO PA Türk Heyeti, Gürcistan
Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti. Haber, Gürcistan medyasında
yer aldı.

T

he NATO PA Turkish Delegation visited the Georgian International Maarif Schools. The information was reported
in the Georgian media.

YTB BAŞKANI ABDULLAH EREN
KOSOVA MAARiF OKULLARINI
ZiYARET ETTi
Visit from YTB President Abdullah Eren to
Kosovo Maarif Schools

K

osova’nın Prizren şehrine gelen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Priştine Büyükelçimiz Çağrı Sakar, Başkonsolos Serdar Özaydın
ve Kosova Parlamentosu Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim
Damka ile birlikte Prizren’de bulunan Maarif Okullarını ziyaret etti.
Türkiye Maarif Vakfı Kosova Ülke Temsilcisi Mesut Özbaysar ve okul idarecilerinin karşıladığı heyete, ülkede yapılan
faaliyetlerle ilgili bilgi verildi. YTB Başkanı Abdullah Eren
Maarif Okullarının Priştine ve Prizren’deki çalışmalarından
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

D

P

andemi sırasında sosyal sorumluluk
projesi kapsamında Bosna-Hersek
Maarif Okullarının TİKA iş birliğiyle dezenfektan üretmesi, ülkedeki medyada
yer buldu.

D

uring the epidemic, the production
of disinfectants by Bosnia and Herzegovina’s Maarif Schools in cooperation
with TIKA as part of the social responsibility project was reported in the media
of the country.

Türkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN
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M

M

T

E

oritanya’da Bakalorya sınavında
ülke birincisi olan Maarif öğrencisine ülke medyasında geniş yer verildi.

he story of a Maarif Student, who was
the country’s winner in the Baccalaureate exams in Mauritania, was widely reported in the local media.

aarif Okullarında Arnavutluk’un
bağımsızlık yıl dönümü kutlamaları etkinlikleri Arnavutluk’ta yayın yapan Radyo Star’da yayınlandı.
vents for Albania’s Independence Anniversary Celebrations at Maarif Schools were broadcasted on Radio Star in the
country.

NATO PA TÜRK HEYETi

GÜRCiSTAN MAARiF OKULLARINI
ZiYARET ETTi
NATO PA Turkish Delegation Visited
Georgia Maarif Schools

M

HP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt
Karakaya ve İstanbul Milletvekili Ahmet Berat
Çonkar Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te faaliyet gösteren Uluslararası Gürcistan Maarif Okullarında ziyaret
etti. Tiflis’te bulunan Prof. Dr. Karakaya ve Berat TMV
Gürcistan Temsilcisi Selçuk Baş ile bir araya geldi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Karakaya ve Berat okulun sahip olduğu fiziki imkanları da yerinde inceledi.
Daha sonra okulun yönetim kadrosu ve öğrenciler ile
bir araya gelen Çonkar ve Karakaya birer konuşma
yaptılar.

uring his trip to Prizren Kosovo, Abdullah Eren,
President of Turks Abroad and Related Communities (YTB), met with Turkey’s Ambassador to Pristina
Çağrı Sakar and visited Maarif Schools with Turkish
Consul General Serdar Özaydin and Kosovo Deputy
Parliament Speaker Fikrim Damka.

M

The delegation was hosted by Turkish Maarif Foundation Kosovo Representative Mesut Özbaysar and school
administrators, then got informed about the Foundation’s activities in the country. Abdullah Eren expressed
his satisfaction with the works carried out by Maarif
Schools in Pristina and Prizren.

Prof. Dr. Karakaya and Çonkar met with TMF Georgia Representative Selçuk Baş. Karakaya and Çonkar
received information about the works undertaken and
examined the school on site. Later, Çonkar and Karakaya met with the school’s management staff and students
and exchanged views for a while.

HP Vice-President Prof. Dr. Mevlüt Karakaya and
Istanbul Deputy Ahmet Berat Çonkar visited the
International Maarif Schools of Georgia in Tbilisi.
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TMV BAŞKANI PROF. DR. AKGÜN’E “III. TÜRK DÜNYASI HiZMET ÖDÜLÜ” VERiLDi
TMF President Prof. Dr. Akgün received the “III. Turkish World Service Award”

MAARiF OKULLARINDA DÜNYA
ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI
World Teachers’ Day Celebrated in Maarif Schools

T

ürkiye Maarif Vakfının dünyanın dört bir yanında
faaliyet gösteren okullarında 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, öğrenciler tarafından yapılan çeşitli sürprizlerle kutlandı.
Maarif Okullarında eğitim gören öğrencilerce farklı dillerde hazırlanan 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kutlama videoları, Türkiye Maarif Vakfı Genel Merkezi tarafından birleştirilerek yayınlandı.
Pakistan’da öğrenciler, öğretmenlerine çiçek ve yaş pasta
takdim ederek Öğretmenler Günü’nü kutlarken; Avustralya Maarif Okullarında okula öğretmenlerinden önce
gelen öğrenciler, öğretmenlerini çiçeklerle karşıladılar.
Kosova’da öğrenciler hizmet içi eğitim seminerinde olan
öğretmenlerini çiçeklerle ziyaret ettiler. Sudan’da öğretmenler ders anlattıkları sırada öğrenciler masalarından
kalkıp öğretmenlerine çiçek hediye ettiler.
Afganistan’da öğrenciler, öğretmenleri için hazırladıkları
mini konserde şarkılar söylediler. Ekvator Ginesi ve Kuzey Makedonya’da ders sırasında ayağa kalkan öğrenciler, öğretmenlerini alkışladılar. Öğretmenler, öğrencilerinin sürprizleri karşısında gözyaşlarına hakim olamayıp,
teşekkür ettiler.

T

2020 yılında “Toplum 5.0 Akıllı Toplum” teması ile çevrim
içi olarak düzenlenen kongrede konuşma yapan Başkan Prof.
Dr. Akgün, Türkiye Maarif Vakfının üstlendiği misyonu aktardı. Konuşmaların ardından Vakıf Başkanı Prof. Dr. Akgün’e “III. Türk Dünyası Hizmet Ödülü” takdim edildi.

Speaking at the congress organized online with the theme of “Society 5.0 Smart Society” in 2020, President Prof. Dr. Akgün explained the mission undertaken by Turkish Maarif Foundation.
After the speeches, the Foundation’s President Prof. Dr. Akgün
was presented with the “III. Turkish World Service Award”.

urkish Maarif Foundation President Prof. Dr. Birol Akgün
was presented the “III. Turkish World Service Award” by the
Sixth Education and Social Sciences Congress “TURKCESS”.

orld Teachers’ Day was celebrated with various
surprises made by students on October 5th in
Maarif Schools all around the World.
World Teachers’ Day celebration videos prepared in different languages by Maarif Students were mixed and shared
by the Headquarters of Turkish Maarif Foundation.
In Pakistan, students celebrated Teachers’ Day by offering flowers and cakes to their teachers, while in Australia,
students came to school before their teachers and welcomed them with flowers.

VENEZUELA MAARiF OKULLARINDAN ÖĞRENCiLERE
TÜRKÇE DERS DESTEĞi
Support from Maarif Schools for Turkish Courses in Venezuela

In Kosovo, students surprised their teachers with flowers at an in-service training seminar. In Sudan, while the
teachers were giving lessons, the students got up from
their desks and offered flowers suddenly to their teachers.

enezuela’da bulunan Maarif Okulları, Türkiye’nin Karakas Büyükelçiliği koordinesiyle Türkiye Bursu kazanan öğrencilere Türkçe eğitim desteği sağlandı.

In Afghanistan, students gave a mini concert. In Equatorial Guinea and North Macedonia, students stood up
during class and applauded for several minutes their
teachers. These last ones could not contain their tears in
front of the surprises and thanked their students warmly.

İkisi Maarif Okullarından, yedisi de ülkenin diğer liselerinden mezun
olan öğrencilere COVID-19 salgınıyla birlikte üniversitelerin uzaktan
eğitime geçiş yapmaları nedeniyle geri kalmamaları için Maarif Öğretmenlerince hazırlanan Türkçe kurslarda ders verildi.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün de
Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda dünyanın 43 ülkesinde binlerce öğretmenle iyi insan
yetiştirmek için mücadele ettiklerini ifade etti.
Türkiye Maarif Vakfı olarak öğretmenlere değer verdiklerini belirten Akgün, Vakfın dört yılda uluslararası
eğitimde elde ettiği başarıda ve katettiği mesafede öğretmenlerin payının çok büyük olduğunu vurguladı.

Stating that, as Turkish Maarif Foundation, they were
cherishing teachers, Akgün emphasized that the contribution of teachers in the success of the Foundation was
significantly important during these last four years.

Prof. Dr. Birol Akgün; nitelikli, fedakâr ve hamiyetperver öğretmenlerle dünyayı daha yaşanabilir yapmak için
gayret ettiklerini ifade etti.

Prof. Dr. Birol Akgün underlined that they were working
hard to make the World more livable with qualified, devoted and willing teachers.

36

ürkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’e VI.
Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi “TURKCESS” tarafından III. Türk Dünyası Hizmet Ödülü verildi.

W

Turkish Maarif Foundation President, Prof. Dr. Birol
Akgün, send a message on World Teachers’ Day, highlighting they were doing their utmost to raise virtuous
people with thousands of teachers in 43 countries of
the World.
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T

V

Derslerin sonunda öğrencilerin Türkçe bilgilerinin belirli bir düzeyin
üzerinde olması hedefleniyor.

M

aarif Schools gave support for Turkish courses to students who won
Turkey Scholarships in coordination with Turkey’s Embassy in Caracas,
Venezuela.
Two graduates from Maarif Schools and seven from other high schools of the
country received support from Maarif Teachers to avoid them dropping behind in Turkish due to COVID-19 pandemic and the transition of universities
to distance education.
At the end of these courses, the Turkish level of these students reached a quite
sufficient level.

BAĞDAT
MAARiF OKULLARINDA
MEZUNiYET HEYECANI
Graduation Enthusiasm at
Baghdad Maarif Schools

B

ağdat Maarif Okulları, 20192020 eğitim yılı mezuniyet töreni
31 Ekim Cumartesi günü Zeyyune
Kampüsü konferans salonunda gerçekleştirildi. 30 Eylül 2019 tarihinde
ilk zilin çaldığı Bağdat Maarif Okulları, ilk öğrencileri mezun vermenin
gururunu yaşadı. Düzenlenen mezuniyet törenine yerel idareciler ve veliler katıldı.

2

019-2020 Academic Year Graduation Ceremony was held on
Saturday, October 31 at the Conference Hall of Maarif Schools in
Zeyyune Campus, Baghdad. Maarif
Schools were proud to graduate its
first students. Local administrators
and parents attended the graduation
ceremony.
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TÜRKİYE MAARİF VAKFI BAŞKANI
PROF. DR. AKGÜN, ULUSLARARASI
4. ISSIK GÖL FORUMU’NA KATILDI
TMF President Prof. Dr. Birol Akgün
participated in the Fourth International
Issyk Lake Forum

2019-2020 MORiTANYA NOUAKCHOTT
KIZ LiSESi MEZUNLAR BULUŞMASI

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un anısına düzenlenen Uluslararası 4. Issık Göl Forumu’na katıldı.

Prof. Dr. Birol Akgün, President of Turkish Maarif Foundation,
attended the 4th International Issyk Lake Forum, organized in
memory of the famous Kyrgyz writer Cengiz Aitmatov.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Yunus
Emre Enstitüsünün destekleriyle Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık Göl Forumu, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te
gerçekleştirildi.

Under the auspices of the Ministry of Culture and Tourism of
the Republic of Turkey, and the support of the Union of Turkish
World Municipalities and Yunus Emre Institute, Cengiz Aitmatov 4th International Issyk Lake Forum was held in Bishkek, the
capital of Kyrgyzstan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği
video mesajla başlayan forumun açılış oturumunda katılımcılara video konferansla seslenen Başkan Prof. Dr. Akgün, Cengiz Aytmatov’un, Orta Asya Türk halklarının 20.
yüzyılda yaşadığı zorlu serencamın tam bir profili olduğu
ifade etti.

Addressing the participants via videoconference during the
opening session of the forum, beginning with a video message
sent by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, President Prof.
Dr. Akgün stated that Cengiz Aitmatov was a symbolic person
sharing the difficulties experienced by the Turkish peoples of
Central Asia during the 20th century.

MÜTEVELLi HEYETi ÜYELERiMiZ
PAK-TÜRK MAARiF OKULLARINI ZiYARET ETTi

SENEGAL MAARiFTEN, ÜNLÜ TARiHÇi
IBA DER THIAM iÇiN TAZiYE MESAJI

TMF Board of Trustees Visited Pak-Turk Maarif Schools

Condolences for the Renowned Senegalese
Historian Iba Der Thiam from Maarif Schools

2019-2020 Nouakchott Girls’ High School Alumni Meeting in Mauritania

M

oritanya Maarif Okulları Nouakchott Kız Lisesinden
mezun olup Türkiye’de eğitim gören Maarif öğrencileri bu sene mezun olacak öğrencilerle bir araya gelerek
tecrübelerini paylaştılar.

M

Türkiye’de eğitim gören kız öğrenciler Moritanya’dan
Türkiye’ye gelmelerinden eğitim görecekleri illere intikaline olan süreci detaylı olarak anlattılar. Kalacakları
yurtta hazırlanması gerekli olan yurt şartları, özel ve devlet yurtlarının özelliklerinden yedikleri yemeklere kadar
detaylı bilgiler verdiler. Sağlık konusunda karşılaştıkları
problemlerde hangi yola başvuracaklarını ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yabancı öğrencilerin faydalanması
hususundaki tecrübelerini aktardılar. Moritanya’da alışık
oldukları yaşamdan bulundukları illerde yaşadıkları zorluklardan da bahsettiler.

The graduates explained in details to her successors
the different steps to fulfill for studying in Turkey:
differences between state and private dormitories,
dormitory enrolment conditions, meals, problems
they may encounter regarding health issues and their
solutions, how to benefit from Social Security Insurance etc. They also compared the way of living between the two countries and how to get used with
their new life.

aarif Schools Graduates who got enrolled for
their higher studies in Turkey met with her
successors from Nouakchott Girls’ High School and
shared their experiences.

Kredi Yurtlar Kurumunda kalan YTB’den burslu Maarif
öğrencisi Sewsen, hayatında ilk defa kar gördüğünü ve
çok şaşırıp hoşuna gittiğini, günlerce devam eden kar ve
soğuk sonrasında üşüdüğünü ve “Ne zaman bitecek?”
diye düşünmeye başladığını söyledi.

Sewsen, a YTB scholarship student who stayed at the
Credit and Dormitories Institution, stated that she
saw snow for the first time in her life and was very
surprised. She specified even that she started to wonder after several days of snow and cold when it would
be over.

Eğitim noktasında hiçbir sıkıntılarının olmadığını, hocaların özverili bir şekilde gerekli olan ihtimamı gösterdiklerini ve Türkiye’de hocalara verilen değerin saygının
kendi ülkelerinde olmadığını ifade ettiler.

They stated that they had no problems during their
studies, the teachers showed the necessary support
and that the value given to the teachers in Turkey did
not exist in their own country.

Tecrübe paylaşımın ardından öğrencilere yapılan çeşitli
ikramlarla program son buldu.

After sharing experiences, the program ended with
the consumption of specialties.
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T

ürkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyelerinden Prof.
Dr. Cihad Demirli ve Dr. Hasan Taşçı, Pakistan’da bulunan Pak-Türk Maarif Okullarını ziyaret etti.
İslamabat H-8 Kız ve Chak Shahzad Erkek Kampüslerine
gerçekleştirilen ziyarette, Prof. Dr. Demirli ve Dr. Taşçı’ya
okullarda gerçekleştirilen eğitim-öğretimle ilgili bilgi verildi.
Heyet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen resim
ve video yarışmasının ödül törenine de katıldılar.

T

S

enegal’deki Maarif Okulları, ülkenin en önemli tarihçilerinden Prof. Iba Der Thiam’ın hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayınladı.
Kurumun Facebook hesabından paylaşılan mesajda, Senegal’deki Maarif Okulları bünyesindeki bir okulun Thiam’ın
adını taşıdığı hatırlatılarak, ünlü tarihçinin ölüm haberinin
üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Mesajda, başta Thiam’ın ailesi
olmak üzere Senegal halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

urkish Maarif Foundation Board of Trustees Members
Prof. Dr. Cihad Demirli and Dr. Hasan Taşçı, visited PakTurk Maarif Schools in Pakistan.

M

During the visit to H-8 Girls and Chak Shahzad Boys Campuses in Islamabad, Prof. Dr. Demirli and Dr. Taşçı were
informed about the education and trainings carried out in
the schools. The delegation also participated in an award ceremony of painting and video competition dedicated to the
Turkish Republic Day on October 29th.

The message, shared on the Foundation’s Facebook account,
reminded that a school within Maarif Schools was named after Thiam whose death saddened many people. The message
offered condolences to the people of Senegal, and particularly
to the Thiam’s family.

aarif Schools of Senegal issued a message of condolences
following the death of Professor Iba Der Thiam, one of
the country’s most important historians.
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MAARiF OKULLARINDA
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI
November 24th Teachers’ Day celebrated in Maarif Schools

N

T

ürkiye Maarif Vakfına bağlı olarak dünyanın dört bir yanınovember 24th Teachers’ Day was celebrated with various
da faaliyet gösteren okullarda, 24 Kasım Öğretmenler Günü
activities in schools operating all over the world under
çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Turkish Maarif Foundation.
Maarif Okullarında eğitim gören öğrencilerce farklı dillerde ve The November 24th Teachers’ Day celebration videos, preçeşitli sürprizlerle hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü kut- pared by students from Maarif Schools in different languages,
lama videoları, Türkiye Maarif Vakfı tarafından birleştirilerek
were mixed and shared by the Foundation.
yayınlandı.

“TÜRKiYE’Yi VE MAARiF VAKFINI
ARKADAŞTAN ÖTE
KARDEŞ GiBi GÖRÜYORUZ”
“We see Turkey and Turkish Maarif Foundation
more than a friend, rather like a sister”

T

ürkiye Maarif Vakfı Ekvator Ginesi Ülke Temsilcisi
Recep Görmez ve Türkiye Cumhuriyeti Malabo Büyükelçisi Şebnem Cenk, Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı
Simeon Oyono Esono Angue ziyaret etti.

T

Ziyarette Bakan Angue’ye Türkiye Maarif Vakfının Ekvator Ginesi’ndeki faaliyetleri ve ülkedeki Maarif Okullarının başarıları hakkında bilgi verildi.

Minister Angue was informed about the activities of the
Foundation in the country and the achievements of Maarif
Schools.

Angue yaptığı konuşmada, Maarif Vakfının Ekvator Ginesi’nde bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu
dile getirerek, “Türkiye’yi ve Maarif Vakfını arkadaştan
öte, kardeş gibi görüyoruz. Ekvator Ginesi Maarif Okulunu yaptığı özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Türkiye Maarif Vakfı iki ülke arasında eğitimsel,
kültürel ve birçok açıdan önemli roller üstleniyor. Türkiye’de okuyan gençlerimizin de ülkemize iyi bir katkı
sunacağından şüphem yok. Türkiye’de okuyan öğrenci
sayısını oldukça önemsiyoruz.” diye konuştu.

Expressing his satisfaction on meeting with TMF Representative, Angue stated, “We see Turkey and Turkish Maarif
Foundation more than a friend, rather like a sister. I congratulate Maarif Schools of Equatorial Guinea for its devoted
work. Turkish Maarif Foundation plays an important role
between the two countries in terms of education, culture
and many other aspects. I have no doubt that our young
people studying in Turkey will also make a good contribution to our country. We give an importance to the number
of students studying in Turkey.”

Büyükelçi Cenk ise, Bakan Angue’ye Türkiye olan ilgilerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ambassador Cenk thanked in return Minister Angue for his
interest and support towards Turkey.
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urkish Maarif Foundation Equatorial Guinea Representative Recep Görmez and Turkey’s Ambassador to Malabo Şebnem Cenk paid a visit to Equatorial Guinea Foreign
Affairs Minister Simeon Oyono Esono Angue.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, faaliyet gösterilen ülkelerde görev yapan öğretmenlerle video konferans yöntemiyle bir araya gelen Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol
Akgün, Vakfın bünyesinde görev yapan 5 bine yakın öğretmen
bulunduğunu belirtti ve bütün öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı.

Prof. Dr. Birol Akgün, President of Turkish Maarif Foundation, came together with the teachers working worldwide by
videoconferencing on November 24th and noted that there
were around 5,000 teachers employed within the Foundation.
The President wished a Happy Teachers’ Day to all teachers!

Somali Maarif Okullarında
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

Teachers’ Day Celebrated in
Maarif Schools of Somalia

Türkiye Maarif Vakfı Somali Temsilciliğinin düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü programında Banadır ve Km4 okullarının öğretmenleri bir araya geldiler. Gerçekleşen programda
öğretmenler söz alarak duygu ve düşüncelerini paylaştılar, hep
bir ağızdan şiirler okudular, türküler söylediler. Öğretmenlere
hediye takdiminin ardından, birlikte yenilen akşam yemeğiyle
birlikte program son buldu.

The teachers of Banadir and KM4 schools came together
on November 24th for Teachers’ Day program organized by
Turkish Maarif Foundation Somalia Representative Office.
Teachers shared their feelings and thoughts, read poems and
sang songs. After presenting gifts to the teachers, the program
ended with a dinner.

Çad’da Öğretmenler Günü Kutlaması

Teachers’ Day Celebration in Chad

Çad Maarif Okullarında 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması gerçekleştirildi. Düzenlenen programda Prof. Dr. Akgün’ün
katılımıyla düzenlenen “Öğretmenler Buluşması Programı”
takip edildi. Ardından Maarif Okullarında görev yapan öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlanarak kendilerine çeşitli hediyeler verildi.

The November 24th Teachers’ Day celebration was also held
at Chad Maarif Schools. “Teachers Meeting Program” took
place online with the participation of Prof. Dr. Akgün. Afterwards, teachers were congratulated and received various
gifts.

Avustralya Maarif Okullarından
Öğretmenlere Sürpriz

Surprise for Teachers
from Australian Maarif Schools

Avustralya’daki Maarif Okulları öğrencileri 24 Kasım Öğret- Students at Maarif Schools of Australia surprised their teachmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere sürpriz yaptılar. Bazı ers on the occasion of Teachers’ Day on November 24. Some
students welcomed their teachers before the classes with gifts.
öğrenciler derse giren öğretmenlerini hediyelerle karşıladılar.
Diğer ülkelerde de 24 Kasım Öğretmenler günü çeşitli etkinlik- In other countries, Teachers’ Day was also celebrated on November 24th with various events.
lerle kutlandı.
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DÜNYADA
MAARİF YARIŞMALARI
Maarif Competitions in the World

TÜRKiYE MAARiF VAKFINDAN
“GELECEĞE NEFES PROJESi”NE DESTEK
Support from TMF to “Breath for the Future” Campaign

T

T

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde
Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan
“Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında 11 Kasım saat
11.11’de yurt içinde tüm il ve ilçelerde ağaç dikimi gerçekleştirildi. Bu yıl ilk defa Türkiye Maarif Vakfına bağlı
okulların bulunduğu ülkelerden de kampanyaya destek
verildi.

As part of the “Breath for the Future” campaign, which
was launched under the auspices of Turkish President Recep Tayyip Erdogan and coordinated by the Ministry of
Agriculture and Forestry, tree planting was carried out in
all provinces and districts of Turkey at 11.11 AM on November 11. For the first time this year, the campaign was
supported from countries with schools affiliated to Turkish
Maarif Foundation.

Kuzey Makedonya Jelino Belediyesi tarafından belirlenen alanda Maarif Okullarında eğitim gören öğrenciler
tarafından 250 fidan dikimi gerçekleştirildi.

250 saplings were planted by students from Maarif Schools
in the area determined by the Jelino Municipality of North
Macedonia.

ürkiye’nin yürüttüğü “Geleceğe Nefes” kampanyasına dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına bağlı okullardan destek geldi.

Gabon’da öğrencilerin katılımıyla Maarif kampüs alanında fidan dikimi icra edildi.

urkey’s “Breath for the Future” campaign has been supported by all Maarif Shools worldwide.

Sapling planting was carried out in the Maarif campus area
with the participation of students in Gabon.

Çad Maarif Okulların bahçesinde “Milli Ağaçlandırma
Günü” programı kapsamında yerel idareciler ile öğrencilerin katılımıyla fidan dikim etkinliği yapıldı.

Sapling planting event was held in the garden of Chad
Maarif Schools with the participation of local administrators
and students within the scope of the “National Afforestation
Day” program.

Somali Maarif Okulları öğrencileri de Türkiye Büyükelçiliği tarafından düzenlenen fidan dikimi programına
katıldılar. Öğrenciler geleceğe nefes olacak yeni fidanları
Somali’de toprakla buluşturdular.

Maarif Students of Somalia participated in the program organized by the Turkish Embassy. Students planted new saplings bringing thus a new “breath for the future”.

Kosova’nın Gilan şehrinde ise 2 bin fidan Türkiye’nin ülkedeki kurum temsilcileri ve yerel yöneticiler ile Maarif
öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
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At last but not least, in Gilan, Kosovo 2000 saplings were
planted with the participation of representatives of Turkish
institutions in the country and local administrators, as well
as Maarif students.
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EĞiTiMiN TAMAMLAYICI UNSURU:
YARIŞMALAR VE KÜLTÜREL FAALiYETLER
Complementary Element of Education:
Competitions and Cultural Activities

T

ürkiye Maarif Vakfı, dünyanın farklı coğrafyalarında 40 bine yakın öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti
verirken bir yandan da öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, özgüven kazanmalarına, aidiyet hissi edinmelerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. İlmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak erdemli
insanlar yetiştirmeyi amaçlayan Vakıf, insanlığın ortak
birikimini ve Anadolu’nun kadim irfan geleneğini esas
alarak bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış, farklı kültürlere duyarlı, evrensel, millî ve yerel ögeleri önemseyen
çağın gereklerine uygun, yenilikçi bir eğitim anlayışını
benimsiyor. İnsanı ve insana ait değerleri esas alan eğitim
anlayışının sütunlarını akademik temelli bilgi ve beceri
ile birlikte öğrencilerin çok boyutlu gelişimlerini sağlayacak ve onlardaki bireysel yetenekleri ortaya çıkaracak
sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler de düzenleyen Türkiye Maarif Vakfı, Balkanlardan Afrika’ya, Orta Doğu’dan
Asya’ya kadar dünyanın dört bir yanında donanımlı, çok
yönlü, dünyanın iyiliği için çalışacak nesiller yetiştirmek
için gayret gösteriyor. Kurulduğu günden bu yana, eğitimin tamamlayıcı unsuru olarak gerçekleştirilen diğer
etkinlikler, iyi insan yetiştirme idealine öncülük ediyor.
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W

hile providing educational services to nearly 40
thousand students in different continents of the
world, Turkish Maarif Foundation also continues its
studies on helping students to improve themselves, gain
self-confidence and gain a sense of belonging. The Foundation, which aims to raise virtuous people who will use
their knowledge and wisdom for the peace and welfare
of mankind, adopts an innovative educational approach
that is; equipped with knowledge, skills and values, sensitive to different cultures, based on common knowledge
of humanity and Anatolia’s ancient wisdom tradition
and following the necessities of the time. Turkish Maarif
Foundation, which also organizes social, cultural and
sportive events that will help students to improve multidimensionally with academic information and skill that
builds an element of an educational approach based on
humanity and humanity values and reveal their personal
skills, gives its all to raise sophisticated and skilled generations that will work for the welfare of the world from
Balkans to Africa, from the Middle East to Asia. Since its
establishment, other activities carried out as a complementary element of education lead to the ideal of raising
good people.

“TÜRKÇE YAZIYORUM”
“I’m Writing In Turkish”

T

ürkiye Maarif Vakfı, anadili Türkçe olanlar ve yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler olmak üzere iki kategoride “Türkçe
Yazıyorum” Deneme, Hikâye ve Şiir Yazma Yarışması düzenledi.
Yarışmanın ödülleri de, yetiştirilmek istenen öğrenci profili doğrultusunda e-kitap okuma cihazı, kablosuz kulaklık ve Türkçe
kitap seti olarak belirlendi. Ayrıca liseler arası yarışmanın yabancı
dil olarak Türkçe öğrenenler kategorisinde birincilik ödülü olarak İstanbul gezisi yapıldı.
Yarışmaya gönderilen eserler kontrol, tasnif ve arşivleme yapıldıktan sonra Prof. Dr. Mustafa Balcı, Prof. Dr. Deniz Melanlıoğlu,
Doç. Dr. İbrahim Gültekin ve Firdevs Kapusızoğlu’dan oluşan
Seçici Kurul Üyelerince değerlendirildi. Ardından dereceye giren
eserler Vakıf internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ilan
edildi.
Yarışmaya Afganistan, Arnavutluk, Gürcistan, Irak, Kuzey Makedonya, Kosova, Pakistan, Romanya ve Senegal’den 82 öğrenci
toplamda 88 eserle katılım sağladı. 82 öğrencinin 30’u ortaokul
kademesi, 52’si lise kademesinde öğrenim görüyor. 26’sının ana
dili Türkçe iken 56’sı ise yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerden oluşuyor. Gönderilen eserlerden 31’i deneme, 24’ü
hikâye ve 34’ü şiir türünde.

A

n essay, story and poetry writing contest called “I’m writing
in Turkish” was held in two categories with native Turkish
speakers, and the learners of Turkish as a foreign language by
Turkish Maarif Foundation aiming to educate good and virtuous
people to use their knowledge and wisdom for the peace and
tranquility of mankind. The awards of the competition were determined as e-book reading device, wireless headset and Turkish
book set in line with the student profile that was intended to be
raised. In addition, a trip to Istanbul was held as the first prize
in the category of Turkish learners as a foreign language of the
inter-high school competition.
After checking, sorting and archiving the works sent to the competition, the evaluation was conducted by Prof. Dr. Mustafa Balcı, Prof. Dr. Deniz Melanlıoğlu, Assoc. Prof. Dr. İbrahim Gültekin
and Firdevs Kapusızoğlu, who are the members of the Selection
Committee. The works were then announced on the Foundation’s website and social media accounts.
82 students from Afghanistan, Albania, Georgia, Iraq, Northern
Macedonia, Kosovo, Pakistan, Romania and Senegal participated
in the competition with a total of 88 works. Of the 82 students,
30 are in the middle school level and 52 are in the high school
level. Turkish is the native language of 26 students, while Turkish is the foreign language of 56. Among the submitted works,
31 are essays, 24 are stories, and 34 are in the genre of poetry.
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AVUSTRALYA MAARiF OKULLARI
BiLiM ŞENLiĞiNE KATILDI
Australian Maarif Schools
Attended the Science Festival

“MAARiFLi OLMAK”
“Being a Maarif Student”

T

ürkiye Maarif Vakfı, kültürel duyarlılık temelinde barış
ve huzur içinde birlikte yaşama ve birlikte hareket etme
anlayışını gelecek nesiller için model oluşturmak ve bunu
kalıcı hâle getirmek amacıyla ana teması “Maarifli olmak”
olan yurt içi ve yurt dışı personelinin katılımıyla Türkçe ve
yabancı diller olmak üzere iki kategoride deneme, gezi yazısı, hatıra ve şiir yazma yarışması düzenledi. Yarışma ödülleri çevrim içi dil öğretimi uygulaması, e-kitap okuma cihazı,
kablosuz kulaklık, sesli kitap uygulaması ve Evliya Çelebi
Seyahatnamesi olarak belirlendi.
Yarışmaya gönderilen eserler kontrol, tasnif ve arşivleme yapıldıktan sonra Mütevelli Heyeti Üyelerinden Prof. Dr. Aşkın
Asan, Dr. Hasan Taşçı, Selim Cerrah, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Balcı, Kırıkkale Üniversitesinden
Prof. Dr. Deniz Melanlıoğlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden Prof. Dr. Şamil Öçal ile Türkiye Maarif Vakfından
Doç. Dr. İbrahim Gültekin, Dr. Ömer Avcı, Ramazan Turgut,
Büşra Sağlam, Aylin Külahçı, Asuman Bağran ve Firdevs Kapusızoğlu’dan oluşan seçici kurul üyelerince değerlendirildi.
Ardından dereceye giren eserler Vakıf internet sitesi ve sosyal
medya hesaplarından ilan edildi.
Yarışmaya Afganistan, Gabon, Irak, Kamerun, Kosova, Kuzey Makedonya, Mali, Moritanya, Pakistan, Senegal, Sudan,
Tanzanya ve Türkiye’den 101 çalışan toplamda 108 eserle
katılım sağlandı. Eserlerden 9’u Arapça, 3’ü Farsça, 4’ü Fransızca, 20’si İngilizce, 71’i Türkçe ve 1’i Urduca. 108 eserden
42’si deneme, 36’sı hatıra, 4’ü gezi yazısı ve 27’si şiir türünde.
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T

urkish Maarif Foundation held a contest in two categories for essays, travel writing, memoirs, and poetry
writing on the basis of cultural sensitivity and living in
peace and understanding in Turkish and foreign languages, with the participation of the domestic and overseas personnel. The competition awards were defined
as online language teaching app, e-book reading device,
wireless headset, audiobook app and Evliya Çelebi travelogue.
After checking, sorting and archiving the works sent to
the competition, the evaluation was conducted by the
members of the Board of Trustees Prof. Dr. Aşkın Asan,
Dr. Hasan Taşçı, Selim Cerrah, Prof. Dr. Mustafa Balcı
from Istanbul University, Prof. Dr. Deniz Melanlıoğlu
from Kırıkkale University, Prof. Dr. Shamil Öçal from
Ankara Sosyal Bilimler University and Assoc. Prof. Dr.
Ibrahim Gültekin from Turkish Maarif Foundation,
Dr. Ömer Avcı, Ramazan Turgut, Büşra Sağlam, Aylin
Külahçı, Asuman Bağran and Firdevs Kapusızoğlu who
are the members of the selection committee. The works
were then announced on the Foundation’s website and
social media accounts.
A total of 108 works from 101 employees from Afghanistan, Gabon, Iraq, Cameroon, Kosovo, Northern
Macedonia, Mali, Mauritania, Pakistan, Senegal, Sudan,
Tanzania and Turkey participated in the competition. 9
works are in Arabic, 3 in Persian, 4 in French, 20 in English, 71 in Turkish and 1 in Urdu. Of the 108 works, 42
are essays, 36 are memoirs, 4 are travel writings, and 27
are in the genre of poetry.

Book Week

A

A

vustralya’da Türkiye Maarif Vakfına bağlı okullar,
Ulusal Bilim Haftası kapsamında Sydney Teknoloji
Üniversitesinde düzenlenen Ind’gi Hack projesindeki yarışmaya katıldı. 2. ve 3. sınıftan oluşan üç kişilik Maarif
öğrenci grubu “Culture Quest” adında bir Google uygulaması geliştirerek yarışmada üçüncü oldu ve 1000 dolar
nakit para ödülünü kazandı. Culture Quest uygulamasında öğrenciler haritada tıkladıkları ülkeye gidip o ülkenin
dilini öğrenerek oradaki yerli halkla iletişime geçip pratik
yapıyorlar ve kültürel olarak ülke hakkında bilgi sahibi
oluyorlar.

vustralya Kitap Haftası, COVID-19 nedeniyle bu yıl 1723 Ekim 2020 tarihleri arasında kutlandı. Teması “Curious Creatures, Wild Minds“ (Meraklı Yaratıklar ve Çılgın
Fikirler) olan etkinlikte Avustralya Maarif Okullarına gelen
özel misafirler, COVID-19 önlemleri çerçevesinde canlı performans sergilediler. Koronavirüs salgını nedeniyle velilerin katılamadığı organizasyonda öğrenciler seçtikleri kitap
karakterinin kostümü ile gösteri yaptılar. Ayrıca öğrenciler
arasında konuyla ilgili bir yarışma düzenlendi ve dereceye
giren öğrencilere kitap hediye edildi. Yarışmaya katılan tüm
öğrencilere de katılım sertifikası verildi.

S

chools affiliated with Turkish Maarif Foundation in Australia, participated in the competition in the Ind’gi Hack
project held at Sydney University of Technology as part of
National Science Week. A group of three Maarif students,
consisting of 2nd and 3rd grades, developed a Google application called “Culture Quest” and took third place in the
contest and won a prize of $1000. In the Culture Quest app,
students go to the country they click on the map and learn
the language of that country, communicate with the indigenous people there, practice and learn about the country
culturally.

A

ustralian Book Week was celebrated from 17 to 23 October 2020 this year due to COVID-19. At the event,
whose theme was “Curious Creatures, Wild Minds”, special
guests from Australian Maarif Schools performed live within
the framework of COVID-19 measures. Because of the Coronavirus outbreak, parents were unable to attend, and students
performed in the costume of their chosen book character. In
addition, a competition on the subject was held among students and books were presented to the students who received
the degree. All students who participated in the competition
were also given a certificate of participation.

23 NiSAN RESiM YARIŞMASI
April 23 Painting Competition

A

vustralya Uluslararası Maarif Okulu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yıldönümü dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı ile ilgili online resim yarışması düzenledi. Yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

A

ustralian International Maarif Schools organized an online painting competition related to the National Sovereignty and Children’s Day on 23
April due to the 100th Anniversary of the opening of the Grand National Assembly of Turkey. Students who participated in the competition and received
degrees were awarded.
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EN ANLAMLI
FOTOĞRAF YARIŞMASI

KOŞU YARIŞI ORGANiZASYONU

Most Meaningful Photography Contest

K

EN TEMiZ SINIF YARIŞMASI
Cleanest Class Competition

P

riştine Maarif Okulu öğrenci meclisi ile okul yönetimi
arasında alınan karara göre, her ay okulun en temiz
sınıfı seçiliyor ve başarılı olan sınıfa okul idaresince ödüller veriliyor. Sınıfların temizlik kontrolünü ve puanlamasını da yine öğrenci meclisi tarafından her kademeden
öğrencinin yer aldığı bir komisyon gerçekleştiriyor. Hem
tarafsız tutumun hem hijyenin öneminin vurgulandığı,
hem yarışma kültürünün hem de işbirliği alışkanlığının
kazandırıldığı bu etkinlik, tüm okulda öğrencilerin sınıf
olarak ortak hareket etme kabiliyetini de geliştiriyor. Eylül 2020 döneminin birincileri seçilen 7-B ve 3-A sınıflarına ödül olarak futbol ve voleybol topu hediye edildi,
bir önceki galip sınıf ise ödül olarak bowling oynamaya
götürüldü.

A

ccording to the decision taken by the Student Council of
the Pristina Maarif Schools and the school administration,
the cleanest class of the school is selected every month, and the
successful class is awarded by the school administration. Cleaning control and scoring of classes are carried out by the student
council, a commission with students from all levels. This event,
in which the importance of both neutral attitude and hygiene
is emphasized, as well as competition culture and cooperation
habits are gained, also improves the ability of students to act
together as a class throughout the school. The winners of the
September 2020 period were given football and volleyball balls
as prizes to the selected grades 7-B and 3-A, while the previous
winning class was awarded a bowling organization.
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arantina sürecinde evlerinde kapalı kalan Kosova Priştine ve Prizren okulları öğrencileri arasında
“Karantina Günlerinin En Anlamlı Fotoğrafı” başlıklı bir
fotoğraf yarışması düzenlendi. Okulların resim öğretmenlerinden oluşturulan Resim-Sanat Komisyonunca
seçilen en anlamlı 10 fotoğraf, sosyal medya takipçilerinin beğenisine sunuldu. Sosyal medya oylamalarının
ardından Priştine Maarif Okulu 10. sınıf öğrencisi Erisa Aliu birinci, Prizren 11. sınıf öğrencisi Riona Bulluti
ikinci, Prizren 3. sınıf öğrencisi Sena Sipahi de üçüncü
oldu. Öğrencilere hediyeleri okul idareleri tarafından
takdim edildi.

Running Race Organization

K

osova Maarif Okulları bünyesinde Koşu Organizasyonu düzenlendi. Prizren ve Priştine okulları
öğrencilerinin yer aldığı yarış, yaş grubu ve kız/erkek
takımları olmak üzere ayrı gruplar halinde tertiplendi.
Yarışmada her iki okuldan dereceye giren öğrencilere
ödülleri verildi ve dostlukları pekiştirildi. Dereceye
giren öğrenciler okullar arası yarışmalarda okullarını
temsil etme hakkı kazandılar.

A

running organization was organized within the Kosovo Maarif schools. The race, in which participated
students from the Prizren and Pristina schools, was organized into separate groups, in the form of age groups and the
girls/boys teams. In the competition, awards were given to
students who received degrees from both schools, and their
friendship was strengthened. Students were eligible to represent their school in interscholastic competitions.

A

photography contest titled “The Most Meaningful Photo of
the Quarantine Days” was held among students of Kosovo’s Pristina and Prizren schools, who remained indoors during
the quarantine process. The 10 Most Meaningful photos selected by the Painting-Art Commission, created by art teachers of
schools, were presented to the likes of social media followers.
After the social media vote, Pristina Maarif School 10th grade
student Erisa Aliu took first place, Prizren 11th grade student
Riona Bulluti took second place, Prizren 3rd grade student
Sena Sipahi took third place. The gifts were presented to the
students by the school administrations.

ULUSAL MASA TENiSi TURNUVASI
National Table Tennis Tournament

K

osova’da ulusal çapta düzenlenen masa tenisi turnuvasında takım olarak önce ilk 16 takım müsabakalarına
seçilen Maarif Vakfı Priştine Okulu Tenis Takımı, zorlu geçen müsabakalar sonunda ülke ikinciliği elde etti. Yine Priştine Okulu öğrencileri Priştine Bölgesel Masa Tenisi Turnuvasında kızlar kategorisinde yeni başarılara imza attılar. Lise
öğrencileri Besarta Ibrahimi, Valza Vatovci ve Sara Osamani
ile ortaokul öğrencileri Rumejsa Hyseni, Rezana Kajoshi
and Suhejla Bedrolli’den oluşan lise kız takımı, liseler arası
müsabakada Priştine ikincisi, ortaokul kız takımı ise Priştine
üçüncüsü oldu.

A

t the National Table Tennis Tournament in Kosovo, the
tennis team of the Pristina School of the Maarif Foundation, which was first selected for the first 16 team competitions,
took second place in the country at the end of the difficult
competitions. Pristina school students gained new achievements once again in the girls’ category at the Pristina Regional
Table Tennis Tournament. High school girls’ team consisting of
high school students Besarta Ibrahimi, Valza Vatovci and Sara
Osamani and middle school students Rumejsa Hyseni, Rezana Kajoshi and Suhejla Bedrolli came in second in Pristina in
the inter-high school competition and the middle school team
came in third in Pristina.
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BALKAN MATEMATiK OLiMPiYATLARI

SATRANÇ TURNUVASI

Balkan Mathematics Olympics

Chess Tournament

P

riştine Maarif Okulu 9. sınıf öğrencilerinden Nadir
Ymeri ve Almir Derguti, Şubat 2020’de Arnavutluk,
Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan’dan seçilmiş 150 öğrencinin katıldığı KAMO Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda bronz madalya kazandılar. Öğrencilere okul müdürü ve müdür yardımcısı tarafından
hediyeler takdim edilerek başarıları kutlandı.

P

P

ristina Maarif School 9th grade students Nadir Ymeri
and Almir Derguti won the bronze medal at KAMO
International Mathematics Olympics in February 2020,
in which participated 150 students from Albania,
Northern Macedonia, Kosovo, Montenegro and Serbia.
Students were presented with gifts by the principal and
vice-principal and their achievements were celebrated.

A

chess tournament was organized in cooperation with
the Pristina Education School and the Malësorja
Chess Club which operates nationally in Kosovo. Maarif
Schools hosted the tournament where external participation was also allowed. The students showed great success in the tournament. Among the students, Enes Evmez
came first, Almir Hoti second and Almir Derguti third.

riştine Maarif Okulu ve Kosova’da ulusal çapta faaliyet gösteren Malësorja Satranç Kulübü iş birliğinde
satranç turnuvası düzenlendi. Dışarıdan katılımın da açık
olduğu turnuvaya Maarif Okulları ev sahipliği yaptı. Turnuvada öğrenciler büyük başarı gösterdi. Öğrencilerden
Enes Evmez birinci, Almir Hoti ikinci ve Almir Derguti
üçüncü oldu.

SOMALi MAARiF OKULLARINDA TÜRK OYUNLARI ŞENLiĞi DÜZENLENDi
Turkish Games Festival Held at Maarif Schools of Somalia

S

omali Maarif Okulları tarafından tertiplenen Türk Oyunları Şenliği bu yıl da coşkuyla kutlandı.

T

he Turkish Games Festival organized by Maarif Schools
was celebrated this year with enthusiasm in Somalia.

Akademik sınavlar öncesinde öğrencileri motive etmek ve
aralarındaki kardeşlik duygusunu pekiştirmek amaçlı düzenlenen Türk Oyunları Şenliğinde öğrenciler doyasıya eğlendi.

Before the academic exams, students enjoyed themselves at
the Turkish Games Festival, organized to motivate them and
reinforce their sense of brotherhood.

Somali’de Maarif Okulları tarafından halat çekme, çuval, kaşıkta yumurta taşıma, sandalye kapma, balon patlatma, tekerleme gibi yarışmaların yer aldığı 2. Geleneksel Türk Oyunları
Şenliği, her yıl Kasım ve Nisan aylarında öğretmen ve öğrenciler tarafından coşkuyla kutlanıyor.

Rope pulling, sacks race, egg-and-spoon race, musical chairs,
popping balloons game, tongue twister were in the program.
The Traditional Turkish Games Festival is celebrated enthusiastically by students and their teachers every year in April
and November.
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PAKiSTAN KAHOOT! YARIŞMASI
Kahoot! Competition

9

Temmuz 2020’de Pak-Türk Maarif Okulları resmi
Youtube kanalında Kahoot! uygulaması destekli canlı
Türkçe Bilgi Yarışması düzenlendi. Pakistan’da bulunan
okullardan 1110 öğrencinin katıldığı yarışma toplamda
40 dakika sürdü. Yarışma boyunca tüm öğrenciler soruları Youtube kanalı üzerinden canlı takip ederek, cevapları kendi cihazları üzerinden verdiler. Uzaktan eğitim
sürecinde online sisteme yüklenen Türkçe dersi ve masal
saati videolarından sorumlu olunan yarışmada birinci
olan Pak-Türk Maarif Hyderabad Kampüsünden 10. sınıf
öğrencisi Zainab Soomro’ya tablet, ikinci olan Pak-Türk
Maarif Ali Chowk Girls Kampüsünden 5. sınıf öğrencisi
Jannat Fatima’ya dijital sözlük ve üçüncü olan Pak-Türk
Maarif Quetta Boys Kampüsünden 9. sınıf öğrencisi M.
Yahya Khan’a da Türkçe hikaye seti hediye edildi.

O

Yine 18 Temmuz 2020’de Pak-Türk Maarif Okulları resmi Youtube kanalında Kahoot! uygulaması destekli canlı
Türkçe Bilgi Yarışması düzenlendi. Pakistan’da bulunan
okullardan 950 öğrencinin katıldığı ve toplam 40 dakika
süren yarışma boyunca tüm öğrenciler soruları Youtube
kanalından canlı takip ederek, cevapları kendi cihazları
üzerinden verdiler. Birinci olan Pak-Türk Maarif Khairpur Kampüsünden 7. sınıf öğrencisi Aaliyan Abdul Sami
Arain’e tablet, ikinci olan Pak-Türk Maarif H-8 Kız Kampüsünden 5. sınıf öğrencisi Razan Nagi’ye zekâ oyunları
seti ve üçüncü olan Pak-Türk Maarif H-8 Kız Kampüsünden 7. sınıf öğrencisi Yumna Karpuzcu’ya da Türkçe seti
hediye edildi.

Again on July 18, 2020, a Kahoot! supported live Turkish
Knowledge Contest was held on the official Youtube channel
of Pak-Turk Maarif Schools. During the competition, which
involved 950 students from schools located in Pakistan and
lasted a total of 40 minutes, all students followed the questions live on their Youtube channel and gave the answers via
their own devices. The winner, 7th-grade student Aaliyan
Abdul Sami Arain from Pak-Turk Maarif Khairpur Campus
was awarded a tablet, 5th-grade student Razan Nagi from
Pak-Turk Maarif H-8 Girls Campus who took second place
was awarded intelligence games set and 7th-grade student
Yumna Karpuzcu from Pak-Turk Maarif H-8 Girls Campus
who took third place was awarded a Turkish Set.

n July 9, 2020, a Kahoot! app supported live Turkish
Knowledge Contest was held on the official Youtube
channel of Pak-Turk Maarif Schools. The competition, in
which 1110 students from schools in Pakistan participated,
lasted for a total of 40 minutes. Throughout the competition, all students followed the questions live on the Youtube
channel and answered the questions via their own devices.
Pak-Turk Maarif Hyderabad Campus student 10th grader
Zainab Soomro, who was the first in the competition, in
which participants were responsible for the Turkish lesson
and story hour videos uploaded to the online system during distance education, received a tablet,Pak-Turk Maarif
Ali Chowk Girls Campus student 5th grader Jannat Fatima who was second received digital dictionary, Pak-Turk
Maarif Quetta Boys Campus third class student M. Yahya
Khan received a Turkish story set.
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GERi DÖNÜŞÜM
PROJESi

KODLAMA DERSi

Recycling Project

RESiM VE YAZI
YARIŞMASI
Painting and Writing
Competition

2
“GÖNÜLLÜLÜK iYiDiR”
YARIŞMASI
“Volunteering Is Good”
Competition

5

Aralık Uluslararası Gönüllülük
Günü’nde Saraybosna Maarif
Okulları öğrencileri “Gönüllülük
İyidir” projesi kapsamında dokuzuncu Gönüllülük Galerisi’ne katıldı. Gönüllülerin çalışmalarını sunmalarının, edindikleri deneyimleri
paylaşmalarının ve gönüllülük çalışmalarının teşvik edilmesinin amaçlandığı etkinliğe, Bosna Hersek Federasyonu’na bağlı 44 okuldan yaklaşık
400 gönüllü dahil oldu.

O

n December 5th, International
Volunteering Day, students of
Sarajevo Maarif Schools participated
in the ninth volunteering gallery as
part of the “Volunteering is Good”
project. About 400 volunteers from
44 schools affiliated with the Federation of Bosnia and Herzegovina took
part in the event, which aims to encourage volunteers to present their
work, share their experiences and
volunteer work.
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8 Şubat 2020’de, Bosna Hersek
Bağımsızlık Günü münasebetiyle
Alija Izetbegoviç Müzesi’nde düzenlenen “Genç Zambaklar” etkinliğinde
edebiyat ve resim alanında başarılı
olan öğrencilere ödül verildi. Saraybosna Maarif Okulları da Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı
merhum Aliya Izetbegoviç’in anısını
koruma ve yaşatmada gösterdiği
olağanüstü iş birliği için teşekkür
mektubu aldı. Coğrafya öğretmeni
Edina Dediç’e ise okul atölyelerine ve faaliyetlerine katkılarından
dolayı takdir belgesi sunuldu.
Öğrencilerden Zulejha Graciç ve
Esma Tuliç’in çalışmaları da ödüllendirildi.

O

n February 28, 2020, students
who were successful in literature and painting fields were awarded at the “Young Lilies” event held at
the Alija Izetbegović Museum on the
occasion of the Independence Day of
Bosnia and Herzegovina. The Sarajevo Maarif Schools also received a letter of thanks for their outstanding cooperation in preserving the memory
of the late Aliya Izetbegović, the first
President of Bosnia and Herzegovina.
Geography teacher Edina Dedić was
presented with a certificate of appreciation for their contributions to
school workshops and activities. The
work of students Zulejha Gracić and
Esma Tulić was also awarded.

T

ürkiye Maarif Vakfına bağlı Saraybosna’da bulunan okullarda
okuyan beşinci sınıf öğrencileri mutlu
yarınlar için sağlıklı ve temiz çevrenin
önemini vurgulayan bir etkinliğe katıldılar. Bosna Hersek’te bulunan Aarhus
Derneği’nde düzenlenen geri dönüşüm
projesiyle öğrenciler kentsel atıkların
azaltılmasının önemine dikkat çektiler.
Proje kapsamında Saraybosna Maarif
Okulları, Kovaćići İlköğretim Okulu ile beraber bir kukla gösterisine ev
sahipliği yaptı. Öğrenciler sanat dersi
öğretmenleri ile birlikte geri dönüşüm
malzemelerinden ve elektronik atıklardan kuklalar üretti. Yapılan kuklalar
ile “Zelengrad’dan Mektup” adlı oyun
canlandırıldı. Aynı zamanda öğrenciler
arasında en güzel kuklayı yapma yarışması düzenlendi. Yarışmayı beşinci sınıf
öğrencilerinden Hatice Çetres kazandı.

Coding Class

K

odlama saati uygulaması; code.org tarafından yürütülen, öğrencilerin programlama ve bilişim sektörlerinde deneyim kazanmalarını amaçlayan, kâr amacı
gütmeyen bir eğitim kuruluşu. Bilişim haftası her yıl
bilişimin öncülerinden, Cobol dilinin mucidi Murray
Hopper’ın doğum günü olan 9 Aralık tarihinde kutlanıyor. Bilişim öğretmenleri Selma Handanoviç ile kodlama
saatine katılan öğrenciler, çeşitli etkileşimli uygulamaları, merakları ve yetenekleri sayesinde başarı ile tamamladılar. Bosnalı öğrenciler program sonunda da müdür
yardımcısı Ermin Dogan’dan sertifikalarını aldılar.

C

oding hour application, run by code.org, is a
non-profit educational organization, aimed at providing students with experience in the programming and
IT sectors. Informatics Week is celebrated annually on
December 9, the birthday of Murray Hopper, one of the
pioneers of informatics, inventor of the Cobol language.
Students who participated in coding hour with their IT
teachers Selma Handanovic successfully completed various interactive applications thanks to their curiosity and
abilities. At the end of the program, Bosnian students received their certificates from Vice Principle Ermin Dogan.

F

ifth-graders studying in Sarajevo
schools affiliated with the Turkish
Maarif Foundation participated in an
event highlighting the importance of
a healthy and clean environment for a
happy tomorrow. Through a recycling
project organized at the Aarhus Association in Bosnia and Herzegovina, students drew attention to the importance
of reducing urban waste. As part of the
project, Sarajevo Maarif Schools hosted a puppet show together with Kovaćići Primary School. Students, along
with their art class teachers, produced
puppets from recycling materials and
electronic waste. The act “Letter from
Zelengrad” was portrayed with the puppets made. At the same time, a competition was held among students to
make the most beautiful puppet. Hatice
Çetres, one of the fifth graders, won the
competition.

DÜNYA SEViNÇ GÜNÜ’NDE
DÜZENLENEN SPOR MÜSABAKASI
Sports Competition Held on World Joy Day

D

ünya Sevinç Günü’nde çocukların daha mutlu ve sağlıklı olmaları için spor yapmanın önemini vurgulayan
çeşitli etkinlikler yapıldı. Güne spor aktiviteleri ile başlayan
Bosnalı öğrenciler için masa tenisi turnuvası düzenlendi.
Turnuvada birinciliği 7. sınıf öğrencisi Ahmed Ćosić ve ikinciliği 5. sınıf öğrencisi Davud Ćosić kazandı. Lise öğrencileri
için düzenlenen futbol müsabakasında ise birinciliği “Lions”
takımı elde ederken, en başarılı öğrenci Jahja Bajrić oldu.

O

n World Joy day, various activities were held that emphasized the importance of sports for children to be happier
and healthier. A table tennis tournament was organized for
Bosnian students who started the day with sports activities. In
the tournament, 7th grade student Ahmed Ćosić took 1st place
and 5th grader Davud Ćosić took 2nd place. In the football
competition for high school students, the “Lions” team won
first place, while the most successful student was Jahja Bajrić.
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RESiM VE EDEBi YAZMA

OKUL YARIŞMASI

School Competition for
Painting and Literary
Writing

TÜRKÇE DiL OKUL
YARIŞMASI
Turkish Language School
Competition

2

9 Kasım Cuma günü Saraybosna
Maarif Okullarında Türkçe tekerleme ve bilgi yarışmaları yapıldı.
Tekerleme yarışmasında 4, 5 ve 6.
sınıflardan öğrenciler Türkçe tekerlemeleri ezberleyerek dereceye girmeye çalıştılar. Türkçe bilgi yarışmasında ise 7, 8 ve 9. sınıflardan oluşan
iki grup öğrenci yer aldı. Öğrenciler
kendilerine yöneltilen sorulara doğru
ya da yanlış şeklinde cevaplar vererek yarışmayı kazanmaya çalıştılar.
Kazanan öğrencilere hediyeleri Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç tarafından verildi.

O

n Turkish Friday November
29, Rhymes and Knowledge
Contests were held in Sarajevo Maarif Schools. Students from 4, 5 and
6th grades tried to get a degree by
memorizing Turkish rhymes in the
Nursery Rhyme Competition. Two
groups of students from 7, 8 and
9th grades took part in the Turkish
knowledge contest. Students tried to
win the competition by giving correct or incorrect answers to the questions prompted to them. The winning
students were granted their prizes by
Turkey’s Ambassador to Sarajevo,
Haldun Koç.
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“YARINLARI
HAYAL EDiN 2020”

S

araybosna Maarif Okulları Bosna Hersek’in kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı.
Etkinlikler çerçevesinde Bosna Milli Müzesi’ne ve Bosna Krallarının
taç giyme törenlerinin gerçekleştiği
Kraljeva Sutjeska’ya gezi düzenlendi. Öğrenciler resim ve kompozisyon yarışmalarıyla ülkelerine olan
sevgilerini de gösterdiler. Okulda
düzenlenen programda öğrenciler
şiirler okuyup ve şarkılar söyleyerek ülkelerinin kuruluş yıl dönümünü kutladılar. Resim yarışmasında yapılan en güzel resimler
okulda sergilenirken yarışmalarda
dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi.

S

arajevo Maarif Schools celebrated
Bosnia and Herzegovina’s Anniversary with various events. As part of
the events, a trip was organized to the
Bosnian National Museum and Kraljeva Sutjeska, where the coronations of
Bosnian Kings took place. Students
also showed their love for their country through painting and composition
competitions. In the program held at
the school, students celebrated the anniversary of their country’s founding
by reading poems and singing songs.
The most beautiful paintings made
in the painting competition were exhibited in the school, while gifts were
presented to the students who ranked
near the top in the competitions.

KANTON DÜZEYiNDE
YARIŞMALAR

YARIŞMASI

S

“Imagine Tomorrow 2020”
Competition

S

araybosna Maarif Okulları lise öğrencilerinden İlhan Avcı ve Davut
Aşçeriç danışman öğretmenleri Elvedin Tanjo ile birlikte EURIE 2020
projesi kapsamında düzenlenen “The
International Entrepreneurship and
Innovation Event Imagine Tomorrow 2020 (Uluslararası Girişimcilik
ve İnovasyon Yarışması Imagine Tomorrow 2020)”de en iyi 20 takım
arasına girerek 19-20 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan
finallerde “Air Polluiton Cleaning
System (Hava Kirliliği Arıtma Sistemi)” isimli projeleriyle yarışmaya
hak kazandılar.

S

arajevo Maarif Schools high school students İlhan Avcı and Davut
Aşçeriç and their counseling teacher
Elvedin Tanjo ranked within the top
of 20 teams with their project named
“Air Pollution Cleaning System” in
the contest “The International Entrepreneurship and Innovation Event
Imagine Tomorrow 2020” held within the context of EURIE 2020 project, and gained the right to contest
in the finals, which will be held in
Istanbul on 19-20 February by 2020.

GÜVENLi iNTERNET GÜNÜ
Safe Internet Day

D

ünya Güvenli İnternet Günü her yıl şubat ayının ikinci
haftasında kutlanıyor. Avrupa Komisyonu’nun desteği
ile INHOPE ve INSAFE ağlarının üyeleri, Güvenli İnternet
Günü’nü kutlamak için her yıl farklı etkinlikler icra ediyorlar. Milyonlarca insan, özellikle çocuklar ve gençler arasında internetin daha güvenli kullanılmasının önemine dikkat
çekmek için bir araya geliyor. Etkinlik bu yıl “Daha İyi Bir
İnternet İçin Birlikte” sloganı ile gerçekleştirildi. Öğrenciler,
öğretmenleri Selma Handanovic ile birlikte bugünü resimli kitaplar, anketler ve çevrimiçi bilgi yarışmasına katılarak
kutladılar. Muhamed Katica adlı öğrencinin çevrimiçi sınavda ödül kazandı.

W

orld Safe Internet Day is celebrated every year in
the second week of February. With the support
of the European Commission, members of the INHOPE
and INSAFE networks hold different events each year
to celebrate Safe Internet Day. Millions of people are
coming together to draw attention to the importance of
safer use of the internet, especially among children and
young people. The event was held this year with the
slogan “Together for a Better Internet”. Students, along
with their teacher Selma Handanovic, celebrated today
by participating in picture books, surveys and an online knowledge contest. The student named Muhamed
Katica won the prize in the online exam.

Canton Level Competitions

araybosna Kantonu Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanlığı ve Saraybosna Eğitim ve Pedagoji Enstitüsünün düzenlediği 25. Kanton Yarışmaları mart, nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirildi. Yarışmanın ev
sahipliği bu yıl Saraybosna Maarif Okullarına verildi.
Okul, yarışmalara ev sahipliği yaptı, teknik ve mesleki destek verdi. Saraybosna genelinde en başarılı olan
yaklaşık 800 öğrencinin katıldığı ve Matematik, Fizik,
Boşnak Dili ve Edebiyatı, Sırp Dili ve Edebiyatı, Hırvat Dili ve Edebiyatı, İngilizce ve Teknik Kültür gibi
derslerde bilgilerini sergiledikleri yarışmanın açılışı 10
Mart tarihinde resmi bir programla yapıldı. Saraybosna Kantonu Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Anis Krivić; Saraybosna Kantonu Eğitim ve Pedagoji Enstitüsü
Müdürü Nihada Ćolić ile Saraybosna Maarif Okulları
Kampüs Müdürü Sanel Mušović tüm yarışmacılara başarılar diledi.

T

he Canton competitions, organized by Sarajevo
Canton Education, Science and Youth Ministry
and Sarajevo Education and Pedagogical Institute
were held in March, April and May. The competition
was hosted by Sarajevo Maarif Schools this year. The
school hosted competitions and provided technical
and professional support. The competition was opened
with an official programme on March 10th, with about
800 students, the most successful in Sarajevo, exhibiting their knowledge in courses such as Mathematics,
Physics, Bosniak language and literature, Serbian language and literature, Croatian language and literature,
English and technical culture. Sarajevo Canton Education, Science and Youth Minister Anis Krivić; Sarajevo
Canton Education and Pedagogical Institute Director
Nihada Ćolić and Sarajevo Maarif Schools Campus Director Sanel Mušović wished all the contestants success.
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KOSOVA
MAARiF ÖĞRENCiLERiNDEN
ÖNEMLi BAŞARI

T

Notable Achievement
From Kosovo Maarif Students

ürkiye Maarif Vakfına bağlı olarak faaliyet gösteren
Kosova’daki okulların öğrencilerinden Ajan Rizvanolli, Uluslararası Kangaroo Kosova Matematik Yarışması’na katıldı. Ülke genelinden 5600 öğrencinin dahil
olduğu yarışmada Rizvanolli kendi yaş grubunda birinci
oldu. Yine Kosova Ulusal Kangaroo Matematik Yarışmaları’na katılan Kosova Maarif Okulları öğrencileri Nadir
Ymeri ve Almir Durguti de kendi kategorilerinde birinci
oldular. Sertifika törenine Kosova Eğitim Bakanı Shyqiri
Bytyqi katıldı.

A

jan Rizvanolli, one of the students of the Kosovo
schools operating under the Turkish Maarif Foundation, participated in the International Kangaroo Kosovo
Mathematics Competition. Rizvanolli won the first place
in their age group in the competition where 5600 students from all over the country competed. And again
participating in the Kosovo National Kangaroo Mathematics Competitions, Kosovo’s Maarif School students
Nadir Ymeri and Almir Durguti took first place in their
categories. Kosovo Education Minister Shyqiri Bytyqi attended the certification ceremony.

SPOR MÜSABAKALARINDA
BAŞARILAR
Achievements in Sports Competitions

K

osova Maarif Okulları öğrencileri Priştine’de “Okul
Sporları Federasyonu” tarafından düzenlenen Voleybol
Turnuvası kızlar kategorisinde üçüncü oldu. Priştine’de tertiplenen Bölgesel Masa Tenisi Turnuvasında da 16 Ortaokul
arasında Kosova Maarif Okulları öğrencileri birinci oldu.
Kosova Yüzme Federasyonun organize ettiği yarışmada ise 5
altın ve 1 bronz madalya kazanan Beren Zijabeg rekor kırdı.
Turnuvada ayrıca öğrencilerden Batuhan Zijabeg ve Amin
Durguti ikişer altın, Atik Mustafa 2 gümüş, 1 bronz ve Diar
Bylbyli bronz madalya kazandı.

K

osovo Maarif School students came third in the girls’
Volleyball Tournament organized by the “School
Sports Federation” in Pristina. In the Regional Table Tennis
Tournament held in Pristina, Kosovo Maarif Schools students ranked first among 16 middle schools. Beren Zijabeg,
who won 5 gold and 1 bronze medals in the competition
organised by the Kosovo Swimming Federation, set a record. Students Batuhan Zijabeg and Amin Durguti won
two gold medals, Atik Mustafa won 2 Silver, 1 bronze and
Diar Bylbyli won bronze.

ABALON YARIŞMASI

Abalone Competition

B

urundi Uluslararası Maarif Okulu, öğrencileri arasında yaz kursu sonunda
Abalon turnuvası düzenledi. İki aylık yaz kursu eğitimi boyunca öğrencilerin stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesine dönük akıl oyunları
yarışması öğrenciler arasında yoğun ilgi gördü.

I

nternational Maarif School of Burundi organized an Abalone tournament
among the students at the end of the summer course. During the twomonth summer course, mind games contest aimed towards developing students’ strategic thinking skills attracted great attention among students.

Türkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN

56

ÖĞRENCi-ÖĞRETMEN
DOSTLUK MAÇI

ÖĞRENCiLER ARASI
MÜNAZARA
U
Debate Between Students

B

urundi Uluslararası Maarif Okulu öğrencileri arasında
münazara organize edildi. Afrika’da kız çocuklarının
eğitimi konusunun tartışıldığı münazara programına öğrenciler 2 grup halinde hazırlık yaparak taraftar ve karşıt
görüşlerini, çeşitli argümanlar ile sundular. Münazarada
öğrenci velileri ve okul öğretmenleri hazır bulundu. Dil
becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra fikirlerini farklı argümanlarla, jest ve mimiklerle savunmalarına yardımcı
olan münazara programında öğrenciler eğlenerek öğrendiler. Afrika’daki kız çocuklarının eğitiminin çok yönlü
tartışıldığı münazara sonunda katılımcılara hediyeleri
takdim edildi. İlkokul seviyesinde münazaranın galibi
3. sınıf öğrencisi Manahil Ejaz ve Giriteka Clara olurken
Ortaokul seviyesinde kazanan 8. sınıf öğrencisi Muntaser
Ali Kamberis oldu.

A

debate was organized among the students of the International Maarif School of Burundi. In the debate
program, where the topic of girls’ education in Africa
was discussed, students prepared in 2 groups and presented their supporters and opposing views with various arguments. Students’ parents and school teachers
were present at the debate. In addition to developing
language skills, students learned with fun in the debate
program, which helped them defend their ideas with
different arguments, mimics and gestures. At the end
of the debate, where the education of girls in Africa was
discussed in a multifaceted way, the participants were
presented with gifts. At the primary school level, the
winners of the debate were 3rd graders Manahil Ejaz
and Giriteka Clara, while at the secondary school level,
the winner was 8th grader Muntaser Ali Kamberis.

Student-Teacher Friendly Match

luslararası Burundi Maarif Okulları öğrencileri ve
öğretmenleri arsında futbol müsabakası düzenlendi.
Öğretmenlerin oluşturduğu takıma karşı farklı sınıflardan bir araya gelen öğrencilerin oluşturduğu takım mücadele etti. Rol modelleri olarak öğretmenlerin okuldaki
müfredat dışı sportif ve fiziksel etkinliklere öğrencileri
katılmaya teşvik ederek eğlenceli bir zaman geçirmelerini temin etmenin, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki dostluk ve takım çalışmasını daha da geliştirerek
yakınlaşmayı temin etmenin, hem öğrencilerin hem de
öğretmenlerin karşılıklı olarak yeteneklerini sergilemelerini sağlayacakları bir zemin oluşturmanın, kazanma ve
kaybetme durumlarında kendisini nasıl kontrol edebileceğini hayal kırıklığıyla nasıl başa çıkılacağını öğreterek disiplin kazandırmanın hedeflendiği ve öğrencilerle
öğretmenlerin coşkuyla katıldığı, berabere sonuçlanan
hazırlık maçı boyunca öğrenciler iyi bir disiplin örneği
sergilediler.

A

football competition was held between the students
and teachers of the International Burundi Maarif Schools. A team of students from different classes
played against the team formed by the teachers. During
the preparation match, arranged to ensure that students
have a fun time by encouraging them to participate in
extra-curricular sports and physical activities at school
by their teachers as role models, to ensure rapprochement by further developing friendship and teamwork
between teachers and students, to create a platform
where both students and teachers can display their talents, aimed to gain discipline by teaching how to control themselves in winning and losing situations, and
how to deal with disappointment and to which students
and teachers attended enthusiastically and which ended
in a draw, students demonstrated a good example of
discipline.
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HAYDi TÜRKÇE ALIŞVERiŞE
Let’s Go Shopping in Turkish

E

rbil Uluslararası Maarif Okulu 6, 7, 8 ve 9. sınıf öğrencileri Türkçe dersinde Maarif müfredatında bulunan alışveriş ünitesini güzel bir etkinlik ile işlediler.
Öğrenciler, ünite kapsamında “Alışveriş Günü” etkinliği
düzenlediler. Okul bahçesinde stant açarak evlerinden
getirdikleri yiyecek ve içecekleri satışa sunan öğrencilerin
bu şekilde Türkçe konuşarak alışveriş yapmayı, yardımlaşma ve dayanışmayı öğrenmeleri hedeflendi. Satışlardan elde edilen gelir de kimsesiz çocuklara bağışlandı.
Yaparak ve yaşayarak deneyimleyen öğrenciler, empatiyi
ve organizasyonlarda aktif görev almayı tecrübe edindi.

E

rbil International Maarif School 6, 7, 8 and 9th graders
learned the shopping topic in the Turkish class within the
Maarif curriculum with a beautiful event. Students organized
a “Shopping Day” event as a part of their topic. It was aimed
that students who opened a stand in the schoolyard and offered
food and drinks that they brought from their homes for sale
would learn to shop, help and solidarity by speaking Turkish
in this way. The revenue from the sales were also donated to
orphaned children. By doing and living, students have experienced empathy and active duty in organizations.

FUTBOL VE BASKETBOL
TURNUVASI
Football and Basketball Tournament

E

rbil Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri sportif faaliyetler kapsamında futbol ve basketbol turnuvası düzenlediler. Sınıflar arasında gerçekleşen turnuvada tüm takımlar
en iyi performansı sergileyerek rekabet ortamında deneyim
sahibi oldular. Öğrenciler söz konusu etkinlikte bu faaliyete
katılmanın kazanmadan daha önemli olduğunu öğrendiler.
Kazanan takımlara ve bireysel ödüller almaya hak kazanan
öğrencilere Erbil Uluslararası Maarif Okullarının konser salonunda ödülleri takdim edildi.

E

rbil International Maarif Schools students organized
football and basketball tournaments within the scope
of sports activities. In the tournament, which took place
between classes, all teams performed their best and had
experience in the competitive environment. Students
have learned that participating in this activity in question
is more important than winning. Awards were presented
to the winners and students who were eligible for individual awards at the Concert Hall of Erbil International
Maarif Schools.

iLKOKUL SPOR YARIŞMALARI
Primary School Sports Competitions

E

rbil Uluslararası Maarif Okulları Beden Eğitimi öğretmenleri tarafından
ilkokul kademesinde spor yarışmaları yapıldı. Yine, Beden Eğitimi öğretmenleri eşliğinde okulumuz bahçesinde spor günü etkinliği düzenlendi.
Etkinliklere, anaokulu ve ilkokul öğrencileri de katıldı. Öğrenciler için birbirinden eğlenceli aktivite ve müsabakalar tertiplendi.

S

ports competitions were held at primary school level by Physical Education teachers of Erbil International Maarif Schools. Again, sport events
were held in our school garden, in the company of our Physical Education
teachers. Kindergarten and primary school students also participated in the
events. Fun activities and competitions were organized for the students.
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