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Afrika
Afrika dil, din, kültür, sosyal hayat ve toplumlar bakımından dünyanın en zengin kıtasıdır.
Binlerce etnik yapı, iki bini aşkın yerel ve bölgesel dil, farklı inançlar, gelenek ve
görenekleriyle rengarenk bir mozaiği andıran Afrika, 1960’lı yıllarla birlikte, özellikle de
2000’li yılların başında yakın geçmişinin dramlarından kurtulmaya başladı. Ekonomik
kalkınma, sosyal refah, eğitim ve millileşme Afrika’nın yeni gündemi haline geldi.
Bu süreçte Türkiye her daim Afrika’yla yakın ilişkiler kurdu. Türkiye’nin STK’larla
kurduğu ilk irtibat, 2005’te ilan edilen “Afrika Yılı” ile devlet kurumlarının da bizzat
Afrika’da faaliyetlerine başlamasıyla bugün zirveye ulaştı. Türkiye Afrika’nın en önemli
insani ve kalkınma yardımı, siyaset, ticaret, kültür ve eğitim ortaklarından birisi haline
geldi. 2016’da kurulan Türkiye Maarif Vakfı da, ilk yılında Afrika’da eğitim kurumları
açarak, Afrika’nın sosyal ve kültürel kalkınmasının en önemli paydaşlarından oldu.
Vakfımız, Afrika kıtasındaki 54 ülkenin 26’sında açmış olduğu eğitim kurumlarıyla on
binlerce Afrikalı gence kaliteli ve nitelikli eğitim vermektedir. Bu ülkelerin 19’u BM
raporlarına göre en az gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır. Ayrıca açmış olduğu
uluslararası okullarda, bir taraftan öğrencilerine eğitimdeki yeni gelişmeleri uygulayıp, 21.
yüzyıl becerilerini aktarırken, diğer taraftan öğrencilerinin Afrika’nın yerel dillerini ve
kültürlerini de öğrenmelerine önem vermektedir. Böylece, Maarif Okullarından mezun olan
her öğrencimiz, kendi ana dilini, Türkçeyi ve en az bir yabancı dili konuşan; küresel
becerilerle donanmış; kendi yerel kültürünü özümsemiş olarak mezun olmaktadır.
Maarif Okullarımızda öğrencilerimize aileleriyle birlikte danışmanlık ve rehberlik
hizmetleri de verilmekte, yüksek öğretim kariyerlerini belirlemede destek sunulmaktadır.
Eğitimin sadece dört duvarla sınırlı kalmadığı Maarif Okullarında öğrencilerimizin sosyal
sorumluluk becerilerinin gelişmesi için çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler de
gerçekleştirilmektedir.
Türkiye Maarif Vakfı olarak, Afrika’nın kalkınma sürecine eğitim alanında yapmış
olduğumuz yatırımlarla katkı sunmaya devam edeceğiz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güzel yavrularımız, geleceğin Senegal’inde önemli görevler alacaklar.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Maarif Okulumuzun başarılarıyla
kendinden söz ettirdiğini görüyoruz.”
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görevler alacaklarına İnanıyorum.”

geleceğİN Senegal’İnde önemlİ

“Güzel yavrularımızın İnşallah

TÜRKİYE MAARİF VAKFI BÜLTEN

atı Afrika’nın en önemli ülkelerinden Senegal’de, Türkiye Cumhuriyeti Dakar Büyükelçiliği kançılarya binası,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
da katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan burada yaptığı konuşmaya, “Her
birinize Türkiye’deki kardeşlerinizin selam
ve sevgilerini iletmek istiyorum. Dakar’daki
Türk evine hepiniz hoş geldiniz.” sözleriyle
başladı.
Afrika ülkeleri arasında Senegal’in Türkiye için müstesna bir konumda olduğunu
ifade eden Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti
Dakar Büyükelçiliğinin 1960’lı yıllarda
Türkiye’nin Afrika’da açtığı ilk büyükelçiliklerden biri olduğunu vurguladı. Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının da (TİKA) da Batı Afrika’daki ilk ofisini 2007’de Dakar’da açtığına işaret eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Senegal ve
Dakar, bizim Afrika’yla yeniden buluşmamızın, yeniden kucaklaşmamızın ilk adresi
oldu. İşte bugün bu güçlü tarihi, kültürel
ve beşeri bağlarımızı bir adım daha öteye
taşıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Türkiye Maarif Vakfının Senegal’de faaliyetlerine başladığı 7 Aralık 2017’den bu
yana 800’e yakın öğrencinin yetişmesine
hizmet verdiğinin altını çizen Erdoğan,
burada görev yapan öğretmenlere teşekkür ederek, “Güzel yavrularımızın inşallah
geleceğin Senegal’inde önemli görevler
alacaklarına inanıyorum.” dedi.
Konuşmalar öncesinde iki ülke milli marşlarının dinlenildi ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Milli marşlara,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alana gelişinde
ellerindeki Türk ve Senegal bayraklarıyla
karşılayan Maarif Okulları öğrencileri de
eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının
ardından açılış kurdelesini Maarif Okullarında eğitim gören öğrenciler ve berabe-
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rindeki heyetle keserek Türkiye’nin Dakar
Büyükelçiliği kançılarya binasının iki ülke
halklarına hayırlı olmasını diledi.
Törende; Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Meh-
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met Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet
Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan
Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı
İsmail Demir ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye’nin Dakar
Büyükelçisi Ahmet Kavas hazır bulundu.

3

ülkeyi kapsayan Afrika ziyaretinin ilk durağı Demokratik
Kongo Cumhuriyeti’nde Başkanı Félix Tshisekedi ile yaptığı
toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile mücadelede desteğini esirgemeyen Demokratik
Kongo Cumhuriyeti makamlarına teşekkürlerini ilettiğini söyledi.
“Bugün yaptığımız görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri
ayrıntılı bir şekilde gözden geçirdik. İkili iş birliğimizi geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik. Güvenlik
ve terörle mücadele konusundaki dayanışmamızı kararlılıkla devam
ettiriyoruz. Biz de terörle mücadelede Demokratik Kongo Cumhuriyeti Hükümeti’nin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu vesile ile
1 Şubat’ta terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarınız için
başsağlığı diliyorum.” diyen Erdoğan, eğitim ve kültür alanındaki iş
birliğinin artacağının altını çizdi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Maarif
Okullarının başarılarıyla adından söz ettirdiğine de değinen Cum-

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN

hurbaşkanı Erdoğan, “Okulumuz öğrencilerinin tamamının 20182019 eğitim öğretim döneminden bu yana ülkede düzenlenen sınavlarda başarı elde etmesi sevindiricidir.” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, son 6 ayda 3. defa bir araya geldiklerine vurgu yaparak,
Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi’nde kabul edilen bildiri ve eylem
planıyla 2022-2026 döneminde ikili ilişkiler bakımından bir yol
haritası belirlediklerini, Afrika ülkeleriyle ilişkilerin samimiyet ve
kardeşlik temelinde geliştirilmeye devam edileceğini aktardı.
Türkiye Afrika Zirvesi vesilesiyle açıklanan COVID aşısına dair
çalışmaların yapıldığının, 100 bin doz aşıyı beraberinde getirdiğinin
ve ilave olarak Sağlık Bakanlığının 1 milyon Sinovac aşısıyla 100 bin
doz TURKOVAC aşısını göndereceğinin müjdesini veren Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde atacağımız ortak adımların hem Afrika hem de Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diyerek
sözlerini tamamladı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Félix TSHISEKEDI
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Maarif Okulumuzun
başarılarıyla kendinden söz ettirdiğini görüyoruz.”
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Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol AKGÜN

Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat FAZILOV

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün, Özbekistan’da

T

ürk dünyasının en önemli ülkelerinden biri olan Özbekistan’da bir dizi
ziyaretler gerçekleştiren Türkiye Maarif
Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov ile bir
araya geldi.
Akgün görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Özbekistan ile Türkiye arasındaki
ilişkilerin devletler arasındaki sıradan ilişkiler olmadığını; kalpten kalbe, halktan halka
tarihsel derinliği olan köklü ilişkilere dayandığını kaydetti.
İkili ilişkilerin son yıllarda hızla geliştiğini
vurgulayan Akgün, “Son 5 yılda hızla gelişen ilişkiler aslında bin yıllık ortak tarihten
güç alıyor. Onun için ilişkiler bu kadar hızlı
gelişiyor. Özbekistan, aynı zamanda Türk
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kültürünün siyasi, dini, kültürel anlamda
ortak bir referans kaynağıdır.” dedi. Prof.
Dr. Akgün, ikili ilişkilerin hızla gelişmesinin
ekonomiye yansımasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2021’de 3,6 milyar
doları aşan ikili ticaret hacminin en kısa
zamanda 5 milyar dolara ulaşacağını beklediklerini belirtti.
Fazilov ise Türk heyetini ata yurdu olarak
gördükleri Özbekistan’da ağırlamaktan
duyduğu memnuniyeti belirtti ve “Bu ziyaret, Özbekistan Türkiye ilişkilerinin son
yıllarda hızla gelişmekte olduğunun bir göstergesidir.” diye konuştu. İlişkilerin seyrinin
ivme kazanmasının temelinde iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki yakın diyaloğun
yattığını vurgulayan Fazilov; Şevket Mir-

ziyoyev’in Cumhurbaşkanı seçilmesinden
sonra iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni dönemin başladığını ve liderler arasında yakın
ilişkilerin kurulduğunu belirtti.
Fazilov ayrıca, günümüzde tüm alanlardaki
ilişkilerin iyiden iyiye geliştiğinin ve bundan
duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu
ziyaretin de iki ülke arasındaki ilişkilerin bir
üst düzeye çıkmasına katkı sağlayacağına
inandığının altını çizdi.
Prof. Dr. Birol Akgün, temasları kapsamında Taşkent Büyükelçiliğini de ziyaret
ederek Büyükelçi Olgan Bekar ile bir araya geldi. Ayrıca, Özbekistan Halk Eğitimi
Bakanı Bahtiyar Saidov ile basına kapalı
bir görüşme gerçekleştirdi.

T

ürkiye Maarif Vakfı Genel Merkezinde düzenlenen ve eğitim bilimleri,
uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, hukuk
alanları başta olmak üzere toplamda 73 dersle 126 saat eğitim seminerini kapsayan Maarif Uzman Yardımcısı Yetiştirme Programı’na
katılan adaylar, programın sonunda başarı
belgelerini aldılar. 13 hafta süren eğitimin ardından adaylar, Maarif Uzman Yardımcılığı
sınavında başarılı olarak “Maarif Uzman
Yardımcısı” unvanı almaya hak kazandılar.
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Mütevelli Heyeti üyeleri ve daire

başkanlarının katıldığı törende, sinevizyon
gösteriminin ardından Prof. Dr. Birol Akgün
bir konuşma yaptı.
Akgün, başarı belgelerini alan Maarif Uzman Yardımcılarına “hoşgeldiniz” diyerek
Türkiye Maarif Vakfının sadece bilgi aktaran
değil, aynı zamanda insan yetiştiren bir okul
olması için çabaladıklarını ifade etti. Vakfın,
profesyonellik ve samimiyet ilkeleri doğrultusunda çalıştığının altını çizen Prof. Dr. Birol
Akgün, Uzman Yardımcılarının bu çerçevede gayret etmeleri gerektiğini vurgulayarak

“Sizleri, amatör ruhunuzu kaybetmeden
Büyük Türkiye idealimizin sahadaki pratiğini
hayata geçirecek arkadaşlar olarak hazırlıyoruz. Unutmayın, hepimiz küçük çipin içindeki
parçacıklar gibiyiz.” dedi.
Ardından, Maarif Uzman Yardımcısı Yetiştirme Programı’nı başarıyla tamamlayan
adaylara başarı belgeleri verildi ve uzman yardımcılarının oryantasyon programı çerçevesinde yurt dışına 28 günlüğüne gönderilmesiyle ilgili kura çekimi gerçekleştirildi. Yapılan
toplu fotoğraf çekimiyle program son buldu.
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Maarif Uzman Yardımcıları
Başarı Belgelerini Aldı
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Maarif Söyleşileri’nin
Konuğu Beşir Ayvazoğlu

T

ürkiye Maarif Vakfı Genel Merkezinde gerçekleştirilen ve geleneksel
hale gelen Maarif Söyleşileri’nin konuğu
yazar Beşir Ayvazoğlu oldu. Yunus Emre
başlıklı söyleşiye “Yunus Emre bizim tarihimiz, kültürümüz, dil ve edebiyatımız açısından son derece önemli bir isimdir. Hayatı
hakkında hemen hiçbir şey bilmediğimiz,
Adnan Erzi’nin bir yazma mecmuada tesadüf eseri keşfettiği ‘Vefat-ı Yunus Emre,
sene 720, müddet-i ömr 82’ kaydı sayesinde
1240-1320 yılları arasında, yani 13. yüzyılın
ikinci yarısıyla 14. yüzyılın başlarında yaşadığı anlaşılan, sonraki yüzyıllarda üretilen
menkıbelerle efsanevî bir şahsiyet haline
gelmiş, Türkçesinin benzersiz güzelliği, şiirinin derinliği ve samimiyeti dolayısıyla halkın
yüzyıllar boyunca kendini ifade etmek için
referans kaynağı olarak gördüğü, yedi yüz
küsur yıl öncesinden günümüze seslenebilen bir şairden söz ediyoruz.” sözleriyle başlayan Beşir Ayvazoğlu, halkın bütün güzel
nükteleri Nasreddin Hoca’ya mal ettiği gibi,
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güzel bulduğu, kendisini iyi ifade ettiğini düşündüğü şiirleri de ona izafe ettiğini, birçok
sufi şairin Yunus Emre mahlasını kullandığını aktardı.
Osmanlı’nın temel harcında Mevlana ve
Yunus’un şiirlerinde çiçeklenen sevgi ve
hoşgörü olduğunu vurgulayan Ayvazoğlu,
“Osmanlı coğrafyası, insanların dillerini ve
dinlerini koruyabildikleri, her ırktan, her din
ve mezhepten insanların bir arada yaşayabildikleri bir coğrafya olabilmişse bunda
Mevlana ve Yunus’un payları büyüktür.
Osmanlı fatihleri Anadolu’da birliği sağladıktan sonra Balkanlar’da inanılmaz bir hızla ilerlerken Yunus’un felsefesini safha safha
uygulamaya koymuş gibidirler. Yunus’un
sesi, yedi yüz yıl boyunca imparatorluğun
en ücra köşelerine kadar tekkeler vasıtasıyla
ulaşacaktır. İlk divan şairlerinin şiirlerinde
de Yunus’un sesi hissedilir.” diyerek Yunus
Emre’nin Osmanlı medeniyetinin köşe taşlarından biri olduğuna işaret etti.

Yunus Emre’nin Osmanlı sonrası Türk
aydını için de can simidi olduğunun altını
çizen Beşir Ayvazoğlu, “Yunus’un Türklüğü ve Müslümanlığı ‘cümle yaradılmışa bir
göz ile’ bakmasına engel değildi. Kimliğini
koruyarak bütün insanlığa ve bütün çağlara
seslenmenin sırrını keşfeden Yunus için Allah’a ve onun bütün yarattıklarına sevgiyle
yaklaşmak yaratılışın asıl amacıydı. ‘Sevelim
sevilelim bu dünya kimseye kalmaz’ mısraı,
yaşadığımız kaotik çağa başka bir kaotik
çağdan, 13. yüzyıldan gönderilmiş özlü bir
reçetedir.” cümleleriyle konuşmasını tamamladı.
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Dünya Kadınlar Günü:

Takvim
Yaprağı

Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya
Emekçi Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart’ta kutlanan uluslararası bir gün. 8 Mart’ın
Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını öneren Clara Zetkin ve Rosa Luxemburg’du. 8 Mart tarihinde yaşanan bazı talihsiz olaylar, bu tarihin özellikle kadınlar günü olarak tercih edilmesine neden oldu. ABD’nin New York eyaletinde
yaşanan yangın felaketinde 120 kadın işçinin hayatını kaybetmesinin ardından Almanya, Danimarka ve ABD gibi ülkelerde bugünün kadınlara özel olarak anılması kararı alındı. Ülkelerin kararlarına tepkisiz kalamayan Birleşmiş
Milletler ise 1977 yılında yaptığı oylamadan sonra 8 Mart’ı dünya kadınlarına
armağan etti. Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Türkiye’de de ilk olarak 8 Mart
1975 tarihinde yaygın olarak kutlanmaya başlandı.
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İstiklal Marşı’nın Kabulü:
Özgürlüğümüz, bağımsızlığımız ve Milli Mücadelemizin sembolü olan İstiklal Marşı,
milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alındı. Kurtuluş Savaşı yıllarında
ordudan bir istiklal marşı yazılması isteği gelmesi üzerine Maarif Vekaleti (Milli Eğitim
Bakanlığı) 500 lira ödüllü bir yarışma açtığını duyurdu. Bakanlık, yarışmaya gönderilen
724 şiirden 6’sını seçip bastırdıktan sonra milletvekillerine dağıttı. Ancak bu şiirleri
yeterli bulmayan dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi, yarışmaya para ödülü olduğu için katılmadığını öğrendiği Burdur Milletvekili Mehmet Akif’e bir mektup
yazarak kendisinden yarışmaya katılmasını istedi. Meclisin 12 Mart 1921’de yaptığı
toplantıda, Mehmet Akif’in şiiriyle birlikte 7 şiir ele alındı. Tartışmalardan sonra İstiklal
Marşı olarak kabul edilen Mehmet Akif’in şiiri, Meclis kürsüsünden Bakan Hamdullah
Suphi tarafından okundu. Mehmet Akif ise para ödülünü almak istemedi. Yarışmanın
şartnamesi uyarınca almak zorunda olduğu belirtilince, parayı “Darül Mesai” adlı bir
yardım kurumuna bağışladı.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü:

1. Dünya Savaşı’nda İtilaf devletleri Çanakkale Boğazını ve İstanbul’u ele geçirmek amacıyla saldırıda bulundular. Çanakkale Boğazı’nın İtilaf Devletleri’ne
geçmesi ile Rusya’ya her türlü desteği kolaylıkla sağlayabileceklerdi. Bunun
için ilk olarak Çanakkale Boğazı’na 1915 yılı şubat ayında saldırılar başladı. En
güçlü saldırı ise 18 Mart 1915’te yapıldı. Buna karşın Osmanlı Ordusu’nun savaş
stratejisi olarak boğaza döşediği mayınlar ile düşman donanması ağır kayıplar
verdi. Donanma için büyük öneme sahip olan Nusret Mayın Gemisi’nin batırılması ile İtilaf Devletleri birlikleri bozguna uğratılınca deniz saldırısından vazgeçmek zorunda kaldı. 25 Nisan 1915’te Gelibolu Yarımadası’nda kara çıkartması
yaparak saldırıya devam eden düşman orduları, Osmanlı askerleriyle birlikte
Türk milletinin büyük mücadelesi sonucunda büyük bir mağlubiyet yaşadılar.
Toplamda üç defa kara çıkartması yapan İtilaf Devletleri üçüncü yenilgi sonrasında 1916 yılı aralık ayında Gelibolu Yarımadası’ndan çekildiler.
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Maarif Okulları
TEKNOFEST’e Hazırlanıyor

H

er yıl teknoloji meraklısı yüzbinlerce
gencin katıldığı, dünyanın en büyük
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan
TEKNOFEST ile Türkiye Maarif Vakfı
Okulları çevrimiçi toplantıda buluştu.
Türkiye Maarif Vakfı Ülke Temsilcileri,
Okul Müdürleri ve takım lideri öğretmenlerin katıldığı buluşmada, T3 Vakfı Müdürü
Ömer Kökçam, TEKNOFEST tanıtım ve
başvuru süreçleri hakkında sunum yaparak,
bilgi verdi.
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Çevrimiçi toplantıda “TEKNOFEST
GENÇLİĞİ” olarak nitelenen yeni nesillerin, deneyim ve kariyer belirleme festivalinde
yerlerini almaları noktasında Maarif Okullarının proje hazırlıkları ve süreçlerde dikkat
edilecek hususlar konuşuldu.
Samsun’da 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak festivalde, altı kıta 47
ülkeden Uluslararası Maarif Okulları öğrencilerinin hazırlayacakları projelerle katılması
ve ülke bayraklarıyla birlikte “Dünyanın

TEKNOFEST’i” sloganıyla festival alanında yürüyüşleri planlanıyor.
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CiBUTi
Ülke hakkında: Doğu Afrika’da yer alan Cibuti, bin yıl kadar önce
Arap Yarımadası’ndan göçen Müslüman Somalili ve Afarların yaşadığı bir ülke. Kuzeyinde Eritre, batısında ve güneyinde Etiyopya, gü-

neydoğusunda Somali bulunuyor. Kızıldeniz ve Umman Denizi’nin
Aden Körfezi’ne kıyısı var. Arap Yarımadası’nda bulunan Yemen’e
uzaklığı 20 kilometre.

Bağımsızlık

27 Haziran 1977

Başkent:

Cibuti

Yüzölçümü:

23.200 km²
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Nüfus

923.000

Para Birimi:

Frank

TÜRKİYE MAARİF VAKFI BÜLTEN
Dini İnanç:

Resmi dili:

%94 Müslüman,
%6 diğer

İklim:

Etnik Dağılım:

Fransızca ve Arapça

%60 Somali, %35
Afar, %5 diğer

BONJOUR
Kültürel ve Tarihi Miras

Sıcak ve Kurak

Hamoudi Camii
Abourma Rock Sit Alanı
Balho Mağaraları

CiBUTi’DE EĞiTiM
Cibuti’de eğitim öğretim dili Arapça. Eğitim Sistemi Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte 6-16 yaş
arası çocukların eğitimi zorunlu
hale geldi. Son verilere göre ilköğretimi tamamlayan çocukların oranı %65. 15-24 yaş arası okuryazarlık
oranı %73. Yetişkinlerin okuryazarlık oranı %50. Cibuti’de yaşayan

göçmenlerin ve kırsal kesimde
bulunan yerlilerin eğitime erişim
imkânı ise hayli sınırlı. 5-14 yaş
arası çocukların %12’sinden fazlası, çalıştığı için eğitim hayatına
devam edemiyor.
Cibuti hükümeti, son yıllarda eğitim
öğretime verdiği önemi, özellikle

yeni sınıflar inşa ederek, ders kitapları sağlayarak, kurumsal altyapı ve
öğretim materyallerini geliştirmeye
ve iyileştirmeye odaklanarak ortaya koyuyor. Ortaöğretim sonrası
düzeyde, nitelikli eğitmenler yetiştirmeye ve okul dışı gençleri mesleki eğitim almaya teşvik etmeye de
önem veriyor.

CiBUTi’DE TÜRKiYE MAARiF VAKFI
Türkiye Maarif Vakfı, Cibuti’de 2 Ocak 2018’de çalışmalarına başladı. Hali
hazırda 1 anaokulu ve 1 ilkokulda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.
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Gençler Atletizm Şampiyonası’nda
Altın Madalyalar Maarif’in

T

anzanya’da 2017 yılından
bu yana faaliyet yürüten
Maarif Okulları, verdiği kaliteli
eğitimle ön plana çıkarken, öğrencilerin sosyal ve kültürel alanda
da önemli başarılar elde etmelerine imkân sağlıyor. Ülkede, tüm
çocukları sağlığa ve spora teşvik
eden en büyük organizasyonlardan biri olan Tanzanya Gençler
Atletizm Şampiyonası’nda bu yıl,

Türkiye Maarif Vakfı Tanzanya
Okulları öğrencileri birinci oldu.
Katılımın hayli yoğun olduğu
turnuvada; erkekler 1600 metre
bayrak yarışında birinci, erkekler
1500 metre koşusunda birinci, erkekler 400 metre koşusunda birinci, kadınlar gülle atma yarışmasında birinci, erkekler cirit atmada
birinci olan Maarif öğrencileri, al-
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tın madalya almaya hak kazandılar. Öğrencilerden Godfrey Japhet “Hedefime ulaştığım için çok
mutluyum. Okulumuzda sportif
faaliyetlere çok önem veriliyor ve
sağlıklı yaşamak için uygun bir ortam var. Türkiye Maarif Vakfına
ve öğretmenlerime bizlere bu imkânları sağladıkları için teşekkür
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

P

akistan’da faaliyetlerini sürdüren Pak-Türk Maarif
Uluslararası Okulları, okul ile ebeveynler arasındaki ilişkileri geliştirmek ve iletişimi güçlendirmek amacıyla
Ebeveyn Akademisi programını hayata geçiriyor. Ocak
2022’de başlayan 10 oturum şeklinde devam edecek olan
programın ilk oturumu Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İpek Coşkun tarafından yapıldı.
Ebeveyn Akademisi’nde ücretsiz atölye çalışmaları, webinarlar ve yüz yüze yapılacak veli eğitimleriyle ebeveyn,
okul ve çocuk arasındaki bağın daha da güçlendirilmesi
hedefleniyor. Program boyunca eğitimciler, psikologlar ve
uzmanlar, çocukların eğitimiyle ilgili ortaya çıkan akademik, psikolojik ve sosyal sorunları, zorlukları ve fırsatları
ayrıntılı olarak tartışacak.

Öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerinin gelişmesi
ve ebeveynlerin bu süreçteki rolleri; karakter, vicdan ve
değerler inşası; merak ve detaylarıyla öğrenme, kendi
kendine öğrenme arzusu; ilk yıllar, ABC’lerin ötesinde,
karalamalar ve izlemeler; çocukların eğitimi ve davranış
gelişimi için ebeveynlik tarzları ve karar verme; bilişsel
gelişim ve öğrenme stilleri, hareketli yıllar boyunca ebeveynlik; büyüyen çocuk ve harika yıllar, fiziksel ve duygusal değişimler; zor zamanlarda çocuğun iyilik yapabilmesi
için rehberlik yapmak; Pak-Türk Maarif Okullarının çocukların yüksek öğrenimi için vereceği destekler; mutluluk
bilimi, aile ortamında bağımsızlığı teşvik etmek gibi başlıkların ele alınacağı Ebeveyn Akademisi, Pak-Türk Maarif
Okullarında yıl boyunca devam edecek.
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Ebeveyn Akademisinde Uzmanlar
Velilerle Buluşuyor

TÜRKİYE MAARİF VAKFI BÜLTEN

Pak-Türk Maarif Okulları Öğrencileri Yaşayarak Öğreniyor

P

akistan’ın İslamabad şehrinde faaliyet
gösteren Pak-Türk Maarif Uluslararası
Okulları Chak Shahzad Kampüsü öğrencilerinden oluşan 20 kişilik grup, kentte bulunan Pakistan Tarım Bakanlığı’na bağlı Ziraat
Enstitüsü Müdürlüğünde “Uygulamalı Arı
Yetiştiriciliği” eğitimine katıldı. Ziraat Ens-
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titüsünün çiftliklerinde gerçekleştirilen ve 3
gün süren eğitimlerde öğrencilere ilk gün teorik bilgiler verildi. İkinci gün “Arı Yetiştiriciliği” ile alâkalı araç gereçler tanıtıldı. Üçüncü
gün ise arı kolonileri ziyaret edilerek teorikte
öğrenilen bilgiler pratiğe döküldü.

Yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi hedefleyen
Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları; öğrencilerinin akademik gelişimlerini artırmanın yanı
sıra moral ve motivasyonlarını artırmaya yönelik
hobi amaçlı veya alternatif meslek olarak nitelendirilebilecek iş amaçlı uygulamalı eğitimleri
sürdürmeye devam ediyor.
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