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Prof. Dr. Birol AKGÜN

Teknoloji Olmadan Olmaz
Eğitimin uluslararasılaştığı, küresel rekabetin daha sertleştiği, teknolojik gelişmelerin
çok daha hızlı yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Geleceğin ise bugünden daha da hızlı
olacağına şüphe yok. Bu gelişim ve dönüşüm o derece hızlı yaşanmaktadır ki, öğrenciler
kompleks bilgi birikimi, beceri ve yeteneklerle donanmış bir şekilde hayata atılmak
durumunda kalmaktadır.
Türkiye Maarif Vakfı olarak bilimsel, pedagojik ve teknolojik gelişmeleri, yenilenen ve
dönüşen toplumsal ihtiyaçları, küresel ölçekte ortaya çıkan yeni meslekleri ve kazanımları
dikkate alarak çok yönlü, bütüncül ve kapsayıcı bir eğitim anlayışıyla hareket etmekteyiz.
Bu anlayışla eğitim müfredatımızı oluşturmaktayız. Müfredatımızda öğrencilerimiz
teknolojik becerilerini geliştirmeye önem veriyoruz. Çünkü dijital çağda yaşıyoruz.
Bu dijital çağda yarının karar alıcıları olan çocuklarımızı doğru becerilerle geliştirmeli,
doğru yöntemlerle geleceğe hazırlamalıyız. Şunu çok iyi biliyoruz ki, teknoloji olmadan
olmaz.
Maarif Okulları bilgi teknolojileri alanında güçlü bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Gelecek
nesillerin teknolojiyle uyumlu, barışık ve teknolojiyi yönlendiren becerilerle donanması
için müfredatımızda hassas davranmaktayız. Bu amaçla, Maarif Okullarında öğrencilerimiz
robotik kodlama, yazılım, mekanik beceri alanlarında dersler ve ders dışı kurslar almaktadır.
Bu eğitimlerin meyvelerini kısa zamanda görmeye başlamak bizler için mutluluk ve gurur
vesilesidir. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) tarafından düzenlenen TEKNOFEST’lerin
ülkemizde oluşturduğu heyecanı ve etkiyi, gençleri teknolojiyle buluşturan sihirli
atmosferini, teknolojiyle tanıştıran motivasyonunu Maarif öğrencilerimizin de yaşaması
için bu festivallere katılım sağlamaktayız. Samsun’da düzenlenen son TEKNOFEST’te de
Maarif Okulları 129 projeyle katılımcı olarak yerini aldı. Pakistan’daki öğrencilerimiz lise
seviyesinde dördüncü olurken, Afganistan’dan öğrencimiz görme engelliler için geliştirdiği
gözlük, bileklik ve ayakkabı ile en iyi sunum ödülüne layık görüldü. Öğrencilerimizi ve
kendilerine destek sunan öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi tebrik ediyorum.
Türkiye Maarif Vakfı olarak öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken en iyi koşulları sunmaya,
onlara geleceğin becerilerini ve bilgisini kazandırmaya devam edeceğiz.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:
“Türk Hava Yolları, TİKA, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Yunus Emre
Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı ve Türk Kızılay gibi kuruluşlarımız
diplomatik hedeflerimize ulaşmamıza destek sağlıyor.”

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya
Köşkü’nde gerçekleştirilen 13. Büyükelçiler Konferansı’na katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun
şahsında konferansın icrasında emeği geçen ve fikirleriyle
programa katkı sunan herkesi tebrik eden Erdoğan, dünyanın dört bir köşesinde görev yapan, Türkiye’yi gururla temsil
eden büyükelçilerin tespit ve değerlendirmelerinin son derece kıymetli olduğunu söyledi.
“Bugün Türkiye, 255 dış temsilciliği ile dünyanın en geniş
diplomatik ağına sahip ilk 5 ülkesi arasında yer alıyor.” diyen
Erdoğan, Afrika Ortaklık Politikası kapsamında 54 ülkenin bulunduğu kıtada 44 büyükelçiliğin faaliyet gösterdiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Latin Amerika ve Karayipler açılım
politikasıyla, bölge ile ticaret hacminin 15 kat artırıldığını, büyü-
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kelçilik sayının ise 18’e yükseltildiğini belirterek, “Yeniden Asya
Girişimi’miz ile bu bölgeyle ilişkilerimizi daha da derinleştiriyoruz. Türk Hava Yolları, TİKA, Yurtdışı Türkler Başkanlığı,
Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı ve Türk Kızılay
gibi kuruluşlarımız bu diplomatik hedeflerimize ulaşmamıza
destek sağlıyor. Devletimizin kurumları arasındaki insicamı
yansıtan bu iş birliği ruhunu güçlendirerek devam ettireceğiz.
Bu süreçte tüm ilgili kurumlarımızın sizlerin yanında olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum.” şeklinde konuştu.
Erdoğan, Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum itibarıyla ne
Doğu’ya ne de Batı’ya sırtını veremeyeceğini belirtti. Büyük
Selçuklu Devleti’nin sembolü olan çift başlı kartal misali
Doğu ve Batı ile ilişkileri aynı anda güçlü tutmaları gerektiğini ifade eden Erdoğan, NATO müttefiki ABD ile münasebetlerin değişen bölgesel ve küresel dinamiklerle uyumlu
hale getirilmesinin müşterek menfaatlerine olduğunu söyledi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
“Tüm kardeş ülkelerin içinde olduğu coğrafyayı
lojistik açıdan bir merkez haline getirmeyi
amaçlıyoruz.”

D

ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı
Ceenbek Kulubayev ile Ankara’da gerçekleştirdikleri
ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasında imzaları
atılan anlaşmaların ve görüşülen konuların takibinin yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, imzalanabilecek yeni anlaşmaların da
gözden geçirildiğini söyledi.
Çavuşoğlu, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ortak tarih, kültür ve köklere de değinerek, iki ülkenin kültür, eğitim, sağlık
gibi alanlarda iş birliğini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.
Üniversitenin gözde bir eğitim kurumu olduğunu ve arsa talebinin bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vak-

fının Orta Asya’da sadece Kırgızistan’da faaliyet gösterdiğini,
Vakfın ülkede daha çok okul açacağını söyledi.
“FETÖ başta olmak üzere terörle mücadele masaya yatırıldı”
Bakan Çavuşoğlu, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelenin de masaya yatırıldığına dikkati çekerek, “Özellikle
FETÖ okullarının geçmişte biz de olduğu gibi Kırgızistan için
de tehdit olduğunu bir kardeş olarak hatırlattık.” diye konuştu.
Türkiye’nin FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadele yemini olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “FETÖ, bulunduğu ülkeler
içinde bir tehdit. O ülkelerin istikrarı için de tehdit. Biz kardeş
Kırgızistan için tehdit olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla en somut adımlar atılması beklentilerimiz de ortada.” değerlendirmesinde bulundu.
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F

ETÖ yıllarca eğitimi bir araç olarak
kullanarak dünyada kendi propagandasını yaptı. Avrupa, ABD, Afrika, Asya ve
Balkanlar’da eğitim kisvesi altında şer yuvaları kurdu. Türkiye ise FETÖ’nün bu planına
karşı Türkiye Maarif Vakfını devreye soktu.
Etkin şekilde sürdürülen mücadele başarılı
sonuçlar verdi.
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol
Akgün yaptığı açıklamada, FETÖ iltisaklı
okullar konusunda Türkiye’nin uyarısı üzerine pek çok devletin tedbir aldığını ifade
etti. “Bunların içerisinde kapatanlar var,
devletleştirenler var. Bir kısmı da doğrudan
Vakfımıza devretti.” diyen Akgün, 20 ülkenin FETÖ okullarını tamamen Türkiye’ye
devrettiğini vurguladı.

49 Ülkede 428 Okul Açıldı
Akgün, Türkiye Maarif Vakfının halihazırda
49 ülkede 428 okul ve 50 bin öğrencisiyle
uluslararası bir eğitim kurumu olarak faaliyetlerine devam ettiğini ifade ederek, “Bu 49
ülkenin 20’sindeki okullar FETÖ okulu olup
Vakfımıza devredilen okullar. 428 okulun da
234’ü FETÖ iltisaklı olup bize devredilen
okullar.” ifadeleriyle örgütün elinden alınan
okulları açıkladı.
Afrika ülkelerinden çoğunda Ankara’nın çağrısı hızlı karşılık buldu. Somali’de ilk mezunlar verildi. Balkanlarda yeni okullar hizmete
girdi. Arnavutluk’ta bu başarı, bir üniversite
açılarak taçlandırıldı. Avrupa ve ABD’de ise
farklı bir strateji izlendi.

3 Bin Mezun Türkiye’de
Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye’de üniversite
okumak isteyen öğrencilere de ışık tutuyor.
Bu okullardan mezun olan 3 bin öğrenci öğrenimlerine Türkiye’de devam ediyor. Vakıf,
dünya çapında bir kurum olma yolunda ilerliyor. 2023 hedefi ise BM üyesi ülkelerin en az
yarısında Türkiye Maarif Vakfı okulu açmak.
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Prof. Dr.
Birol Akgün:
“2023 hedefimiz,
BM üyesi ülkelerin
en az yarısında
okul açmak.”
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Türkiye Maarif Vakfı
Hukuki ve Siyasi
Boyutlarıyla
15 Temmuz Paneli
Düzenledi

1

5 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde Türkiye Maarif Vakfı Genel Merkezinde
15 Temmuz paneli düzenlendi. Moderatörlüğünü
araştırmacı yazar İhsan Aktaş’ın üstlendiği panelin
konukları Avukat Hüseyin Aydın ve gazeteci yazar Nedim Şener’di. Panelin açılış konuşmasını yapan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol
Akgün, Vakfın yurt dışındaki FETÖ okullarını
devralmasının dışında kendi eğitim kurumlarını
da açarak uluslararası eğitimin parçası haline geldiğini söyledi. Akgün; “15 Temmuz hain darbe
girişiminden sonra dünyada birçok ülke FETÖ
okullarına yönelik farklı stratejiler geliştirdi. Bazı
ülkeler FETÖ iltisaklı okulları devletleştirdi, bazıları kapattı, bazıları da 3. kişilere devretti, bazı
ülkeler ise bu okulların Türkiye Maarif Vakfına
devrini gerçekleştirdi. Batı dışında kalan ülkelerin
yaklaşık olarak dörtte üçünde FETÖ iltisaklı okullara müdahalede bulunuldu.” ifadelerini kullandı.
Türkiye Maarif Vakfının, 15 Temmuz’un hemen ardından yurt dışındaki FETÖ iltisaklı okulların devri
ile ilgili birçok dosyayı önünde bulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Akgün, 6 yıllık süreçte FETÖ iltisaklı
okulları devralarak örgüte darbe vurmaya devam ettiklerinin altını çizdi. Prof. Dr. Birol Akgün, konuşmacılara katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Akgün’ün konuşmasının ardından paneli başlatan
İhsan Aktaş, FETÖ’nün gerçek yüzünü Hrant
Dink cinayetinde gösterdiğini, 15 Temmuz darbe
girişimiyle de artık tartışmaya mahal bırakmayacak
şekilde terör örgütü olduklarını ispatladıklarını aktardı. Yargının 15 Temmuz’dan hemen sonra risk
alarak mücadele ettiğini dile getiren Aktaş darbeye
gösterilen refleksin yavaş yavaş azaldığını işaret etti.
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“FETÖ mensupları manipülasyon yapmada
oldukça usta”
Aktaş’ın söz verdiği gazeteci yazar Nedim Şener, Türkiye Maarif Vakfının FETÖ ile mücadelede etkin ve aktif rol oynayan bir
kurum olduğunu, bu nedenle teşekkür ettiğini söyledi. FETÖ ile
mücadele henüz bitmemiş olan, üstelik daha sıkı sürdürülmesi gereken bir husus olduğunun altını çizen Şener, “FETÖ, yalan ve iftira
üzerine kurulu bir örgüt olması nedeniyle son derece tehlikeli bir
yapıya sahip. Türkiye Maarif Vakfı olarak sahada sizler bu durumu
daha iyi tecrübe ediyorsunuz. Bundan beş yıl önce söylenemeyecek, yapılamayacak olaylar artık gündeme geldi. FETÖ’cülere
mağduriyet kılıfı uyduramayan siyasetçiler, Kanun Hükmünde Kararnameler ve terörle mücadele kanunu üzerinden dünyada PR
çalışması yapıyorlar.” dedi.
Mücadelenin iç cephesi olduğuna da değinen Şener, “İçeriden bazı
isimler üzerinden yargıya mesaj vermeye çalışıyorlar. Demokrasi kılıfıyla terör örgütlerinin savunuculuğunu yapıyorlar. Askeri öğrenci-
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ler üzerinden kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. FETÖ’nün yaptığı
da budur. Mesela Stockholm’de önemsiz bir dernek kurarak küçük
küçük damlalarla bir deniz oluşturacaklarını biliyorlar. Biz maalesef
bunu yapamıyoruz.” cümleleriyle gelinen noktada örgütle mücadeledeki problemli alanları ortaya koydu.
Örgüt mensuplarının manipülasyon yapmada usta olduklarını dile
getiren Nedim Şener, “En az onlar kadar uyanık olmalıyız. Darbe
girişiminden bugüne kendi kendime soruyorum, FETÖ ile ilgili bir
şey yapmadıysam o günü boş geçirmiş sayıyorum. Üzerinde güneşin batmadığı bir terör örgütünden bahsediyoruz. Her gün özellikle
Türkiye ile uğraşıyorlar. Aynı yalanı günlerce tekrarlıyorlar. Her
kılığa giriyorlar ve algı çalışmaları yapıyorlar.” diyerek FETÖ’nün
Türkiye ile mücadelesini manipülatif eylemler ve söylemler üzerinden sürdürdüğüne temas etti.
FETÖ ile mücadelede en önemli vazifenin din adamlarına ve
Diyanet İşleri Başkanlığına düştüğünün altını çizen Şener, sözlerini şöyle tamamladı: “FETÖ ile mücadele konusunda neler
yapmalıyız, diye düşünmemiz lazım. FETÖ ve benzeri örgütler

TÜRKİYE MAARİF VAKFI BÜLTEN
varlıklarını uluslararası destekle ve içeride bazı siyasi yapılanmaların omuz vermesiyle sürdürüyor. Dolayısıyla kendisini bu
topraklara ait hisseden herkese FETÖ ile mücadelede önemli
görevler düşüyor.”

“FETÖ’yle mücadelenin uzun vadeli
çözümü eğitim”
Nedim Şener’in sonrasında konuşan Avukat Hüseyin Aydın da
FETÖ meselesinin, uzun yıllar tıpkı devletin bir kısım kurumlarının olmadığı gibi yargının da kadrajında olmadığını vurguladı.
Yargının bu yapıyı suç örgütü olarak görmesinin yakın zamana
tekabül ettiğini anlatan Aydın, “Neden gerekli refleksi gösteremedi? Bunu anlamak için öncelikle örgütü ve hangi yıllarda devlet
içerisinde örgütlendiğini anlamak lazım. 60 darbesinden sonra
siyasetçilerin etkinliği sınırlandı. Yargı bürokrasisi devleti yöneten
esas unsurlardı. Örgüt de bu strateji üzerinden kurguladı kendini.
Bu stratejinin diğer önemli ayağı TSK’ydı. Orada da 1980’lerde
örgütlenmeye başladılar. 1986’da askeri lisedeki yapılanmaları deşifre oldu.” diyerek, FETÖ’nün devlet içerisine sızmasının 50 yıllık
hikayesinin olduğunu söyledi.
15 Temmuz’dan önce FETÖ ile mücadelenin Tayyip Erdoğan’la örgüt arasında olduğunun zannedildiğini vurgulayan Aydın, “FETÖ
ile mücadelede yargıyla birlikte başka yöntemler bulmak zorundayız. Bu ülkenin gençleri bilerek devlete düşman haline getiriliyor.
Bilerek ya da bilmeyerek başka devletin hizmetçisine dönüşüyorlar.
Buna engel olmamız gerekiyor. İnsanlar nasıl mankurtlaştırılıyor,
diye baktığımızda ‘yanılmaz’ bir liderlik konseptiyle karşı karşıya
kalıyoruz. Bu konsepti yıkmadan örgütü bitirmek mümkün değil.”

ifadeleriyle mücadelenin siyasi, hukuki ve sosyolojik sacayakları olduğuna atıfta bulundu.
15 Temmuz’dan geriye dönüşü, kanser hastalığına 6. evrede yakalanmış ve artık kurtulması mümkün görünmeyen birinin kurtulmasına benzeten Aydın, “Ama bu bünye benzer bir hastalığı artık
kaldırmaz. 16 Temmuz’da millet devletini kurtardı. Millet devletten
artık böyle bir olayla karşı karşıya kalmaması için adımlar atmasını bekler. 16 Temmuz sabahında bürokrasi ele geçirilse bile millet
karşısında durulduğu takdirde başarılı olunamayacağı net şekilde
görüldü. Eğer 15 Temmuz’da elde edemedikleri başarıyı siyasetle
elde ederlerse bu mücadelenin bir anlamı kalmaz.” dedi.
Örgütle mücadelenin uzun vadeli yolunun eğitim olduğuna dikkati çeken Aydın, FETÖ’nün fırsatı tekrar ele geçirmesinin ülkenin
sonu olacağını, mücadele adına konsensüs oluştuğunu ve bu konuda daha hassas olunması gerektiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.
Soru cevap bölümünün ardından panel sona erdi.
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Güney Afrika’da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

T

ürkiye’nin Pretorya Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı ve
Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde 15 Temmuz şehitlerini anma
etkinliği düzenledi.
Ülkenin en prestijli sivil toplum kuruluşlarından Nelson
Mandela Vakfında düzenlenen “15 Temmuz Demokrasinin
Zaferi” başlıklı panelde Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi
Ayşegül Kandaş, Güney Afrikalı akademisyen ve insan hakları
aktivisti Prof. Dr. Haroon Aziz ve Güney Afrikalı Radyo İslam
sunucusu Süleyman Ravat konuşmacı olarak yer aldı.
Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Lütfi Çiçek
ve TRT World Baş Editörü Yusuf Erim de panele konuşmacı
olarak çevrim içi katıldı. Güney Afrikalıların yoğun ilgi
gösterdiği etkinliğin açılışında, katılımcılar 15 Temmuz şehitleri
için saygı duruşunda bulunduktan sonra Türkiye ve Güney
Afrika’nın milli marşlarına eşlik etti. Açılışta ayrıca 15 Temmuz
şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu.

Güney Afrika’ya FETÖ’yle Mücadelede
Destek Çağrısı
Büyükelçi Kandaş, yaptığı konuşmada, FETÖ’nün 15 Temmuz
2016’da gerçekleştirdiği, 251 cana mal olan kanlı darbe girişimi-
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nin, doğrudan Türkiye’nin anayasal ve demokratik düzenini yıkmayı hedefleyen bir terör eylemi olduğunu belirtti.
Uluslararası alanda faaliyet gösteren bir terör örgütü olan
FETÖ’nün okullarının ve diğer kuruluşlarının birçok ülkede
kapatıldığına dikkati çeken Kandaş, “Ne yazık ki bu terör
örgütünün okullar, kültür merkezleri ve ticari kuruluşlar
üzerinden Güney Afrika’da hâlâ aktif olarak faaliyetlerine
devam ettiğini gözlemliyoruz.” dedi. Kandaş, Güney Afrikalı
yetkililere ve uluslararası topluma, Türk halkının FETÖ ile
mücadelesinde destek çağrısında bulundu.

“Bu Güney Afrika için ulusal güvenlik
meselesidir”
Aziz de konuşmasında FETÖ’nün Güney Afrika’da değişik
suçlara karışmış bir yapılanma olduğunu ifade etti. Örgütün
okulları ve kültür merkezleriyle bugün de ülkedeki Müslüman
topluma farklı bir görüntü çizmeye çalıştığına değinen Aziz,
“Güney Afrika’da özellikle Hint Müslümanlarını hedef
aldılar.” ifadesini kullandı.
Erim ise 15 Temmuz gecesinin üzerinden 6 yıl geçmesine
rağmen, yarattığı travmanın Türk milletinin belleğinde
canlılığını ilk günkü gibi koruduğunu belirterek, “Güney
Afrika FETÖ’nün ne olduğunu araştırmalı. Bu Güney Afrika
için ulusal güvenlik meselesidir.” diye konuştu.

T

ürkiye Maarif Vakfının 12. Ülke Temsilcileri İstişare
Toplantısı kapsamında Vakfın Genel Merkez binasında yapılan seminerin konuğu Büyükelçi Fatma Ceren
Yazgan oldu.
Diplomasinin tartışmada “ben haklıyım” demek değil, tartışma bittikten sonra istediklerini yaptırabilme sanatı olduğuna işaret eden Yazgan, “Diplomasi bazen takiyyedir,
bazen dümdüz gücünüzü hissettirecek şekilde konuşmaktır, bazen tehdit etmek, bazen gerçeği olduğu gibi söylememektir. Diplomasi kendi çıkarlarımızı korumak ve uzun sürede yerleştirmek adına yapılan bir eylemdir. Sonu yoktur.
Bütün uluslar bu oyunun içerisindedir. Merhum Dışişleri
Bakanımız İhsan Sabri Çağlayangil’in söylediği gibi menüde olmak istemiyorsanız masanın etrafında oturacaksınız.”
ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığının, bütün ülkelerde bir ihtiyaç nedeniyle kurulduğunu vurgulayan Yazgan, “Ülkenin içerisindeki
işlerle uğraşanlar dışarıdaki gelişmeleri göremezler. Çünkü
buna vakit bulamazlar. Dolayısıyla bazılarının dışarıya odaklanması ve orada olanlarla ilgili içeriyi bilgilendirmesi gerekiyor. Osmanlının devamı olduğumuz için Türkiye’de Dışişleri
Bakanlığının çok eski bir mazisi var. Dışişleri Bakanlığı Avrupa’yla ilişkilerimizi geliştirdiğimiz zaman Dışişleri Bakanlığı oluyor. Çünkü devletler arası ilişkilerde diplomasinin en
başarılı ve acımasız oynandığı yer Avrupa. Küçük devletler

savaşla büyüyor. Diplomasi de savaşın bir parçası.” diyerek
devletler arası ilişkilerde diplomasinin önemine değindi.
Türkiye Maarif Vakfının Türkiye’nin yurt dışındaki libero
oyuncularından biri olduğunun altını çizen Yazgan, “Kaptırdığımız gücü diğer yumuşak güç unsurları gibi Maarif’le de tekrar kazanmaya başlıyoruz. Çünkü gelecek nesillerle ilgili çalışıyorsunuz. Gelecekte Türkiye’nin tanıtımına hizmet edecek
en önemli kurumsunuz. Aynı zamanda Türkiye’nin gücünün
uzun dönemde konumlanması adına çalışıyorsunuz.” dedi.
Türkiye’nin kendi önceliklerini belirleyip merkezden o önceliklere göre bir strateji geliştirmesi gerektiğine değinen
Yazgan, ihtiyaçların sahadan merkeze doğru gelerek belirlenebileceğini, çünkü sahadaki gerçekleri görmenin ve onları
aktarmanın önemli olduğunu aktardı.
Fatma Ceren Yazgan sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye’nin
imkânlarının hep birlikte güç birli-ği içerisinde kullanmak gerekiyor. Böyle yaptığımız takdirde Türkiye’nin gücünü ve etkisini
gösterebiliriz. Türkiye’deki akademisyenler Maarif okullarında
seminerlere gelmeli. Okullarda çocukların yetiştirilmesi şeklinde devam eden faaliyetler, Türkiye’den gelecek öğretim üyelerinin sürece dahil olmasıyla zenginleştirilmeli. Diplomasi kendi
kaynaklarımızı verimli kullanıp başka-larının kaynaklarıyla stratejik olarak en katmanlı hedefe ulaşmak demektir aynı zamanda.
Maarif öğrencilerinin başarılarının anlatılması Türkiye’nin yumuşak güç çalışmalarına verilecek en önemli katkılardan biridir.”
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Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan: “Maarif Türkiye’nin yurt
dışındaki en önemli libero oyuncularından biri…”
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Ekvator Ginesi
Ülke hakkında: Ekvator Ginesi ya da resmî adıyla Ekvator Ginesi Cumhuriyeti, Afrika kıtasında Atlantik Okyanusu kıyısında bulunan bir ülke.
Sahraaltı Afrikasında yer alan Ekvator Ginesi, kıtanın en küçük ülkelerinden biri. Ülkenin Mbini olarak adlandırılan anakarası kuzeyde Kamerun, güneyde ve doğuda Gabon ile komşu. Batısında Atlas Okyanusu bulunuyor.

Bağımsızlık

12 Kasım 1968

Başkent:

Malabo

Yüzölçümü:

28.051 km2
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Nüfus

1.512.305

Para Birimi:

CFA

TÜRKİYE MAARİF VAKFI BÜLTEN
Dini İnanç:

%90 Hristiyan,
%5 Müslüman,
%5 yerel inançlar
ve diğerleri.

Resmi dili:
İspanyolca ve Fransızca.

Bonjour

İklim: Ülkeye bağlı adalarda tropikal yağmur ormanları

iklimi hakim. Yağmurun en fazla yağdığı dönem Ekim ayı.
Anakara üzerinde ise çoğu zaman kuru, kapalı ve rüzgarlı
bir hava hakim.

Etnik Dağılım:
Yüzde 85,7 Fang,
yüzde 6,5 Bubi,
yüzde 3,6 Annobon,
yüzde 1,4 diğer.

Kültürel ve Tarihi Miras
Catedral de Santa Isabel, Bata
Cathedral, La Casa Verde.

EKVATOR GINESI’NDE EĞİTİM
Sahra altı Afrika ülkeleri arasında Ekvator Ginesi en yüksek okuryazarlık oranlarından birine sahip. Okul öncesi, ilköğretim,
ortaöğretim ve yüksek öğretim olmak üzere dört seviyeye ayrılan Ekvator Ginesi’nin eğitim sistemi yalnızca okul öncesi
ve ilköğretimi zorunlu kabul ediyor. Ülkede eğitim 14 yaşına kadar ücretsiz ve zorunlu. 2015 yılı itibarıyla her bir eğitim
düzeyi için net okullaşma oranları şu şekilde: Okul öncesi için yüzde 42, ilkokul için yüzde 60 ile yüzde 86 arasında ve
ortaokul için yüzde 43,6.

EKVATOR GINE’DE
TÜRKIYE MAARIF VAKFI
Türkiye Maarif Vakfı, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti’ndeki faaliyetlerini, 14 Eylül 2018 tarihinden itibaren yürütüyor. Okul öncesinden ilkokul, ortaokul ve lise düzeyine kadar 4 kademede 169 öğrenci eğitim görüyor.

Maarif Haber 15

TÜRKİYE MAARİF VAKFI BÜLTEN

Savaşta Gözünü
Kaybeden
Afganistanlı
Öğrenci Buluşu
ile TEKNOFEST’e
Katıldı

A

fganistan’da Maarif Vakfı bünyesindeki Afgan-Türk Maarif Okullarında öğrenim gören Said Mohaddes
Sadeqi ile arkadaşları Ahmet Nadeem
Rahgosha ve Mohammad Eman Soufizada, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3
Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, Samsun Çarşamba
Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz’e katıldı.
Ülkesindeki savaşta gözünü kaybeden
Sadeqi, hayatını kolaylaştırmak için girdiği arayışta arkadaşlarıyla görme engelliler
için gözlük, bileklik ve ayakkabı tasarladı.
Geliştirilen gözlük, yürürken önüne bir engel geldiğinde kulaklık vasıtasıyla kullanıcıya
sinyal gönderiyor. Bileklik ve ayakkabılarda
ise kamera yardımıyla herhangi bir engel
veya tehlike anında titreşimlerle uyarı veriliyor. Proje, TEKNOFEST Karadeniz’de
“En iyi sunum” ödülüne layık görüldü.
Sadeqi, savaşta sağ gözünü kaybedince
bir proje yapmak için yola çıktığını söyledi. Takım arkadaşlarıyla bir yıldır bu proje
üzerinde çalıştıklarını belirten Sadeqi,
“Projemizin adı ‘Üçüncü göz’. Gözlük,
akıllı ayakkabı ve bileklik, engel gelirse
görme engellimize haber veriyor. Afganistan’daki birkaç yarışmaya katıldık ama
böyle büyük bir yarışmayı hiç düşünmedik. Şimdi çok mutluyuz.” dedi.
Projeyi geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran
Sadeqi, TEKNOFEST Karadeniz’de farklı
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fikirler öğrenerek görme engelliler yararına daha çok çalışacaklarını dile getirdi.
Türkiye Maarif Vakfı Sosyal Kültürel
Faaliyetler Yöneticisi Fatih Pehlivan ise
TEKNOFEST Karadeniz’e 129 projeyle katıldıklarını, bunlardan dördünün
finale kaldığını dile getirerek, “Afganistan’dan katılan öğrenciler bölgelerindeki ailelerinin değişik ihtiyaçlarını karşılamak adına proje geliştirdi. Takımımız

görme engelliler için titreşimli ayakkabı,
titreşimli bileklik ve gözlük tasarladı. Bu
sistem belki ileride girişimcilik ödülü
de alabilir.” diye konuştu.öğrenciyi liseden mezun ediyoruz. Yıllık 1000’e yakın
öğrencimiz Türkiye’deki üniversitelere
geliyor. Yani Maarif Okullarından mezun olan üç öğrenciden birinin üniversite
tercihi Türkiye oluyor. Türkiye üniversitelerinde eğitim gören 3 binin üzerinde
Maarif öğrencisi var.” dedi.
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Maarif Öğretmenleri Türkiye’de Buluştu

T

ürkiye Maarif Vakfının yüz yüze eğitim seminerleri,
COVID-19 salgını nedeniyle iki yıl aranın ardından
Ankara’da yapıldı. Seminerlere, 49 ülkeden 127 Türkçe öğretmeni
ve Vakfın okullarında istihdam edilen 34 yerel öğretmen katıldı.
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, birçok ülkede eğitim faaliyetleri yürüten Vakfın en önemli işlevlerinden
birinin Türkçe öğretmek olduğunu söyledi. Türkçe öğretiminde
hedeflerinin mezun ettikleri her öğrenciyi, B2 seviyesine ulaştırmak olduğunu vurgulayan Akgün, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca da onaylanan Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Müfredatı’nı geliştirdiklerini, müfredata uygun her kademe
için ders kitap setlerini hazırladıklarını ve Türkçeyi uluslararası
dil öğretimi standartlarına uygun biçimde öğrettiklerini söyledi.
Seviyelendirilmiş yardımcı okuma kitaplarının da yazıldığını
söyleyen Akgün, hazırlanan bütün bu materyallerin dijital uygulamalarla destekleneceğini belirtti.
Vakfın, 49 ülkede 429 eğitim kurumundaki yaklaşık 50 bin
öğrenciye örgün eğitim ile Türkçe öğrettiğini, Türkçe öğretimi
için sahada 240 öğretmenin görev yaptığını ve bu öğretmenlerin 76’sının mahallinden istihdam edildiğini bildiren Akgün,
hizmet içi eğitim programı ile farklı ülkelerde görev yapan
Türkçe öğretmenlerinin birbirleriyle tecrübe paylaşımında
bulunacaklarını, ayrıca yeni bilgiler edinerek kendilerini geliştireceklerini belirtti.
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Mahallinden istihdam edilen Türkçe öğretmenlerinin gelişimine
özellikle önem verdiklerini söyleyen Akgün, bu öğretmenleri belirli periyotlarla Türkiye’ye getireceklerini, onların hem Türkçelerinin gelişimine katkı sunacaklarını hem de İstanbul, Ankara,
Konya, Bursa gibi Türkiye’nin önemli şehirlerinde sosyal, kültürel gezilerle Türkiye’yi yakından tanımalarını sağlayacaklarını
ifade etti.

Türkçe Öğrenip Türkiye’ye Üniversite
Eğitimine Geliyorlar
Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben
seminere ilişkin yaptığı açıklamada, eğitime katılan 34 öğretmenin, ülkelerindeki Türkoloji bölümlerinden veya Türkiye’deki
üniversitelerden mezun olduğunu ve Vakıf bünyesinde istihdam
edilen mahalli Türkçe öğretmenleri olduğunu anlattı. Türkben,
Afganistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Çad gibi
farklı ülkelerden Türkiye mezunu olup da Maarif Okullarında
görevlendirilen öğretmenlerin mesleki gelişim seminerlerine katıldığını bildirdi.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi bağlamında hazırladıkları
müfredatın önemine işaret eden Türkben, müfredat çalışmaları kadar öğretmen eğitimlerine de önem verdiklerini vurguladı.
Öğrencilerinin iyi bir Türkçe ile mezun olmasına önem verdiklerinin altını çizen Türkben, böylece Türkiye’de bir üniversiteye
başlama imkânına kavuşabildiklerini söyledi.

TÜRKİYE MAARİF VAKFI BÜLTEN
“Program bize çok şey kattı.”
Vakfın Sudan’daki okullarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinden Mohammed Jali Abdallah Harran, Sudan
Kur’an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi Türkoloji bölümünden mezun olduğunu ve 2019’dan beri Türkiye Maarif
Vakfının Sudan’daki okullarında çalıştığını aktardı. Biri başkent Hartum ve diğeri Güney Darfur Eyaleti’nde olmak üzere Sudan’daki iki Vakıf okulunda yaklaşık 2 bin öğrencinin
eğitim gördüğünü aktaran Harran, “Maarif Vakfı tarafından
düzenlenen Türkçe öğretmenleri mesleki gelişim programına katılmak için Türkiye’ye geldim. Hakikaten program çok
güzel, yeni şeyler kattı bana. İnşallah Sudan’a dönünce orada uygulayacağız.” dedi.

“Yabancılara Vakfımızın eğitimleri ile
ulaşıyoruz.”
Kuzey Makedonya Kalkandelen’deki Maarif Okullarında
Türkçe öğretmenliği yapan Merita Mustafa, Üsküp Aziz
Kiril ve Metodius Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Yıldız Teknik
Üniversitesinde yabancılara Türkçe öğretimi üzerine yüksek
lisansı yaptığını anlattı. Vakfın, mesleki gelişimlerini sağlamak için Türkçe öğretmenlerine her zaman destek verdiğini
belirten Mustafa, yabancılara Türkçe öğretimine ilişkin, şu
bilgileri verdi:
“Türkçe, gönül ve sevgi dilidir, ulaşamayacağı hiçbir kalp yoktur. Atalarımızın yaptığı gibi biz de farklı ülkelerde bu sevgi
diliyle gönülleri fethetmeye çalışıyoruz. Yabancılara Türkçe
öğretmenliği çok yeni bir meslek olduğu için bu konuda bütün
yeniliklere Vakfımızın eğitimleri ile ulaşıyoruz. Bu konuda uzman olan kişiler sayesinde bütün eksiklerimizi tamamlıyoruz.”

“Afganistan’a dönüp öğrencilerimize
doğru Türkçeyi öğretmeye çalışacağız.”
Türkiye Maarif Vakfının Afganistan’daki okullarında görev
yapan Hayatullah Sediqi, eğitimi son derece faydalı bulduğunu dile getirdi. Sediqi, “Çoğu arkadaşımız, Türkiye’ye
ilk kez geldiği için yeni kültürler ve başka insanlarla tanıştı.
Böylece yeni bilgi ve eğitimlerle donanımlı bir şekilde Afganistan’a dönüp öğrencilerimize doğru şekilde Türkçeyi
öğretmeye çalışacağız.” diye konuştu. Sediqi, Türk kültür ve
tarihini tanımanın, öğrencilere Türk dilini aktarma konusunda büyük katkı sağladığını kaydetti.
Şibirgan Fazilet Vahab Afgan Türk Kız Lisesinde öğretmenlik yaptığını anlatan Feride Bayat da “Afganistan halkı, Türkiye’yi çok seviyor ve iki ülke arasında kültürel yakınlık var.
Özellikle Afgan kız öğrencileri, Türkçe öğrenimi konusunda
çok istekli ve yetenekli. Çünkü yaşadığımız bölgede Özbek
Türkmeni çok ve dil yakınlığı var. Özbek Türkmen dilinin
kökeni Türkçeyle aynı.” ifadelerini kullandı.
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Kosova’da Yunus Emre Enstitüsü ve
Türkiye Maarif Vakfı İş Birliği Anlaşması

2

017’den bu yana Kosova’nın Priştine ve Prizren
şehirlerinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren
Türkiye Maarif Vakfı ile Yunus Emre Enstitüsü arasında
iş birliği anlaşması imzalandı. Türkiye’nin kamu diplomasisi alanında çalışmalarını sürdüren kurumlarının birlikte hareket etmesiyle; insan kaynağının verimli kullanılması, sahadaki çalışmaların daha kaliteli hale gelmesini
ve faaliyetlerden daha hızlı sonuç alınması hedefleniyor.
Kosova’daki Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri
Koordinatörü Mehmet Ülker, konuyla ilgili değerlendirmesinde, bu iş birliği anlaşmasının her iki kurumun
enerji ve imkanlarını daha sistematik biçimde birleştirme fırsatı sunduğunu söyledi.
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Türkiye Maarif Vakfı Kosova Temsilcisi Oğuz Hamza
Yılmaz da anlaşmanın önemine işaret ederek şunları kaydetti:
“2016’da evrensel bir eğitim markası olma iddiasıyla yola
çıkan Türkiye Maarif Vakfı, bugün dünyanın birçok noktasında eğitim faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Bu müstesna başarının Kosova ayağında bizlerle olan öğretmen
ve öğrencilerimiz, imza altına alınan iş birliği anlaşmasıyla
Yunus Emre Enstitüsünün sunduğu olanaklardan daha
etkin bir şekilde faydalanma imkânı bulacak.”
İmza töreni sonrasında Kosovalı Türk ses sanatçısı Ebru
Jılta, Türkçe ve Arnavutça şarkılardan oluşan gitar eşliğinde solo performans sergiledi.

Malazgirt Zaferi

Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071’de
Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında yapıldı. Dandanakan
Savaşı ile Büyük Selçuklu Devleti’nin
temelleri atılmış oldu. Yeni devlet fetih
planları çerçevesinde batı yönünde fetih
hareketlerine başladı. Anadolu’nun Türk
yurdu haline getirilmesi bu planın bir
parçasıydı. Selçuklu kuvvetleri Sivas’a
kadar geldi, Bizans kalelerini ve müstahkem mevkilerini ele geçirdi. Türklerin
Sivas’a kadar gelmeleri, istila ve fetihler
yapmaları üzerine Bizans imparatoru IV.
Diyojen 1068’de Maraş’a kadar ilerledi.
Buna rağmen kesin bir zafer elde edemeden geri döndü. Türklerin Konya ve çevresini de ele geçirmeleri üzerine, IV. Diyojen 200 bin kişilik bir ordu hazırlayarak
İran’a kadar ilerleyip, Türkleri yok etmek
istedi. Sultan Alpaslan da Mısır seferini
iptal ederek, Ahlat’a doğru yola çıktı. İlk
sıcak çatışma Bizans öncü kuvvetleriyle
Ahlat yolunda yaşandı. Selçuklu kuvvetleri, Bizans öncü ordusunu yenilgiye uğrattı. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı
Sultan Muhammed Alpaslan komutasındaki 50 bin kişi, Bizans İmparatoru Diyojen komutasındaki 200 bin kişiyi Malazgirt Ovası’nda yendi. İmparator Romen
Diyojen esir alındı.

Takvim
Yaprağı
30 Ağustos

Başkomutanlık
Meydan Muharebesi
Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Türk
Kurtuluş Savaşı’nın son safhasını ve zirvesini teşkil etti. Batı Anadolu’yu Türk ordusuna karşı savunmayı planlayan Yunan
ordusu; Gemlik Körfezi’nden Bilecik, Eskişehir ve Afyon doğusu ile Menderes Nehri’ni takiben Ege Denizi’ne dayanan savunma hattını bir yıla yakın bir süre ile tahkim
ediyordu. Mustafa Kemal Paşa, 19 Ağustos
1922’de Ankara’dan Akşehir’e giderek 26
Ağustos 1922 Cumartesi sabahı düşmana
taarruz emrini verdi. 27 Ağustos Pazar
sabahı gün ağarırken Türk ordusu bütün
cephelerde yeniden taarruza geçti. Bu taarruzlar çoğunlukla süngü hücumlarıyla
ve insanüstü çabalarla gerçekleştirilmişti.
30 Ağustos 1922 Çarşamba günü taarruz
harekâtı, Türk ordusunun kesin zaferi ile
sonuçlandı. Büyük Taarruz’un son safhası
Türk askerî tarihine Başkomutan Meydan
Muharebesi olarak geçti. 30 Ağustos 1922
Başkomutan Meydan Muharebesi sonunda, düşman ordusunun büyük kısmı dört
taraftan sarılarak Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın ateş hatları arasında, bizzat Zafertepe’den idare ettiği savaşta, tamamen yok
edildi veya esir edildi. Anadolu’daki Yunan
kuvvetlerinin yarısı imha veya esir edildi,
kalan bölümü ise üç grup halinde çekilmiştir. Bu durum karşısında Çalköy’de yıkık
bir evin avlusu içinde Gazi Mustafa Kemal
Paşa, Yunan ordusunu takip etmesi için
Türk ordusuna o tarihî “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrini verdi.
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Pak-Türk Maarif Okullarında
Mezuniyet Heyecanı

P

akistan’ın başkenti İslamabad’da
faaliyet gösteren Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları Chak Shahjad
Erkek Kampüsünde, bu yıl mezun olan
öğrenciler için tören düzenlendi.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törene etkinliğe İslamabad Büyükelçisi
Mehmet Paçacı, Türkiye Maarif Vakfı
Mütevelli Heyeti Üyesi Tuğba Işık Ercan, COMSATS Üniversitesinden
Prof. Dr. Shamsul Qamar, Allama Iqbal
Open Üniversitesinden kıdemli danış-
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man Muhammed Rafiq Tahir, öğrenciler ve veliler katıldı.
Törende konuşan Mütevelli Heyeti
Üyesi Tuğba Işık Ercan Hanım, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen
herkesi tebrik ederek bu başarıda öğretmenlerin çok büyük payı olduğunu ifade
etti.
Türkiye Maarif Vakfı Pakistan Ülke
Temsilcisi Harun Küçükaladağlı da
yaptığı konuşmada mezun olan öğrencileri tebrik etti. Eğitimin her iki ülke

için önemine değinen Küçükaladağlı,
Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarının Pakistan’da okur yazarlığın gelişimine katkısının altını çizdi.
Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları Pakistan’da 1 Ocak 2019’da eğitim
öğretime başladı. Dünya genelinde 49
ülkedeki 429 okulda 50.000’den fazla
öğrenciyle faaliyetlerini sürdürüyor. Pakistan genelinde de 10 farklı şehirdeki
7 kampüste 13000’den fazla öğrenciye
eğitim imkânı sunuluyor.

TÜRKİYE MAARİF VAKFI BÜLTEN
düzenlendi. Toplamda 5 gün süren eğitimlerde uygulamalı atölye çalışmalarında, grup etkinlikleri, yansıtıcı çalışmalar,
vaka analizi ve iyi uygulama örnekleri
üzerine incelemeler yapıldı.

Pak-Türk Maarif Okulları Öğretimi
Geliştiren Programlarına
Devam Ediyor

P

akistan’da 2019’dan bu yana
eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Pak-Türk Maarif Uluslararası
Okullarında sınıf öğretmeni yetiştirmeye yönelik olarak düzenlenen mesleki
gelişim programlarının üçüncüsü (TDP03) kaldığı yerden devam ediyor. Üç
modül olarak düzenlenen TDP-03’ün
ikinci modülü İslamabad Chak Shahzad
Erkek Kampüsünde yüz yüze verilen
eğitimlerle tamamlandı.
TDP03-Modelling A New Paradigm in
Teaching Primary Years adlı, üç modülden

oluşan sertifika programı, ilk modülünde
erken okur-yazarlık ve matematik alanlarına ilişkin alan bilgisi, ikinci modülde
ise ilk modülü destekleyecek ve sarmal
olarak ilerleyen İngilizce ve Matematik
alanlarında öğretim ilke ve yöntemleri,
üçüncü modül kapsamında fen bilgisi
öğretimi ve ilköğretimde ölçme-değerlendirme alanlarında öğretmen bilgisinin gelişimini amaçlıyor.
Programın ikinci modülü alanında uzman eğitmenler tarafından İslamabad
Chak Shahzad Erkek Kampüsünde

Pak-Türk Eğitim Koordinatörü Buğra
Özler konu ile ilgili yaptığı açıklamada,
“Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları, öğretmeyi öğrenme ile el ele giden ve
ömür boyu süren gelişen bir beceri olarak
tanımlıyor. İyi yapılandırılmış mesleki gelişim programları, öğretmen yetkinliklerini
pekiştiriyor ve öğretimi doğrudan geliştiriyor.” ifadelerini kullandı.
Pakistan’da önemli bir açık olan sınıf öğretmenliği eğitimindeki eksikliği gidermek
ve Türkiye Maarif Vakfı misyonunun
Pakistan’da yürütülen eğitim-öğretim
süreçlerine daha iyi aktarabilmek amacıyla İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa,
Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğiyle başlatılan “Teacher Development Program”
TDP (Öğretmen Gelişim Programı)
mesleki gelişim programı, yüz yüze ve
çevrimiçi eğitimlerle birlikte toplamda
200 saati kapsıyor.
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Prof. Dr. Birol Akgün:
“Yavaş yavaş özgün programımızı oluşturacağız.”

4

-7 Temmuz tarihleri arasında
Türkiye Maarif Vakfı Genel
Merkezinde gerçekleştirilen 12.
Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı; yapılan etkinlikler, seminerler,
sunumlar ve yuvarlak masa toplantılarının ardından sona erdi. Programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Maarif Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün,
toplantının oldukça verimli geçtiğini vurgulayarak, “Paylaşacak çok
şeyimiz var. Türkiye Maarif Vakfı
sıradan bir kuruluş değil, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin kanunla
kurduğu bir vakıftır. Vazifemiz işi-
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mizi düzgün yapmak.” ifadelerini
kullandı. Kurumsallaşmanın önemine değinen Akgün, Türkiye Maarif Vakfının kusursuzca işleyen bir
kurum olarak yarınlara yürümesini
amaçladıklarının altını çizdi.
“Vakfımızın Ülke Temsilcilerinin
her biri, görev yaptıkları yerlerde
Türkiye’yi oldukça güzel şekilde
temsil ediyorlar. 6 yıllık sürecin sonunda bugün geldiğimiz noktada
okullarımızın başarısı ortada. Bunda herkesin payı var. Hepinize ayrı
ayrı teşekkür ediyorum.” diyen Birol
Akgün, 6 yılda kuruluş sürecindeki
aksaklıkların tamamlandığına işaret

ederek, “Şimdi akademik olarak da
güçlü olmak durumundayız. Eğitimle ilgili kaynaklarımızı artırıyoruz,
materyallerimizi geliştiriyoruz, dergimizi ve ansiklopedimizi hazırlıyoruz.
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim
Programımızı geliştirdik. Yavaş yavaş
özgün programımızı oluşturacağız.”
dedi.
Türkiye Maarif Vakfının devletin
desteği ve milletin dualarıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten
Akgün, kurumun her bir ferdinin bu
sorumluluğun bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyleyerek sözlerini
tamamladı.
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Türkiye Maarif Vakfı 2021-2022
Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Y

urt dışında örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve
geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfı, eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında öğrencilerin, çalışanların ve
mezunların bir araya geldiği sosyal etkinliklerle de ön plana çıkıyor. İlki 2021’de gerçekleştirilen mezuniyet töreninin ikincisi bu yıl
12. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı içerisinde yapıldı.
Türkiye Maarif Vakfı Genel Merkezinde düzenlenen programda 2021-2022 eğitim öğretim dönemi lisans ve yüksek
lisans mezunu 21 öğrenci için tören düzenlendi.
Programa; Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu
üyeleriyle; daire başkanları, ülke temsilcileri, mezun öğrenciler ve davetliler katıldı.

Prof. Dr. Birol Akgün’ün konuşmasıyla başlayan etkinlikte; mezun öğrenciler adına Sharafat Batur söz aldı. Akgün
yaptığı konuşmada Maarif Okullarının başarısından ve
katkılarından söz ederek yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti. Akgün mezun öğrencilere de başarılar
diledi. Batur da “Her zaman yanımızda olan, kamplarla,
eğitim programları ile, farklı motivasyon etkinlikleri ile hayatımıza renk katan, bize bu mezuniyet programını düzenleyen Türkiye Maarif Vakfına şahsım ve arkadaşlarım adına canı gönülden teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Müzik dinletisi, mezuniyet kütüğü merasimi, flama teslim
töreni, plaket ve hediye takdimi ile devam eden tören, hatıra
fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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Sudan Maarif
Okulları
Hedeflerine Adım
Adım Yaklaşıyor

2

017’den bu yana Sudan’da faaliyet
gösteren Maarif Okulları, nitelikli
insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunarken, başarısıyla da Türkiye’nin gurur kaynağı oluyor. Hartum’da
yaklaşık 13 dönümlük arazide kurulu
kampüste, 70 derslik, spor kompleksleri,
bahçe, oyun parkı, kantin, mescit, kütüphane, konferans salonu gibi farklı sosyal
aktivitelere yönelik alanlar bulunuyor.
Nyala Erkek Lisesi ise yaklaşık 30 dönüm üzerine kurulmuş bir kampüse sahip. Nyala’da yurt binasının yanı sıra 2
katlı bir lojman binası yer alıyor.
Fen laboratuvarı, bilgisayar ve dil laboratuvarları, görsel sanatlar ve akıl oyunları
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atölyesi bulunan okulda, teorik bilginin
yanında pratik yapma imkânı sunuluyor.
Eğitim müfredatının Arapça olduğu okulda haftada 2 saat Türkçe, 6 saat de İngilizce dersi veriliyor. Okulda 204 yerel 13
de Türk personel görev yapıyor.

Başarılarıyla Öne Çıkıyor
Anaokulundan yükseköğretime kadar eğitim verilen Vakfın Hartum’daki anaokulu,
son 3 yıldır eğitim modeli, akademik çalışmaları ve fiziki imkanları bakımından bölgesinin en iyi okulu seçilerek takdir belgesi
ile taltif edildi. Geçen sene liseye giriş sınavında ikincilik de dahil ilk 10’da çok sayıda
derece elde eden okul, üniversiteye giriş sınavlarında yüzde 99 başarı ve yüksek puan
ortalaması ile dikkatleri üzerine çekti.
Türkiye Maarif Vakfının Sudan Ülke
Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, Sudan’daki okulların 2017’de Sudan hükümeti ile imzalanan anlaşmayla bedelsiz
devralındığını söyledi. Sudan makamlarının talep halinde yeni okul açmak için her

türlü desteği ve kolaylığı sunduğunu dile
getiren Aslan, “Tabii bu bizi gerçekten
motive ediyor dolayısıyla biraz da sorumluluk yüklüyor. Çünkü burada insanların
bize olan teveccühü ülkemize devletimize
olan teveccühü, bizim de bu sorumlulukla
birlikte kaliteli bir eğitim vermek hususunda daha çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor.” diye konuştu.
Aslan, Maarif Okullarının başarısına dair
şunları söyledi:
“Başkent Hartum ve Güney Darfur
eyaletinin Nyala kentinde iki kampüste
toplam 6 okulu devraldık. Okulları devraldıktan sonra devletimiz adına bu teveccühü hakikaten çok büyük bir şekilde
gördük. Örneğin Hartum’daki okulumuz
FETÖ döneminde 900 öğrenciyken
Türkiye devraldıktan sonra bu iki katına
çıkıyor. 1800’den fazla öğrenci var. Nyala’daki okulumuz da çok başarılı. Nyala’da Güney Darfur bölgesinde en iyi 3
okuldan birisi diyebileceğimiz Fen Lisesi
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statüsünde bir okulumuz. Her sene neredeyse Güney Darfur’da dereceye giren
öğrencilerimiz oluyor.”
Okulun, farklı sosyal, kültürel ve sportif
etkinliklerle Sudan’ın en iyi okullarından
biri olduğunu dile getiren Aslan, talepleri
karşılamakta zorlandıklarını vurguladı.
Aslan, “Burada hem eğitim kalitemiz hem
de fiziki şartların iyi olmasının yanı sıra asıl
birinci neden bizim ülkemize duydukları
teveccüh, bayrağımıza gösterdikleri saygı
ve bizim ülkemize olan sevgilerinden devletimize olan sevgilerinden kaynaklanıyor.
Biz burada bunu gördükçe bizim sorumluluğumuz da artıyor.” ifadelerini kulandı.

Hedef Sudan’ın En İyisi
Olmak
Türkiye’de yükseköğrenimin kalitesinin
okullara ilginin bir diğer sebebi olduğunu ifade eden Aslan, “Eğitim kalitesinin
geliştirilmesi, Sudan halkının, nitelikli insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi
açısından çok önemli işlere imza atıyoruz.
Buradan mezun olan ve başka okullardan mezun olan çok sayıda Sudanlı ülkemizde kendi imkanları ile eğitim alıyor.
Dolayısıyla bu da aslında ülkemizin bir
anlamda bölgesel olarak da yüksek eğitimde bir üs haline geldiğini gösteriyor.”
şeklinde konuştu.

Sırbistanlı Öğrencilerden
Maarif Vakfına Ziyaret

Y

urt dışında gerçekleştirdiği
eğitim öğretim faaliyetleriyle
Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi
Türkiye Maarif Vakfı, Sırbistanlı öğrencileri konuk etti.
Balkan Müslümanlarıyla Yardımlaşma, Dayanışma, Gençlik ve Spor
Derneği’nin (BESADER) aracılığıyla Sırbistan’ın Sancak bölgesin-

den gelen 42 kişilik öğrenci grubu
Türkiye Maarif Vakfı Balkanlar ve
Avrupa Bölge Masası tarafından
karşılandı.
Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çaltılı, Vakfı tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Ziyaretin sonunda öğrencilere hediyeler
takdim edildi.

Vakfın kısa sürede 50’den fazla ülkede
400’den fazla okulla dünyanın bu alanda
eğitim faaliyeti yürüttüğü ilk 5 ülkesinden
biri olmaya başladığı bilgisini paylaşan
Aslan, amaçlarının çok hızlı bir şekilde
büyümektense insan kaynağı kapasitesini
geliştirmeye yönelik Sudan’da en iyi eğitim
veren okul haline gelmek olduğunu söyledi.
Aslan, hedeflerine adım adım yaklaştıklarını ifade ederek “İnşallah Türkiye Maarif
Vakfı Sudan Okulları olarak en kısa zamanda Sudan’ın en iyisi olmaya çalışacağız.” temennisinde bulundu.
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Avustralya
Maarif Okullarına
Mükemmellik
Ödülü

F

aaliyete başladığı 2019’dan bu yana
gerek eğitim öğretim alanındaki çalışmaları gerek sosyal ve kültürel alanda
ortaya koyduğu işlerle adından söz ettiren
Avustralya Uluslararası Maarif Okulları,
2022 Avustralya Eğitim Ödülleri’nde
binlerce seçkin okul arasından Mükemmellik Ödülü’ne layık görüldü.
Avustralya’nın en prestijli ödüllerinden
olan bu ödül, ülkenin en iyi performans
gösteren okullarının ve eğitimcilerinin
olağanüstü başarılarını ödüllendiriyor.
Ülkenin ileri gelen eğitim yöneticileri ile
eğitimcilerinin jürilik yaptığı Avustralya
Eğitim Ödülleri’nde; kısa zamanda gösterdiği hızlı gelişme, çocukların zihinsel
ve sosyal gelişimleri için uyguladığı programlar ile Türkçe programları sayesinde
Avustralya Uluslararası Maarif Okulları
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Müdürü Dr. Zeynep Yaseen’e Özel
Okullar kategorisinde Yılın Okul Müdürü ödülü verildi.
Okul yönetimi, okul müdürü ve öğretmenlerin gayretleriyle dört yıl gibi
kısa bir sürede Avustralya Uluslararası
Maarif Okulları kalitesini tescilledi ve
Avustralya’nın en prestijli okulları arasına girdi.
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Türkiye Maarif Vakfı Azerbaycan’da
Eğitim Öğretime Başlıyor

T baycan’ın başkenti Bakü’de kurürkiye Maarif Vakfının, Azer-

duğu Uluslararası Maarif Okulları yeni
eğitim öğretim yılında faaliyetine başlayacak. Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi
Cahit Bağcı, büyükelçilik müşavirleri
ve Bakü’deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle Uluslararası Maarif
Okullarını ziyaret etti.
Türkiye Maarif Vakfı Azerbaycan Temsilcisi İbrahim Balı, Bağcı ve beraberindeki heyete okul hakkında bilgi verdi.
Büyükelçi Bağcı, ziyaret sonrasında
basın mensuplarına yaptığı açıklamada
Türkiye Maarif Vakfının Azerbaycan’daki okulunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
talimatları ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun
yakın takibiyle kurulduğunu
söyledi.
Bakü’de kurulan Uluslararası Maarif Okullarının 25
Ağustos 2022’de tüm resmi

işlemleri tamamlayarak eğitim öğretim
lisansı aldığını belirten Bağcı, bu süreçte
katkıları bulunan Azerbaycanlı yetkililere
teşekkür etti. Bağcı, okulun Türkiye ile
Azerbaycan kardeşliğinin gelişmesine,
Şuşa Beyannamesi’nin hükümleri çerçevesinde iki ülke arasında yeni köprü olacağına inandığını vurgulayarak, Türkiye
Maarif Vakfının yurt dışındaki faaliyetleri
konusunda bilgi aktardı.
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Türkiye’nin talebi doğrultusunda dost
ve kardeş ülkelerin, FETÖ’nün kurum
ve kuruluşlarını kapattığını anlatan Bağcı, Azerbaycan’da da FETÖ’ye bağlı

okullar ve üniversitenin devletleştirildiğini hatırlattı.
Bağcı, “Okullarımızı bulundukları ülkenin insan kaynağına yatırım, Türkiye’nin
eğitim öğretim alanındaki tecrübesini
kardeş, dost ülkelerle paylaşma ve karşılıklı etkileşim aracı olarak görüyoruz.
Türkiye Maarif Vakfı Okullarını, Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir kardeşlik köprüsü için atılmış temel olarak
görüyoruz.” ifadelerini kullandı. Azerbaycan Uluslararası Maarif Okullarının
9 bin metrekare yeşil alanı kapsayan
arazisinde bir idari ve dört eğitim binası
bulunuyor.
Akıllı tahtalarla donatılmış
sınıflar, laboratuvarlar, bağımsız spor salonu, konferans salonu, yemekhane binalarına
sahip okulda dersler, Azerbaycan resmi müfredatı ve
“Uluslararası Maarif Eğitim
Programı”na uygun olarak
okutulacak.
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