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BAŞKANIN
MESAJI

MESSAGE FROM
THE PRESIDENT

Başkan / President Prof. Dr. Birol AKGÜN

EĞİTİMDE YENİ EĞİLİMLER VE DÖNÜŞÜMLER
NEW TRENDS AND TRANSFORMATIONS IN EDUCATION
Türkiye Maarif Vakfının faaliyette bulunduğu coğrafya
her geçen gün genişliyor. Kurulduğu yıl beş ülkede çalışmalarına başlayan Vakfımız, altıncı yılında dünyanın
dört bir tarafına yayıldı. Aynı zamanda 67 ülkede örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri geliştiren, bu ülkelerin
47’sinde ise okul öncesinden yükseköğretime kadar her
kademede eğitim kurumlarına sahip uluslararası bir eğitim markası haline geldi.
Türkiye’nin eğitimde yurtdışına açılan penceresi olan Türkiye Maarif Vakfı, kuruluşundan bugüne sadece coğrafi
bakımdan genişlemekle kalmadı; aynı zamanda eğitim
politikaları, eğiticilerin eğitimi, müfredat oluşturma, eğitim materyalleri hazırlama, alanına özgü süreli ve basılı
eserler yayımlama gibi eğitim alanında uzmanlaşmaya
yani derinleşmeye de azami önem verdi. Bu sebeple Vakfımız, uluslararası eğitimin güncel sorunlarını ve gelecek
sınamalarını da değerlendirmek ve bu alanlarda katkı
sunmak amacıyla İstanbul Eğitim Zirvesi’ni düzenledi.
Bu yıl ilk kez “Eğitimde Yeni Eğilimler ve Dönüşüm”
temasıyla gerçekleştirilen İstanbul Eğitim Zirvesini, koronavirüs salgınının etkisini devam ettirmesi sebebiyle
çevrimiçi icra ettik. Eğitimdeki yeni eğilimler, eğitimin
geleceği, müfredatın uluslararasılaştırılması, dijitalleşmenin eğitime etkisi, eğitim ve kalkınma ilişkisi, eğitimin yeniden modellenmesi ile eğitim ve toplumsal adalet
ilişkisi başlıklı oturumlarda dünyanın dört bir tarafından
çeşitli ülkelerin eğitim bakanları, yerli ve uluslararası
akademisyenler ve uzmanlar tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Zirvede ele alınan konular ve tartışmalar
eğitimin geleceğine ilişkin önemli bir perspektif oluşturdu. İstanbul Eğitim Zirvesinin önümüzdeki senelerde
gelenekselleşerek devam etmesini hedefliyoruz.
Türkiye Maarif Vakfı olarak bu zirvenin kazanımlarını
Vakıf faaliyetlerimizde de değerlendirmeyi amaçlıyoruz.
Zirvede ele alınan konular Vakfımızın eğitim politikalarına, müfredat hazırlama süreçlerine ve akreditasyon
çalışmalarına ışık tutacaktır. Eğitimi sadece dört duvar
arasında verilen örgün eğitimle sınırlandırmıyoruz. Öğrencilerimizi okul dışı eğitim, rehberlik ve sosyal faaliyetlerle de destekliyoruz. Diğer taraftan, eğitim kurumlarımızda verdiğimiz hizmetlerin içeriğini, kalitesini ve
niteliğini artırmak ve geliştirmek için uluslararası eğitimde meydana gelen değişiklikleri ve tartışmaları da yakından takip ediyoruz.
Bu vesileyle, İstanbul Eğitim Zirvesi’nin gerçekleşmesinde emeği geçen Vakıf çalışanlarımıza teşekkür ediyor, bu
önemli zirvenin içeriği hakkında detaylı bilgilerin yer
aldığı bültenimizi istifadenize sunmaktan memnuniyet
duyuyorum.

The geographical span in which the Turkish Maarif
Foundation operates is expanding day by day. When
it was first established the Turkish Maarif Foundation
was only operating in 5 countries. In its sixth year, it
has expanded all across the world. The foundation has
become an international education brand that develops
formal and non-formal education activities in 67 countries. Within 47 of these countries, the foundation has
educational institutions at all levels ranging from preschool to higher education.
Having become Turkey’s window in education that opens to
the world, since its establishment, the Turkish Maarif Foundation has not only expanded geographically; at the same
time the foundation has prioritized specialization in the field
of education in areas such as education policies, the training
of trainers, preparing curriculum, preparing educational materials, publishing periodicals and publishing material specific to its operational field. For this reason, our foundation organized the Istanbul Education Summit in order to evaluate
the current problems and future challenges of international
education and to contribute to these areas.
Due to the ongoing COVID-19 pandemic, with the
theme “New Trends and Transformations in Education”
the Istanbul Summit was held virtually for the first time
this year. Education ministers from various countries,
national and international academics and experts conducted presentations in panels titled new trends in education, the future of education, the internationalization
of curricula, the effect of digitalization on education, the
relationship between education and development, and
the relationship between the re-modelling of education
and social justice. The topics and discussions at the
summit formed an important perspective on the future
of education. Our aim is to continue the Istanbul Education Summit as a tradition in the upcoming years.
As the Turkish Maarif Foundation, we aim to evaluate
the achievements of this summit in our foundation activities. The topics discussed at the summit will shed
light on our foundation’s education policies, curriculum
preparation processes and accreditation studies. We do
not only limit formal education provided within four
walls. We also support our students with extra curricula
education, guidance and social activities. On the other hand, in order to increase and improve the content,
quality and legibility of the services we provide in our
educational institutions, we closely follow the changes
and discussions in international education.
I would like to take this opportunity to thank our employees who contributed to the preparation of the Istanbul Education Summit and am pleased to present
you with our bulletin for your benefit, which contains
detailed information about the content of this summit.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “MAARIF OKULUNUN
BAŞARI GRAFIĞINI SÜREKLI YÜKSELTTIĞINI
GÖRMEKTEN MEMNUNIYET DUYUYORUZ.”
President Erdoğan: “We are pleased to see continued success at Maarif Schools”

K

F

Erdoğan ile Tshisekedi arasında yapılan baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenlendi.

Following the one-on-one meeting between Erdoğan and
Tshisekedi and the meeting between delegations, a joint
press conference was held at the Presidential Complex.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ile ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesinin Türkiye’nin insani ve girişimci dış
politikasının temel ilkelerinden biri olduğunu söyleyerek, Afrika’yla ilişkilerin özünün samimiyet, kardeşlik ve
dayanışma olduğunun altını çizdi.

Stating that the development of relations and cooperation
with Africa is one of the main principles of Turkey’s humanitarian and entrepreneurial foreign policy, President
Erdoğan underlined that Turkey’s relations with Africa
were built on sincerity, brotherhood, and solidarity.

Türkiye Maarif Vakfının ülkedeki faaliyetleri ve FETÖ ile
mücadele konusunda da değerlendirmelerinde bulunan
Erdoğan şöyle konuştu:

Evaluating the Turkish Maarif Foundation’s activities in
the country and the fight against FETO, Erdoğan said:

ongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Türkiye’yi ziyaret etti.

“Kongo Demokratik Cumhuriyeti, FETÖ’nün Kinşasa’daki okulunu 2018 yılında Türkiye Maarif Vakfına devrederek ülkemizle dayanışmasını göstermiştir. Türk ve Kongolu öğretmenlerin görev yaptığı okulumuzda halihazırda
538 öğrenci eğitim hayatına devam etmektedir. Maarif
Okulunun başarı grafiğini sürekli yükselttiğini görmekten
memnuniyet duyuyoruz. Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarının okulumuza ve FETÖ ile mücadelemize
verdiği güçlü desteği sürdürmelerini bekliyoruz.”

Türkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN

8

elix Tshisekedi, President of the Democratic Republic
of the Congo, visited Turkey.

“The Democratic Republic of the Congo has shown its
solidarity with our country by transferring the FETO-affiliated school in Kinshasa to the Turkish Maarif Foundation in 2018. Currently, 538 students continue receiving
education at our schools, where Turkish and Congolese
teachers work together. We are pleased to see continued
success at Maarif Schools. We expect the authorities of the
Democratic Republic of the Congo to continue their strong
support for our schools and our fight against FETO.”

Maarif Haber | Maarif News

MILLI EĞITIM BAKANI ÖZER KOSOVA MAARIF OKULLARINDA
Minister of National Education Özer Visits the Maarif Schools in Kosovo

M

illi Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kosova seyahati kapsamında Kosova Uluslararası Maarif Okulları ziyaret
ederek öğrencilerle bir araya geldi.

M

Ziyaret sırasında Özer’e, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi
Çağrı Sakar, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova
Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim
Damka ile diğer yetkililer eşlik etti.

During the visit, Özer was accompanied by Çağrı Sakar, the
Ambassador of the Republic of Turkey to Pristina, Fikrim
Damka, Minister of Regional Development of Kosovo and
Chairman of the Turkish Democratic Party of Kosovo, and
other officials.

Yetkililerden okulun çalışmaları hakkında bilgi alan Özer,
burada kimya, biyoloji, resim ve müzik sınıflarını gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Özer learned about the school’s affairs, visited the chemistry, biology, painting, and music classes, and chatted with
the students.

inister of National Education Mahmut Özer has visited and met with students at the International Maarif
Schools in Kosovo as part of his trip to the country.

9|
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MAARIF VAKFININ GÜNEY AFRIKA’DAKI İLK
EĞITIM KURUMU AÇILDI
Maarif Foundation Opens its First Educational Institution in South Africa

T

ürkiye Maarif Vakfının Güney Afrika’daki ilk eğitim yatırımı olan “Uluslararası Güney Afrika Maarif
Okulları”nın açılışı gerçekleştirildi.
Ülkenin en büyük kenti Johannesburg’da bulunan okulun açılış törenine, Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Büyükelçilik görevlileri, Türk kurumlarının temsilcileri ve okulun eğitim personeli katıldı.
Büyükelçi Kandaş açılış konuşmasında, Türkiye Maarif
Vakfının okulunun açılışında bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek,
“Maarif Vakfı, Türk eğitim sisteminin dünyadaki öncü markası olma hedefiyle, bu alanda
Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı haline gelmiştir.” dedi.
Kandaş, dünya çapında 47 ülkede toplam 399 okulda başarılı
eğitim faaliyetleri yürüten Maarif
Vakfının, Güney Afrika’da da evrensel standartlara uygun şekilde yüksek kaliteli eğitim sunma
idealini devam ettireceğini ifade
etti.
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Birol Akgün de
video konferans yoluyla
katıldığı etkinlikte, gerçekleştirilen bu eğitim yatırımının Türkiye-Güney
Afrika ilişkilerine önemli
katkılar sağlayacağını belirtti.
Akgün, kurum olarak
Güney Afrika’ya verdikleri önemi dile getirerek,
gelecekte ülkede yeni
okullar açmayı planladıklarını kaydetti.
Açılışı gerçekleştiren eğitim kurumu, anaokulu,
ilkokul ve ortaokul seviyelerinde 250 öğrenciye
hizmet verecek.

Türkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN
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The Turkish Maarif Foundation has opened the “International Maarif Schools in South Africa,” its first educational
institution in the country.
Located in Johannesburg, the largest city of the country,
the school’s opening ceremony was attended by Ayşegül
Kandaş, Ambassador of the Republic of Turkey to Pretoria,
Embassy officials, representatives of Turkish institutions,
and the teachers.
In her opening speech, Ambassador Kandaş expressed
her pleasure to be attending the opening of the Turkish
Maarif Foundation’s school,
and said: “Working with the
goal of becoming the worldclass brand for the Turkish
education system, the Maarif
Foundation has become Turkey’s gateway to the world in
education.”
Kandaş stated that the Maarif
Foundation, which carries
out successful educational activities at a total of 399
schools across 47 countries
around the world, would
continue working toward
its vision of providing
high-quality education
that is up to universal
standards in South Africa.
Prof. Birol Akgün, President of the Turkish Maarif
Foundation, attended the
event via video conference, and told that this
investment would make
significant contributions
to the relations between
Turkey and South Africa.
Expressing the Foundation’s emphasis on South
Africa, Akgün noted that
they were planning to
open new schools in the
country in the future.
The institution is now
open, and will serve 250
students at kindergarten,
primary school, and secondary school levels.

Maarif Haber | Maarif News

PAK-TÜRK MAARIF OKULLARI ÖĞRENCISI
ÜNIVERSITE SINAVINDA İKINCI OLDU
Pak-Turk Maarif Schools Student Places Second in
University Exam

P

akistan’daki Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları
öğrencisi Moiza Zahid, ülke genelinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında Pakistan ikincisi oldu.
Başkent İslamabad’daki H-8 Kız Kampüsü Direktörü
Şükran Özcan yaptığı açıklamada; Zahid’in 200 milyonu
aşkın nüfusu olan ülkede düzenlenen üniversiteye giriş
sınavlarında derece yaptığını, bundan onur ve gurur duyduklarını belirtti.
Zahid de Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarının parçası olmayı ayrıcalık olarak tanımlayarak hayallerinin
gerçeğe dönüşmesine Maarif’in yardımcı olduğunu söyledi. COVID-19 salgını boyunca karşılaştıkları zorluklarda Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarının yanlarında
olduğuna işaret eden Zahid, gerek yönetimin iş birliği
içerisinde olması gerekse öğretmenlerinin hedeflerine
ulaşmasında yardımcı olmasının memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Moiza Zahid, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarında geçirdiği 2 senede oldukça önemli
kazanımlar elde ettiğinin altını çizerek burada okumayı
seçtiği için çok mutlu olduğunu kaydetti.
Emeği Geçenlere Teşekkür
Zahid’in babası Prof. Dr. Zahid Aşgar da Pak-Türk Maarif
Uluslararası Okullarının, kızının bu başarıya ulaşmasında gösterdiği tüm çabalar için çok memnun olduğunu
dile getirdi.
Bir diğer çocuğunu da Pak-Türk Maarif Uluslararası
Okullarına kaydettirdiğini anımsatan Aşgar, burada öğrencilerle ilgilenme biçiminin inanılmaz olduğunu belirterek kızının elde ettiği başarı sebebiyle Pak-Türk Maarif
Uluslararası Okullarına teşekkür etti.

Pak-Turk Maarif Schools Student Places Second in University Exam
Moiza Zahid, a student at the Pak-Turk Maarif International Schools in Pakistan, placed second in Pakistan’s
national university exam.
Şükran Özcan, Director of the H-8 Girls’ Campus in the
capital Islamabad, stated that they were honored and
proud of Zahid placing second in the university exam
held across Pakistan, a country with a population of more
than 200 million.
Zahid said that it was a privilege to study at the Pak-Turk
Maarif International Schools, stating that Maarif helped
her dreams come true. Pointing out that Pak-Turk Maarif
International Schools supported them in face of the challenges they have faced during the COVID-19 pandemic, Zahid emphasized her pleasure in seeing the support
of management and the teachers in reaching their goals.
Moiza Zahid underlined that she had made significant
gains in her two years at the Pak-Turk Maarif International Schools, and she was very happy to have studied here.
Thank you, Pak-Turk Maarif International Schools
Prof. Zahid Aşgar, Zahid’s father, expressed his satisfaction with the efforts shown by the Pak-Turk Maarif International Schools for his daughter’s success.
Reminding that he has enrolled another one of his children in the Pak-Turk Maarif International Schools, Aşgar
stated that the school’s treatment of the students was
wonderful, and thanked the Pak-Turk Maarif International Schools for his daughter’s success.
11 |
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TÜRKIYE MAARIF VAKFI
DÜNYAYA TÜRKÇE
ÖĞRETIYOR

Ç

ok dillilik ve çok kültürlülüğün bir zenginlik olarak kabul edildiği günümüz dünyasında Türkiye
Maarif Vakfı faaliyet yürüttüğü okullarda yabancı dil
öğretimine büyük önem veriyor, bilhassa Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusuna ayrıca eğiliyor.
Türkiye Maarif Vakfının eğitim politikasında Türkçeye
yapılan yatırım Türkiye’nin geleceğine yönelik yapılan bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Bu minvalde
Türkçe öğretimi faaliyetleri sistemli ve etkin bir şekilde
yürütülüyor. Liseden mezun olan öğrencilerin B2 seviyesinde Türkçe kullanmalarını hedefleyen Vakıf, okul
öncesi kademesinden ortaöğretim kademesine kadar
halihazırda 43 bin öğrenciye Türkçe eğitimi sunuyor.
Türkiye Maarif Vakfı Türkçe öğretimi faaliyetlerini; Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR), 21. Yüzyıl
Becerileri (P21), Türkçe Yeterlikler Çerçevesi (TYÇ) ve
Maarif Öğrenen Profili’ni esas alarak düzenliyor. Vakıf,
Türkçe öğretimi faaliyetlerinin özelliklerini şöyle belirledi: Süreç odaklı, işlevsel, görev temelli, keşfetmeye
dayalı, problem çözme ve eleştirel düşünme, iş birliği ve
iletişim, yaratıcılık ve yenilenme becerilerini esas alan,
gerçek hayatla bağlantılı, kültürlerarası etkileşime dayalı, oyun ve drama temelli şeklinde öğretmek.
Yürütülen faaliyetler şunlar;
• Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi programı
• Program temelli ders kitap setlerinin hazırlanması
• Program temelli yardımcı okuma kitaplarının hazırlanması
• İki dillilere yönelik oyun ve drama ile etkili iletişim
becerileri müfredatı ve materyali
• Türk kültür ve medeniyeti müfredatı
• Hizmet içi eğitim faaliyetleri ve öğretmen yetiştirme
programları
• Ders dışı sosyal kültürel faaliyetlerle Türkçe öğretimi
• Yükseköğretimde Türkçe öğretimi faaliyetleri

Türkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN
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Turkish Maarif
Foundation Teaches
Turkish to the World
In today’s world, where multilingualism and multiculturalism are considered great assets, the Turkish Maarif
Foundation emphasizes teaching foreign languages in its
schools, and the Turkish language in particular.
In the education policy of the Turkish Maarif Foundation,
the investment made in the Turkish language is considered
to be an investment for the future of Turkey. To serve this
end, the Foundation teaches Turkish systematically and
effectively. Aiming for its students to learn B2 level Turkish by the time they graduate from high school, the Foundation currently teaches Turkish to 43,000 students from
pre-school to secondary school.
The Foundation organizes its Turkish teaching activities
based on the Common European Framework of Reference
for Languages (CEFR), 21st Century Skills (P21), Turkish
Qualifications Framework (TYÇ), and the Maarif Student
Profile. The Foundation provides Turkish classes by focusing on process orientation, functionality, task orientation,
discovery, problem-solving and critical thinking, cooperation and communication, creativity and innovation, connection with real life, intercultural interaction, plays, and
dramas.
The Foundation’s activities include:
• Teaching Turkish as a Foreign Language Program
• Preparation of the program’s textbook sets
• Preparation of the program’s supplementary book sets
• Curriculum and materials for effective communication
skills with plays and dramas intended for bilinguals
• Turkish culture and civilization curriculum
• In-service training activities and teacher training programs
• Teaching Turkish through extracurricular social and cultural activities
• Teaching Turkish in higher education

13 |
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ETIYOPYA’DAKI MAARIF OKULLARI YENI EĞITIM
ÖĞRETIM YILINA “MERHABA” DEDI
Maarif Schools in Ethiopia Greet the New School Year
Doğu Afrika’nın en büyük
nüfusuna sahip ülkesi; Afrika Birliği’ne ev sahipliği
yapan ve Türkiye ile tarihi,
kültürel, ekonomik olarak
çok derin bağları bulunan
Etiyopya’da Türkiye Maarif Vakfına bağlı 18 okulda
yeni eğitim öğretim yılı eş
zamanlı düzenlenen törenle
başladı. Törene öğrenci, öğretmen ve veliler yoğun ilgi
gösterdi.
Harar, Sebeta ve başkent Addis Ababa’da yaklaşık 2 bin
öğrenciyle eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Maarif Okulları, yeni devraldığı 5
kampüste bu yıl ilk kez eğitime başlayacak.
Geçtiğimiz ağustos ayında
Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’daki son FETÖ
Okulları mahkeme kararıyla
Türkiye Maarif Vakfına devredilmişti. Devir işleminin
gerçekleşmesinde, ülkede
daha önce alınan ve Maarif
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Vakfınca işletilen okulların
sürdürdüğü başarılı eğitim
süreçleri önemli rol almıştı.
Devredilen okulların eğitim
öğretim sürecine hazırlanması için hummalı çalışma
yapılmıştı. Okullar modernize edilerek, gerekli teknolojik alt yapı çalışmaları
gerçekleştirilmişti. Ülkedeki
son FETÖ Okullarının Vakfa devredilmesinde başta
Addis Ababa Büyükelçiliği
olmak üzere Türkiye’nin
resmi yetkilileriyle Türkiye Maarif Vakfının yöneticilerinin, öğrenci velileri
ve Etiyopya makamlarıyla
kurdukları yakın ilişkilerin
etkili olduğu belirtiliyor.
Etiyopya ile birlikte halen
25 Afrika ülkesinde eğitim
faaliyetlerini başarıyla yürüten Türkiye Maarif Vakfının
ülkedeki 6 kampüste anaokulu, orta ve ilk okul ile
liselerden oluşan 18 okulu
bulunuyor.

As the most populous nation in East Africa and home
to the African Union, Ethiopia has deep historical,
cultural, and economic ties
to Turkey. And the country
started the new school year
with a ceremony held simultaneously at 18 schools
of the Turkish Maarif Foundation. The ceremony received great interest from
the students, teachers, and
parents alike.
Providing nearly 2,000 students with excellent education in Harar, Sabata, and
the capital Addis Ababa, the
Maarif Schools have now
acquired five new campuses. This year, these schools
will start their academic activities for the very first time.
The last of the FETO-affiliated schools in the capital Addis Ababa were transferred
to the Turkish Maarif Foundation by court decision in
August of last year. The success of Maarif Schools in the

country played a key role in
the transfer. Accordingly,
the Foundation had started
to prepare the transferred
schools for the new academic year. It has modernized
the schools and updated
their technological infrastructure to today’s standards. The transfer of the
remaining FETO-affiliated
schools in Ethiopia to the
Foundation seemed to be
facilitated by the close relations cultivated with Ethiopian authorities and parents
by the Turkish Maarif Foundation management and the
Turkish authorities, particularly the Embassy in Addis
Ababa. The Turkish Maarif
Foundation, which carries
out its educational activities in 25 African countries
in addition to Ethiopia, has
18 schools consisting of kindergartens, primary schools,
secondary schools, and high
schools in six campuses
across the country.
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MAARIF OKULLARINDA CUMHURIYET BAYRAMI
COŞKUSU
Republic Day Festivities at Maarif Schools
Dünyanın dört bir yanındaki Maarif Okullarında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.
Kutlama programları kapsamında Maarif Okullarında eğitim gören öğrenciler, çeşitli etkinlikler düzenledi.
Türkiye Maarif Vakfı Genel Merkezi tarafından da “Cumhuriyet Anadolu’nun derin kültürünü tüm insanlığa ulaştıran Maarif demek” mesajıyla bir kısa film yayınlandı. 47
ülkedeki 393 Maarif Okulunda, öğrenciler tarafından faklı
dillerde düzenlenen çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet Bayramımız kutlandı.
Ülkelerde gerçekleştirilen etkinliklerin bazıları şöyle:
Kuzey Makedonya Kalkandelen Uluslararası Maarif Okullarında Cumhuriyet Bayramı kutlama programında şiirler
okundu, şarkılar söylendi. Programda “Okula Dönüş” fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Avustralya Maarif Okullarında Avustralya Ulusal Marşı ve
İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan tören, Maarif korosunun Cumhuriyet şarkısını söylemesiyle devam etti.
Etiyopya CMC Kampüsünde anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin katıldığı törende, Cumhuriyetimizin 98. yılı şarkılar
söylenerek kutlandı.
Pakistan’daki Pak-Türk Maarif Okullarında Cumhuriyet
Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

The 98th anniversary of the foundation of our Republic was
celebrated with joy at Maarif Schools around the world. As
part of the celebration programs, the students at Maarif
Schools organized various activities.
The Turkish Maarif Foundation Headquarters released a
short film with the message of “the Republic shows itself
in Maarif’s conveying of the deep-rooted Anatolian culture
to all humanity.” The Republic Day was celebrated with
numerous activities organized by students in different languages at 393 Maarif Schools across 47 countries.
Here are some of the events organized around the world:
Students read poems and sang songs in the Republic Day
celebration program at the International Maarif Schools in
Tetovo, North Macedonia. Additionally, the winners of the
“Back to School” photography contest were awarded.
The ceremony at the Maarif Schools in Australia started
with the singing of the Australian National Anthem and the
Turkish National Anthem and continued with the Maarif
Choir’s performance of the song “Republic.” With poems
recited by students, and videos detailing the importance of
the day, the celebrations were concluded with the Republic
Day Singing Contest award ceremony.
At the ceremony attended by kindergarten and primary
school students at the CMC Campus in Ethiopia, the 98th
anniversary of our Republic was celebrated with songs.
Various events were held at the Pak-Turk Maarif Schools in
Pakistan in celebration of the Republic Day.
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MALI MAARIF MEZUNLARI DERNEĞI KURULDU
Mali Maarif Alumni Association Established
Mali’de 2017-2018 eğitim öğretim yılından bu yana anaokulundan liseye kadar faaliyetlerini sürdüren Mali Maarif
Okulları bünyesinde, mezun olan öğrencilerin iletişimi sürdürmeleri ve ortak çalışmalarda birbirlerine destek olmaları
amacıyla Mali Maarif Mezunları Derneği kuruldu.
5 kampüsteki 21 okulla faaliyetlerine başlayan Mali Maarif Okulları, yerel halkın ilgi ve talepleriyle hali hazırda 6
kampüsteki 30 okulla gelişerek büyümeye devam ediyor.
Her yıl yüzlerce mezun veren Mali Maarif Okulları, 20202021 eğitim öğretim yılında ülke genelinde lise seviyesinde
yapılan Ulusal Baccalaureat Sınavı’nda %90 kazandırma
oranıyla büyük bir başarıya imza attı.
Mali Maarif Okulları mezunlarıyla yola devam edebilmek
ve bağlarını daha da güçlendirebilmek için Şehit Fethi Sekin Kampüsünde gerçekleştirilen açılış toplantısı ile derneğin kuruluşunu ilan etti.
Öğrencilerin yoğun ilgi ve katılımlarıyla gerçekleşen bu
toplantıda Mali Maarif Ajansı Sorumlusu Sabri Arslan, Mali
Maarif Mezunları Derneğinin faaliyet alanları hakkında
açıklamalarda bulundu. Derneğin Maarif mezunlarını tek
çatı altında toplamak amacıyla kurulduğunu belirten Arslan, “Her geçen gün büyüyen Maarif ailemizin birer mensupları olarak sizlerle burada toplanma amacımız; oluşan
kültürümüzü ve biriken anılarımızı hep birlikte sürdürmek, sizden sonraki kardeşlerinize bunu öğretecek uygun
bir ortamın oluşmasını sağlamaktır. Bugün burada bunun
tohumlarını atıyoruz. Bu tohumların yarın köklü bir ağaç
olmasını diliyoruz. Birlikteliğimizin farklı programlarda
devam edeceğini hatırlatıyor hepinizi Allah’a emanet ediyorum.” dedi.
Açılış programı öğrencilerin görüş ve önerileriyle devam etti.
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T

he Mali Maarif Alumni Association was established
within Mali Maarif Schools, which have been operating in Mali since the 2017-2018 school year at levels from
kindergarten to high school, to ensure that graduates stay
in touch and support each other in collaborative work and
projects.
Having started their activities with 21 schools on five campuses, Mali Maarif Schools continuously develop and grow
now with 30 schools on six campuses as they enjoy their
increasing popularity among the locals. Mali Maarif Schools
produce hundreds of graduates every year and achieved a
rather impressive success rate of 90 percent in the National BAC Exams held for high school students in the 20202021 school year across the country.
Mali Maarif Schools announced the establishment of the
Association with the inaugural meeting held at the Martyr
Fethi Sekin Campus to strengthen the ties with their graduates.
At the meeting, held with many student attendees, Mali Maarif
Agency Representative Sabri Arslan described the Association’s
field of activities. Stating that the Association aims to provide a
platform for Maarif graduates to get together, Arslan said: “As
our Maarif family grows each passing day, our goal here has
become clearer: To sustain our culture and shared memories
and ensure that our Maarif experience passes down from older
generations to the younger ones. This is where we plant those
seeds, in hopes that they will grow into deep-rooted trees. Our
unity will translate to other programs in the future. Stay safe
and take care.”
The opening program continued with students sharing
their opinions and suggestions.
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PAK-TÜRK MAARIF ULUSLARARASI OKULLARINDAN
TÜRKIYE BURSLARINDA BÜYÜK BAŞARI
Great Success with Turkey Scholarships at Pak-Turk Maarif International Schools

D

T

Öğrenciler, küresel pandemi krizine rağmen Pak-Türk
Maarif Okulları yönetiminin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını dile getirerek, sanal eğitim platformları ve
doğrudan iletişim yollarıyla eğitimlerinin aksamadan
devam etmesine yardımcı olduğunu aktardılar. Öğrenciler ayrıca, dünyada saygın bir yeri olan burs programına
hak kazandıkları için kendilerini şanslı ve Türkiye’nin
köklü eğitim geleneğinde eğitim görecek olmalarından
dolayı da heyecanlı hissettiklerini ifade ettiler.

The students expressed that the Pak-Turk Maarif Schools
administration never ceased their support despite the global pandemic and ensured uninterrupted education through
virtual education platforms and direct communication
channels. The students also told that they felt lucky to be
receiving scholarships as part of the world-renowned program and were excited to receive education in Turkey’s
well-established education system.

ünyanın önde gelen eğitim desteklerinden biri olan
YTB Türkiye bursları, her yıl yüzlerce öğrenicinin
Türkiye’de eğitim görmesine imkân sağlıyor. 2021 yılında yapılan Türkiye bursları çerçevesinde Pak-Türk
Uluslararası Maarif Okullarından 26 öğrenci de Türkiye’de çeşitli üniversitelerde tam burslu olarak eğitim
görmeye hak kazandı.

Türkiye ile Pakistan arasında geçmişten günümüze süre
gelen köklü kardeşlik bağlarının Türkiye’de eğitim gören Maarif öğrencileri ile daha da gelişeceğini aktaran
Pak-Türk Maarif Okulları yetkilileri, Maarif öğrencilerinin iki ülke arasında adeta doğal elçiler olduklarını
vurguladılar.

he Presidency for Turks Abroad and Related Communities (YTB), one of the world’s leading supporters in
education, awards scholarships to hundreds of students
every year to help them study in Turkey. In 2021, 26 students from the Pak-Turk International Maarif Schools were
accepted to study at various universities in Turkey with full
scholarships.

Officials from the Pak-Turk Maarif Schools stated that
the long-standing relations between Turkey and Pakistan
would develop further with Maarif students receiving education in Turkey and emphasized that Maarif students
would almost serve as natural ambassadors between the
two countries.
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PANDEMI DÖNEMININ KAZANANI PAK-TÜRK
MAARIF ULUSLARARASI OKULLARI OLDU
Pak-Turk Maarif International Schools Emerge Strong from the Pandemic

T

üm dünyayı tesiri altına alan COVID-19 salgını, en çok
da okullarına devam edemeyen öğrenci ve öğretmenleri etkiledi. Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarında eğitim kesintisiz bir şekilde devam ederken, Pakistan Federal
Eğitim Bakanlığının ülkede eğitime ara vermesine müteakip uzaktan eğitim sistemine geçildi. Okullarda yapılan
uzaktan eğitim çalışmalarının başarıları ise ülke genelinde
adından söz ettiriyor.
Dünya genelinde yapılan Cambridge sınavlarında Lahor
kız ve erkek kampüsü öğrencileri Maryam Asif sosyoloji
alanında, Ameer Hamza biyoloji alanında Pakistan birincisi oldu. Ayrıca bu başarıları Cambridge tarafından “üstün
başarılı öğrenci” ödülü ile de taçlandırıldı.
İslamabad Kız Kampüsü öğrencisi Moiza Zahid Pakistan geneli yapılan HSSC-II (lise bitirme sınavı) sınavında
%99.5 başarısıyla Pakistan ikincisi oldu.
Öğrencilere ödülleri, Pakistan Eğitim Bakanlığında düzenlenen törende Pakistan Federal Eğitim Bakanı Shafqat
Mahmood tarafından verildi.
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he COVID-19 pandemic has turned the entire world
upside down, particularly affecting the students
and teachers who could not attend their schools. The
Pak-Turk Maarif International Schools transitioned to
distance learning after the Pakistan Ministry of Federal Education and Professional Training had to close the
schools. The success of the schools’ distance learning
system has been demonstrated throughout the country.
Students of girls’ and boys’ colleges in Lahore proved
successful in the worldwide Cambridge exams, as Maryam Asif was Pakistan’s first in sociology while Ameer
Hamza was Pakistan’s first in biology. Their achievements were crowned with the “Outstanding Cambridge
Learner Awards.”
Islamabad Girls’ College student Moiza Zahid, with a
99.5-percent success rate, was Pakistan’s second in
HSSC-II (higher secondary school examinations) held
throughout the country.
The awards were presented to the students by Shafqat
Mahmood, the Pakistan Federal Minister of Education,
at a ceremony held at the Pakistan Ministry of Federal
Education and Professional Training.
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ARNAVUTLUK MAARIF OKULLARINDA YENI EĞITIM
ÖĞRETIM YILI BAŞLADI
Maarif Schools in Albania Kick Off the New School Year

T

ürkiye Maarif Vakfının Arnavutluk’ta faaliyet
gösteren okullarında 2021-2022 eğitim öğretim yılı, velilerin katılımıyla gerçekleştirilen törenle başladı.
Okulların yeni binasında düzenlenen törene Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük,
Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakan Yardımcısı Nina
Guga, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
Zekeriya Akçam, Türkiye’nin ülkedeki kurum ve
kuruluşlarının temsilcileriyle öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Yörük yaptığı konuşmada, Türkler ve Arnavutların yaklaşık 600 yıldır bir arada yaşadığını
belirterek “Biz bu çok köklü geçmişimizden ve birlikteliğimizden ilham alarak yine birlikte güçlü ve
sağlam bir geleceği inşa etmeye çalışıyoruz.” dedi.
Yörük, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın ocak
ayında yaptığı Türkiye ziyaretinde, iki ülke arasında
stratejik ortaklık anlaşması imzalandığını hatırlattı.
Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakan Yardımcısı Guga
da Bakanlığın Maarif Okullarına desteğini ifade
etti.
Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Akçam da Vakfın dünyada 399 okul, 49 binin üzerinde öğrenci ve 47 ülkede eğitim faaliyetlerinde
bulunduklarını ifade ederek “Okullarımız bu kısa
süre içerisinde ülkenin en iyi okullarından biri haline gelmiştir.” dedi.
Ebeveynleri temsilen konuşan Entela Hidri ise Maarif Okullarında doğruluk, yardım, özen ve profesyonellik bulduklarını söyledi.

M

aarif Schools in Albania kicked off the 2021-2022
school year with a ceremony attended by the parents.

Held in the new school building, the ceremony was also attended by Murat Ahmet Yörük, the Ambassador of the Republic of Turkey to Tirana, Nina Guga, the Deputy Minister
of Education and Sports of Albania, Zekeriya Akçam, Member
of the Board of Trustees of the Turkish Maarif Foundation,
representatives of Turkey’s institutions and organizations in
the country, teachers, and students.
In his speech, Ambassador Yörük highlighted that Turks
and Albanians had lived together for nearly 600 years and
continued: “We are working towards building a strong and
solid future together, while drawing inspiration from our
deep-rooted past and unity.” Yörük reminded that a strategic
partnership agreement was signed between the two countries
during Albanian Prime Minister Edi Rama’s visit to Turkey
in January.
Guga, the Deputy Minister of Education and Sports of Albania, reaffirmed the Ministry’s support to Maarif Schools, and
noted the quality of the schools. Stating that Maarif Schools
have high goals for quality teaching with modern methods,
Guga said: “I’m thrilled with the Turkish Maarif Foundation’s
main goal of providing education and training at the highest
standards.”
Akçam, Member of the Board of Trustees of the Turkish
Maarif Foundation, expressed that the Foundation carried
out educational activities in 399 schools with over 49,000
students across 47 countries, and said: “Our schools have become one of the best in Albania in a short while.”
Speaking on behalf of the parents, Entela Hidri told that they
found the integrity, help, care, and professionalism they are
looking for in Maarif Schools.
19 |

Maarif Haber | Maarif News

IRAK MAARIF OKULLARINDA KIZILAY
HAFTASI KUTLANDI
Red Crescent Week Celebrated at the Maarif Schools in Iraq

T

ürkiye Maarif Vakfının Irak’ta faaliyet gösteren okullarında Kızılay Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Erbil Uluslararası Maarif Okulunda düzenlenen etkinliğe, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay,
IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, ITC Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Ferhat Sürmeli, Türkiye
Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Ahmet Zeki Olaş ve Irak Kızılayı Erbil Şubesi Başkanı Hawri İhsan’ın yanı sıra Maarif Okulunun öğretmen ve öğrencileri katıldı.
Etkinlikte bir konuşma yapan Türkmen Bakan Maruf,
Türk Kızılayın Türk dünyasının gururu olduğunu ve
Irak’ta da zor şartlar altında kalan başta Türkmenler olmak üzere tüm etnik ve dini gruplara destek sağladığını
kaydetti.
Başkonsolos Karaçay da Türk Kızılayın dünyanın saygın
insani yardım kuruluşlarından biri haline geldiğini vurgulayarak, yurt içi ve yurt dışında meydana gelen her
felaketin ardından ilk yardıma koşan insani yardım kuruluşlarından biri olduğunu dile getirdi.
Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Sürmeli de Türk
Kızılayın faaliyetleri hakkında bilgilendirici bir sunum
gerçekleştirdi.
Etkinlik, Kızılay Haftası konulu sergi ile sona erdi.
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he Turkish Maarif Foundation organized an event for
the Red Crescent Week at its schools in Iraq.
The event at the International Maarif School in Erbil was
attended by Maarif teachers and students as well as Hakan
Karaçay, Consul General of the Republic of Turkey in Erbil,
Aydın Maruf, KRG Minister of State for Minority Affairs and
Executive Board Member of the Iraqi Turkmen Front (ITF),
İmdat Bilal, ITF Erbil Deputy, Ferhat Sürmeli, Head of the
Turkish Red Crescent Delegation to Iraq, Ahmet Zeki Olaş,
Representative of the Turkish Maarif Foundation in Iraq,
and Hawri İhsan, Head of the Erbil Branch of the Iraqi Red
Crescent Society.
Speaking at the event, Turkmen Minister Maruf noted that
the Turkish Red Crescent is the pride of the Turkish world
and provides support to all ethnic and religious groups under the challenging conditions in Iraq and to the Turkmen
population in particular.
Consul General Karaçay emphasized that the Turkish Red
Crescent had become one of the most respected humanitarian aid organizations in the world and it was one of the
first humanitarian aid organizations to lend its helping hand
after every disaster in Turkey and abroad.
Ferhat Sürmeli, Head of the Turkish Red Crescent Delegation to Iraq, made an informative presentation about the activities carried out by the Turkish Red Crescent.
The event ended with an exhibition with the theme of the
Red Crescent Week.
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PAKISTANLI MAARIF ÖĞRENCISI TÜRKÇE
SEVGISINI KÖYÜNE TAŞIDI
Pakistani Maarif Student Brings His Love of Turkish to His Village

Türkiye Maarif Vakfının Pakistan’ın Peşaver şehrindeki
okullarından mezun Muhammed Ömer Orakzai, Türkçe
sevgisini köyüne taşıyarak buradaki öğrencilere ücretsiz
Türkçe öğretti.

Muhammed Ömer Orakzai, who graduated from the
Maarif Schools in Peshawar, Pakistan, brought his love of
the Turkish language to his village, teaching students Turkish for free.

İki sene önce Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarından
mezun olan Ömer, üniversite eğitimine başlayana kadar
memleketi Kohat’ın Bilitang köyündeki çocuklara Türkçe
dersi verdi.

Ömer graduated from Pak-Turk Maarif International
Schools two years ago and taught Turkish to children in his
hometown of Bilitang, Kohat until he started his university
education.

Yaklaşık 15 kişiye çeşitli seviyelerde Türkçe öğreten 21
yaşındaki Ömer, üniversite derslerinden fırsat buldukça
yeni öğrencilere ders vermeyi sürdürüyor.
Ömer, bazen evinde bazen caminin bahçesinde ders veriyor. Etrafta Türkçe konuşan öğrencilerin olması ise köye
renkli bir hava katmış durumda.
Ömer’in ders verdiği öğrencilerden biri Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarından burs kazanırken diğeri de
Türk dizilerine Urduca alt yazı yazarak gelir elde etmeye
başladı.
Peşaver’den Kohat’a Uzanan Türkçe Sevgisi
Bannu Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Tıp Fakültesi
birinci sınıf öğrencisi olan Ömer, COVID-19 salgını başladığında evlere kapandıklarını hatırlatarak bu süreçte
köyündeki öğrencilere Türkçe öğretmeye karar verdiğini
ifade etti.

Twenty-one-year-old Ömer has so far taught Turkish to approximately 15 people at various levels and still continues
to teach new students whenever he has the chance.
Ömer sometimes gives lectures at home and sometimes in
a mosque garden. The presence of Turkish-speaking students has brought a vibrant atmosphere to the village.
One of Ömer’s students received a scholarship from PakTurk Maarif International Schools while another student
started to make a living writing Urdu subtitles for Turkish
TV series.
Love for Turkish Extends from Peshawar to Kohat
A freshman at the Faculty of Medicine of the University of
Science & Technology, Bannu, Ömer had decided to teach
Turkish to students in his village while staying at home due
to the COVID-19 pandemic.
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DÜNYADA TÜRKİYE MAARİF VAKFI

Faaliyette Bulunulan Ülkeler

67

Resmi Temasın Devam Ettiği Ülkeler

Countries Where Foundation Carries Out Activities

Countries Where Official Contacts Are Ongoing

Resmi Temas
Sağlanan Toplam Ülke Sayısı

Eğitim Faaliyeti
Yürütülen Ülke Sayısı

Eğitim Kurumu
Sayısı

Total number of countries
where official contacts have been made

Countries where
education is provided

Total number of
Educational Institutions

104

47

416
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TURKISH MAARIF FOUNDATION IN THE WORLD
Ülke

Country

Yurt Sayısı

Educational Institutions

Yurt

Number of Dormitories

ABD / USA

4

-

Afganistan / Afghanistan

49

12

Almanya / Germany

2

-

Arnavutluk / Albania

8

-

Avusturya / Austria

1

-

Avustralya / Australia

3

-

Belarus / Belarus

1

-

Belçika / Belgium

2

-

Bosna - Hersek / Bosnia & Herzegovina

6

-

Burundi / Burundi

4

-

Cibuti / Djibouti

2

1

Çad / Chad

6

Ekvator Ginesi/ Equatorial Guinea

4

-

Etiyopya / Ethiopia

19

2

Fildişi Sahili / Ivory Coast

4

-

Fransa / France

1

-

Gabon / Gabon

4

-

Gambiya / Gambia

4

-

Gana / Ghana

2

-

Gine / Guinea

9

1

Güney Afrika / South Africa

3

-

Gürcistan / Georgia

4

-

Irak / Iraq

14

-

Kamerun / Cameroon

15

4

Kırgızistan / Kyrgyzstan

4

-

Kongo / Congo

4

-

Kongo Dem. Cumh. / Democratic Republic of Congo

3

-

Kosova / Kosovo

7

-

Kuzey Makedonya / North Macedonia

5

1

Macaristan / Hungary

3

-

Madagaskar / Madagascar

4

1

Mali / Mali

29

Moritanya / Mauritania

9

-

Nijer / Niger

9

2

Pakistan / Pakistan

86

10

*Ekim 2021

Romanya / Romania

7

-

*October 2021

Senegal / Senegal

13

-

Sırbistan / Serbia

10

-

Güncel Durum İçin:
For Current Situation:

Total numbers
of dormitories

42

Eğitim Kurumu

www.turkiyemaarif.org

Sierra- Leone / Sierra Leone

3

-

Somali / Somalia

7

3

Sudan / Sudan

6

-

Suriye / Syria

2

-

Togo Cumhuriyeti / Republic of Togo

8

1

Tanzanya / Tanzania

12

3

Tunus / Tunisia

5

-

Ürdün / Jordan

-

1

Venezuela / Venezuela

9

-

416

42

Toplam
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TÜRKIYE MAARIF VAKFI KAMERUN’DA İLK
TÜRKÇE KURSUNU AÇTI
Turkish Maarif Foundation Opens Its First Turkish Course in Cameroon
Türkiye Maarif Vakfı tarafından Kamerun’un başkenti Yaounde’de bulunan Yaounde II Üniversitesinde ülkenin ilk
Türkçe kursu açıldı.

T

Türkiye Maarif Vakfı ve Yaounde II Üniversitesi arasında
imzalanan eğitimde iş birliği protokolüyle üniversite bünyesinde açılan Türkiye Araştırmaları Merkezi çatısı altında
yürütülen Türkçe derslerine 36 lisans, yüksek lisans ve
doktora öğrencisinin kayıt yaptırmasıyla eğitim başladı.

Education is now underway with 36 undergraduate, graduate,
and doctoral students registered for the Turkish courses provided
by the Center for Turkish Studies, which was opened at the university with the education cooperation protocol signed between
the Turkish Maarif Foundation and the University of Yaoundé II.

Öğrenciler, 12 hafta sürecek kursta A1 seviyesinde 78 saat
Türkçe dersi alacak. Merkez, başta Türkçe öğrenimi olmak
üzere çeşitli alanlarda çalışmalar yürütecek.

Students will take 78 hours of A1 Turkish in the 12-week
course. The center will work in various fields, and primarily
in Turkish language learning.

Türkiye Maarif Vakfı Türkçe Okutmanı Fatma Hoşça, Yaunde II Üniversitesinde 27 Eylül itibarıyla Türkçe derslerine başladıklarını belirterek, “Bu dersler bizim için çok
önemli çünkü Kamerun’da ilk defa bir üniversitede Türkçe
dersi başlamış oldu.” dedi.

Fatma Hoşça, Turkish Instructor at the Turkish Maarif Foundation, stated that they started Turkish lessons at the University of Yaoundé II on September 27, and said: “These courses are very important for us, as they will be the first Turkish
courses to be offered at a university in Cameroon.”

Türkiye Araştırmaları Merkezinin birçok alanda hizmet
vereceğini ifade eden Hoşça, “Amacımız Türkiye’yi, Türk
dilini, tarihini ve kültürünü tanıtmak, Türkçeyi sevdirmek
ve yaygınlaştırmak.” diye konuştu.

Explaining that the Center for Turkish Studies will provide
services in various fields, Hoşça said: “Our goal is to promote
the Turkish nation, language, history and culture while making people love and embrace the Turkish language.”

Hoşça, Kamerunlu öğrencilerin Türkiye’ye eğitim almaya
gittiklerinde hazırlık okumadan doğrudan eğitimlerine
başlamasını hedeflediklerini ifade etti.

Hoşça noted that they aimed to have Cameroonian students
start their education in Turkey directly, without having to go
through preparatory school.
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he Turkish Maarif Foundation has opened Cameroon’s
first Turkish course at the University of Yaoundé II in the
capital Yaoundé.
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TÜRKIYE MAARIF VAKFI GÜNEY SUDAN’DAKI
İLK OKULUNU AÇIYOR
Turkish Maarif Foundation Opens Its First School in South Sudan
Doğu Afrika ülkelerinden Güney Sudan’la Türkiye Maarif
Vakfı arasında, ülkede gelecek yıl eğitim kurumu açılması ile ilgili Ev Sahibi Ülke Anlaşması imzalanması üzerinde
mutabakat sağlandı.

A Host Nation Support Agreement was signed between the
East African country of South Sudan and the Turkish Maarif
Foundation to open an educational institution in the country
within the next year.

Türkiye’nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, konuyla ilgili
olarak Vakfın Etiyopya Direktörü Levent Şahin’le birlikte
Orta Ekvatorya Eyaleti Eğitim Bakanı, İskan Bakanı, Eyalet
Valisi, Federal Eğitim Bakanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı
ile görüşmelerde bulundu.

Erdem Mutaf, Ambassador of the Republic of Turkey to Cuba,
met with Levent Şahin, the Foundation’s Director for Ethiopia,
as well as the Central Ecuador Minister of Education, Minister
of Housing, State Governor, Federal Minister of Education,
and Deputy Minister of Foreign Affairs.

Temaslar sonucunda Türkiye Maarif Vakfı ile Güney Sudan
arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması imzalanması üzerinde
mutabakat sağlandı. Anlaşma, Vakfın Doğu Afrika’da imzaladığı ilk Ev Sahibi Ülke Anlaşması oldu.
Türkiye Maarif Vakfına ait okulun 2022’de Güney Sudan’da eğitim öğretim faaliyetine başlaması bekleniyor.

Following the meetings, the Turkish Maarif Foundation
and South Sudan reached an agreement on the signing of a
Host Nation Support Agreement. The agreement represents
the Foundation’s first Host Nation Support Agreement to be
signed in East Africa.
The Maarif School is expected to start its educational activities
in South Sudan in 2022.
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PROF. DR. BIROL AKGÜN MAARIF
ÖĞRETMENLERIYLE BULUŞTU

D

ünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren Maarif
Okullarının öğretmenleri, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’le dijital ortamda bir araya geldi.
Öğretmenler Günü’nü kutlamak üzere gerçekleştirilen toplantıda Akgün, “Hepinizi İstanbul’dan sevgi ve saygıyla selamlıyor, 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü kutluyorum.”
dedi.
Toplumların gelişmesi ve inşası için okullara duyulan ihtiyacı dile getiren Akgün, öğretmenlerin de okullar ve öğrenciler için olmazsa olmaz unsurların başında geldiğini
ve öğretmenlik mesleğinin bu anlamda değerli olduğunu
vurguladı.
Akgün, “Öğretmenler, öğrenciler için rol modeldir. Bu
durum, geleceği inşa edecek gençlerin yetiştirilmesi adına
öğretmenlik mesleğinin ehemmiyetini daha fazla ön plana
çıkarıyor. Öğretmen kimi zaman kızar, kimi zaman sever.
Her ikisi de öğrencilerin gelişimi açısından kıymetlidir.” diyerek insanın hayatında en önemli iki şeyin ailesi ve öğretmenleri olduğunu aktardı.

M

Prof. Birol Akgün Meets with
Maarif Teachers

aarif teachers from all around the world met online with
Prof. Birol Akgün, President of the Turkish Maarif Foundation. At the meeting held to celebrate Teachers’ Day, Akgün
said: “I greet you all from Istanbul and wish you a happy NoTarihin seyrini değiştirmiş bütün mühim karakterlerin öğ- vember 24 Teachers’ Day.”
retmenliğin önemine atıf yaptığını anlatan Prof. Dr. Akgün, Expressing the pivotal role of schools in the development and
“Öğretmenler bu anlamda aslında sadece bilginin paylaşıl- building of societies, Akgün emphasized that teachers were
ması hususunda değil; gelecek neslin iyiyi, kötüyü, doğindispensable to schools and sturuyu, yanlışı anlamaları ve
dents while pointing out the value
of teaching as a profession.
idrak etmeleri konusunda da
kritik rol oynuyorlar. DolaAkgün said: “Teachers are role models
yısıyla öğretmenlikten daha
for students. They raise young people
önemli bir meslek tanımıyowho will build the future. Teachers
Türkiye’nin Dünyaya Açılan Eğitim Penceresi:
rum.” diye konuştu.
may sometimes be warm and friendMaarif Vakfı /Turkey’s Educational Window
ly and sometimes be strict. Both are
Maarif
Foundation
to
the
World
Bütün dünyayı etkisi altıessential for students’ development.”
na alan COVID-19 salgını
Akgün added that the two most im49000+ ÖĞRENCİYE
47 ÜLKE / COUNTRIES
döneminde herkesin evine
portant things in a person’s life were
EĞİTİM-ÖĞRETİM
kapanmak zorunda olduğu
42 YURT / DORMS
family and teachers.
HİZMETİ / EDUCATIONAL
süreçte, Maarif Okullarının
SERVICES FOR
416 EĞİTİM KURUMU /
Explaining that all renowned figures
eğitimi kesintisiz bir şekilde
49,000+ STUDENTS
EDUCATIONAL INSTITUES
who have changed the course of
sürdürdüğüne temas eden
history had highlighted the imporAkgün, bu hususta da en büFETÖ İLTİSAKLI OKULLARIN
tance of teaching, Prof. Akgün said:
MAARİF
VAKFINA
DEVREDİLDİĞİ
ÜLKELER
yük payın Maarif Öğretmen“Teachers play a critical role not
Afganistan, Çad, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine,
lerine ait olduğunu söyleyeKamerun, Demokratik Kongo, Kongo, Mali, Moritanya, Nijer, Pakistan,
only in sharing knowledge but also
Somali, Sudan, Tunus, Venezuella, Irak
rek bütün öğretmenlere ayrı
in helping future generations know
COUNTRIES WHERE FETO TERROR GROUP-AFFILIATED SCHOOLS
ayrı teşekkür etti.
right from wrong. I don’t know if
WERE TRANSFERRED TO THE MAARIF FOUNDATION
Afghanistan, Chad, Equatorial Guinea, Ethiopia, Ivory Coast, Gabon,
there is any other profession that is
Akgün, “Sizi sadece öğretGuinea, Cameron, Democratic Republic of Congo, Republic of Congo, Mali,
more noble than teaching.”
Mauritania,
Niger,
Pakistan,
Somalia,
Sudan,
Tunisia,
Venezuela,
Iraq
men olarak görmüyoruz.
Her biriniz bizim yol arkadaStating that Maarif Schools continşımızsınız. Halen 47 ülkede
ued education despite the COVID-19 pandemic that has affected the
50 bin öğrenciyle yolumuza
entire world, Akgün noted that this
devam ediyoruz. Sayı olarak
FAALİYETTE BULUNULAN ÜLKE SAYISI /THE FOUNDATION
IS CURRENTLY WORKING IN 67 COUNTRIES.
was made possible mostly thanks to
artmak önemli değil, kalite
the efforts of Maarif Teachers.
olarak da her geçen gün daha

67
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iyi bir yere geliyoruz. Öğrencilerimizin başarıları önemli.
Burada da en önemli pay size ait. Ama daha gidecek çok
yolumuz var. İstiyoruz ki bütün okullarımız kendi ülkesinin en iyisi olsun.” sözleriyle Maarif Okullarının başarıları
konusunda öğretmenlerin gayretlerini dile getirdi.
Türkiye Maarif Vakfının eğitim kalitesini artırmak için
öğretmenleri eğitme konusunda da özel gayret gösterdiğine değinen Prof. Dr. Birol Akgün, Vakfın çevrim içi
eğitimlerle öğretmenlere destek verdiğini, genel merkez
çalışanlarının da bu hususta azami gayret gösterdiğini, genel merkezle ülkeler arasındaki ilişkilerin daha iyi yerlere
gelmesini arzuladıklarını vurguladı.
Vakfın tüm personellerinin akademik vizyonunu geliştirmek ve yeni perspektifler kazandırmak amacıyla 2 gün boyunca İstanbul Eğitim Zirvesi’ni düzenlenlediğini belirten
Akgün, Maarif öğretmenlerinin de Dijitalleşmenin Uluslararasılaşmaya Etkisi, Müfredatın Uluslararasılaştırılması, Eğitimin Geleceği, Eğitimin Yeniden Modellenmesi, Eğitim ve
Toplumsal Adalet, Eğitim ve Kalkınma gibi konuların tartışılacağı zirvenin çıktılarında istifade etmelerini istedi.
Dünyanın her yerinde iyi insanlar yetiştirmeyi amaçladıklarının altını çizen Prof. Dr. Akgün konuşmasını, “Erdemli insanlar yetiştirebilirsek yarının dünyasında çatışmayı
azaltır; kaynaklarımızı barış için, insanların ve toplumların
gelişimi için harcayabiliriz. Sizlerin de barış elçileri olduğunu ifade etmek isterim. Hepimiz dünyanın barışı için
çalışıyoruz. Öğretmenler gününü tekrar kutluyor hepinize
başarılar diliyorum.” sözleriyle tamamladı.

Acknowledging the teachers’ efforts in the success of Maarif
Schools, Akgün continued: “We do not just see you as teachers. Each and every one of you are our companions. We keep
walking this path with over 49,000 students in 47 countries.
Quantity is irrelevant; what matters is quality, and we are making great progress on that front. What matters is our students’
success, and you have the largest share in their achievements.
But we still have a long way to go. We want all our schools to
be the best in their respective country.”
Stating that the Turkish Maarif Foundation has made special
efforts to train teachers to increase the quality of education,
Prof. Birol Akgün emphasized that the Foundation supported
teachers with online training. Akgün added that the headquarters’ staff had also made maximum effort to serve this end, and
that they hoped for even better relations between headquarters
and the relevant countries.
Announcing that the Istanbul Education Summit will be held
for two days beginning tomorrow to develop the academic vision of all Foundation staff and offer new perspectives, Akgün
asked Maarif Teachers to closely follow the summit for discussions of the Impact of Digitalization on Internationalization,
the Internationalization of the Curriculum, the Future of Education, Remodeling Education, Education and Social Justice,
and Education and Development.
Underlining their goal to raise genuinely kind people all around
the world, Prof. Akgün said: “Raising people with good morals
will reduce conflict in the future, and we will be able to spend
our resources for peace among people and development of societies. You, too, are ambassadors of peace. We are all working
toward achieving peace on Earth. Once again, I wish you all a
happy Teachers’ Day and continued success.”
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TOGO

CUMHURiYETi
Republic of Togo
Afrika kıtasının batı bölgesinde yer alan Togo’nun resmi adı ise Togo
Cumhuriyeti. Sloganı “Çalışma, Özgürlük, Anayurt.” Gana, Burkina Faso
ve Benin’le sınır komşusu olan Togo’nun Gine Körfezi’nde bulunan körfezlere hakimiyeti bulunuyor. Bu sayede ülke Benin Körfezinde ticaret

yapmaya imkân buluyor.Afrika’nın en küçük yüz ölçümüne sahip ülkelerinden biri olmasına rağmen ülkede halkın çoğunluğu tarımla uğraşıyor. Togo,
komşu Afrika ülkeleri ile benzer kültürel değerlere sahip ancak buna rağmen
birbirinden farklı kültürel etnik gruplara ev sahipliği yapıyor.

Located in West Africa, Togo is officially known as the Togolese Republic.
The country’s motto is “Work, Liberty, Homeland.” Bordered by Ghana,
Burkina Faso, and Benin, Togo extends to the Gulf of Guinea. This provides the country with trade opportunities in the Bight of Benin. Despite

being one of the smallest countries in Africa, the majority of the people
in the country are engaged in agriculture. Togo has similar cultural values
with neighboring African countries, but is still home to various cultures
and ethnic groups.

Yüzölçümü:

Nüfus / Population:
8.3 milyon / 8.3 million

Area 56.785 km²

Başkent
Capital

Yerel Yemekler: Akome, Togo’ya
mahsus özel bir yemek. Mısır çiçeğinden
yapılan Akome, ülkede en çok tüketilen özel
yemeklerin başında geliyor. Fufu, Togo Cumhuriyeti için vazgeçilemez yemeklerin başında geliyor.
Local Cuisine: Akume is a Togo
staple. Made with maize flour, it is one of the most
popular dishes in the country. Fufu is another staple
of Togo’s cuisine.

Doğal Güzellikler: Her Afrika ülkesi gibi oldukça fazla doğal
güzelliklere sahip olan Togo’da; Atakpame, Kpalim, Aneho,
Kara gibi doğal güzelliklerin bulunduğu şehirlerin yanında
çamur evleriyle meşhur Koutammakou, lagün özelliğine sahip
Togo Gölü, ormanları ve manzaralarıyla bilinen Atakora Sıradağı ve doğal koruma alanı olan Abdoulaye Faunal Rezervi
bulunuyor.
Natural Beauties: Boasting many natural beauties, like every
other African country, Togo has wonderful cities such as
Atakpamé, Kpalimé, Aného and Kara in addition to Koutammakou’s mud houses, Lake Togo’s lagoon, woods and landscapes surrounding the Atakora Mountains, and the protected
Abdoulaye Faunal Reserve area.
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Fufu
Aneho

Kara

Koutammakou

İdari Başkent:
Lome
Capital:
Lomé

Telefon Kodu:

+228
Calling Code:

Togo’daki başlıca dinler %51 Doğacılık
inancı, %29 Hıristiyanlık, %20 İslamiyet
51% Indigenous Beliefs,
29% Christianity, 20% Islam
Togo İle Türkiye Saat Farkı: 3
Time Difference: 3
Etnik Dağılım: %40,1 Eweler, %23,1 Tembalar, %13,2 Akebular, %9,7 Gurmalar, %12,8 diğer Afrikalı azınlık gruplar
Ethnic Groups: 40.1% Ewe, 23.1% Tem, 13.2% Akan, 9.7%
Gurma, 12.8% other African minority groups

Resmi dili: Fransızca
Official languages: French

BONJOUR!

Para Birimi: CFA (Batı Afrika CFA Frangı
Currency: CFA
Togo’da yıl boyu tropikal ve nemli bir iklime sahiptir. Yıl boyunca ortalama sıcaklıklar ülkenin
kuzeyinde 30 °C, güneyinde ise 27 °C konumdayken, yıl içerisinde gece sıcaklık oranlarında
ise küçük oranlarda değişiklik yaşanmaktadır.
Togo has a tropical and humid climate all year-round. Throughout the year, the average
daily temperature is 30 °C in the north and 27
°C in the south, and there is little variation in night-time temperatures.

TOGO’DA
TÜRKiYE MAARiF VAKFI
The Turkish Maarif Foundation in Togo

TR
20 Ekim 2021’de Togo’da faaliyetlerine başlayan
Maarif Okulları ülkenin en modern okullar arasında yer alıyor. 20 öğrenci ile sınırlandırılmış
sınıflar bulunan okullarda konferans salonu ve
tiyatro etkinliklerinin gerçekleştirildiği amfitiyatro salonu, ilk yardımın yapılacağı hemşire
odası, zenginleştirilmiş kütüphane, yemekhane
ve görsel sanatlar sınıfları yer alıyor. Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik hizmeti de okulların
sunduğu hizmetler arasında öne çıkıyor. Başkent
Lomé’deki Uluslararası Maarif Okullarında anaokulundan liseye kadar sekiz ayrı okul bulunuyor.

EN
Having started their activities in Togo on October 20, 2021, Maarif Schools are among the
most modern schools in the country. The schools have 20-student classrooms, a conference
hall, an amphitheater, a nurse’s room for first
aid, an extensive library, a cafeteria, and visual arts classes. Psychological Counseling and
Guidance services are highly regarded among
the services offered by the schools. The International Maarif Schools in the capital Lomé have
eight separate campuses from kindergarten to
high school.
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Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen;
eğitimde dijitalleşmeden, gelecekteki eğitime
dair yeni yaklaşımların alanında uzman isimlerce değerlendirildiği İstanbul Eğitim Zirvesi
TRT Haber tarafından haberleştirildi.

Türkiye Maarif Vakfının Sudan’ın başkenti
Hartum’daki kampüsünde daha önce mescit
olarak kullanılan binanın kütüphaneye
dönüştürülmesi haberi Anadolu Ajansı
tarafından abonelerine servis edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dünyanın dört bir yanında eğitim faaliyetlerini
sürdüren Türkiye Maarif Vakfının Gürcistan’da
yeni okullar açacağını açıklamasına ilişkin
haber Hürriyet gazetesinde yer aldı.

Organized by the Turkish Maarif Foundation; Istanbul Education Summit, where
new approaches to future education from
digitalization in education were evaluated
by experts in their fields, was reported by
TRT Haber.

The news of the conversion of the building,
which was used as a small mosque in the
campus of the Turkish Maarif Foundation
in Khartoum, the capital of Sudan, into a library, was delivered to its subscribers by
Anadolu Agency.

The news about the Minister of Foreign Affairs Mevlüt Çavuşoğlu’s announcement that
the Turkish Maarif Foundation, which continues its educational activities all over the
world, will open new schools in Georgia, appeared in the Hürriyet newspaper.

Başkanımız Prof. Dr. Birol Akgün, TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda gazeteci Yasemin
Asan’ın hazırlayıp sunduğu Dünyadaki Türkiye programına konuk olarak Vakfımızın
çalışmalarını anlattı.

Yeni Şafak gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Eğitim Zirvesi’nde yaptığı konuşmayı “Maarif Vakfı eğitimde fırsat eşitliği
temininde önemli rol oynuyor.” başlığıyla haberleştirdi.

CNN Türk, Emine Erdoğan Hanımefendi’nin
Türkiye Maarif Vakfının Togo’daki okul açılışında yaptığı konuşmaya geniş şekilde yer
verdi.

Our President Prof. Dr. Birol Akgün talked
about the work of our Foundation as a guest
of the Turkey in the World program prepared
and presented by journalist Yasemin Asan on
TRT Turkey’s Voice Radio.

Yeni Şafak newspaper reported President
Erdoğan’s speech at the Istanbul Education
Summit under the title “The Maarif Foundation plays an important role in ensuring equal
opportunity in education.”

CNN Türk gave a wide coverage to Emine Erdoğan’s speech at the opening of the Turkish
Maarif Foundation’s school in Togo.
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Nijer Başbakanı Mahamadou Ouhoumoudou
Türkiye ile Nijer ilişkilerine dair yaptığı açıklamada Türkiye Maarif Vakfının faaliyetlerine
de yer verdi. Haber ülkenin önemli gazetelerinden Niamey’de yayımlandı.

Türkiye Maarif Vakfının Fildişi Sahili’ndeki çalışmalarına ilişkin haberler ülke basınında geniş yer buldu. “Türkiye Maarif Vakfı Abidjan’da
bir kampüs inşa etmeyi planlıyor.” başlıklı haber, Koachi gazetesinde yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika gezisine eşlik eden Emine Erdoğan Hanımefendi’nin Togo’da Maarif Okullarının açılışını yapmasına Le Point Afrique dergisinde
geniş şekilde yer verildi.

Nijer
Niger Prime Minister Mahamadou Ouhoumoudou also included the activities of the
Turkish Maarif Foundation in his statement
on the relations between Turkey and Niger.
The news was published in Niamey, one of
the country’s leading newspapers.

Ivory Coast
The news about the work of the Turkish
Maarif Foundation in Ivory Coast received
wide coverage in the country’s press. The
news titled “Turkish Maarif Foundation plans
to build a campus in Abidjan” was published
in the Koachi newspaper

Togo
The opening of the Maarif Schools in Togo by
Emine Erdoğan, who accompanied President
Recep Tayyip Erdoğan on his African tour, was
widely covered in Le Point Afrique magazine.

Türkiye Maarif Vakfı ile Yaoundé II Üniversitesi
arasında Türk dili ve medeniyeti çalışma merkezinin açılması konusunda yapılan iş birliği
Kamerun basınında yer buldu.

The Africa Report gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nijerya seyahatinin konu edildiği
haberde Türkiye Maarif Vakfının faaliyetleri de
aktarıldı.

Türkiye’nin Afrika’da gerçekleştirdiği kamu
diplomasisi faaliyetleriyle halkın gönlünü
kazandığına ilişkin Middle East Monitor’de
yayımlanan haberde Türkiye Maarif Vakfının
çalışmalarına da değinildi.

Togo
The cooperation between the Turkish Maarif
Foundation and Yaoundé II University with the
opening of the Turkish language and civilization study center was covered in the Cameroonian press.

Nigeria
The activities of the Turkish Maarif Foundation were also mentioned in the news in The
Africa Report, which covered President Erdogan’s trip to Nigeria.

England
The work of the Turkish Maarif Foundation
was also mentioned in the news published in
the Middle East Monitor, stating that Turkey
has won the hearts of the people with its public diplomacy activities in Africa.
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Turkey Maarif Foundation
Istanbul Education Summit Executed
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TÜRKİYE MAARİF VAKFI
İSTANBUL EĞİTİM ZİRVESİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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İ

lki 2021 yılında gerçekleştirilen
İstanbul Eğitim Zirvesi; eğitime
ilişkin analizlerin, gelecek perspektiflerinin, kuramsal yaklaşımların
ve uygulamaların tartışılacağı, eğitim dünyasında yaşanan gelişmelerin farklı ülke tecrübeleri ışığında
paylaşılacağı uluslararası bir platformdur.

Göç, insan hareketliliği, pandemi
gibi olağanüstü koşullar, teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme, iklim
değişikliğinin beraberinde getirdiği
yeni problemler her alanda olduğu
gibi eğitim alanında da dönüşümü kaçınılmaz kılıyor.
Tüm dünyada eğitim konusunda yapılan tartışmalar, uluslararası kurum ve kuruluşların yayımladıkları rapor ve hedefler eğitimin geleceğine dair vurgular içeriyor. Küresel
düzeyde eğitim sorunlarının objektif olarak değerlendirilmesi ve eğitimin geleceğine dair öngörülerin sağlıklı bir
zeminde tartışılması, konunun uluslararası bir perspektifle
ele alınmasını gerektiriyor. Bu durum, uluslararası eğitim
kurumlarının önemini daha da artırıyor. Türkiye Maarif
Vakfı, dünyanın en geniş eğitim ağına sahip kurumları arasında yer alıyor.

T

he Istanbul Education Summit,
the first of which was held in
2021, is an international platform
for the discussion of analyses,
future perspectives, theoretical
approaches, and practices in education. It offers a venue to share
recent developments in education
and benefit from the experiences of
various countries.
Just as in every field, transformation in education has been triggered by exceptional circumstances, such as migration, mobility, and
pandemics, technological advances and digitalization, and
the new challenges posed by climate change.
Global discussions and international reports and targets
published by global institutions increasingly ponder on the
future of education. We need an international perspective
for an objective evaluation of global education problems
and a healthy discussion of future trends and practices.
And the role of international educational institutions has
become even more prominent in making this happen. The
Turkish Maarif Foundation has one of the world’s largest
educational networks.

Kültürel, coğrafi, sosyo-ekonomik bakımdan farklı özellikler gösteren bölgelerde eğitim kurumları bulunan Türkiye Maarif Vakfının tecrübesi, birikimi ve ilişkileri; eğitim
süreçlerinde yaşanan sorunlara akademik düzeyde çözüm
önerileri sunmak bağlamında Zirvenin verimliliği açısından
büyük bir avantaj sağlıyor.

The Turkish Maarif Foundation has educational institutions in various regions differing in their cultural and socioeconomic characteristics. The experience, knowledge, and
network of the Foundation provide great advantages for
the Summit’s productivity in offering academic solutions
for problems in education.

Her yıl farklı bir temayla düzenlenecek olan İstanbul Eğitim Zirvesi, eğitim konusunda uluslararası etkinlik ve çalışmalarıyla öne çıkan kurum ve aktörlerin buluşma noktası
olmayı amaçlıyor.

The Istanbul Education Summit, to be held with a different theme every year, aims to bring together institutions
and actors that stand out with their international work for
education.

2021 İstanbul Eğitim Zirvesinin Hedefleri
Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da dijital çağa uyum
sağlamak bundan sonraki tartışmaların odağında yer alacak
gibi görünüyor. Geleneksel kurumların ve okulların eğitim
sistemi içerisindeki mevcut durumu ve gelecekte nasıl varlıklarını devam ettirecekleri, öğretmen ve öğrencilerin eğitim sistemi içerisinde rollerinin ne olacağı, ebeveynlerin
yeni döneme adaptasyon sorunları gibi daha onlarca soru
akademik düzeyde ele alınması gereken hayati konular olarak karşımıza çıkıyor.
Bu güncel konular perspektifinde İstanbul Eğitim Zirvesinin hedefleri:
• Dijital dönüşümün boyutlarının ortaya konulması, bu
bağlamda eğitim kurumlarının, öğretmen ve öğrencilerin
eğitim süreçlerindeki rolüne dair öngörülerin değerlendirilmesi,
• Sürdürülebilir kalkınma ve eğitim ilişkisi üzerinden di-
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Objectives of Istanbul Education Summit 2021
Just as in every field, adapting to the digital age in education seems to be the likely focus for future discussions. Vital
issues that require academic solutions include the present
and the future of traditional institutions and schools, the
changing roles of teachers and students in the education
system, and parents’ difficulties adapting to the new era.
In the light of these current issues, the objectives of the Istanbul Education Summit are:
• Revealing the different dimensions of digital transformation, and evaluating the predicted roles of educational institutions, teachers, and students in educational processes,
• Evaluating digitalization and global changes based on the
relationship between sustainable development and education in terms of disadvantaged groups’ access to education,

İstanbul Eğitim Zirvesi | Istanbul Education Summit

jitalleşmenin ve dünyadaki değişimlerin, dezavantajlı grupların
eğitime erişimi açısından değerlendirilmesi,
• Yeni döneme uyum sağlayabilen,
bilgiyi yorumlama becerisine sahip
bireyler yetiştirmek için eğitim sisteminde atılması gereken adımların tespiti,
• Eğitimin uluslararasılaştırılması
bağlamında ortaya çıkacak fırsat
ve risklerin tartışılması,
• Uluslararası alandaki istihdam
ihtiyaçlarını da gözeterek özellikle mesleki eğitimin geleceğine dair tespit ve önerilerin ele
alınması,
• Yoksulluk, az gelişmişlik ve teknolojik altyapı yetersizliğine bağlı olarak küresel düzeyde büyük risk anlamına gelen
eğitim sorunlarının ve bu sorunların çözümü için uluslararası kurumların neler yapabileceğine ilişkin önerilerin değerlendirilmesi şeklinde sıralanabilir.

CUMHURBAŞKANI
ERDOĞAN iSTANBUL
EĞiTiM ZiRVESi’NDE
KONUŞTU
Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösterdiği okullarla
Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olan Türkiye Maarif
Vakfının düzenlediği İstanbul Eğitim Zirvesi, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla başladı.

• Determining the steps to be taken to raise individuals who can
adapt to the new era and interpret
information,
• Discussing both the potential opportunities and the risks brought
by the internationalization of education,
• Addressing the inferences and
suggestions on the future of vocational education based on international employment needs.
• Evaluating problems in education arising from the global risks of poverty, underdevelopment, and insufficient
technological infrastructure, and considering the suggestions on what international institutions can do to solve
these problems

THE ISTANBUL EDUCATION
SUMMIT OPENED
WITH A SPEECH
BY PRESIDENT ERDOĞAN
Organized by the Turkish Maarif Foundation, Turkey’s
gateway to the world with many schools around the
globe, the Istanbul Education Summit opened with a
speech by President Recep Tayyip Erdoğan.
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Programın onur konuğu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan;
Türkiye Maarif Vakfı mensuplarının en sıkıntılı ve zorlu
coğrafyalarda çalışmalarını büyük bir özveriyle ve samimiyetle sürdürdüğünü söyleyerek, Maarif Okullarının yerel
müfredatın yanı sıra uluslararası eğitim sistemlerini de uyguladığını, bu vesileyle dünyanın dönüşüm ve kalkınmasında öncü bir rol oynadığını dile getirdi.
“Vakıf okullarının eğitim kalitelerinin yanı sıra özverili
kadrosuyla da bulundukları ülkelerde büyük takdir topladığını görüyoruz. Gerek ülkemizde ağırladığımız devlet
ve hükümet başkanları, gerekse yurt dışı ziyaretlerimizde
muhataplarımız Vakfımızın mevcudiyetinden duydukları
memnuniyeti sık sık dile getiriyorlar. Biz de bu başarıyla
gurur duyuyor, ülkemiz ve milletimiz adına iftihar ediyoruz.” diyen Erdoğan, Maarif Okullarının eğitim öğretim
hizmetlerini yerine getirirken teknolojinin imkânlarından
da azami ölçüde faydalandığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs döneminde bile
eğitim öğretimi kesintisiz bir sürdüren Maarif Okullarının
bu kritik süreçte sergilediği kararlı tutumuyla eğitim misyonundaki kaliteyi ortaya koyduğunu aktardı.
Küresel alanda rekabet ederken yerel ihtiyaçları ve yerel değerlere saygı duyacak bir anlayışın yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
sözlerini şöyle tamamladı: “Mazisinde sömürgecilik lekesi
bulunmayan bir ülke olarak insanı ve fıtratı merkeze alan
eğitim tasavvurunun güçlendirilmesine Türkiye Maarif
Vakfının öncülük edeceğine inanıyorum. İstanbul Eğitim
Zirvesi’nin Vakfımızın yol haritasının belirlenmesi ve başarı grafiğinin artırılmasında bir dönüm noktası olmasını
temenni ediyorum. Dünyanın 47 ülkesinde samimiyetle,
fedakarlıkla ve aşkla hizmet eden tüm Maarif Vakfı mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.”

İSTANBUL EĞİTİM ZİRVESİ’NDE
EĞİTİMİN GELECEĞİ KONUŞULDU
Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onur konuğu olduğu
İstanbul Eğitim Zirvesi’nde Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr.
Mahmut Özer de konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı mensuplarının dünyanın en zor
coğrafyalarında özveriyle ve samimiyetle
çalışmalarını sürdürdüğüne değinerek
Maarif Okullarının
yerel müfredatın yanı
sıra uluslararası eği-
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As the summit’s guest of honor,
President Erdoğan stated that the
members of the Turkish Maarif
Foundation works in the most challenging regions with great devotion
and sincerity. Noting that Maarif
Schools implement both local and
international curricula while leveraging education technologies,
Erdoğan highlighted that these
schools play a leading role in global
transformation and development,
and added:
“We see that the Foundation’s
schools are highly appreciated, not
only for their education quality, but
also for their devoted staff. The heads of state and government we host in our country as well as our contacts abroad
frequently express their satisfaction with the Foundation.
On behalf of our country and our nation, we stand proud
of this achievement.”
President Erdoğan stated that the Maarif Schools continued
to provide education and training even while being impacted by Covid-19, demonstrating their determination and the
quality of their mission for education.
Underlining the need for an approach that respects local
needs and values while competing in the global arena,
President Recep Tayyip Erdoğan ended his words: “I fully believe that the Turkish Maarif Foundation will lead the
way in developing a concept of education that puts human
and human nature at the center with no trace of colonialism in its past. I hope that the Istanbul Education Summit
will be a turning point in determining the road map of our
Foundation and increasing its rate of success. I express my
gratitude to all the members of the Maarif Foundation who
serve in 47 countries around the world with sincerity, love,
and devotion.”

THE FUTURE OF EDUCATION WAS
DISCUSSED AT THE ISTANBUL
EDUCATION SUMMIT
The Istanbul Education Summit, organized by the Turkish
Maarif Foundation,
kicked off with
President
Recep
Tayyip Erdoğan as
the guest of honor.
The Summit also
hosted Minister of
National Education
Prof. Mahmut Özer
as a speaker.
President Erdoğan
stated that the
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tim sistemlerini de uyguladığını,
dünyanın dönüşüm ve kalkınmasında, dostluğun gelişmesinde pay
sahibi olduğunu aktardı.
“Vakfımıza bağlı okullar eğitim
öğretim hizmetlerini teknolojinin
getirdiği imkânlardan faydalanarak koronavirüs döneminde de
kesintisiz bir şekilde devam ettirmiştir. Kritik bir süreçte sergilediği bu kararlı tutumuyla Vakfımız,
eğitim misyonundaki kalitesini de
ortaya koymuştur. Vakıf okullarının eğitim kalitelerinin yanı sıra
özverili kadrosuyla da bulundukları ülkelerde büyük takdir
topladığını görüyoruz. Gerek ülkemizde ağırladığımız devlet ve hükümet başkanları, gerekse yurt dışı ziyaretlerimizde
muhataplarımız Vakfımızın mevcudiyetinden duydukları
memnuniyeti sık sık dile getiriyorlar. Biz de bu başarıyla gurur duyuyor, ülkemiz ve milletimiz adına iftihar ediyoruz.”
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bugün Vakfımız, 6 farklı kıtanın 47 ülkesinde açtığı 416
eğitim kurumuyla yaklaşık 49 bini aşkın öğrenciye hizmet
veriyor. Türkiye Maarif Vakfı, sadece FETÖ’cü alçakların
sebep olduğu tahribatın giderilmesinde değil, aynı zamanda bulunduğu ülkelerde eğitimde fırsat eşitliğinin temininde de önemli rol oynuyor. Maarif Okullarımız, yerel
müfredatın yanı sıra uluslararası eğitim sistemlerini de uygulayarak dünyanın dönüşüm ve kalkınmasında, dostluğun gelişmesinde pay sahibidir. Türkiye, bu çalışmalarıyla
Birleşmiş Milletlerin 2030 Vizyon Belgesi’nde ilan edilen,
sürdürülebilir kalkınma için kaliteli eğitim hedeflerine de
katkı sunmaktadır.”
Türkiye Maarif Vakfının mazisinde sömürgecilik lekesi
bulunmayan, insanı ve fıtratı merkeze alan eğitim tasavvurunun güçlendirilmesine öncülük edeceğine inandığını
vurgulayan Erdoğan, “Dünyanın 47 ülkesinde samimiyetle, fedakârlıkla ve aşkla hizmet eden tüm Maarif Vakfı mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.
Türkiye Maarif Vakfı Eğitimin
Uluslararasılaşmasına Katkı Sunuyor
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer zirvenin açılışında yaptığı konuşmada Asya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan
Afrika ve Avustralya’ya kadar dünyanın dört bir yanında
eğitimin her kademesinde faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfının, uluslararası alanda dünyaya örnek olduğunu
ifade etti. Özer, faaliyetlerini 67 ülkede yürüten Vakfın,
kadim medeniyetin ilim, irfan geleneği ile insanlığın ortak
değer ve kültürel mirasını sentezleyerek Türkiye’nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan en önemli kapısı olduğunu belirtti.

members of the Turkish Maarif Foundation works in the
most challenging regions around the world with great devotion and sincerity. Noting that Maarif Schools implement
both local and international curricula, Erdoğan highlighted
that these schools play a leading role in global transformation and development and promote world peace.
“By fully utilizing technological opportunities, the Foundation’s schools continued to provide education and training even while being impacted by Covid-19. In doing so,
the Foundation has demonstrated its determination and
the quality of its mission for education. We see that the
Foundation’s schools are highly appreciated, not only for
their education quality, but also for their devoted staff. The
heads of state and government we host in our country as
well as our contacts abroad frequently express their satisfaction with the Foundation. On behalf of our country and
our nation, we stand proud of this achievement,” said President Erdoğan and continued:
“Today, our Foundation serves nearly 49,000 students
with 416 educational institutions in 47 countries across six
continents. The Turkish Maarif Foundation is critical not
only in redressing the harm caused by disgraceful FETO
members, but also in ensuring equal educational opportunities in the countries where it operates. Maarif Schools
play a leading role in global transformation, development,
and peace by implementing international education systems as well as local curricula. With these efforts, Turkey
also advances the sustainable development goal of quality
education announced in the UN Agenda 2030.”
Stating his belief that the Turkish Maarif Foundation will
lead the way in developing a concept of education that puts
human and human nature at the center with no trace of colonialism in its past, Erdoğan said: “I express my gratitude
to all the members of the Maarif Foundation who serve in
47 countries around the world with sincerity, love, and devotion.”
The Turkish Maarif Foundation Contributes to the
Internationalization of Education
In his keynote speech, Minister of National Education Prof.
Mahmut Özer expressed that the Turkish Maarif Foundation sets a global example by serving in every level of education around the world from Asia to Europe, and America
to Africa and Australia. Özer continued by underlining that
the Foundation is active in 67 countries and serves as Turkey’s most important gateway to the world in international education by combining the knowledge and wisdom of
ancient civilizations with the common values and cultural
heritage of humanity.
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Türkiye Maarif Vakfının örgün eğitimin yanında etüt
merkezleri, kurslar ve kültür merkezleri de açarak yaygın
eğitim faaliyetleri yürüttüğünü ve hayatın her alanında
bireylerin gelişimlerine katkı sunduğunu aktardı. Özer,
“Yalnızca akademik açıdan başarılı bireyler değil her bir
öğrencinin iyi insan olması Türkiye Maarif Vakfımızın en
büyük hedeflerinden biridir. Dünyada var olan ve yayılan
çatışma, ayrımcılık, ötekileştirme, nefret suçları gibi kötülüklere karşı insanlığın en büyük silahı, geleceği inşa edecek olan gençlerimizin iyi insan olmasını sağlayabilmektir.”
ifadelerini kullandı.
Vakfın özgün eğitim programları, bilimsel çalışmaları ve
AR-GE faaliyetleriyle kısa sürede köklü uluslararası eğitim
kurumlarıyla rekabet edebilir düzeye eriştiğini vurgulayan
Özer, “Bugün itibarıyla dünyanın pek çok ülkesinde uluslararası standartlarda eğitim faaliyeti yürüten 399 okul, 1
üniversite ve 16 eğitim merkezinde toplam 49 bini aşkın
öğrencisi bulunmaktadır. Bu öğrencilere ülkemizin dilini,
tarihini ve kültürünü öğreterek dünyanın dört bir yanındaki gençlerle gönül köprüleri kuran Türkiye Maarif Vakfımız eğitimin uluslararasılaşmasına da büyük bir katkı
sunmaktadır.” dedi.
Zirve Uluslararası Bir Tartışma Platformu Olacak
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün de açılış
konuşmasında Vakfın 47 ülkedeki 416 eğitim kurumunda 49 bini aşkın öğrenciye hizmet verdiğinin altını çizerek
“Eğitim faaliyetleri yürüttüğümüz ülkeler, ABD’den Avustralya’ya, Arnavutluk’tan Nijer’e kadar farklı coğrafyaları
kapsamaktadır. Afrika kıtasında ise 25 farklı ülkede eğitim
faaliyetleri yürütüyoruz.” şeklinde konuştu.
Zirvenin amacının, eğitim alanında önde gelen karar alıcıları,
politikacıları, eğitim otoritelerini, entelektüelleri, akademisyenleri, alan uzmanlarını ve eğitim kurumu yöneticilerini bir
araya getirerek yaşanan yeni gelişmelerin, eğitime ilişkin gelecek perspektiflerinin ve kuramsal yaklaşımların tartışılaca-
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Özer mentioned that the Turkish
Maarif Foundation also carries out
non-formal education activities by
opening study centers, courses,
and cultural centers, promoting the
development of individuals in all
areas of life, and added: “One of the
biggest goals of the Turkish Maarif
Foundation is to help students be
kind, and not just academically
successful. The greatest weapon
of humanity against growing evils
such as conflict, discrimination,
marginalization, and hate crimes,
is to make sure that young people,
the architects of the future, have
good in their hearts.”
Pointing out that the Foundation has managed to catch up
to well-established international educational institutions
in a short while with its original education programs, scientific studies, and R&D activities, Özer explained: “As of
today, the Foundation has 399 schools, one university, and
16 education centers around the world, operating at international standards with a total of over 49,000 students.
Connecting with young people around the world by teaching them our country’s language, history, and culture, the
Turkish Maarif Foundation also makes a significant contribution to the internationalization of education.”
An International Platform for Discussion
In his keynote speech, Prof. Birol Akgün, President of the
Turkish Maarif Foundation, underlined that the Foundation over 49,000 students at 416 educational institutions in
47 countries, and added: “We are active in various regions
around the world from the USA to Australia, and Albania
to Niger. And we also carry out educational activities in 25
African countries.”
Akgün stated that the summit aimed to bring together the
leading decision makers in education, politicians, educa-
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ğı uluslararası bir tartışma platformu oluşturmak olduğunu aktaran
Akgün, böylece dünyanın dört bir
yanında eğitim alanında yaşanan
gelişmeleri kapsayan ve farklı ülkelerden deneyimlerin paylaşılmasına
da imkân tanıyan küresel bir buluşma noktası oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.
Zirvenin ilk gününde Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol
Akgün’ün moderatörlüğünde Katar
Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı
Buthaina Bint Ali Al Jabr Al Nuaimi, Arnavutluk Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanı Evis Kushi
ve Nijer Yüksek Öğretim Bakanı Mamoudou Djibo eğitimde
yeni trendler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın
davetli konuşmacı olarak katıldığı 1. panelde OECD Eğitim
ve Beceriler Başkanlığı Direktörü Andreas Schleicher, New
York Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji profesörü Selçuk Şirin, New South Wales Üniversitesi Eğitim Politikaları profesörü Pasi Sahlberg, Buckingham Üniversitesi Eski Rektör
Yardımcısı Sir Anthonuy Seldon ve Sydney Teknoloji Üniversitesi Öğretme ve Öğrenim Direktörü Bem Le Hunte “Eğitimin Geleceği” konusunu masaya yatırdı. 2. panelde Türkiye
Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ayşen Gürcan,
The Black Curriculum Kurucusu Lavinya Stennett, Harvard
Üniversitesinden Fernando Reimers ve Cambridge Üniversitesinden Pete Dudley müfredatın uluslararasılaşması üzerine
konuştu. 3. panelde ise PISA Kıdemli Danışmanı Michael
Stevemson, Arizona Eyalet Üniversitesinden Punya Mishra,
Jang/Geo Medya Grubu kurucusu Umar Saif, Usturlab ortak
kurucusu Sümeyye Ceylan ve ICLE Sorumlu Ortağı Eric Sheninger dijitalleşmenin eğitime etkisi konusunu değerlendirdi.
İstanbul Eğitim Zirvesi ikinci gününde ilk panel “Eğitim ve
Kalkınma” başlığıyla ilgili olacak. Panelde; New York Tirana Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan Erdemir, Oxford
Üniversitesi Kıdemli Uzmanı Adeel Malik, UCL Eğitim Uygulama ve Toplum Bölümü Başkanı Brad Plitz ile UNESCO
Sosyal Öğrenme ve Sürdürülebilir Kalkınma Masası Başkanı
Arjen Wals konuştu. 2. panelde “Eğitimin Yeniden Modellenmesi” ile ilgili Brookings Enstitüsünden Michael Hansen,
JA Worldwide Operasyon Direktörü Caroline Jenner, Learning Policy Institute Kıdemli Araştırmacısı Tony Waner,
Cambridge Üniversitesinden Rupert Wegerif ve Fütüristler
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aykut değerlendirmelerde bulundu. Nobel Barış Ödülü Sahibi Tawakkal
Karman’ın davetli konuşmacı olarak katılacağı 3. panelde ise
Study Hall Educational Fondation Kurucusu Urvashi Sahni,
UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominics ve Cambridge Üniversitesinden Ricardo Sabates Aysa “Eğitim ve Toplumsal Adalet” konusunu masaya yatırdı. Oturumların ardından zirve sona erdi.

tion authorities, intellectuals, academics, field experts, and
educational institution managers to create an international
platform for the discussion of new developments, future
perspectives on education and theoretical approaches,
thereby offering a global meeting point for covering educational developments around the world and allowing people
from different countries to share their experiences.
On the first day of the summit, Buthaina Bint Ali Al Jabr
Al Nuaimi, Minister of Education and Higher Education of
Qatar, Evis Kushi, Minister of Education, Sport, and Youth
of Albania, and Mamoudou Djibo, Minister of Higher Education of Niger, evaluated the new trends in education
under the moderation of Prof. Birol Akgün, President of
the Turkish Maarif Foundation. With Turkish Presidential
Spokesperson İbrahim Kalın as a guest speaker, the first
panel saw the discussion of “The Future of Education” by
Andreas Schleicher, Director for Education and Skills at
the OECD, Selçuk Şirin, Professor of Applied Psychology
at New York University, Pasi Sahlberg, Professor of Education Policy at the University of New South Wales, Sir Anthony Seldon, Former Vice-Chancellor of the University of
Buckingham, and Bem Le Hunte, Director of Learning and
Teaching at the University of Technology Sydney. The second panel discussed curriculum internationalization, with
Prof. Ayşen Gürcan, Turkish Maarif Foundation Board of
Trustees Member, Lavinya Stennett, Founder of The Black
Curriculum, Fernando Reimers of Harvard University,
and Pete Dudley of Cambridge University. The third panel
spoke about the impact of digitalization on education, with
Michael Stevemson, Senior Advisor to PISA, Punya Mishra
of Arizona State University, Umar Saif, founder of Jang/Geo
Media Group, Sümeyye Ceylan, co-founder of Usturlab,
and Eric Sheninger, Associate Partner with ICLE.
The first panel on the second day of the Summit was a discussion of “Education and Development.” The panel hosted Prof. Erkan Erdemir, Rector of the University of New
York Tirana, Adeel Malik, Associate Professor at Oxford
University, Brad Plitz, Head of the UCL Department of
Education, and Arjen Wals, the UNESCO Chair of Social
Learning and Sustainable Development. The second panel
provided a platform for the discussion of “Remodeling Education” by Michael Hansen of the Brookings Institution,
Caroline Janner, Chief Operating Officer of JA Worldwide,
Tony Wagner, Senior Research Fellow at Learning Policy
Institute, Rupert Wegerif of Cambridge University, and
Mustafa Aykut, Chairman of the Turkish Futurists Association. With Nobel Peace Prize Winner Tawakkal Karman
as a guest speaker, the third panel discussed “Education
and Social Justice” with Urvashi Sahni, Founder of the
Study Hall Educational Foundation, Regina De Dominics,
UNICEF Representative to Turkey, and Ricardo Sabates
Aysa of Cambridge University. The summit concluded after these sessions.
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İSTANBUL EĞİTİM ZİRVESİ’NİN
SLOGANI: “GELECEK YIL
İSTANBUL’DA”
Eğitim konusunda uluslararası etkinlik ve çalışmalarıyla öne
çıkan kurum ve aktörlerin buluşma noktası olmayı amaçlayan İstanbul Eğitim Zirvesi, ikinci gününde yapılan panellerle sona erdi. Saat 15.30’da başlayan ilk panelde “Eğitim ve
Kalkınma” başlığı değerlendirildi.
Panelde; New York Tirana Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Erkan Erdemir, Oxford Üniversitesi Kıdemli Uzmanı Adeel Malik, Kuzey Malezya Üniversitesinden Eğitici Teknoloji Profesörü Raja Maznah ile UNESCO Sosyal Öğrenme ve
Sürdürülebilir Kalkınma Masası Başkanı Arjen Wals konuştu. “Araştırma ve öğretim açısından uluslararası standartlara
ulaşmak için çalışmaya yerel koşullardan başlamamız gereki-

yor.” diyen Erkan Erdemir, farklı kurumlar ekolojisine sahip
olmamız, bunun için de yüksek öğretim kurumlarının hükümetlerle yakın çalışması gerektiğini aktardı. Adeel Malik,
Dünya Bankası veya BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ortaya koyduğu jargonun ötesine geçilmesi ve eğitimin
sağlıklı bir deneyim olarak düşünülmesinin şart olduğunun
altını çizerken, Arjen Wals ekolojik sınırlar içinde sürdürülebilir kalkınma sağlayan eğitime yatırım yapılması gerektiğini
söyledi ve öğrenme kültürümüzün, merakımızın ve tutkumuzun geliştirilebileceği bir sisteme ihtiyacımız olduğuna
işaret etti. Raja Maznah ise, yüksek öğretimin yaşam boyu
öğrenmeye katkı sağlayan bir yapıda olması gerektiğine vurgu yaptı.
2. panelde “Eğitimin Yeniden Modellenmesi” ile ilgili Brookings Enstitüsünden Michael Hansen, JA Worldwide Operasyon Direktörü Caroline Jenner, Learning Policy Institute
Kıdemli Araştırmacısı Tony Wagner, Cambridge Üniversitesinden Rupert Wegerif ve Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aykut değerlendirmelerde bulundu.
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THE SLOGAN OF THE
ISTANBUL EDUCATION
SUMMIT: “NEXT YEAR
IN ISTANBUL”
The Istanbul Education Summit,
which aims to bring together institutions and actors that stand out
with their international activities
and studies on education, came to
an end after the panels on the second day. The first panel at 15:30
saw the discussion of “Education and Development.”
The panel hosted Prof. Erkan Erdemir, Rector of the University of New York Tirana, Adeel Malik, Associate Professor at Oxford University, Raja Maznah, Professor of Instructional Technology at Universiti Utara Malaysia, and Arjen
Wals, the UNESCO Chair of Social Learning and Sustainable Development. Erkan Erdemir pointed out the need for
an ecology of different institutions and said that higher education institutions need to work closely with governments
to make this happen. He added: “We have to start locally
if we are to achieve international standards in research and
teaching.” Adeel Malik underlined the importance of going beyond the sustainable development goals put forward
by the World Bank or the UN and consider education as a
healthy experience while Arjen Wals said that we should
invest in education that provides sustainable development
within ecological boundaries and pointed out the need for a
system that will develop our learning culture, passion, and
curiosity. Meanwhile, Raja Maznah emphasized that higher
education should contribute to lifelong learning.
In the second panel, the subject of “Remodeling Education”
was discussed by Michael Hansen of the Brookings Institu-
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Michael Hansen, öğrencileri bilgisayar teknolojilerine erken maruz
bırakmanın, özellikle yetersiz hizmet alan öğrenciler arasında talebi
artırmaya yardımcı olduğunu savunduklarını dile getirdi. Caroline
Jenner eğitimde yenilik yapmak
ve ilerlemek için bugün geçmişten
nasıl daha iyi olunabileceği üzerine
kafa yorulması gerektiğini aktardı.
Tony Wagner eğitim sistemlerinin
zamana dayalı yapısının sorunlu
olduğuna değinerek, öğrencilerin
sadece işe değil, aynı zamanda vatandaşlığa ve yaşam boyu öğrenmeye de hazırlanamadığına temas etti. Rupert Wegerif, internetin ve yeni teknolojilerin eşler arası öğrenmeyi ve eğitim
için küresel bir bağlamı destekleme potansiyelinin kendisini
heyecanlandırdığını ifade etti. Mustafa Aykut da “Geleneksel eğitim sistemini bugünden itibaren disiplinler arası bir
eğitim sistemine dönüştürmemiz gerekiyor. Disiplinler arası
eğitim, öğrencinin fikir ve kavramlar arasında bağlantı kurarken öğrenmesini sağlıyor.” dedi.

Nobel Barış Ödülü Sahibi Tawakkal Karman’ın davetli konuşmacı olarak katıldığı 3. panelde ise Study Hall Educational Foundation Kurucusu Urvashi Sahni, UNICEF’ten Rory
Robertshaw, Yıldırım Bayezid Üniversitesinden Prof. Dr.
Muhsin Kar ve Muhammadiyah Foundation’dan Muhammad Sayuti eğitim ve sosyal adalet üzerine değerlendirmelerde bulundu. Urvashi Sahni kızların eğitimiyle ilgili olarak
çok güçlü bir ön yargı bulunduğunun altını çizdi ve “Kızlar ulus inşasında, yurttaşlıkta çok eşit katılımcılar olmalı,
kendilerini demokrasimizde eşit yurttaşlar olarak algılamayı
öğrenmeliler.” dedi. Rory Robertshaw koronavirüs dönemine dikkat çekerek, “COVID-19 sırasında gördüğümüz şey,
daha yoksul aileler için internet erişimi gibi zorlukları meydana getiren dijital dışlamanın ortaya çıkmasıydı.” şeklinde
konuştu. Prof. Dr. Muhsin Kar, “Pandemi sürecinde bu ço-

tion, Caroline Janner, Chief Operating Officer of JA Worldwide, Tony Wagner, Senior Research Fellow at Learning
Policy Institute, Rupert Wegerif of Cambridge University,
and Mustafa Aykut, Chairman of the Turkish Futurists Association. Michael Hansen noted that exposing students to
computer technologies from an early age helped increase
demand, especially among underserved students. Caroline
Jenner stated that we must constantly think about how we
can innovate better and make progress in education. Tony
Wagner mentioned that time-based education systems are
problematic and do not prepare students for work life, citizenship, or lifelong learning as a whole. Rupert Wegerif
shared his excitement with the potential of the internet and
new technologies for supporting peer-to-peer learning and
a global context for education. Meanwhile, Mustafa Aykut
said: “From now on, we need to start transforming the traditional education system into an interdisciplinary one. Interdisciplinary education enables students to learn by connecting ideas and concepts.”
With Nobel Peace Prize Winner Tawakkal Karman as a
guest speaker, the third panel discussed “Education and
Social Justice” by Urvashi Sahni, Founder of the Study Hall
Educational Foundation, Rory Robertshaw from UNICEF,
Prof. Muhsin Kar of Ankara Yıldırım Beyazıt University,
and Muhammad Sayuti from the Muhammadiyah Foundation. Urvashi Sahni underlined the strong prejudice surrounding girls’ education and said: “Girls must have equal
roles in citizenship and nation-building, and be aware that
they are all equal citizens in our democracy.” Pointing out
the Covid-19 period, Rory Robertshaw said: “What we saw
with COVID-19 was the emergence of digital exclusion
that has led to challenges, such as internet access for poorer families.” Prof. Muhsin Kar stressed the importance of
collaboration and said: “We must cooperate with different
stakeholders, such as NGOs and government institutions,
to provide these children with financial support during the
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cukları maddi olarak da destekleyebilmemiz için STK’lar veya
diğer devlet kurumları gibi farklı paydaşlarla iş birliği yapmalıyız.” cümlesiyle iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Muhammad Sayuti ise “Yüksek kaliteli mesleki eğitime eşit erişim,
sosyoekonomik eşitsizliği kapatmanın en önemli ön koşullarından biridir.” diyerek eğitimin sosyal eşitsizlik karşısındaki
gücünü gözler önüne serdi.
Kapanış konuşmasını Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr.
Birol Akgün yaptı. “Geleceğimiz için neler yapabileceğimizi
hayal etmemiz gerekiyor. Bu süreçte öğretmenler, öğrenciler ve tüm karar vericilerin görüşleri dikkate alınmalıdır.”
diyen Akgün, ortak teması eğitimde yeni trendler olan tüm
perspektiflerin karat alıcılar tarafından dikkate alınacağını ve
değerlendirileceğini söyledi. Prof. Dr. Akgün, eğitimin temel
amacının bilgiyi aktarmak olduğuna, ancak bunu yaparken
bilgiyi erdem, şefkat ve merhametle kuşatmak gerektiğine
atıfta bulunarak “Teknolojiyi eğitimde kullanmak durumundayız. Ancak unutmayalım: Teknoloji amaç değil araçtır. Eğitimde devrim yapmak için öğretmenlerimizi iyi yetiştirmeliyiz. Çünkü eğitimin doğası değişti. Artık her şeyi bilmek değil
hayatı anlamlandırmak ve eğitimde tecrübe paylaşımı önemli.
İstanbul Eğitim Zirvesi bu açıdan ehemmiyetli. Zirve’yi kurumsallaştırarak sizlerin de destekleriyle düzenlemeye devam
edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Akgün, katkılarından dolayı
başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milli
Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer olmak üzere, tüm katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ederek önümüzdeki
yıl, İstanbul Eğitim Zirvesi’ni İstanbul’da yapmak istediklerini
aktardı. Prof. Dr. Birol Akgün “Sloganımız: Gelecek yıl İstanbul’da” diyerek sözlerini tamamladı.
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pandemic.” Muhammad Sayuti spoke about the power of
education against social inequality and said: “Equal access
to high-quality vocational education is one of the key prerequisites for ending socioeconomic inequality.”
The closing speech was delivered by Prof. Birol Akgün,
President of the Turkish Maarif Foundation, who underscored: “We need to envision what we can do for our future. Teachers, students, and all decision makers should
be consulted along the way.” Akgün also mentioned that
decision makers would consider all perspectives focused
on new trends in education. Highlighting that the main
purpose of education was to transfer knowledge, which requires combining knowledge with virtue, mercy, and compassion, Akgün said: “We simply have to utilize technology
in education. However, let us not forget that technology is
just a means to an end. We must train our teachers well
if we are to revolutionize education. The nature of education has changed drastically. Education is no longer about
knowing everything, but about making sense of life and
sharing experiences. That is why the Istanbul Education
Summit plays such a critical role. With your support, we
will institutionalize and continue organizing the Summit.”
Akgün thanked the participants and everyone involved,
particularly President Recep Tayyip Erdoğan and Minister of National Education Mahmut Özer, and stated that
they wish to hold next year’s Istanbul Education Summit
in Istanbul. In closing, Prof. Birol Akgün highlighted their
slogan “Next Year in Istanbul.”

MAARİF OKULLARIYLA
TÜRKİYE, ULUSLARARASI
DİPLOMA VEREN ÜLKELER
ARASINA GİRİYOR
Turkey Enters the List of Countries
Offering Internationally-Recognized
Diplomas with Maarif Schools

Maarif
MaarifHaber
Haber| Maarif
| MaarifNews
News

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Birol Akgün, uluslararası geçerliliğe sahip olacak Uluslararası Maarif Programı
(IMP) ve IMP-Maarif Okul Öncesi Eğitim Programı’nı hazırladıklarını bildirdi.
Maarif’in eğitim felsefesinin, 21. yüzyılın gerektirdiği becerilerle donatılmış, aynı zamanda insani erdemlere sahip
iyi insanların yetiştirilmesi olduğunu belirten Akgün, bu
hedef doğrultusunda merkez eğitim öğretim biriminde
çok ciddi AR-GE çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.
Maarif Okullarında Beş Şey Öğretiliyor
Akgün, uzun bir çalışmanın ardından gelinen noktada eğitim müfredatlarının beş aşamalı yapıdan oluşan bir temele
oturtulduğunu aktararak, bu aşamaların öncelikle iyi bir
fen bilimleri eğitimi vermek, gelecek nesli teknoloji bakımından donanımlı yetiştirmek ve kritik analitik düşünme
yapılarını zenginleştirmek için onlara derin bir sosyal bilimler perspektifi kazandırmak olduğunu söyledi.
Eğitim müfredatları kapsamında öğrencilere iyi bir dil
eğitimi vermeye çalıştıklarına işaret eden Akgün, bu çerçevede öğrencilerin önce kendi ana dilini öğrenmelerini
desteklediklerini, mutlaka Türkçeyi en iyi şekilde öğrettiklerini ve uluslararası bir dili de öğrenmelerini sağladıklarını bildirdi.
Akgün, müfredatın beşinci bileşenin öğrencilere insan ve
doğa sevgisinin öğretilmesi olduğunu ifade ederek, “İklim değişikliğinden çevre sorunlarına kadar herkesi ilgilendiren derin bir sorunlar dizisi var. Çocukların bununla yüzleşmesi ve çözüm üretme yolunda inisiyatif almayı
öğrenmesi gerekiyor.” diye konuştu.
“Türkçe öğretimi ile Türkiye’nin geleceğine yatırım
yapıyoruz.”
Akgün, Türkçe öğretimi ile Türkiye’nin geleceğine yatırım yaptıklarını ve Türkçe öğretmeyi önemli bir vazife
edindiklerini dile getirerek, “Tabii ki Türkçeyi gelişigüzel
öğretmiyoruz. Öğrencilerimizin okullarımızdan mezun
olurken en az B2 düzeyinde Türkçe öğrenmelerini hedefliyoruz. Bunun için de okul öncesinden başlamak üzere
K12’nin her kademesinde modern dil öğretimi araçlarıyla ve sistemli bir şekilde Türkçe öğretiyoruz.” ifadelerini
kullandı.
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Prof. Birol Akgün, President of the Turkish Maarif
Foundation, has announced that they have prepared an International Maarif Program (IMP) and
IMP-Maarif Pre-School Education Program for international recognition.
Highlighting that the educational philosophy
of Maarif is to train kind and virtuous people
equipped with 21st-century skills, Akgün noted
that the central education unit was carrying out
significant R&D studies in line with this goal.
Five Stages of Education at Maarif Schools
Akgün expressed that the education curricula were
based on five well-established stages, which primarily involve providing good science education,
ensuring that the next generation is technologically well-equipped, and offering them a broad perspective on social sciences to push the boundaries
of their critical and analytical thinking.
Pointing out that they were trying to provide quality language education to students as part of their
education curriculum, Akgün stated that they support students in mastering their mother tongue
first, then teach the Turkish language in the best
way possible, and ensure that they learn another
foreign language as well.
Expressing that the fifth stage of the curriculum
is to teach love of people and nature, Akgün said:
“From climate change to environmental issues,
there are currently a lot of major problems that
concern all of us. Our children need to face these
challenges and learn to take initiative to overcome
them.”

Dosya
Konusu
Subject
Maarif
Haber|| Issue
Maarif
News

Bu konuda da güçlü bir AR-GE altyapısı oluşturduklarına dikkati çeken Akgün, şunları kaydetti:
“İlk defa Türkçenin belli bir müfredata göre öğretilmesi konusunda örgün ve yaygın eğitim süreçlerinde
kullanılmak üzere anaokulundan üniversiteye kadar
her kademeye ve seviyeye uygun bir biçimde yapılandırılmış Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı’nı akademik ve uzman bir kadroyla iki yıllık bir
çalışmanın sonucunda hazırladık. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca da onaylanan
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı, ilgili kurumlar, dil öğreticileri ve sınav uygulayıcıları için
alanda çok önemli bir eksikliği de gidermiştir. Avrupa
Konseyi Modern Diller Bölümü tarafından yayımlanan
Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni esas alınarak
hazırlanan bu programla, Türkçenin yabancı dil olarak
öğretimine standart getirildiğini söyleyebilirim.”
Türkçenin öğretimine çok büyük önem veren Vakfın bu
hususta öncülük etmesini iftiharla paylaştıklarını vurgulayan Akgün, şöyle devam etti:
“Program esas alınarak kademelere göre ders kitap setleri yazım çalışmalarımız da devam etmektedir. Modern
dil öğretimi yöntem ve teknikleri esas alınarak hazırlanan bu kitap setlerini merkezimizde bu işler için ihdas
ettiğimiz Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Dairesi hazırlıyor. Bununla birlikte Türkçe ders kitap setlerini tıpkı müfredatın hazırlanmasında olduğu gibi zengin bir
akademik kadronun editörlüğünde hazırlıyoruz. Böylece ilk defa örgün eğitim kapsamında K12 düzeyinde
her kademe için Türkçe ders kitapları yazılmış olacak.
İnşallah kitap setlerimizin yazımı bu yılın sonuna kadar
tamamlanacak. Bu kitap setlerini bir set halinde hem
isteyen kurumlara sunmuş olacağız hem de kendi okullarımızda kullanacağız.”

“By teaching the Turkish language, we are investing in Turkey’s future.”oetry recitals, theatrical plays v
Akgün expressed that they were investing in Turkey’s future by assuming the responsibility of teaching Turkish:
“Our Turkish language curriculum is not superficial by
any means. We aim to have our students learn B2 Turkish
at the very least before graduating from our schools. To
serve this end, we offer systematic education for Turkish
with modern language teaching tools at all levels of K12,
starting from pre-school.”
Noting their strong R&D infrastructure, Akgün said:
“After two years of studies with a staff of academics and
experts, we have prepared the first-ever Teaching Turkish
as a Foreign Language Program designed for all levels from
kindergarten to university to teach Turkish in line with a
specified curriculum in formal and non-formal education.
Approved by the Ministry of National Education Board of
Education, the Teaching Turkish as a Foreign Language
Program has also filled a big gap for institutions, language
teachers, and testers. The program was based on the Common European Framework of Reference for Languages
published by the European Center for Modern Languages of the Council of Europe, and has set the standard for
teaching Turkish as a foreign language.”
Emphasizing their pride with the Foundation’s leading
role in teaching Turkish, Akgün added:
“As part of the program, we are currently working on textbook sets for each grade. Based on modern language teaching methods and techniques, these textbook sets are being
prepared by the Turkish and Foreign Language Teaching
Department established at our center. Additionally, a large
editor staff of academics are fine-tuning these textbook sets,
just like they did during the preparation of the curriculum.
This way, the Turkish textbooks will have been produced
for the very first time for formal education of all grades. We
hope to complete the preparations for the sets by the end of
the year. We will then send them to the requesting institutions and use them in our own schools as well.”
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TÜRKİYE MAARIF VAKFININ
“ULUSLARARASI OKUL AĞIYLA”
TÜRKIYE DÜNYADA İLK BEŞ
ÜLKE ARASINA GIRDI

T

ürkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Maarif
Vakfının 399 okulu ve 49 bini aşkın öğrencisiyle uluslararası okullar ağıyla Türkiye’nin Fransa, Almanya, İngiltere ve
Çin ile dünyada ilk beş ülke arasına girdiğini bildirdi.
Prof. Dr. Birol Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Asya’dan Afrika’ya, Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya, Güney Amerika’dan Avustralya’ya 6 kıtada 47 ülkede kapsamlı eğitim
faaliyetleri yürüten Maarif Vakfının kuruluşunun üzerinden
geçen beş yılı değerlendirdi ve yeni dönem projelerini açıkladı.
15 Temmuz darbe girişiminden bir ay önce, Haziran 2016’da
kurulduklarını ve bu süreçte daha çok FETÖ iltisaklı yurt dışındaki okulların Türkiye’ye yeniden kazandırılması meselesine odaklandıklarını anlatan Akgün; bu kapsamda Dışişleri
Bakanlığı ve ilgili kurumlarla yakın temas kurarak FETÖ okullarının bulunduğu ülkelerin tamamında görüşmeler yapıldığını, diyaloglar geliştirildiğini, bu okulların önemli bir kısmının
zaman içerisinde Vakfa devredildiğini; bazı ülkelerin bu okulları kapattığını, bazı ülkelerin ise bu okulları güvenlik ve terör
nedeniyle devletleştirdiğini, bir kısmını da güvenilir üçüncü
taraflara devrettiğini aktardı.
“Vakfımız, 19 ülkede FETÖ iltisaklı 230 okulu devralmıştır.”
diyen Akgün, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Birol Akgün, “Vakıf olarak beş yıl içerisinde 104 ülke ile resmi temas gerçekleştirdik. 104 ülkenin 89’u ile Vakfın varlığını
tanıyan iş birliği protokollerimiz var. Bunların içerisinde 49 ülkede okullarımız bulunuyor. Buralarda halen eğitim görmekte
olan 49 bini aşkın öğrencimiz bulunuyor ve bu sayı giderek
artıyor. Liseden mezun ettiğimiz öğrenci sayısı 5 bin 700 dolayında. Yılda ortalama 1000 mezun veriyoruz.” bilgisini verdi.
6 Kıtada 47 Ülkede 49 Bini Aşkın Öğrenci
Vakıf eğitim kurumlarının bulunduğu 47 ülkenin 24’ünün
Afrika’da olduğuna işaret eden Akgün, “Bu bizim açımızdan önemli. Balkan ülkelerinin hemen hepsinde okulumuz
var. Şimdi Sırbistan’da satın alma yoluyla bir okul açacağız, Karadağ’a giriş yapacağız. Ayrıca Tunus’ta, Irak’ta,
Gürcistan’da, Kırgızistan’da okullarımız var. ABD’de New
Jersey’de, Avustralya Sydney’de okullarımız var. Avrupa Birliği içerisinde söylersek Macaristan ve Romanya’da
okullarımız bulunuyor. Avusturya, Almanya, Fransa ve
Belçika’daki eğitim merkezlerimiz ile oradaki Türk ailelerin
çocuklarına destek eğitimleri veriyoruz. 6 kıtada 47 ülkede
50 bin öğrenci ile faaliyet yapan küresel bir kurumuz.” ifadelerini kullandı.
Çok kısa süre önce Etiyopya’daki 4 okulun 2 bin öğrencisi
ile Vakfa devrildiğini aktaran Akgün, bu süreçte ismini henüz açıklamanın doğru olmadığı başka ülkelerin de sırada
olduğunu kaydetti.
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Türkiye Maarif Vakfının sadece FETÖ ile mücadele etmek
için kurulmadığının altını çizen Akgün, Almanya ve Fransa
örneklerini göstererek, hemen her ülkenin yurt dışına yönelik yaygın eğitim faaliyetlerinde bulunduğuna dikkati çekti.
Bu ülkelerin dünyanın farklı ülkelerinde okul açarak kendilerine dost ve müzahir yeni nesiller yetişmesi konusunda
gayret sarf ettiğine değinen Akgün, şöyle devam etti:
“Türkiye Maarif Vakfı, bu bağlamda çok daha önceleri
kurulması gereken, belki bu anlamda kuruluşu gecikmiş
olan bir kurumdur. TİKA ve Yunus Emre Enstitüsünün
ardından yurt dışı kurumlar ailesine en son katılan Vakıf,
büyüyen ve tarih sahnesindeki yerini alan Büyük Türkiye’nin küresel anlamda bir eğitim markası olma vizyonuyla
hareket etmektedir. Maarif Okulları uluslararası geçerlilikte
ve kalitede, yerel ve uluslararası akreditasyon standartlarını
haiz müfredat programlarıyla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürürken, okulların tamamında büyük hassasiyetle
yürütülen Türkçe dil eğitim programlarıyla da Türkçenin
dünyada yaygınlaşmasına hizmet etmektedir. Bu yönüyle
Türkiye Maarif Vakfı kapsayıcı ve kaliteli bir eğitim vizyonuyla Büyük Türkiye için çalışmaktadır. Geçtiğimiz beş yıl
içinde Türkiye, gerek Maarif Vakfının 25 ülkede yeni açtığı
okulları, gerek 19 ülkede devraldığı okullarla birlikte toplamda 47 ülkedeki 399 okulu ve 49 bini aşkın öğrencisiyle
uluslararası okullar ağı bakımından Fransa, Almanya, İngiltere ve Çin ile birlikte ilk beş ülke arasına girmiştir.”
Türkiye Maarif Vakfı Güney Afrika’da Güçleniyor
Birol Akgün, Güney Afrika’da Vakfa ait ilk okulun açılışını
yapmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Bu ülkedeki eğitim faaliyetlerine birkaç yıl önce başladıklarını anlatan
Akgün, “Güney Afrika Cumhuriyeti ile Türkiye ilişkileri her
geçen gün, çok yönlü olarak gelişiyor. Bu ülkede FETÖ iltisaklı okulların devam ettiğini biliyoruz. Güney Afrika’da bulunmamız bizim için stratejik bir tercihtir.
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Turkey Enters the World’s Top Five
with the Turkish Maarif Foundation’s
International School Networkng.g.

P

rof. Birol Akgün, President of the Turkish Maarif Foundation, has announced that Turkey now ranks among
the world’s top five alongside France, Germany, the UK,
and China with the Maarif Foundation’s international
school network of 399 schools and nearly 49,000 students.
In his statement to the press, Prof. Birol Akgün evaluated
the five years of the Maarif Foundation, which carries out
comprehensive educational activities in 47 countries across
six continents from Asia to Africa, North America to Europe, and South America to Australia, and announced the
upcoming projects.
Akgün stated that the Foundation was established in June
2016, one month before the July 15 coup attempt, and that
they had been focused mostly on the reintegration of FETO-affiliated schools into Turkey’s educational system. Akgün also mentioned that meetings were held in every country that has FETO-affiliated schools by establishing close
contact with the Ministries of Foreign Affairs and the relevant institutions. He noted that most of these schools had
been transferred to the Turkish Maarif Foundation, and that
some countries closed these schools while some countries
reintegrated these schools into their own educational system for security reasons, and others transferred the schools
to reliable third parties.
Akgün said that the Foundation had acquired 230 FETO-affiliated schools in 19 countries, and that they would
continue their efforts on this matter.
Birol Akgün added the following: “The Turkish Maarif
Foundation has made official contact with 104 countries
over five years and has signed cooperation protocols with
89 of these countries for official recognition. We have
schools in 47 of these countries. We currently provide education to 49,000 students at these schools, and the number
of our students continues to increase. We have had around
5,700 high school graduates. Every year, we produce 1,000
graduates on average.”

49,000 Students in 49 Countries across 6 Continents
Pointing out that 24 of the 47 countries with Turkish Maarif
Foundation educational institutions are located in Africa,
Akgün said: “This is very important for us. We have schools
in almost all Balkan countries. We will now open a school
in Serbia by way of purchase, and make our way to Montenegro. We have schools in Tunisia, Iraq, Georgia, and Kyrgyzstan. We also have schools in New Jersey, the USA, and
Sydney, Australia. And our schools in the European Union
are in Hungary and Romania. With our training centers in
Austria, Germany, France, and Belgium, we support the
children of Turkish families in these countries. We are a
global institution, educating over 49,000 students in 47
countries across six continents.”
Mentioning that four schools with 2,000 students in Ethiopia were recently transferred to the Turkish Maarif Foundation, Akgün noted that other countries, not to be named just
yet, would be next in line.

Emphasizing that the Turkish Maarif Foundation was not
established just to fight FETO, Akgün pointed out that almost every country carried out non-formal education activities abroad, including countries such as Germany and
France.
Stating that these countries are making efforts to raise new
generations who are friendly and helpful by opening schools
in different countries of the world, Akgün said:
“To that end, the Turkish Maarif Foundation is an institution that should have been established much earlier. As
the latest to join the family of institutions operating abroad
alongside the Turkish Cooperation and Coordination Agency and the Yunus Emre Institute, the Turkish Maarif Foundation acts with the vision of becoming a global education
brand of a growing Turkey. While Maarif Schools continue
their educational activities by global quality standards with
curricula that conform to local and international accreditation standards, they also contribute to the spread of the
Turkish language around the world with programs carried
out diligently in every school. In this respect, the Turkish
Maarif Foundation works for a Greater Turkey with a vision
of inclusion and quality education. We opened new schools
in 25 countries and acquired schools in 19 countries over
the past five years to serve nearly 49,000 students at 399
institutions in 47 countries. Thanks to this achievement,
Turkey is now ranked among the world’s top five in international school networks alongside France, Germany, the
UK, and China.”
The Turkish Maarif Foundation Increases Its Influence in
South Africa
Birol Akgün also commented on the Foundation opening
its first school in South Africa. Stating that their educational
activities in the country were started a few years ago, Akgün
said: “The relations between the Republic of South Africa
and Turkey continue to develop in every aspect. We know
that there are still FETO-affiliated schools in the country.
Our presence in South Africa is a strategic choice. For the
first time this year, we have purchased an established educational institution and started our educational activities in
Johannesburg, the largest city in the country. We are now
working on opening a school in Cape Town, which is another major city and home to the tomb of Sheikh Abu Bakr
Effendi, who was sent to the country as a teacher in the
Ottoman era.”
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İlk defa bu sene hazır bir eğitim kurumunu satın alarak ülkenin en büyük kenti Johannesburg’da eğitime başladık. Ülkenin diğer büyük şehri olan ve Osmanlı döneminde bu ülkeye
ilim öğretmek için giden Ebubekir Efendi’nin mezarının bulunduğu Cape Town’da da okul açmak için çalışmalarımız
devam ediyor.” diye konuştu.

Reminding that President Recep Tayyip Erdoğan has set a
goal for the Turkish Maarif Foundation to operate in 193
countries, Akgün said: “We are working to reach this goal
step by step in consideration of our strategic priorities. Ensuring the sustainability of these schools is just as important
as opening them.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye Maarif
Vakfına 193 ülkede faaliyette bulunmayı hedef olarak gösterdiğini hatırlatan Akgün, “Bu hedefe adım adım, tedrici olarak
ve stratejik öncelikleri gözeterek ulaşmak için çalışıyoruz. Bizim için okul açmak kadar bu okulları sürdürülebilir kılmak
da önemli.” dedi.

Great Demand for the First School in Central Asia

Orta Asya’daki İlk Okula Büyük Talep Var
Akgün, “2020 yılının Kasım ayında Kırgızistan’ın başkenti
Bişkek’te çok güzel bir bina satın aldık. 1200 öğrenci kapasiteli bu okul, çevrenin en güzel fiziki ve teknolojik donanıma
sahip okulu haline geldi. Şu anda 550 öğrencimizin kayıtlı olduğu okula daha fazla kayıt alamıyoruz. Çok büyük talep var.
Maarif Vakfının Orta Asya’da açtığı ilk okulu Bişkek’te açılan
Maarif Uluslararası Okuludur. Kırgızistan’ın başka şehirlerinde okul açmamız konusunda hükümetten hem talep hem de
teşvik var. Bu anlamda mevcut Kırgız hükümetine ve Cumhurbaşkanı Caparov’a teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Akgün, Azerbaycan ile de yeni anlaşmalar imzaladıklarına işaret ederek, “Şu anda bina konusunda belli aşamaya geldik. Bu sene yetişemedik ama inşallah 2022 yılı içinde
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de de kendi okulumuzu açmış
olacağız.” dedi.
Maarif Okulları, Afganistan’daki Geçiş Sürecinden Hasar Almadan Çıktı
Birol Akgün, Afganistan’daki Maarif okullarına ilişkin de bilgi
verdi. Ülkenin çok zor günlerden geçtiğini anımsatan Akgün,
Afganistan’daki okulları üç yıl önce devraldıklarını ve işletmeye devam ettiklerini anlattı.
O günden bugüne hem öğrenci sayısının arttığını hem de
farklı şehirlerde de okul açma taleplerini karşılamak için yeni
okullar açtıklarını dile getiren Akgün, şunları kaydetti:
“Bugün Kabil, Herat, Celalabad, Mezar-ı Şerif, Kandahar,
Meydan Vardak, Akça ve Şibirgan olmak üzere farklı şehirlerde geniş bir okul ağımız ve 6 bin 500 öğrencimiz var. Son
gelişen siyasi olaylar çerçevesinde zaman zaman tedirginlik
oluştu. Ama Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliğinin ve ilgili kurumların desteğiyle bu geçiş sürecinden hasar almadan çıktığımızı söyleyebilirim. Şu an itibarıyla okullarımız resmi
olarak açık, tüm kademelerde eğitim öğretim devam ediyor.
Ülke normalleşiyor. Yeni Afgan yönetimi, kız öğrencilerin ilkokullarda eğitime devam etmesinde bir sakınca görmedi, bu
kademede kız öğrenciler okula devam ediyor. Ama özellikle
ortaokul ve liselerdeki kız öğrencilerin eğitimi konusunda nihai bir karar verilmesini bekliyoruz. Ortaokul ve lise için ya
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Akgün added: “In November 2020, we purchased a lovely
building in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan. With a capacity of 1,200 students, this school has the best physical
and technological equipment in its region. We currently
have 550 students, and we are unable to enroll more. There
is just too much demand. The first school opened by the
Maarif Foundation in Central Asia is the Maarif International School opened in Bishkek. The government asks and
encourages us to open schools in other cities of Kyrgyzstan.
I would like to hereby thank the Kyrgyz government and
President Caparov.”
Prof. Akgün mentioned that they also signed new agreements with Azerbaijan, and said: “We have made significant progress with the construction. We couldn’t make it
happen this year, but hopefully we will open our school in
Baku, the capital of Azerbaijan, in 2022.”
Turkish Maarif Foundation Schools Make a Smooth Transition in Afghanistan
Birol Akgün also gave updates regarding the Maarif schools
in Afghanistan. Reminding about the current turmoil in the
country, Akgün said that they acquired the schools in Afghanistan three years ago, and would continue to operate
them.
Stating that the number of students has since then increased
and they have opened new schools to meet the demands in
different cities, Akgün said:
“Today, we boast an extensive network of schools and
6,500 students in many cities of Afghanistan, including
Kabul, Herat, Jalalabad, Mazar-i Sharif, Kandahar, Maidan
Wardak, Aqcha, and Sheberghan. There has been occasional tension due to the recent political events. But it is safe to
say that we have ensured smooth transition thanks to the
support of the Turkish Embassy in Kabul and other institutions. Our schools are now officially open, and education
at all levels has been resumed. The country is stabilizing.
The new Afghan administration has not objected to girls’
education in primary schools, so girls going to these schools
continue their education. However, we are waiting for a final decision on girls’ education in secondary schools and
high schools. They will either establish all-girls’ secondary
schools and high schools or suggest another solution. We
continue holding indirect negotiations on the matter with
the new administration through our Embassy. We hope
that all of our registered students will continue to receive
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tamamen kız okulları kurulacak ya da başka çözümler önerecekler. Biz bu konuda Büyükelçiliğimiz vasıtasıyla yeni yönetim ile dolaylı şekilde görüşmeye devam ediyoruz. Umarız ki
kayıtlı tüm öğrencilerimiz eskiden olduğu gibi Maarif Okullarımızda verilen nitelikli eğitimi almaya devam ederler.”
Maarif ’te Öğretmen ve Çalışan Maaşları Nasıl Belirleniyor?
Birol Akgün, yurt dışında görevlendirilen öğretmenlere yüksek maaş ödendiği iddialarına ilişkin, Türkiye Maarif Vakfının
kamu vakfı olarak yurt dışına gönderdiği personeline geçimlerini sağlayacak bir ücret takdir ettiğini belirterek, “Bu ücretler,
iddia edildiği gibi keyfi değil, Bakanlıklararası Ortak Kültür
Komisyonu tarafından belirlenen ücretlere paralel bir şekilde
belirleniyor. Ücretler, devletimizin yurt dışı bütün faaliyetlerinin icrasında görev alan eğitim, kültür, güvenlik, basın, televizyon, ajans veya idari kadrolar için belirlenmiş olan sınırlar
çerçevesinde satın alma gücü, sağlık, konut, güvenlik ve asgari
geçim koşulları gibi kriterler esas alınarak tespit ediliyor.” diye
konuştu.
Vakfın 399 okulunda öğretmen ve destek personeli olarak 7
bin dolayında çalışanının bulunduğunu aktaran Akgün, “Bunların çoğunluğu yerel personel. Okullarımıza bir müdür, müdür yardımcısı, muhasebeci ve yeteri kadar Türkçe ve kültür
öğretmeni ile ülke temsilcilerini Türkiye’den gönderiyoruz.
Bunların dışında yerel personel istihdam ediyoruz. Türkiye’den
her düzeyde görevlendirilen personel sayısı 440 civarındadır.”
bilgisini paylaştı.
“Arkadaşlarımız Türkiye’yi, Türkçeyi, Türk kültürünü fedakârca temsil ediyor.”
Maarif Vakfının bulunduğu okulların bir kısmının dünyanın
en zor coğrafyalarında olduğuna dikkati çeken Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gönderdiğiniz Türk personelin insanca yaşayabileceği konut
imkânını, elektriğini ve güvenliğini sağlayacak bir ücret vermek
durumundasınız. Dünyanın bu zorlu coğrafyalarında Türkiye’yi Maarif Okullarında temsil ederek, Türkçeyi, Türk insanını
ve insan sevgisine dayanan Türk kültürünü oralara götürmek
için büyük fedakârlık yapan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. Bu büyük bir özveridir. Bunlar sadece orada ücret karşılığı
yapılabilecek işler değildir, insani fedakârlıklardır. Dünyanın
çok farklı coğrafyalarındaki en zor koşullarda Türk bayrağını
gururla dalgalandıran bir kurumuz. Bunun için arkadaşlarımız
ülke adına, millet adına bu fedakârlığa katlanıyorlar. Onlara
minnettarız.”
Somali’de iç savaşın sürdüğünü, Sudan’da da karışıklıkların devam ettiğini hatırlatan Akgün, “Biz gerek güvenlik gerek geçim
standartları gerekse diğer şartları dikkate alarak öğretmenlere
verilen ücretleri de farklılaştırıyoruz. Örneğin Bosna Hersek’te
herhangi bir güvenlik tehdidi yok, son derece makul bir ortamda görev yapan öğretmene belli bir ücret verirken güvenlik
sorunu bulunan ülkelerdeki ücretler doğal olarak daha yüksek
oluyor.” ifadelerini kullandı.

the quality education offered at Maarif Schools.”
How are Teacher and Employee Salaries Determined at
the Turkish Maarif Foundation?
Regarding the claims that teachers assigned abroad are paid
high salaries, Birol Akgün stated that the Turkish Maarif
Foundation, as a public foundation, determined salaries
that will allow its personnel to make a decent living, and
said: “These salaries are not arbitrary as claimed, but are set
in line with the salaries determined by the Inter-Ministerial
Common Culture Commission. Salaries are decided based
on criteria such as purchasing power, healthcare, housing,
security, and minimum living standards within the limits
determined for all education, culture, security, press, television, agency or administration staff involved in our state’s
activities abroad.”
Noting that the Turkish Maarif Foundation has around
7,000 employees consisting of teachers and support personnel working at 399 schools, Akgün said: “Most of them
are local personnel. We send a principal, a vice principal,
an accountant, and a sufficient number of Turkish language and culture teachers and country representatives to
our schools from Turkey. We also employ local personnel. The number of employees sent from Turkey is around
440.”
“Our colleagues selflessly represent the Turkish nation,
language, and culture.”
Pointing out that some of the Maarif Schools are located
in the most dangerous regions of the world, Akgün continued:
“You have to pay the assigned Turkish personnel a salary that will provide the level of housing, electricity, and
security required for them to live humanely. I would like
to thank all of our employees who have made great sacrifices to teach the Turkish language, people, and warm
culture by representing Turkey at the Maarif Schools in
these dangerous regions of the world. This requires a level
of dedication like no other. These are not jobs that can be
taken solely for the money; they require a certain level of
devotion. We are an institution that proudly flies the Turkish flag under the most challenging conditions in various
regions around the world. Our colleagues make this sacrifice on behalf of their country and their nation. We truly
appreciate them.”
Reminding that the civil war in Somalia and the turmoil in
Sudan are still in full force, Akgün said: “We offer different
salaries to our teachers by considering the level of security,
living standards, and other conditions. For instance, there
is no security threat in Bosnia and Herzegovina, so a teacher working there is offered a modest salary, while the salaries of those working in countries with security problems
are naturally higher.”
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MAARIF SÖYLEŞILERININ KONUĞU YUSUF KAPLAN
Maarif Talks Host Yusuf Kaplan as Guest Speaker

T

ürkiye Maarif Vakfınca organize edilen ve geleneksel hale
gelen Maarif Söyleşilerinde bu ay yazar ve akademisyen
Yusuf Kaplan konuştu.
“Dünden Bugüne Maarif Meselemiz” başlıklı söyleşide Kaplan, tarih felsefesi ve eğitim felsefesinin odaklanacağı yerin asr-ı
saadet olduğuna işaret ederek özellikle bazı felsefecilerin altın
çağ arayışına itiraz ettiklerini belirtti. “Çünkü, kişinin kendi
çağını ve kendisini aşağılaması sonucunu doğurabilir.” diyen
Yusuf Kaplan, bu durumun başkasının sırtından geçinmek
veya sorumluluğu başkasının üstüne atmakla eş anlamlı olduğunu söyledi.
Yusuf Kaplan, “Gerçekten önümüzü açacak bir yolculuk yapabilmemiz için bizim yeni Yunusları, Itrileri, Sinanları, Gazalileri, İbn-i Sinaları, İbn Haldunları yetiştirmemiz lazım.
Bir eğitim sistemi çınarlarıyla ayakta durur, asırlık çınarlarıyla ayakta durur. Bir eğitim sistemi asırlarca sadece bir çınarı
yetiştirmek için nefes tüketir.” sözleriyle, asli vazifenin adam
yetiştirmek olduğunu vurguladı.
Müslüman olma coşkusunu yaşamanın ve hissedebilmenin
kritik olduğuna değinen Kaplan, Müslümanların, Müslüman
olma coşkusunu yaşamak için yaşadıklarına atıfta bulunarak
merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin’de Müslüman olma coşkusunu
iliklerine kadar yaşayan adamın görülebileceğini aktardı. Yusuf Kaplan, Müslüman olma coşkusunu ise şöyle tanımladı:
“Tarih yapmak demektir, tarihi yaptığını hissetmek demektir.
Başkalarının yaptığı ve sürüklediği bir nesne olmaktan çıkarak
sizin tarihi önünüze katıp sürüklediğiniz bir özne konumuna
yükselmek demektir.”
Kaplan sözlerini şöyle tamamladı: “Hiçbir şekilde umutsuz
olmayın. Herkesten beslenmeye çalışın. Ama kişiliğinizi, ahlâkınızı ve istikametinizi önemseyin. Ben samimiyet, ehliyet ve
istikamet üzerine yürüyorum. Kesinlikle şikayet etmeyin, bir
hikaye inşa edin. Enerjinizi kişilerle uğraşarak kaybetmeyin,
hedefinize kilitlenin. Bu ülkenin geleceğinin şekillendirilmesinde bizler rol oynayacağız.”
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Writer and academician Yusuf Kaplan spoke at this
month’s Maarif Talks, organized regularly by the Turkish
Maarif Foundation.
In the interview titled “Maarif (Education) from Past to Present,” Kaplan pointed out that the philosophy of history and
education must search for the golden age, and certain philosophers objected to this search. Commenting that this objection
might result in individuals insulting their own age and self,
Kaplan noted that this situation was nothing short of living off
others or shifting the responsibility to someone else.
Yusuf Kaplan highlighted that the main goal should be
training talented people, and said: “In order to truly pave
the way for the future, we need to train more talents like
Yunus, Itri, Sinan, Al-Ghazali, Avicenna, and Ibn Khaldun.
An education system can remain standing only with its
century-old plane trees. And an education system plants
seedlings for centuries just to grow a single plane tree.”
Pointing out the importance of experiencing and feeling the
joy of being a Muslim, Kaplan mentioned how Muslims live
to experience this very feeling. Kaplan added that Prof. Fuat
Sezgin was a prime example of someone who embodies the
joy of being a Muslim in their very core. Yusuf Kaplan went on
to define the joy of being a Muslim: “It means making history;
feeling that you are making history. It means no longer being
an object made and dragged around by others, but a subject
that makes their mark in history.”
Kaplan ended his words with the following: “Never lose
hope. Try to learn from as many people as you can. But
make sure to preserve your personality, morals, and general direction. I myself walk the path of sincerity, competence, and direction. Never complain, and write your own
story. Don’t waste your energy on others; focus on your
goal. We will shape the future of this country together.”
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MORITANYA MAARIF OKULLARINDA BAĞIMSIZLIK
GÜNÜ KUTLANDI
Independence Day Celebrated in Mauritania Maarif Schools

G

eçmişi tarihin en eski dönemlerine dayanan Batı Afrika
ülkesi Moritanya, 28 Kasım 1960’ta bağımsızlığını ilan
etti. 28 Kasım, her sene ülkede bağımsızlık yıl dönümü olarak
kutlanıyor. Bu yılki kutlamalar kapsamında Nuakşot Maarif
Okullarında bir program gerçekleştirildi.

E

Etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti Nuakşot Büyükelçisi Mehmet
Cem Kahyaoğlu, resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileriyle öğrenci velileri katıldı.

The event was attended by Mehmet Cem Kahyaoğlu, Ambassador of the Republic of Turkey to Nuakchot, representatives of official institutions and non-governmental organizations, and parents of students.

Büyükelçi Kahyaoğlu yaptığı konuşmada “Moritanya halkını
kendimizden ayrı görmüyoruz. Moritanya’yla derin tarihi ve
kültürel bağlarımız, gönül yakınlığımız var. Aynı ay ve yıldızı
milletlerimize bayrak ettik. Bu sebeple, Moritanya’nın bağımsızlığını kazanması, dünya medeniyetine özgürce ve şerefle dâhil olması bizim için de bayram vesilesidir.” dedi.
Türkiye’nin Moritanya’yla her alanda son derece iyi ilişkiler
içerisinde olduğunu vurgulayan Kahyaoğlu, “Eğitim alanındaki ilişkilerimizin mihenk taşı şüphesiz Maarif Okullarıdır. Kısa
süre içinde saygın bir eğitim kurumu haline gelen ve öğrencilerle velilerin takdirini kazanan okullarımızı Moritanya’nın en
iyi eğitim kurumlarından biri olarak görmekten çok memnunum. Başta memleketimizden uzakta, zor şartlarda görev yaptıklarını bildiğim ve kendileriyle gurur duyduğum Türk öğretmenlere ve onları burada yalnız bırakmayan ailelerine, keza
büyük gayretle vazifelerine devam eden Moritanyalı öğretmen
kardeşlerimize ve okullarımızda görev yapan her seviyeden
destek personeline teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

njoying a rich history, the West African country of Mauritania declared its independence on November 28,
1960. The country celebrates its independence every year
on November 28. As part of this year’s celebrations, an event
was organized at the Maarif Schools in Nouakchott.

In his speech, Ambassador Kahyaoğlu said: “We see the people
of Mauritania as our own. We have deep historical and cultural
ties to Mauritania. Our flags have the same star and crescent.
To that end, Mauritania’s independence and inclusion in world
civilization is a festive occasion for us as well.”
Emphasizing Turkey’s good relations with Mauritania in
every field, Kahyaoğlu said: “The cornerstone of our relations in education is undoubtedly the Maarif Schools. Our
schools have become a respected educational institution
and won the appreciation of students and parents in a short
time, and I’m pleased to see them among some of the best
educational institutions in Mauritania. I would like to thank
the Turkish teachers working far from their homeland under difficult conditions, and their families who joined them.
I also thank our Mauritanian colleagues who continue to
perform their duties with great effort, and the support personnel from all levels working in our schools.”
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HARTUM MAARIF OKULLARINDA ÇOCUK FESTIVALI
Children’s Festival at the Maarif Schools in Khartoum

S

udan’ın başkenti Hartum’da bulunan Maarif Okullarının
kampüsünde yetimler için “Çocuk Festivali” gerçekleştirildi.

Şehirde bulunan koruma evi yetimhanesindeki çocukların
katıldığı etkinlikle ilgili açıklama yapan Sudan Ülke Temsilcisi
Muhammed Emin Şimşek, “Yıl boyunca ders içi ve ders dışı
farklı organizasyonlar yapıyoruz. Bugün de Çocuk Festivali’ni
icra ediyoruz. Programda yetim öğrenciler, gün boyunca çeşitli etkinliklere katılacaklar.” dedi.
Programın öğretmenlerin rehberliğinde okul öğrencileri tarafından hazırlandığının altını çizen Şimşek, yetim öğrencilerinin farklı bir hava solumalarını hedeflediklerini belirterek böylesi programları yıl içerisinde farklı zamanlarda tekrarlamayı
planladıklarını ifade etti.
Sudan Sosyal Kalkınma Bakanlığı bünyesinde bulunan koruma evi yetimhanesinde görevli Sosyolog Abdülkerim Zekeriya
Osman da yetimhanede çocukların barınma, yemek ve eğitim
gibi ihtiyaçlarının karşılandığını aktardı.

A

Children’s Festival was held for orphans on the campus
of the Maarif Schools in Sudan’s capital of Khartoum.

Muhammed Emin Şimşek, Representative of the Turkish
Maarif Foundation in Sudan, commented on the event attended by the children living in the orphanage in the city:
“We organize various intra- and extra-curricular events
throughout the year. Today’s occasion is the Children’s Festival. As part of the event, orphaned students will participate in various activities throughout the day.”
Emphasizing that the event program was prepared by school
students under the guidance of their teachers, Şimşek said
that they wanted students to have a change of scenery and
plan to continue organizing such programs throughout the
year.
Sociologist Abdülkerim Zekeriya Osman, who works at the
orphanage run by Sudan’s Ministry of Social Development,
expressed that the orphanage meets the children’s needs,
such as shelter, food, and education.

Osman, “Program, çocuklarımızın topluma entegre olmalarını sağlıyor. Bu bizim için büyük bir adım. Öğrencilerimizin
programdan çok keyif aldıklarını hissettim.” diye konuştu.

Osman said: “The program enables our children to integrate
into society. This is a big step for us. Our students seem to
have enjoyed the program very much.”

Osman, Sudan Uluslararası Maarif Okullarına etkinliği düzenledikleri için teşekkür etti.

Osman thanked the International Maarif Schools in Sudan
for organizing the event.
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ULUSLARARASI MAARIF OKULLARI AVUSTRALYA’DA
YENI BINASINA KAVUŞUYOR
International Maarif Schools Find Their New Home in Australia

G

üney Yarım Küre’nin kıta ülkelerinden Avustralya’da 2019’da eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan
Uluslararası Maarif Okulları, Sydney’in Auburn semtindeki ana binasının temelini attı.
Büyük çoğunluğu Avustralya yerel makamlarından alınan hibelerle yapılacak olan projenin temel atma törenine; Türkiye Cumhuriyeti Canberra Büyükelçisi Korhan
Karakoç, Sydney Başkonsolosu Ali Sevim, Federal Senatör Kristina Keneally, Yeni Güney Galler Eyaleti Liberal Parti Başkanı Phillip Ruddock, İşçi Partisi Başkanı’nı
temsilen milletvekili ve Gölge Çokkültürlülük Bakanı
Stephen Kamper, milletvekilleri, veliler, Maarif öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Tören Avustralya Uluslararası Maarif Okulları öğrencilerinin yaptığı gösteriler ve yıl sonu ödülleri dağıtılmasının ardından heyetin temel atmasıyla sona erdi.
Avustralya Uluslararası Maarif Okullarında halihazırda
147 öğrenci eğitim görüyor.

Having started its educational activities in the Southern
Hemisphere country of Australia in 2019, the International
Maarif Schools have laid the foundation of their main building in Sydney’s Auburn district.
The groundbreaking ceremony of the project, which will be
built mostly with grants from Australia’s local authorities,
was attended by Korhan Karakoç, the Ambassador of the
Republic of Turkey to Canberra, Ali Sevim, the Consul General of the Republic of Turkey in Sydney, Senator Kristina
Keneally, Phillip Ruddock, President of the NSW Liberal
Party, Stephen Kamper, Shadow Minister for Multiculturalism and representative of the President of the Labor Party,
deputies, Maarif students, parents, and many other guests.
The ceremony was concluded after the performances by the
students of the International Maarif Schools in Australia and
the distribution of year-end awards, with the delegation carrying out the groundbreaking.
There are currently 147 students receiving education at the
International Maarif Schools in Australia.
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TÜRKIYE-AFRIKA DOSTLUĞU EĞITIM KALKINMA VE KÜLTÜR İŞ
BIRLIĞIYLE GÜÇLENIYOR
Turkish-African Friendship Becomes Stronger with Cooperation in Education,
Development, and Culture

T

ürkiye Maarif Vakfı, Afrika’da 25 ülkedeki 175 eğitim
kurumuyla, 17 bin 565 öğrenciye eğitim veriyor. Kıtadaki beşinci yılını tamamlayan Vakıf, 25 ülkede her yıl
nitelikli ve iyi Türkçe konuşan binlerce öğrenci mezun
ederek, Türkiye-Afrika ilişkilerine önemli katkı sağlıyor,
öğrencilerine okul öncesinden yükseköğretime kadar her
kademede eğitim öğretim hizmeti veriyor.
Haziran 2021 itibarıyla okullarında 43 bin öğrenciye eğitim veren Türkiye Maarif Vakfı “Yabancılara Türkçe Öğretim Müfredatı” ile kursiyerlerini en az B2 seviyesinde
Türkçe ile mezun ediyor.
Dünya genelinde 47 ülkede 399 okul, 1 üniversite ve
16 eğitim merkezinde, 49 bini aşkın öğrenci ile Türkiye
adına eğitim faaliyetleri yürüten Vakıf, Afrika’daki eğitim
kurumu sayısını son 5 yılda önemli ölçüde attırdı. Kıtada
2016’da 18 iken olan eğitim kurumu sayısı; 2017’de 76’ya,
2018’de 125’e, 2019’da 144’e, 2020’de 151’e ve 2021’de
175’e yükseldi. Ayrıca 18 yurtla da öğrencilere barınma
imkânı sunuyor.
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T

he Turkish Maarif Foundation offers education to 17,565
students at 175 educational institutions across 25 countries in Africa. Having completed its fifth year on the continent, the Foundation produces thousands of qualified graduates who speak fluent Turkish in 25 countries, making a
significant contribution to Turkish-African relations. The
Foundation provides education and training services to students of all levels, from pre-school to higher education.
Giving education to 43,000 students as of June 2021, the
Foundation ensures that the alumni speak Turkish at the B2
level, at the very least, with the “Teaching Turkish as a Foreign Language Program.”
The Foundation offers education on behalf of Turkey to over
49,000 students at 399 schools, one university, and 16 education centers across 47 countries and has significantly increased the number of its educational institutions in Africa
in the last five years. The number of educational institutions
on the continent rose from 18 in 2016 to 76 in 2017, 125
in 2018, 144 in 2019, 151 in 2020, and 175 in 2021. The
Foundation also offers accommodation with 18 dormitories.
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BIŞKEK MAARIF EĞITIM KOMPLEKSI’NDE
EĞITIM ŞENLIĞI GERÇEKLEŞTIRILDI
Education Festival at the Bishkek Maarif Education Complex

K

uruluş çalışmaları 2018 yılında Kırgız Cumhuriyeti
ile başlanan ve 10 Eylül’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından açılan Bişkek Maarif Eğitim
Kompleksi’nde öğrenci ve ailelerin katılımıyla eğitim
şenliği gerçekleştirildi.

A

n education festival was held with students and families at the Bishkek Maarif Education Complex, which
was initiated in 2018 in cooperation with the Kyrgyz Republic and opened on September 10 by Vice President Fuat
Oktay.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’ün
ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler, öğrenci aileleri ve öğretmenler katıldı.

The event was hosted by Prof. Birol Akgün, President of
the Turkish Maarif Foundation, and attended by teachers,
students, and their families.

Programda konuşan Prof. Dr. Akgün, açılışı yapılan eğitim kompleksinin Türkiye Maarif Vakfı için önem arz
ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Orta
Asya’da açılan ilk okul olduğunu söyledi.

Speaking at the event, Prof. Akgün stated that the education complex was of major significance for the Turkish
Maarif Foundation, as it was the first school to be opened in
Central Asia under the instructions of President Erdoğan.

Ata yurdunda okul açma imkânı veren Kırgız Cumhuriyetinin başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm yetkililerine ve Türkiye Maarif Vakfına güvenerek çocuklarını
Maarif Okuluna emanet eden kardeş Kırgız halkına teşekkür ettiğini ifade eden Akgün şöyle konuştu:

Akgün expressed his gratitude to all Kyrgyz Republic authorities, and the Kyrgyz President in particular, for the
opportunity to open a school in homeland Kyrgyzstan. He
also thanked the friendly Kyrgyz people who put their trust
in the Turkish Maarif Foundation and the Maarif School for
their children’s education, and continued:

“Türkiye Maarif Vakfı kanunla kurulan ve Türkiye’nin
eğitim alanındaki tecrübelerini ve birikimlerini dost ve
kardeş ülkelere paylaşma amacı taşıyan milli bir kamu
Vakfıdır. Halihazırda, 55 ülkede ofisi bulunan ve 47
ülkede eğitim kurumlarıyla 49 bini aşkın öğrenciye
nitelikli eğitim hizmeti veren Türkiye Maarif Vakfının
eğitim anlayışının temelinde, tüm dünyada iyi insanlar
yetiştirerek insanlığın barış ve huzuruna katkı sağlamak
vardır.”

“The Turkish Maarif Foundation is a national public foundation established by law and aims to share Turkey’s experience and knowledge in education with friendly countries.
With offices in 55 countries, the Turkish Maarif Foundation provides quality education services to 45,000 students
with educational institutions in 45 countries. The Foundation strives to help maintain international peace and security by raising genuinely kind people all over the world.”
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AFGANISTAN-TÜRK MAARIF
OKULLARINDA DERS ZILI ÇALDI

A

fganistan’da Taliban’ın yönetimi devralmasından kısa
süre sonra faaliyetlerine yeniden başlayan Türkiye Maarif
Vakfı, bünyesindeki 25 kampüsteki 57 okulda eğitim öğretim faaliyetleri başladı. Afgan-Türk Maarif Okulları İdari İşler
Müdürü Ahmet Tukur, “6 bin 500 öğrencimiz ve binin üzerinde personelimizle eğitim ve öğretim faaliyetlerimize devam
ediyoruz. Şu anda Afganistan’da faaliyet gösteren tek uluslararası eğitim ve öğretim kurumu Türkiye Maarif Vakfıdır.”
dedi. Eğitim dili Darice ve İngilizce olan Afgan-Türk Maarif
Vakfı Okullarında Türkçe dersi de veriliyor. Afgan veliler ise
bu zor günlerde çocuklarının eğitim alabilmesinden memnun. Ülkede kız çocuklarının okula gönderilmeyeceğine dair
endişelere karşın, Türkiye Maarif Vakfının 10 kız okulu da
eğitim ve öğretime başladı. Dört okul ise gerekli hazırlıkların
tamamlanmasıyla kısa süre içinde yeniden açılacak.
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Education Starts at Afghan-Turk
Maarif Schools

T

he Turkish Maarif Foundation has resumed its education activities shortly after the Taliban took over
the government in Afghanistan at 57 schools on 25 campuses. Ahmet Tukur, Administrative Affairs Manager of
Afghan-Turk Maarif Schools, said: “We continue our education and training activities with 6,000 students and over
1,000 staff members. The Turkish Maarif Foundation
is currently the only international education and training institution operating in Afghanistan.” In addition to
the main languages of Dari and English, the Afgan-Turk
Maarif Schools also teach Turkish. Afghan parents are
happy that their children can receive education in these
difficult days. Despite the concerns that girls will not be
allowed in schools, 10 girls’ schools of the Turkish Maarif
Foundation have started their educational activities. Four
more schools will soon be reopened after the preparations
are completed.
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