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Success Stories of the Foundation
are Growing Day by Day

T

ürkiye’nin eğitimde dünyaya açılan penceresi olan
Türkiye Maarif Vakfı kuruluşundan bugüne üç yılını geride bıraktı. Bu üç yıllık zaman zarfında bir taraftan kurumsallaşma sürecini tamamlarken diğer taraftan
Türkiye Cumhuriyeti adına yurt dışında eğitim-öğretim
kurumları açmak, devralmak ve işletmek görevlerini ifa
etmiştir. İlk yılında 5 ülkede eğitim-öğretim faaliyetlerine
başlayan Vakfımız, bugün itibarıyla 41 ülkede 307 eğitim kurumu, 41 yurt binası, 6000’e yakın idareci, eğitici
ve destek personel kadrosu ile 33.000’i aşkın öğrenciye
eğitim-öğretim, barınma ve burs hizmeti vermeye devam
etmektedir. Türkiye Maarif Vakfı 55 ülkedeki temsilcilikleri, 35 ülkedeki eğitim faaliyetleri, geliştirdiği çok yönlü
eğitim iş birlikleri, düzenlediği eğitim fuarları ile artık
Türkiye’nin küresel eğitim markası haline gelmiştir.

T

Stratejik belgelerimizde vurgulandığı üzere Vakfımızın şeffaf, güvenilir ve kaliteli eğitim yaklaşımı somut neticeler
vermeye başlamıştır. Maarif Okullarımızın eğitimde ulusal ve uluslararası sınavlarda yakaladığı başarılar, sanatsal
ve sportif organizasyonlar ve proje alanlarında elde edilen
derecelerle taçlanmakta ve böylece okullarımız, bulunduğu
ülkelerin eğitim ve öğretim kalitesini artırmaktadır.

As emphasized in our strategic documents, our Foundation’s transparent, reliable and quality education approach
has started to give concrete results. The successes achieved
by Maarif Schools in education, national and international
examinations, artistic and sport organizations and project
fields are crowned with the degrees obtained. Thereby, our
schools are improving the quality of education and training
in different countries.

Okullarımızın ortaöğretim kademesinde eğitim alan öğrencilerimizin lise bitirme sınavlarında gösterdikleri başarılar
takdire şayandır. Örneğin Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afganistan ve Sudan’daki okullarımızda okuyan öğrencilerimiz lise bitirme sınavında ülkelerinde birincilik elde
etmiştir. Pakistan İslamabad Pak-Türk Maarif Okulları öğrencilerimiz Worlds Scholar Cup (Dünya Bilginler Kupası)
Yarışmasında 4 bin katılımcı arasında birincilik elde ederek
şeref madalyası kazanmıştır. Ayrıca aynı yarışmada 194 öğrencimiz altın madalya, 181 öğrencimiz ise gümüş madalya
elde etmiştir. Farklı ülkelerdeki öğrencilerimizden oluşan
30 takımın sunduğu projeler Teknofest İstanbul’da sergilenmeye hak kazanmıştır. Daha onlarcasını sıralayabileceğimiz
başarılar manzumesini sizlerle paylaşmak sebebiyle Beşinci
Bültenimizi öğrencilerimizin başarı hikayelerine ayırdık.
Vakfımızın gösterdiği bu başarıda payı bulunan her bir Maarif çalışanına ayrı ayrı teşekkür ediyor kalbi duygularımla
şükranlarımı sunuyorum.

urkish Maarif Foundation, Turkey’s opening window
to the world in education, has left behind three years
since its establishment. During these three years, the
Foundation has opened, taken over and operated educational institutions abroad on behalf of the Republic of
Turkey while completing its institutionalisation process.
Our Foundation started education activities in 5 countries
in its first year. As of today, the Foundation continues to
provide education, scholarship and housing services to
more than 33.000 students with its 307 educational institutions in 41 countries, 41 dormitories, around 6000
administrators, trainers and support staffs. Turkish Maarif
Foundation has become the global educational brand of
Turkey through its directorates in 55 countries, educational activities in 41 countries, well-rounded educational
cooperations and education fairs.

The success achieved by our students at the high school
graduation exams is admirable. For example, our students
from the Democratic Republic of Congo, Afghanistan and
Sudan have won the first place in their country in the
high school graduation exam. Pakistan Islamabad PakTurk Maarif Schools students won the medal of honor by
winning the Worlds Scholar Cup Competition among 4
thousand participants. In addition, 194 students won gold
medals and 181 students won silver medals in the same
competition. 30 teams composed of our students from
different culture presented their projects at TEKNOFEST
Istanbul among hundreds other participants. Therefore,
we wanted to share with you our students’ achievements
in our 5th Bulletin.
I would like to thank each Maarif employee who contributed to this success of our Foundation and express my sincere gratitude to all of them.
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ETiYOPYA HARAR’DA FETÖ OKULLARI
TÜRKiYE MAARiF VAKFI’NA DEVREDiLDi
FETO Schools in Harar, Ethiopia,
Transferred to Turkish Maarif Foundation

TR
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E

tiyopya’nın doğusundaki tarihi Harar şehrinde FETÖ’ye ait okulları Türkiye Maarif Vakfı devraldı.

Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cihad Demirli’nin başkanlığındaki heyet; FETÖ’nün, Harar şehrinde “Rainbow Derneği” adıyla kurduğu ve içerisinde
anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde eğitimin
verildiği kampüsü teslim aldı
.
Etiyopya Sivil Toplum Kuruluşları Ajansı’nın himayesinde bulunan ve FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle Türkiye Maarif Vakfı’na devrine karar verilen okullara, yerel
ve federal yetkilinin nezaretinde girildi. Halka okulun satılacağı, çalışanlara da işten çıkarılacakları şeklinde bilgilendirme yapan FETÖ iltisaklı kişilerin, devir işleminden
önce okulları terk ettiği anlaşıldı.
Maarif heyeti, halk temsilcileri ve çalışanlarla bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı yaptı. Yaklaşık 8 dönümlük
bir arazi üzerine kurulu kampüste anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerinin verildiği binaların yanı sıra, henüz faaliyete geçmemiş bir hastane binası da bulunuyor.
Sürece ilişkin değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Demirli,
yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda bu okulları
almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Etiyopya’da
ilk teslim alınan okulların Harar’daki okullar olduğunu
ifade eden Demirli, diğer şehirlerdeki okulların teslimine
ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktardı.
Etiyopya’nın Türkiye için büyük önem arz ettiğini,
bu nedenle gelişmenin onur verici olduğunu belirten
Demirli, “Okulun öncelikle Etiyopya ve Hararlılara hayırlı
olmasını ve daha sonra da iki ülke halkının birbirini daha
iyi tanımasına vesile olmasını diliyoruz” dedi.
Okul sayesinde var olan tarihi bağların daha da
kuvvetleneceğini ifade eden Demirli, şehirde restore
edilen Osmanlı Konsolosluğu binasının kültür merkezi
olarak işlev göreceğini dile getirdi.
Türkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN
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urkish Maarif Foundation took over the schools belonging to FETO in the historic city of Harar in eastern Ethiopia.
The delegation headed by the Turkish Maarif Foundation
Board of Trustees Member Assoc. Dr. Cihad Demirli took over
the campus which FETO founded in the city of Harar under
the name of “Rainbow Association” and in which education is
given in all levels from kindergarten to high school.
Schools under the auspices of the Ethiopian Agency of
Non-Governmental Organizations and decided to be transferred to the Turkish Maarif Foundation on the grounds
that they were defected with FETO were entered under the
supervision of several local and federal officials.
It was understood that people with FETO bond had left the
schools before the takeover, informing the public that the
school would be sold and the employees would be laid off.
The delegation of the Turkish Maarif Foundation met with
representatives of the community and employees and held
an information meeting. Built on approximately 8 acres
of land, the campus includes a kindergarten, elementary
school, middle school and high school education, as well as
a hospital building that is not yet operational.
Board of Trustees Member Assoc. Dr. Cihad Demirli said
they were happy to receive these schools as a result of nearly
2 years of work.
Demirli stated that the schools in Harar were the first to be
delivered in Ethiopia, and that the work on the delivery of
schools in other cities was ongoing.
Demirli stated that Ethiopia is of great importance for Turkey and therefore the recent development is an honor and
added, “We hope that the school will be instrumental to the
Ethiopians and the Hararians and then the people of the two
countries getting to know each other better.”
Demirli stated also that the historical ties that existed due
to the school would be strengthened further and that the
Ottoman consulate building, which was restored in the city,
would function as a cultural center.
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OSMANLI’NIN ASIRLIK KONSOLOSLUĞU
MAARiF iLE HAYAT BULDU

Ottoman’s century-old consulate has been revived by Maarif
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smanlı Devleti ile bugünkü Etiyopya’nın sınırları
içerisinde bulunan Habeşistan arasındaki ilk daimi
siyasi ilişkilerin kurulmasıyla Harar kentinde açılan
asırlık konsolosluk binası TİKA tarafından restore
edilerek Türkiye Maarif Vakfı’na devredildi.

A

fter the first permanent political relations between the
Ottoman State and Abyssinia and present-day Ethiopia were established, the century-old consulate building
opened in Harar was restored by TIKA and transferred to
the Turkish Maarif Foundation.

Restorasyonu yapılan Etiyopya’nın Harar kentindeki
Osmanlı’nın asırlık konsolosluk binası, sosyal ve kültürel
faaliyetlerin yanı sıra Türkçe dil eğitimlerinin yapılacağı
merkez olarak hizmet verecek.

The century-old Ottoman consulate building in Harar, Ethiopia, which has been restored, will serve as a center for social
and cultural activities as well as Turkish language training.

Metruk halde teslim alınan ve yapılan çalışmalarla tarihi
dokusu korunarak yeni görünüme kavuşan binanın
açılışının yıl sonuna doğru yapılması bekleniyor.
Osmanlı döneminde bugünkü Etiyopya sınırlarında
yer alan Habeşistan’da inşa edilen ve Afrika’da ilk
kurulan konsolosluk binası olan tarihi yapının Osmanlı
Devleti’nden sonra akıbetine ilişkin bilgi bulunmuyor.

It is expected that the fully restored cultural gem, which has
been on the verge of ruin, will be fully operational toward the
end of the year.
There is no information about the fate of another historical
building, which was built in Abyssinia and was the first consulate building established in Africa in the Ottoman period
on the borders of today’s Ethiopia.

Tarihi yapının yaklaşık 4 yıl önce TİKA tarafından satın
alınarak restorasyonuna başlandı. Proje kapsamında
kültür ve dil merkezi, yönetim birimi, misafirhane, tarihi
eserlerin sergileneceği bölüm, kafeterya ve dinlenme
alanlarının yer alacağı şekilde düzenlenen yapı, kentin
kültürel yaşantısına renk katacak.

The restoration of the historic building was purchased by
TIKA about 4 years ago. Within the scope of the project, the
building will be organized in such a way as culture and language center, management unit, guest house, department
where historical monuments will be exhibited, cafeteria and
recreation areas will add color to the cultural life of the city.

Etiyopya, İslam ve Osmanlı tarihine ilişkin eserler,
Osmanlı’nın asırlık konsolosluk binasındaki Türkiye
Maarif Vakfı Kültür Merkezi’nde sergilenecek.

Artifacts related to Ethiopian, Islamic and Ottoman history
will be exhibited at the Turkish Maarif Foundation Cultural
Center in the Ottoman century-old consulate building.

Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya Kültür Bakanlığı’yla
yapılan anlaşma kapsamında Addis Ababa, Harar ve
Mekele’de çeşitli projeler başlattı. Bu kapsamda eğitim
ve kültür faaliyetleri çerçevesinde “Sherif Harar City
Museum”da bulunan çok sayıda İslam ve Osmanlı
tarihine ilişkin Kur’an-ı Kerim, fıkıh, tefsir, el yazması
eserler ve kitabeler vakıf tarafından devralınarak, kültür
merkezinde sergilenip, dijital ortama aktarılacak.

Turkish Maarif Foundation has launched several projects in
Addis Ababa, Harar and Mekele under an agreement with
the Ethiopian Ministry of Culture. In this context, within the
framework of educational and cultural activities, the Qur’an,
fiqh, tafsir, manuscript works and inscriptions related to Islamic and Ottoman history in the “Sherif Harar City Museum” will be taken over by the Foundation and exhibited in
the Cultural Center and transferred to digital media.
7|
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A year ago, an agreement was signed between Turkey and
Ethiopia as part of efforts to develop cultural and educational activities, by the officials of the Ethiopian Maarif Directorate said.
Turkey carried out some support works in the field of the
preservation of history and culture in Ethiopia and with the
cooparation of TIKA, undertook the restoration of an old
consulate in the country to transform it into Turkish Maarif
Foundation Culture Center, where Islamic and Ottoman artefact would be exhibited in the near future.

TR

Direktörlük yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bir
yıl önce Türkiye ile Etiyopya arasında, kültür ve eğitim
faaliyetlerinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında
anlaşma imzalandığını hatırlatıldı.
Türkiye’nin, Etiyopya’nın tarihi ve kültürünün korunmasına
ilişkin destek çalışmaları yürüttüğü dile getirilen açıklamada,
TİKA işbirliğiyle restorasyonu tamamlanan daha önce
konsolosluk binası olan Kültür Merkezi’nde Etiyopya’daki,
İslam ve Osmanlı tarihine ilişkin eserler sergileneceği ifade
edildi.
Kültür Merkezinde sergilenmek üzere çok sayıda
eserin kendilerine ulaştırıldığını belirtilerek, “Harar’da,
Addis Ababa’da ve Mekele’de çalışmalar yürütüyoruz.
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda okullar,
kültür ve dil merkezleri işletmeye başladık. Bu çalışmalar
kapsamında Harar’da Şerif Müzesi uzun yıllardır Kültür
Bakanlığı kapsamında faaliyet göstermekte. Müzenin
sahibi Abdullah Ali Şerif’’in gayretleriyle çok sayıda kitabe,
Kur’an-ı Kerim ve yüzyıllara dayanan bir arşiv burada
toplanmış ve burada muhafaza edilmeye çalışılıyor.
Buradaki birçok eser dijital ortama aktarılmış. Sherif
Harar City Museum bulunan bazı eserleri, kitabeleri,
Kur’an-ı Kerim’leri Kültür Merkezi’mize devralarak TİKA
tarafında restorasyonu yapılan Osmanlı’nın konsolosluk
binasındaki kültür merkezinde sergileyeceğiz. Bu eserlerin
hem korunmasını hem de gelecek nesillere aktarımı sağlamış
olacağız” denildi.
Türkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN
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By expressing many works of art have been acquired to be
exhibited in the Cultural Center; it is put forward as “We
are carrying out works in Harar, Addis Ababa and Mekele.
We have started to operate schools, cultural and language
centres in accordance with the instructions of the President.
The Sharif Museum in Harar has been operating under the
Ministry of Culture for many years. Through the efforts of
the museum’s owner, Abdullah Ali Sharif, a large number of inscriptions, the Qur’an and an archive dating back
centuries have been collected and kept here. Many of the
artefacts here have been digitized. Some artefacts, inscriptions, and copies of the Holy Qur’an from Sharif Harar City
Museum will be exposed in the Culture Center of Turkish
Maarif Foundation, recently restored by TIKA from an old
Ottoman Consulate. We will ensure both the preservation
of these works and the transmission of them to future generations.”

Maarif Haber | Maarif News
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Harar Kenti
Etiyopya’nın doğusundaki tarihi kent, Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından
Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. 10. yüzyılın
sonlarına doğru İslamiyetle tanışan Harar bölgesinde
13. yüzyılda Evfat Emirliği adında ilk Müslüman devlet
kuruldu.
Sık sık Habeş melikleriyle savaşan Harar emirleri 16.
yüzyılda Osmanlı devletinden askeri yardım almaya
başladı. 1875 yılında Mısır Hidivi İsmail Paşa ve ordusu
bölgeye girerek ilk Osmanlı hakimiyetini kurdu.
Harar’da 10 yıl kalan Osmanlılar, 20 Mayıs 1885’te Emir
Muhammed’in oğlu Abdullah Ali Abdüşşekur’u Harar
emiri tayin edip ellerindeki silahları ve bazı görevlileri ona
devrederek geri çekildi.
Harar’daki asırlık konsolosluk, Osmanlı Devleti ile
Habeşistan (Etiyopya) arasındaki ilk daimi siyasi ilişkiler
kurulduktan sonra açılmıştı.

EN

ETiYOPYA MAARiF OKULLARI’NDAN
“ULUSAL AĞAÇLANDIRMA KAMPANYASI”NA DESTEK

Support for “National Afforestation Campaign”
from Ethiopian Maarif Schools
TR

Harrar City
The historic city in eastern Ethiopia is listed as a World Cultural Heritage Site by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). In the Harar
region, which met Islam towards the end of the 10th century, the first Muslim state called the Emirate of Evfat was
established in the 13th century.
The emirates of Harar, who often fought the Abyssinian
kings in the 16th century, began to receive military aid from
the Ottoman state. In 1875, Egyptian Hidivi Ismail Pasha
and his army entered the region and established the first Ottoman rule.
The Ottomans, who remained in Harar for 10 years, withdrew on May 20, 1885, appointing Emir Muhammad’s son
Abdullah Ali Abdushshekur as Emir of Harar and handing
over the weapons and some of the officers in their hands to
him.
The century-old consulate in Harar was opened after the
first permanent political relations between the Ottoman
state and Abyssinia (Ethiopia) were established.

E

tiyopya Maarif Okulları, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali‘nin ilan ettiği “Ulusal Ağaçlandırma Kampanyası”na ekimi gerçekleştirilen bin fidanla destek oldu.
Harar Eyalet Başkanlığı tarafından şehirdeki merkez okul
olarak seçilen International Maarif Schools of Ethiopia, tüm
eyaletleri ağaçlandırma yarışına sürükleyen kampanyaya
“1000 Fidan Da Biz Dikiyoruz” sloganıyla katıldı.
Eyalet yetkililerinin okulu ziyaret etmeleriyle başlayan fidan
dikimlerine, okul yönetimi ve çalışanlarının okul bahçesinde seçilen alanlara çeşitli meyve ağaçları ekimiyle devam
edildi.

EN

E

thiopian Maarif Schools supported the “National Afforestation Campaign” announced by Ethiopian Prime
Minister Abiy Ahmed Ali with a thousand saplings planted.
International Maarif Schools of Ethiopia, selected as the Central School in the city by the Harar State Presidency, participated in the campaign that led all states to the reforestation
race with the slogan “We Too Plant 1000 Saplings”.
Sapling plantings, which began with state officials visiting
the school, continued with the school administration and
its employees planting various fruit trees in selected areas in
the school yard.
9|
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EMiNE ERDOĞAN’DAN,
MAARiF OKULLARI’NA ZiYARET
Visit from the First Lady Emine Erdoğan
EN
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umhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine
Erdoğan, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da bulunan Türkiye Maarif Vakfı Okulları’nı ziyaret etti.

T

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı’na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Saraybosna’da
bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
ziyaretine refakat eden Emine Erdoğan ve beraberindeki
Bosna Hersek Devlet Konseyi Başkanı’nın eşi Vildana Caferoviç Saraybosna’da faaliyet gösteren Maarif Okullarını
ziyaret ettiler.

On the occasion of the Southeast European Cooperation
Process (SEECP) Summit, the President of Turkey Recep
Tayyip Erdoğan was in Sarajevo to attend the program and
get some official contacts. Accompanying him, the First
Lady Emine Erdoğan took the opportunity to meet with the
President of the State Council of Bosnia and Herzegovina,
Vildana Caferovic and visit Maarif Schools.

Okulda kendilerini karşılayan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı
Prof. Dr. Birol Akgün, vakfın ülkedeki çalışmaları hakkında
bilgi verdi.

The President of Turkish Maarif Foundation, Prof. Dr.
Birol Akgun, welcomed the First Lady and gave her information about the activities of the Foundation within
the country.

Daha sonra heyet, okulda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya
gelerek fotoğraf çekip sohbet ettiler.

Later, the delegation met with the teachers and students,
and took a picture as a souvenir.

Erdoğan, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Saraybosna’da Bosna Hersek Devlet Konseyi Başkanı’nın eşi Vildana
Caferoviç ile Türkiye’nin gururu Maarif Okulları’nı ziyaret
ettik ve faaliyetleri hakkında bilgi aldık. Ayrıca el sanatları
merkezinde Boşnak kardeşlerimizin el emeği ürünleri görmekten memnuniyet duydum” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan shared on her Twitter account, “We visited in Sarajevo, with the President of the State Council of Bosnia and
Herzegovina, Vildana Caferovic, Maarif Schools that are the
pride of Turkey, and got informed about their activities. I
was also pleased to visit the handcraft center and see the
products of our Bosnian sisters.”

Türkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN
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he First Lady Emine Erdoğan, wife of the President of
Turkey, Recep Tayyip Erdoğan, paid a visit to Maarif
Schools in Sarajevo, capital of Bosna-Herzegovina.
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“FUAT SEZGiN HOCAYI AN(LA)MAK” PANELi,
TÜRKiYE MAARiF VAKFI GENEL MERKEZi’NDE YAPILDI
“Understanding and Remembering Professor Fuat Sezgin”
TR

EN

T

ürkiye Maarif Vakfı Genel Merkezi’nde “Fuat Sezgin Hocayı Hatırlamak” konulu panel düzenlendi.

Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ahmet Emre
Bilgili’nin moderatörlüğünü üstlendiği “Fuat Sezgin Hocayı
Hatırlamak” konulu panel, Prof. Dr. Hüseyin Hansu, Ankara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali
Dere, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk-İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Kaya ve Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol
Akgün’ün katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Programın açılış konuşmasını yapan Prof.
Dr. Akgün, “Türkiye Maarif Vakfı olarak
Türkiye’nin uluslararası alanda yetiştirmiş olduğu en önemli ilim adamlarından
biri olan Fuat Sezgin’i okumak ve anlamak, bizim bir yükümlülüğümüzdür”
ifadelerini kullandı.

A

panel on “Understanding and Remembering Professor
Fuat Sezgin” was organized at the Headquarter of Turkish Maarif Foundation.
Prof. Dr. Huseyin Hansu, Istanbul University Faculty of
Theology, Prof. Dr. Ali Dere, Ankara University Faculty
of Theology, Prof. Dr. Cuneyt Kaya, Istanbul University
Faculty of Letters Department of Philosophy and History
of Turkish-Islamic Thought and Prof. Dr. Birol Akgun,
Turkish Maarif Foundation President attended the panel
moderated by TMF Board of Trustees Member Prof. Dr.
Ahmet Bilgili.

“Sezgin, dünyaya zengin bir
miras bıraktı”
“Sezgin has left a valuable
heritage to the world”

At his opening speech, Prof. Dr. Akgun
specified, “As Turkish Maarif Foundation, it is our duty to remember and understand Prof. Dr. Fuat Sezgin, one of the
most important scholars that the Republic of Turkey raised in the international
field.”

Prof. Dr. Dere panelde yaptığı konuşmada, Fuat Sezgin’in
sadece Türkiye’ye ve İslam dünyasına değil, dünyaya zengin bir miras bıraktığını ifade etti. Sezgin’in öğrencilik hayatından itibaren Türkiye’nin yükseköğrenim ve araştırma
konularındaki tarihinin de canlı bir şahidi olduğunu, sadece
alanıyla ilgili somut çalışma ve eserler ortaya koymadığına
işaret eden Dere, şöyle devam etti: “Kendi insanım dediği İslam coğrafyasının bireylerine, onların dünya medeniyetinin
neresinde olduklarını anlatan, bu medeniyete ne gibi katkılar sağladıklarını gösteren ve bununla bir öz güveni yeniden
kazanmalarını temin etmeye çalışan bir boyutu vardı. O yönüyle Fuat Sezgin hocamız yalnızca dünya çapında bilinen,
Türkiye’nin gururu verimli bir ilim insanı değil, aynı zamanda bu coğrafyaya yeniden bir dinamizm vermek ve harekete
geçirmek isteyen, onun tarihteki değerini ve kıymetini anlatmak isteyen ve bu konuda dünya genelindeki bir takım
yanlış anlaşılmaları düzeltme çabasında olmuştur.”

Prof. Dr. Dere explained that Prof. Dr. Fuat Sezgin has left
an important heritage not only for Turkey and the Muslim
population but also for the entire World. Besides being a
witness of Turkey’s high education and research programs
since his student life, Sezgin has given more than the works
related to his field. Dere added, “He worked to ensure to the
people of Islamic World, which he used to call my people,
their self-confidence by explaining them their place among
the World civilization and their important contributions to
it. Prof. Dr. Fuat Sezgin, known worldwide as the scientist
and the pride of Turkey, wanted to re-dynamize and mobilize this geography, to explain its historical value and to
rectify some misunderstandings about this issue on the international arena.”

Prof. Dr. Kaya ise Sezgin’in bilim tarihine katkılarıyla eserlerinin anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

As for Prof. Dr. Kaya, he made a speech about the meaning
and importance of Sezgin’s works and contributions to the
history of science.
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“7. ÜLKE DiREKTÖRLERi
iSTiŞARE TOPLANTISI”
GERÇEKLEŞTiRiLDi
TR

T

ürkiye Maarif Vakfı Genel Merkezi’nde 4 gün boyunca devam eden
“7. Ülke Direktörleri İstişare Toplantısı”,
Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’ün
açılış konuşmalarıyla başladı.
İlki Temmuz 2017’de dünyanın dört
bir yanındaki vakıf direktörleriyle
gerçekleştirilen Ülke Direktörleri İstişare Toplantısı’nın yedincisi, Vakıf
Genel Merkezi’nde icra edildi. Vakıf
Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’ün
açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıya, Mütevelli Heyeti Üyeleri,
Yönetim Kurulu Üyeleri ve vakıf personeli katıldı.
Vakfın Haziran 2016’dan bugüne geçen
3 yıllık süre zarfında bir taraftan kurumsallaşma sürecinde ihtiyaç duyulan
fizikî, beşerî ve hukukî altyapısını
tamamlarken; diğer taraftan 6721 sayılı
kuruluş kanunuyla kendisine tevdi
edilen Türkiye adına yurt dışında eğitim-öğretim kurumları açmak, devralmak ve işletmek görevlerini hakkıyla
ifa etmeye çalıştığına dikkat çeken Prof.
Dr. Akgün, şöyle konuştu:

Türkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN
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“Türkiye Maarif Vakfı,
Türkiye’nin eğitim alanında
dünyaya açılan penceresidir.
Türkiye Maarif Vakfı küresel
bir eğitim ağı haline gelmiştir.”
“Geldiğimiz noktada, 100 ülkeyle resmî
temas sağlanmış, 66 ülkeye direktör
atanarak faaliyetlere başlanmış, 41
ülkede 307 eğitim kurumu ve 41 yurt
binası, altı bine yakın idareci, eğitici ve
destek personel kadrosu ile 33.000’i
aşkın öğrenciye eğitim-öğretim, barınma ve burs hizmeti verilmektedir. Ayrıca, 39 ülkede gerek FETÖ iltisaklı
okulların devralınması gerekse yeni
eğitim kurumlarının açılması için protokoller imzalandığını, bazı ülkelerde
devir teslim süreçlerinin devam ettiğini
de belirtmek isterim. Bu çalışmalarıyla
Türkiye Maarif Vakfı küresel bir eğitim
ağı haline gelmiştir.”
Maarif Okulları’nın eğitimde yakaladığı başarı grafiğini, ulusal ve uluslararası sınavlardaki başarılar, sanatsal ve

sportif organizasyonlar, olimpiyatlar ve
proje alanlarında elde ettiği derecelerle
taçlandırdığını ve bulunduğu ülkelerin
eğitim ve öğretim kalitesini artırdığını
belirten Akgün, Maarif Okulları öğrencilerinin aldığı başarılara dikkat çekerek, “Horasan ikliminde olgunlaşan
Yesevi ruhunun mayaladığı Anadolu irfan geleneği üzerine kurulan Vakfımız,
3 yılda kazandığı uluslararası tecrübesiyle birlikte 2019-2020 eğitim-öğretim
yılında genişlemeye ve açılımlara devam
edecektir” dedi.
Türkiye Maarif Vakfı’nın eğitim kalitesiyle uluslararası alanda markalaşmasının
önemine vurgu yapan Akgün, “Eğitimde uluslararası bir marka olunması
stratejisi, ülkemizin 2023 Vizyonu
çerçevesinde, yeni açıklanan 11. Kalkınma Planı’nda ısrarla zikredilen ‘eğitimin uluslararasılaşmasının’ en önemli
ayağını oluşturmaktadır. Türkiye Maarif
Vakfı, Türkiye’nin eğitim alanında dünyaya açılan penceresidir ve ülkemizin
kültür ve medeniyet birikimini dünya
kültürleriyle buluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.
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7TH TMF CONSULTATION MEETING

FOR COUNTRY DIRECTORS
EN

T

he 4-day-long 7th TMF Consultation Meeting for Country Directors began with the speech of the
President Prof. Dr. Birol Akgun at the
Headquarter of Turkish Maarif Foundation.
Started in 2017 and gathering the
Country Directors of the Turkish Maarif
Foundation from all around the World,
the 7th session was held at the Headquarter of the Foundation. Members
from the Board of Trustees, the Board of
Directors and the staff took part in the
meetings.
Fulfilling its needs in terms of infrastructure, human resources and law
for the institutionalization process during the 3-year period since June 2016,
the Foundation has tried to carry out at
its utmost its duties of opening, taking
over and managing schools, as specified
in the Foundation Law 6721.

Prof. Dr. Akgun declared, “Today we
can confirm that we established official contacts with a hundred countries
and assigned 66 directors. We provide
education with 6 thousand teachers,
managers and supporting staff members to more than 33 thousand students
through our 307 educational institutions in 41 countries. We offer scholarships, as well as housing services thanks
to our 41 dormitories. I would like to
specify that protocols were signed for either taking over FETO affiliated schools
or opening new ones in 39 countries
and that some school transfers are still
under process. With all these works,
we can say that Turkish Maarif Foundation is becoming a global educational
network.”
Prof. Dr. Akgun drew attention on the fact
that the successes of Maarif Schools were
achieved thanks to the success reached
in national and international examina-

tions, to the artistic and sport organizations, to the Olympiads and to the high
rank reached in different projects, as well
as, to the improvement of the education
level of the country where Maarif Schools
are present. He added, “Our Foundation,
based on the Anatolian lore tradition,
which has been fermented by the Yesevi
spirit that matured in the Horasan climate,
will continue to grow and attain success
during the 2019-2020 academic year
thanks to the international experience
gained in 3 years.”
Prof. Dr. Akgun added, “Becoming a
brand constitutes the most important
pillar of the internationalization of education as it is stipulated in in the newly
announced 11th Development Plan
within the framework of Turkey’s 2023
Vision. Turkish Maarif Foundation is
the doorway to the World in this field
and mixes the culture of our country
with the ones of the World.”
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MAARiF ÖĞRENCiLERiNDEN
ZANZiBAR MECLiS BAŞKANI’NA ZiYARET

SUDAN MAARiF OKULLARI’NDA

ÜÇÜNCÜ EĞiTiM DÖNEMi
Third term in
Maarif Schools of Sudan
TR

T

ürkiye Maarif Vakfı Sudan Hartum Okulları’nda üçüncü eğitim
öğretim dönemi, düzenlenen törenle
başladı.
Başkent Hartum’daki Maarif Okulları
bahçesinde milli marşların okunmasının ardından lise ve üniversiteye giriş
sınavlarında derece alan öğrencilere
hediye verildi.
Etkinlikte konuşan Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu,
Sudan’daki Maarif Okullarının anaokulundan liseye kadar yakaladığı başarılardan övgüyle söz ederek, mezun
olacakların Türkiye ile Sudan arasındaki kardeşlik köprülerini daha da
güçlendireceğini ifade etti.

EN

T

he 3rd academic term has started
in Maarif Schools of Khartoum in
Sudan with a ceremony.
After reciting the national anthems in
the garden of the school, students who
passed the high school and university
entrance exams received their gifts.
Taking the floor during the program,
Turkey’s Ambassador to Khartoum
Irfan Neziroğlu praised Maarif Schools
collecting successes from Kindergarten
to High School in Sudan and shared
his belief according to which the future graduates would strengthen more
the brotherhood bonds between both
countries.
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Visit from Maarif students to the President of Zanzibar Assembly
TR

T

anzanya’daki Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler,
Zanzibar Parlamentosu’nu ziyaret ederek Meclis Başkanı ve milletvekilleriyle görüştüler. Zanzibar 15 Temmuz Şehitler Külliyesi Hacı Ayşe Var Okulu öğrencileri,
Zanzibar Devleti Parlamento Binası’na giderek, Meclis Başkanı ve milletvekilleri ile bir
araya geldiler. Ziyarette Vakıf yetkilileri, okul faaliyetleri hakkında Meclis Başkanı Juma’ya ve milletvekillerine bilgi verdiler. Bütün öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen
görüşme, Meclis Başkanı Mgeni Hassan Juma tarafından memnuniyetle karşılandı.
Juma, öğrenciler ve öğretmenlere teşekkür ederek parlamento çalışmaları hakkında
bilgi verdi. Öğrenci ziyaretlerini önemsediklerini aktaran Juma, Türkiye Maarif Vakfı’nın Zanzibar’da gerçekleştirdiği faaliyetlerin, Türkiye’nin ülkelerine verdiği değeri
gösterdiğine ve Türkiye ile ilişkilerine önemli ölçüde katkı sağladığına vurgu yaptı.
Milletvekilleri ile buluşan öğrenciler, parlamento binasına yaptıkları gezinin ardından ayrıldılar.
EN

T

he Turkish Maarif Foundation’s students in Tanzania paid a visit to the Parlia- ment and met with the President of the Assembly, Mgeni Hassan Juma, as
well as his deputies. During the visit, Turkish Maarif Foundation officials informed
Juma and the deputies on the activities of the school. Juma welcomed the visit and
thanked the students and their teachers. Then he gave them information on the
work of the Parliament. Speaking about the importance Parliament gives to student’s visits, he also highlighted the fact that “the activities carried out by the Turkish
Maarif Foundation in the country show the importance Turkey gives to Zanzibar,
significantly contributing to the relations between the two countries.”

ZANZiBAR MAARiF

OKULLARI’NDA

YANGIN EĞiTiMi

Fire Extinguisher Training in
Maarif Schools of Zanzibar
TR

T

anzanya’daki Zanzibar Hacı Ayşe
Var Maarif Okulunda yangın ve
ilk yardım konulu eğitim düzenlendi.
Öğrencilere teorik bilgilerin yanında
pratiğin de kazandırıldığı eğitim; bütün
öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımız
tarafından ilgiyle takip edildi. Ülkede
yapılan ulusal sınav NECTA’da, ilk
yardım eğitimi ile ilgili de sorular sorulması nedeniyle seminer büyük önem
arz ediyor.

EN

T

urkish Maarif Foundation conducted a first aid and fire extinguisher
training in Hacı Ayşe Var School of
Zanzibar. The training, which included practical skills acquisition alongside theoretical knowledge, has been
followed with great interest by all the
students, teachers and school personnel. The seminar is of great importance
especially as there are questions about
first aid in the national exam, NECTA.
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TÜRKiYE MAARiF VAKFI
GANA’DA YENi KREŞ VE ANAOKULU AÇACAK
Turkish Maarif Foundation Will Open
a New Nursery and Kindergarten in Ghana

TR

G

EN

ana’da Maarif Okulları bünyesinde
faaliyete geçecek olan kreş ve anaokulunun tanıtımı yapıldı. Türkiye’nin
Akra Büyükelçisi Dr. Özlem Ergün
Ulueren, eski Finans Bakanı, Akra Büyükşehir Belediye Başkanı Adjei Sowah
Muhammad, West Ayawaso Belediye
Başkanı, Airport Area Emniyet Amiri,
Ghana Education Service Basic Education ve Preschool Education koordinatörleri, Social Wellfare yöneticileri, Gazeteciler ve 100 kadar Türk ve Gana’lı
davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi.

M

aarif Schools of Ghana have realised the promotion of the nursery
and kindergarten that will open soon.
The Turkish Ambassador to Ghana,
Dr. Özlem Ergün Ulueren, the former
Finance Minister, the Mayor of Accra,
Adjei Sowah Muhammad, the Mayor of
West Ayawaso, the Chief of Police of Airport Area, the Coordinators of Basic and
Preschool Education of Ghana Education Service and the Executives of “Social
Welfare” attended the reception. Journalists and about 100 Turkish and Ghanaian
guests also took part in the programme.

MAARiF’TEN GÜNEY AFRiKA CUMHURiYETi
DEVLET BAŞKANI RAMAPHOSA’YA ZiYARET
Visit from Turkish Maarif Foundation
to South Africa President Ramaphosa
TR

T

ürkiye Maarif Vakfı Güney Afrika Cumhuriyeti Direktörlüğü heyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyrill Ramaphosa tarafından kabul edildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde gerçekleşen görüşmede yetkililer, Türkiye Maarif Vakfı’nın Güney Afrika’da yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi
verdi.
Türkiye ile Güney Afrika’nın özellikle dış politikada bir çok ortak yönlerinin olduğunu ifade eden Devlet Başkanı Ramaphoza, Türkiye Maarif Vakfı’nı ve Güney
Afrika’da yaptığı çalışmaları takip ettiğini ifade etti.
EN

T

he delegation from Turkish Maarif Foundation South Africa Representative was received by the President Cyrill Ramaphosa.

Coinciding with the commemoration of the treacherous coup attempt of
July 15, the delegation reminded the foundation’s activities in the country.

KAMERUN’DA
MAARiF OKULLARI’NDAN

FORMA SÜRPRiZi
Soccer Jersey Surprise in
Maarif Schools of Cameroon
TR

K

amerun’da kimsesiz çocuklar tarafından kurulan kadın futbol takımı
oyuncusuna, Arda Turan tarafından
Türkiye Maarif Vakfı yetkilileri vasıtasıyla 3 imzalı forması hediye edildi.
Kamerun Direktörlüğü yetkilileri bir televizyon kanalında Türkiye forması giyen kız çocuğunu görmesiyle başlayan
hikaye, Arda Turan’ın takım başkanı,
antrenörü ve oyuncuya gönderdiği 3
imzalı forma ile sonuçlandı. Vakfımız
bölge koordinatörlüğüne gönderilen
formalar, sahiplerine teslim edildi.

EN

A

rda Turan offered, through the
Turkish Maarif Foundation, 3 autographed jerseys to the women soccer
team created by homeless children in
Cameroon. The story began when officials of the Cameroon Directorate saw
on television a girl wearing a shirt of
the Turkish national team. Turan and
Seras ended up offering the jerseys to
the team captain, coach, and a player.
The shirts’ new owners were thrilled to
receive them.

Stating there were many common stances between Turkey and South Africa in
terms of foreign policy, the President Ramaphosa highlighted that he was following
closely the foundation’s works in the country.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN
LiDERLERE MAARiF VAKFI iLE iŞBiRLiĞi ÇAĞRISI

Call from the President Erdoğan to cooperate with Turkish Maarif Foundation

TR

EN

T

ürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

T

G20 Liderler Zirvesi’nin 14’üncüsünü Japonya’nın ev sahipliğinde tamamladıklarını belirten Erdoğan, Japon makamlarına ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Stating that they had completed the 14th Session of G20 Leaders’ Summit hosted by Japan, Erdoğan expressed his gratitude
towards the Japanese authorities for their hospitality.

Zirve boyunca liderlerle yaptığı görüşmelerde FETÖ konusunun da ele alındığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Liderlerin hepsiyle FETÖ meselesini görüştük. Ülkelerinde
FETÖ konusunda Maarif Vakfı’mızla, kendi milli eğitim bakanlıklarının müşterek bir çalışma yapmasını, bu terör örgütünden kendi ülkelerini de korumalarını özellikle istedim”
değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan specified that during the whole Summit, he dealt
with the FETO issue when he met with his counterparts and
added, “We discussed the FETO issue with all the leaders.
I specifically asked the relevant Ministries of Education to
work together with the Turkish Maarif Foundation in their
countries on FETO and to protect their own countries from
this terrorist organization.”

NEW YORK TiRAN ÜNiVERSiTESi’NDE
DEViR TESLiM TÖRENi

Ceremony of handover in
New York Tirana University
TR

A

rnavutluk’taki tek uluslararası üniversite olan Türkiye Maarif Vakfı’na
ait New York Tiran Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fatos Tarifa için devir teslim
töreni düzenlendi.
Üniversitede 4 yıl görev yapan Prof. Dr.
Tarifa, rektörlük makamında düzenlenen
törenle görevini Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu’na devretti.
Türkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN
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urkish President Recep Tayyip Erdoğan held a press
conference at INTEX Osaka Exhibition Center on the
occasion of G20 Leaders Summit.

Törende konuşma yapan Arnavutluk
Direktörlüğü yetkilileri Tarifa’ya yaptığı
hizmetlerden dolayı teşekkür ederken,
yeni göreve başlayan Kocayusufoğlu’na
da başarılar diledi. Prof. Dr. Fatos Tarifa’nın Arnavutluk’ta yüksek öğretime
sosyoloji disiplinini tanıtmak için gerçekleştirdiği çalışmalarla hatırlanacağını
ifade eden yetkililer; “Türkiye Maarif
Vakfı’na ait New York Tiran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatos Tarifa’nın 4
yıllık görevi bugün itibariyle sona erdi.
Arnavutluk’taki sosyoloji çalışmalarının
kurucusu ve ülkenin önde gelen sosyal
bilimcilerinden biri olarak kabul edilen
Tarifa, Arnavutluk akademisinin de
önemli bir ismidir. Geçen 4 yılda üniversitemize sunduğu katkılardan dolayı
kendilerine teşekkür ediyor, akademik
hayatında başarılar diliyoruz” diye konuştu.
EN

T

he Rector of New York Tirana University, Prof. Dr. Fatos Tarifa, organized a
ceremony for handing over the only one
international school of Albania, belonging
to Turkish Maarif Foundation.

Prof. Dr. Tarifa, who has worked for 4
years at the university, handed over his
duties at the Rectorate to Prof. Dr. Ismail Kocayusufoğlu.
Taking the floor at the ceremony,
Turkish Maarif Foundation Albania
Representatives expressed his gratitude
towards Prof. Dr. Tarifa for the works
achieved and wished all the successes
to the newly assigned Prof. Dr. Kocayusufoğlu.
Officials stated that Prof. Dr. Fatos Tarifa would be remembered for her work
to introduce the discipline of sociology
to higher education in Albania and added, “New York Tirana University Rector
Dr. Fatos Tarifa’s 4-year mandate has
ended as of today. Tarifa, who is regarded as one of the founders of sociology
studies in Albania and one of the leading social scientists of the country, is
also an important name of the Albanian
Academy. We would like to thank him
for their contributions to our university
and wish him success in his future endeavors.”

Maarif Haber | Maarif News

XI. BÜYÜKELÇiLER KONFERANSI’NDA
TÜRKiYE MAARiF VAKFI FAALiYETLERi ANLATILDI
Turkish Maarif Foundation Activities reported at the
11th Ambassadors Conference
TR
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XI.

Büyükelçiler Konferansı Ankara programının 4. gününde Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol
Akgün, büyükelçilere hitap etti.

T

Dışişleri Bakanlığı tarafından yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli tüm büyükelçilerimizin katılımıyla 2008
yılından bu yana düzenlenmekte olan Büyükelçiler Konferansı’nın on birincisi, bu yıl 3-9 Ağustos 2019 tarihlerinde
Ankara ve Samsun’da gerçekleştirildi.

The Eleventh Session of the Ambassadors Conference,
which used to be organized by the Ministry of Foreign
Affairs since 2008 with the participation of all our ambassadors working inside and outside the country, was held
August 3rd through 9th 2019 in Ankara and Samsun.

“Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi” temasıyla düzenlenen
konferansta, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran
moderatörlüğünde Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr.
Birol Akgün, Vakfın kuruluşundan bugüne eğitim faaliyetlerini anlattı.

TMF President Prof. Dr. Birol Akgun reported the foundation’s activities since its creation until nowadays at the conference moderated by the Deputy Foreign Minister Yavuz
Selim Kiran under the theme “A Strong Diplomacy on the
Desk and on the Ground”.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, selamlama
konuşmasının ardından “Kuruluşundan bugüne geçen üç
yılda Türkiye Maarif Vakfı son derece önemli bir küresel görünürlük kazanarak, dünyaya eğitim ihracatı yapan yüz akı
kuruluşumuz haline geldi” dedi.

After his greeting speech, the Deputy Foreign Minister Yavuz Selim Kiran declared, “For the last 3 years since its creation, Turkish Maarif Foundation has gained recognition in
the international arena and become our pride in order to
export education worldwide.”

Türkiye Maarif Vakfı’nın vizyon, misyon, değerler ve çalışma
alanlarına dikkat çeken Akgün ise, Vakfın 3 yılda, 41 ülkede,
307 kurum ile eğitim faaliyeti gösterdiğini belirtti.

Explaining the vision, the mission, the values and achievements of Turkish Maarif Foundation, Prof. Dr. Birol Akgun
stated that the foundation had expanded in 41 countries
with 307 educational institutions only in 3 years.

Akgün, “Vakfımız 2023’e doğru giderken; kurum kültürü
ve kalitesinin geliştirilmesi, finansal yeterliliğin sağlanması,
mevcut insan kaynağının kurumun ihtiyaçları doğrultusunda güçlendirilmesi ve eğitimde çığır açan uluslararası bir
marka olunması stratejilerini benimseyerek çalışmalarını bu
çerçevede sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

Akgun specified, “While our Foundation is on road to 2023,
we will adopt strategies to improve corporate culture and quality, ensure financial adequacy, strengthen the existing human
resources in line with the needs of our Foundation and become
a groundbreaking international brand in the field of education.”

Vakfın yakın dönem planlarında; ülkemizin küresel bağlamda stratejik ortakları olan ülkeler ile Türk nüfusunun yoğun
ve Türkiye’nin tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğu bölgelerde okul, etüt merkezi ve yurt faaliyetlerine öncelik verileceği belirtildi.

It has also been indicated that the establishment of new schools,
studies centers and dormitories would have the priority in the
nearest plans of the Foundation in the countries possessing a
strategic partnership in the global context with Turkey, in the
regions having historical and cultural bounds with Turkey and
where there is a large number of Turkish ex-pats.

Akgün, “Yurt içinde ve yurt dışında Türkiye Maarif Vakfı
faaliyetlerine her zaman destek olan Dışişleri Bakanımıza,
Dışişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı’na ve Büyükelçilerimize
teşekkür ederiz” diyerek sözlerine son verdi.

Akgun ended by expressing his gratitude towards the Foreign Affairs Minister, the central organization and the ambassadors who had always supported Turkish Maarif Foundation in its activities both domestically and abroad.

urkish Maarif Foundation President, Prof. Dr. Birol Akgun addressed to the ambassadors on the 4th day of the
11th Ambassadors Conference in Ankara.
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MAARiF OKULLARI BOSNA HERSEKLiLER iÇiN

CAZiBE MERKEZi HALiNE GELDi
Maarif Schools Became a Point of Interest for
People of Bosnia and Herzegovina

TR

EN

T

ürkiye Maarif Vakfı’nın Bosna Hersek’teki okulunu ziyaret eden Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun
Koç, okulun hem nitelik hem nicelik bakımından örnek olduğunu ve Bosna Hersekliler açısından cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti.

H

Yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla Saraybosna
Maarif Okulu’nu ziyaret eden Koç’a, eşi Pınar Koç ile Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Vasi Ete
eşlik etti.

Visiting the Sarajevo Maarif School for the beginning of the
new academic year, Koç was accompanied by his wife, Pınar
Koç, and Vasi Ete, the Educational Advisor at the Turkish
Embassy in Sarajevo.

Eğitim-öğretim dönemine geçen sene başlayan okulun yöneticilerinden bilgi alarak öğrencilerle sohbet eden Koç, burada
yaptığı açıklamada, okulun, kısa sürede hızlı ve dinamik bir
başarı elde ettiğini söyledi.

Koç received information from the administrators of the
school which started accepting students last year and exchanged with students, stated that the school achieved a
quick and dynamic success in a short time.

Maarif Okulu’nun başarılarının kendilerini onurlandırdığını
ifade eden Koç, “Okulun hem nitelik hem nicelik bakımından örnek olduğunu, Bosna Hersekliler açısından da cazibe
merkezi haline gelen bir eğitim merkezi olduğunu gördük”
diye konuştu.

Koç said that achievements of the Maarif School makes them
feel honoured and added “The school serves as a model in
terms of both quantity and quality and that we observed
that it became a point of interest for the people of Bosnia
and Herzegovina.”

Türkiye’nin, diğer coğrafyalarda olduğu gibi Balkanlar’da ve
Bosna Hersek’te de eğitim-öğretimin doğru ellerde olması
gerektiğini, herhangi bir amaçla ya da başka bir düşünceyle yapılmayacağını, gelecek nesillerin sağlam ellerde olması
gerektiğini ve bu ihtiyacı karşılayacak okullar ve eğitim yuvalarının oluşturulması gerektiğini ortaya koyduğunu belirten
Büyükelçi Koç, şunları kaydetti:

Ambassador Koç stated that the Turkish educational approach
should be on the right hands in the Balkans and Bosnia and
Herzegovina, as it is in other regions of the world, that it
wouldn’t be possible to achieve this with another goal in mind,
that the future generations need to be taken care of by trustworthy people, thus, it is necessary to establish schools and educational institutions to meet this need, and added that:

“Bu ihtiyacımızı Maarif Okulları’yla sahada gerçekleştiriyoruz. Bu kadar kısa zamanda yakalanan başarı, aslında bu
inancın ve bir anlamda bu doğruluğun ve içten gelen yaklaşımın eseri. Amaç tamamen eğitim olmalı. Maarif Okulları
da bunu yapıyor. Bosna Hersek’te bu önemliydi, bunun gösterilmesi gerekiyordu. Ne mutlu ki Türkiye’nin artık gururla
ortaya koyabildiği eğitim-öğretim adresleri var. Bunlardan
bir tanesi de Maarif Okulları.”

“We accomplish this need in the field with Maarif Schools.
The success achieved in such a short time is actually the
work of this belief and, in a sense, of this righteousness and
sincere approach. The goal should be purely education.
That’s what Maarif Schools do. This was important in Bosnia and Herzegovina, it needed to be shown. Fortunately,
Turkey has now educational institutions globally of which
we can be proud. Maarif Schools a key element of this.

Türkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN
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aldun Koç, the Turkish Ambassador to Sarajevo visited the
Turkish Maarif Foundation school in Bosnia and Herzegovina and declared that the school has been an exemplar to the
people of Bosnia and Herzegovina in both the number of students served and the quality of the education provided to them.

Genel Merkez Faaliyetleri | Headquarters Activities

TÜRKiYE MAARiF VAKFI
2023 STRATEJiSi iÇiN KAMPA GiRDi
Turkish Maarif Foundation
in Preseason Training for 2023 Strategies
TR

EN
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ürkiye Maarif Vakfı, 2016’daki kuruluşunun ardından
41 ülkede yürüttüğü eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmak
ve kurumsal kalite hedeflerini gerçekleştirmek için 20202023 Stratejik Plan Çalıştayı Kızılcahamam’da iki gün boyunca gerçekleştirildi.

A

fter its creation in 2016, Turkish Maarif Foundation
carried out a two-day workshop for 2020-2023 Strategic Plans in Kizilcahamam in order to promote its educational activities conducted in 41 countries and achieve the
Foundation’s goals.

Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinden oluşan ve Prof. Dr. Birol Akgün’ün başkanlığında
toplanan Vakfın yönetim organları, 2020-2023 stratejik plan
çalışmasında dört temel strateji belirledi. Buna göre; “Kurum
kültürü ve kalitenin geliştirilmesi, finansal yeterliliğin sağlanması, insan kaynağının güçlendirilmesi ve eğitimde uluslararası bir marka olunması” alt başlıkları öne çıkarıldı.

Board of Trustees, Board of Directors and Board of Supervisors members were gathered under the presidency of
Prof. Dr. Birol Akgun to determine the 4 main strategies for
2020-2023 Strategic Plans. In this regard, “Improving foundation culture and quality, ensuring financial competence,
strengthening human resources and becoming an international brand in the education field” were highlighted.

İlk üç yılında kuruluş ağırlıklı çalışmalar yürüten Türkiye
Maarif Vakfı, ülkenin dünyadaki varlık ve genel hedefleri
kapsamında önümüzdeki dört yıllık stratejik planını “Kurumsal Kalite Kültürü ve Finansal Yeterlilik” olarak belirledi. Kalite-Kapatise-Kaynak başlıkları çerçevesinde çalıştayda
“Verimlilik-Etkinlik-Sürdürülebilirlik” kriterlerine yönelik
alt başlıklar tek tek ele alındı.

While the first three years were focused on the establishment works, Turkish Maarif Foundation defined for the
next four-year strategic plan the “Foundation Quality Culture and Financial Capability” heading in the framework
of Turkey’s worldwide presence and general objectives.
“Effectiveness, Efficiency and Sustainability” criteria were
discussed under the headings “Quality, Capacity and Resources” during the workshop.

Vakıf, 6721 Sayılı Kanununun 1. Maddesi’ndeki “Yurtdışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün
ve yaygın eğitim hizmetleri verme” amacına yönelik 20172019 Stratejik Planı’ndaki gerçekleşme durumlarını ele aldı.
Geçmişin değerlendirmesiyle beraber 2023’e dönük dört
yıllık stratejik planını çıkardı. Türkiye Maarif Vakfı son üç
yılda dünyanın 100 ülkesi ile aktif temasa geçti. 2019 Temmuz ayına kadar 34 ülkede, 280 okulda 33 bin öğrencisi ile
Türkiye’nin uluslararası eğitime açılan kapısı oldu. Ayrıca
Türkçe’nin örgün eğitim kurumlarında öğretilmesi de Maarif Vakfı’nın stratejik planında önemli yer tuttu. Planda etkin
Türkçe öğretimi sağlanarak Türkçe’nin uluslararası ölçekte
tercih edilir diller arasında olmasının önemine vurgu yapıldı.
Vakfın 2023 Stratejik plan çalışmasına Mütevelli Heyeti, Yönetim ve Denetim Kurulu ile ilgili Vakıf çalışanları katıldı.

The Foundation evaluated the 2017-2019 Strategic Plans
corresponding to “providing formal and non-formal education services abroad based on the common knowledge
and values of humanity” as stipulated in the Article 1 of
Law No. 6721. New steps were thus defined for the next
4 years. During the last 3 years, Turkish Maarif Foundation contacted officially a hundred countries and became
the gateway of Turkey for international education thanks to
the 33 thousand students registered in its 280 schools in 34
countries since July 2019. In addition, teaching Turkish in
formal education institutions occupies an important place
in the strategic plan of the Foundation. Teaching Turkish
efficiently will permit to be among the favorite languages on
the international scale.
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KOSOVA
CUMHURiYETi

10 908 km2

İstanbul – Priştine uçuş frekansı
halihazırda her sabah ve akşam
1 sefer THY ile düzenlenmektedir.

Nüfus / Population:
1.739.825 (2019)
Kosova’da Priştine, Prizren, İpek, Yakova, Gilan, Vıçıtırın,
Mitroviça, Ferizovik, Kaçanik, Dragaş, İstok, Deçan, Nobırda
şehir ve köylerinde yapılan 450 yılı aşkın süredir yaklaşık
229 Osmanlı mimari eser mevcuttur. Yemen Fatihi Sinan
Paşa’nın babası Ali Bey’in 940/1533 tarihini taşıyan vakfiye
ile Prizren’de yaptırdığı 4 köprünün 1146 tarihli kaydı tapu
defterlerinde bulunmaktadır. Bunların en önemlilerinden
biri Prizren Taşköprüsü’dür. Uzunluğu 28.50 metre, genişliği ise 4.20 metredir.

Tarihi ve kültürel ortak mirası paylaştığımız Kosova,
turistik mekanlarıyla da ön plana çıkmaktadır.
Ülkede bulunan Osmanlı mirası Priştine Fatih
Camii, klasik dönemin izlerini yansıtmaktadır. Miladi 1460-1461 yıllarında yapımı tamamlanan Fatih Camii, bugün bile tüm
ihtişamıyla dimdik ayakta durmaktadır.
Ak Drin Nehri’nin kollarından biri olan
Mirüşa Deresi üzerindeki Miruşa Şelaleleri
ve mağaraları, muhitinin en önemli turistik
yerlerinden biridir. Ve, börekleriyle meşhur
Balkanlar’da mutlaka tadılması gereken
lezzetlerden biri de Kosova’ya özgü kol böreğidir.

Istanbul - Pristina flight frequency is currently around 1 trip
every morning and evening with
Turkish Airlines.
There are about 229 450-year-old Ottoman architectural monuments built in the cities and villages of Pristina, Prizren, Ipek,
Gjakova, Gjilan, Vushtririn, Mitrovica, Ferizovik, Kachanik, Dragash, Istok, Dechan, Nobirda in Kosovo. Among them, we can
count the Stone Bridge of Prizren. The record of 4 bridges
built by Ali Bey, the father of Yemen Conqueror Sinan Pasha, in Prizren with the foundation charter bearing the date of
940/1533 and dated 1146 is in the Land Registry. Its length is
28.50 meters and its width is 4.20 meters.

Kosovo, with which we share a common historical and
cultural heritage, distinguish itself with its tourist
sites. The Fatih Mosque in Pristina, dating back
the Ottoman era, bears traces of the classical
period. Constructed between 1460 and 1461,
the mosque can still be seen in all its splendor.
The Mirusha waterfalls and caves on the
Mirusha River, one of the White Drin’s
branches, are among the most important
turist sites. And one of the
delights that should
absolutely be tasted
in the Balkans, famous
for böreks, is the rolled
börek, specific to Kosovo.

İdari Başkent:
Priştine
Capital:
Pristina

Telefon Kodu:

+383
Calling Code:

Kosova’nın iklimi karasal
iklimdir. Kışları soğuk ve kar
yağışlıdır; yazları ise sıcak
ve kurak geçer.
The climate of Kosovo is continental.
Winters are cold and snowy; summers are
hot and dry.

KOSOVA İLE TÜRKİYE
SAAT FARKI

-1 SAAT
HOUR

TIME DIFFERENCE
BETWEEN TURKEY
AND KOSOVO

Kosova’daki başlıca dinler
İslam (% 96) ve Hristiyanlıktır (% 3.7)
The main religions in Kosovo are
Islam (96%) and Christianity (3.7%)
Resmi dili: Arnavutça ve Sırpça
Official languages: Albanian and Serbian

Para Birimi:
Currency:

Euro €

Bağımsızlık:
Independence:
17 Şubat / February 2008
PËRSHËNDETJE !
Kosova
nüfusunun
yaklaşık%
90’ından fazlası etnik Arnavut olduğu için, Arnavut dili Sırpça ile birlikte resmi bir
dil olarak tanınmaktadır.
As more than 90% of Kosovo’s population are Albanians, the Albanian language is recognized together
with Serbian as an official language.

T

İKA Kosova’da faaliyete başladığı
2004 yılından bu yana 100 milyon
doları aşan 700 projeyi hayata geçirmiştir. Eğitim, sağlık, altyapı, tarım ve
diğer alanlarda destek sunmuştur.
2011 yılından bu yana Yunus Emre Enstitüsü Kosova’nın İpek, Priştine ve Prizren
şehirlerinde faaliyet göstermektedir.

S

ince the beginning of its activities
in Kosovo in 2004, TIKA has implemented 700 projects that worth more
than $ 100 million and provided support in education, health, infrastructure, agriculture and other fields.
Since 2011, the Yunus Emre Institute
has been operating in the cities of Péc,
Pristina and Prizren in Kosovo.

T

ürkiye Maarif Vakfı’nın Kosova’da
anaokulundan liseye kadar eğitim
veren 738 öğrenci kapasiteli 7 okulu
bulunmaktadır.

T

urkish Maarif Foundation owms
and operates 7 schools, with a
capacity of 738 students, providing
education from kindergarten to high
school.

KOSOVA’DA
TÜRKiYE MAARiF VAKFI
Turkish Maarif Foundation in Kosovo
TR
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riştine Okulunda Anasınıfından
başlamak üzere Lise 1.sınıf düzeyine kadar eğitim verilmektedir. Mevcut
kapasitesi 350 öğrencidir. Tüm derslikler, teknolojik donanım ve altyapıya sahiptir. Tüm sınıflarda akıllı tahta
bulunmaktadır. Bilim çalışmaları için
iki laboratuvar, İngilizce ve Türkçe dil
çalışmaları için dil laboratuvarları bulunmaktadır. Okul devralındığında 68
öğrenci varken, okulların Türkiye Maarif Vakfı’na devrinin gerçekleşmesinin
ardından 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı hedefimiz olan 225 öğrenci
sayısına ulaşılmıştır.
Prizren’deki okulda 1. sınıftan 9. sınıfa
kadar eğitim kademeleri bulunmaktadır. Tüm derslikler birinci kalite malzeme, teknolojik donanım ve altyapıya
sahiptir. Tüm sınıflarda akıllı tahta vardır. Bilim çalışmaları için iki laboratuvar,
İngilizce ve Türkçe dil çalışmaları için dil
laboratuvarları, yetenek çalışmaları için
akıl oyunları ve satranç sınıfı, bilişim,
kodlama ve robotik çalışmaları için bilgisayar laboratuvarı ile bir kütüphane
faaliyet göstermektedir. Şu an 233 öğrenci mevcuttur.

EN
he Pristina School oﬀers education from kindergarten to ﬁrst
grade. The current capacity is 350
students. All classrooms have high
tech equipment and infrastructure.
All classes have SmartBoards. There
are two laboratories for science and
one for English and Turkish language
studies. Following the transfer of the
schools to TMF, we reached our target number of 225 students.

T

The school in Prizren educates children from grades 1 to 9. All classrooms have state of the art materials, technological equipment
and infrastructure. All classes have
SmartBoards. There are two science
labs, and two language labs for English and Turkish, and a computer lab
where students learn coding, robotics and informatics. In addition, they
have a library and chess room. There
are currently 233 students enrolled in
the school.

15 Temmuz Etkinlikleri | 15 July Events

AFGANİSTAN MAARiF OKULU’NDA
15 TEMMUZ DEMOKRASi VE MiLLi
BiRLiK GÜNÜ ETKiNLiĞi

TÜRKiYE MAARiF VAKFI’NDA

Commemoration of July 15 in
Maarif Schools of Afghanistan

15 July Coup Attempt Panel at the Turkish Maarif Foundation

TR

T

ürkiye Maarif Vakfı Afgan-Türk Maarif Okulları tarafından 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Etkinlik
kapsamında 15 Temmuz şehitleri için
hatim indirildi. Üst düzey yöneticilerin
katıldığı törenler, iki ülkenin istiklal
marşlarının okunmasıyla başladı. Törenlerde, 15 Temmuz’da yaşananlar ve
FETÖ’nün hain planları anlatıldı.
Darbecilere karşı direnen Türk halkının,
dünyaya örnek sergilediği kahramanlıklarının aktarıldığı törenlerde, Vakfın
Afganistan’da FETÖ’den devraldığı okullarda yapılan ve yapılacak eğitim yatırımları hakkında bilgi verildi. Öğrencilerin
şiirler okuduğu etkinliklerde, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları anlatan video gösterimi yapıldı. Törenlerin
sonunda FETÖ’cülerin darbe kalkışması
ve milletin darbeye direnişini gösteren
fotoğraf sergileri açıldı.

EN

A

ceremony commemorating July
15th Democracy and National
Union Day took place at the Maarif
Schools of Afghanistan. Prayers have
been offered for the martyrs. Senior staff
have participated to the ceremonies
which started with the national anthem
of the two countries.
The heroism and exploits of the Turkish
people who resisted to the coup attempt
were presented to the guests. Turkish
Maarif Foundation gave information
about the forthcoming educational investments. Students recited poetry. The
program culminated photo exhibition
detailing the FETO coup attempt and
the re- sistance of the brave Turkish
people.

Türkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN
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15 TEMMUZ PANELi

TR

15

Temmuz darbe girişiminin 3. yıl
dönümü vesilesiyle Türkiye Maarif
Vakfı Genel Merkezi’nde “15 Temmuz’u
Anlamak” başlığıyla bir panel düzenlendi.
Moderatörlüğünü Türkiye Maarif Vakfı
Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cahit
Bağcı’nın üstlendiği panele, Medipol
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Yayla, Marmara Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan
ve SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman katıldı.
Panelin açılışında konuşan Vakıf Başkanı
Prof. Dr. Birol Akgün, 15 Temmuz’un,
siyasi açıdan Türkiye adına çok önemli
bir dönüm noktası olduğunu belirterek,
hain darbe girişiminin ne anlama geldiğinin her geçen gün daha iyi anlaşılmaya
başlandığının altını çizdi.
Panelde ilk konuşmayı yapan Prof. Dr.
Atilla Yayla, darbe girişiminin Türkiye’nin siyasi tarihinin en mühim olaylarından biri olduğunu belirterek “15
Temmuz pek çok açıdan önem taşıyor.
Dolayısıyla tafsilatlı bir şekilde incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor. Türkiye bunu yavaş yavaş yapıyor. Ama atılması gereken daha çok adım var.” dedi.
Ardından söz alan Doç. Dr. Babacan da
15 Temmuz darbe girişimi öncesindeki süreci anlatarak, olan biteni bir işgal
hazırlığı planının en son aşaması olarak
yorumladı. Babacan, “FETÖ önce devleti, sonra da hem sermayenin, hem
akademik ve entelektüel kitlenin, hem
sivil toplumun, hem de medya dünyasının tahakkümünü ellerine geçireceklerdi.” dedi.
Prof. Dr. Muhittin Ataman da, 15 Temmuz’da yaşananların askeri darbenin
çok ötesinde bir olay olduğunu değerlendirmesinde bulundu.

EN

A

panel titled “To understand the
15 July” took place on the third
year marking the failed coup at the
headquarters of Turkish Maarif Foundation.
The Panel, moderated by Assoc. Dr.
Cahit Bağcı, Turkish Maarif Foundation Board of Trustees Member,
was attended by Prof. Dr. Atilla Yayla, Professor of Social and Politicial
Theory at Istanbul Medipol University, Assoc. Dr. Abdurrahman Babacan from Marmara University and
Prof. Dr Muhittin Ataman, Director
of Foreign Policy Studies (SETA).
Turkish Maarif Foundation President
Prof. Dr. Birol Akgun, who spoke at
the opening of the panel, noted that
“Turkey is at a very important turning
point from a political perspective” and
highlighted, “The treacherous coup
attempt objective is being more and
more understood day by day”.
The first speaker of the panel, Prof.
Dr. Atilla Yayla, noted: “Being one of
the most important events of Turkey’s
political history, ‘15 July’ is significant
for a number of reasons. Therefore, it
must be examined and assessed in detail. Turkey is doing it progressively,
however, there still remain steps to be
taken.”
Assoc. Dr. Babacan, who then took
the floor, interpreted the goings-on
as “the last step of an invasion plan.
FETO was going to seize control of,
primarily the state, and then, the capital, academics and intellectuals, civil
society and the media.”
Prof. Dr. Muhittin Ataman, for his part,
interpreted 15 July events as “an incident beyond a military coup.”

15 Temmuz Etkinlikleri | 15 July Events

SUDAN MAARiF OKULLARI’NDA
15 TEMMUZ DEMOKRASi VE MiLLi BiRLiK GÜNÜ

15 July Democracy and National Union Day in Maarif Schools of Sudan
TR

EN

udan’ın başkenti Hartum’da 15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü dolayısıyla tören yapıldı. Türkiye Maarif Vakfı Hartum Okulları’nca düzenlenen törene, Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, büyükelçilik
çalışanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türk
vatandaşları ve Sudanlı davetliler katıldı.

A

ceremony was organized for the 15 July Democracy and National Union Day in Khartoum, capital
of Sudan. The ceremony was attended by the Turkish
Ambassador to Sudan, Irfan Neziroğlu, Embassy employees, NGO representatives, Turkish citizens and Sudanese guests.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, FETÖ darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı foto muhabirlerince çekilen fotoğraflar izlenime sunuldu. Büyükelçi
Neziroğlu, burada yaptığı konuşmada, ihaneti tanımlamaya
kelimelerin yetersiz kalacağını, kendisinin de Genel Sekreter
sıfatıyla o gece bombalanan TBMM binasında bulunduğunu
belirtti.

The program included students reciting poetry and a
photo exhibition of the work of Anadolu Agency reporters taken during and after the coup attempt. Ambassador Neziroğlu said, “I don’t have the words to describe
the treason, that night. I myself was in the building of
the Grand National Assembly of Turkey in my capacity
as Secretary General.”

Vakıf Direktörlüğü yetkilileri de 15 Temmuz gecesi tüm
dünyanın bir vatanın nasıl savunulacağına şahitlik ettiğini,
halkın gücünün hain kalkışmayı önlediğini ifade ettiler.

Maarif Officials in Sudan, said: “The world witnessed
how we defended the homeland.” They added, “The
power of the people prevented the treacherous attempt.

S

ZANZiBAR MAARiF OKULLARI’NDA

15 TEMMUZ ŞEHiTLERi

DUALARLA ANILDI

15 July Martyrs
Commemorated with prayers
in Maarif Schools of Zanzibar
TR
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anzibar 15 Temmuz Şehitler Külliyesi Hacı Ayşe Var
Okulu öğrencileri, 15 Temmuz 2016 şehitleri için özel
bir program düzenledi. Programda 15 Temmuz Şehitlerini ve
15 Temmuz’u anlatan videolar gösterildi. FETÖ’yü anlatan
videoların da yayınlandığı program sonrasında bütün öğretmen ve öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

special program was organized in Hacı Ayşe Var School
in Tanzania to commemorate the 15 July 2016 martyrs
during which videos were presented about the victims of
FETO and the coup attempt. Food was A distributed after
the program.
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“TÜRKiYE MAARiF VAKFI’NIN EĞiTiM STANDARDINI

BAĞDAT’A GETiRMEK iÇiN ÇALIŞACAĞIZ”
“We will work to bring Turkish Maarif
Foundation Education Standard in Baghdad”

TR

EN

T

ürkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih
Yıldız, Türkiye Maarif Vakfına devir çalışmaları süren Zeyyune ve Mansur’daki eğitim kampüslerini ziyaret
ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız,
Bağdat’ın Zeyyune ve Mansur bölgelerindeki iki eğitim kampüsünün yeni
öğretim yılı öncesinde Türkiye Maarif
Vakfına devredilmesini beklediklerini
söyledi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldız, Erbil’deki Maarif Okullarının çok iyi
düzeyde akademik ve fiziki imkanlara
sahip olduğunu hatırlatarak, “Bugün de
Bağdat’ta ilk adımları atarak Maarif Vakfı’na devri için çalışmakta olduğumuz toplam 6 okuldan oluşan kampüsleri ziyaret
ettik. Eylül ayının sonunda başlayacak
yeni eğitim öğretim dönemi öncesine kadar sürecin tamamlanıp Maarif Okullarının her iki kampüste de eğitime başlamasını arzu ediyoruz.” dedi.
Yıldız, İngilizce eğitim verilecek okullarda Türkçe ve Arapça da öğretilerek,
uluslararası standartlarda eğitim imkanı
sunulacağını ifade etti.
Vakfın kurulmasının ana nedenlerinden
birinin FETÖ ile mücadele olduğunu
hatırlatan Yıldız, Maarif Vakfının gelecek
dönemde Irak’ın diğer vilayetlerinde de
faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.
Yıldız, gelecek nesillerin Türkiye ile iyi
ve güçlü bağlarının olmasını isteyen
tüm Iraklı velilere, Maarif Okullarına
güvenmeleri ve çocuklarını bu okullara
kaydettirmeleri çağrısında bulundu.
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urkish Ambassador to Baghdad,
Fatih Yildiz announced that they
were expected to transfer the campuses
of Zeyyune and Mansur to the Turkish
Maarif Foundation before the new academic year.
Ambassador Yildiz visited the campuses
to have more information about their activities.
Addressing journalists, Yildiz specified
that Maarif Schools in Erbil had quality
infrastructure offered excellent education,
then declared, “Today, we took the first
steps in Baghdad and visited a total of 6
six schools on two campuses that we are
working to transfer to the Turkish Maarif
Foundation. We hope that the process
will be completed swiftly, and that Maarif
Schools will begin providing education
before the end of September in the new
academic year.”
Yıldız added in every English language
school, Arabic and Turkish lessons would
be also provided in order to reach the international educational standard.
Reminding the gathering that the first reason to create the Turkish Maarif Foundation was to fight against the FETO terrorist organization, Yildiz highlighted TMF’s
goal of spreading its activities to other
provinces in Iraq in the near future.
Yildiz called all Iraqi parents, provided
that the future generations have a strong
bond with Turkey, to believe in and enroll
their children in Maarif Schools.

DiŞ DOKTORUNDAN

ÖRNEK DAVRANIŞ
A Dentist’s Exemplary Behavior
TR

T

ürkiye’den binlerce kilometre uzaktaki Tanzanya’da bulunan Türkiye
Maarif Vakfı’na bağlı Zanzibar 15 Temmuz Şehitler Külliyesi Hacı Ayşe Var
Okulu’nu gönüllü olarak ziyaret eden
Diş Eti Hastalıkları Uzmanı Diş Hekimi
Dr. Muammer Gözlü tüm öğrencilerin
diş kontrolü yaparken ayrıca diş sağlığı konusunda da seminer verdi. Konya
Dentestetik Diş Kliniği doktorlarından
Diş Eti Hastalıkları Uzmanı Diş Hekimi
Dr. Muammer Gözlü Konya’dan kendi
imkânı ile gönüllü olarak gittiği Tanzanya’da Maarif Okulu öğrencilerini yalnız
bırakmadı. Seminerin ardından Gözlü,
bütün öğrencilerimize diş fırçası ve diş
macunu hediye etti.

EN

M

uammer Gözlü, a dentist from
Konya, Turkey, voluntarily travelled thousands of kilometres to the
Maarif Schools of Zanzibar to perform
dental exams at the 15 July Martyrs
Educational Center, and at Maarif’s Hacı
Ayse Var Secondary School. Students
and faculty attended a seminar on dental health. After the program, Gözlü offered toothpaste and toothbrushes to all
the students.

İnsanın bulunduğu her köşe, her kıt’ada
En zor şartlarda dahi namüsait sahada
Bazen karlar içinde, bazen sıcak vahada
Her köşede var oldu var olacak Maarif

Somali’de hicranlı annenin bakışında biz varız
Üsküp’te Varna’nın nazlı akışında biz varız
Boşnak ninenin yazmasını takışında biz varız
İnsanlığı sarıyor, sarmalıyor Maarif

Yolumuz Hak yoludur böyledir tüm tarifler
Dünyanın her yerine kök salmakta arifler
Destanını yazacak elbet bir gün tarihler
Hoca Yesevilerden el almıştır Maarif

Afgan dağlarına barışı getireceğiz
Batı Trakya’da kavgayı bitireceğiz
Suriye’de yaşanan acıyı biz sileceğiz
Gözyaşını dindirmeye çabalıyor Maarif

Dil, din, ırk, mezhep, renk ayrımı yapmadan
Zerre miktar ve asla Hak yolundan sapmadan
Türk ülküsü, Anadolu zincirinden kopmadan
Eğitim öğretimin markasıdır Maarif

Bir, beş, on bin değil, tüm Maarif hepimiz
İlayı Kelimetullah için fedadır hep canımız
Anadan, yardan geçtik aksa da tüm kanımız
Türk mührünü dünyaya vuracaktır Maarif

Yıllarca kandırılan kardeşlerimiz için
Gurbet ellerde garip soydaşlarımız için
Hilkatte eş inançta dindaşlarımız için
Canla başla çalışıp yükseliyor Maarif

Her köşede var oldu var olacak Maarif
Hoca Yesevilerden el almıştır Maarif
Eğitim öğretimin markasıdır Maarif
Canla başla çalışıp yükseliyor Maarif
İnsanlığı sarıyor, sarmalıyor Maarif
Gözyaşını dindirmeye çabalıyor Maarif
Türk mührünü dünyaya vuracaktır Maarif

İyi insan ol kardeşim
Sevgi sunmak benim işim
Önemi yok ırkın cinsin
Bu gelecek bizim için
Maarif koşar her kıtaya
Arif lazım tüm cihana
Eğitim ateşi sönmez asla
Erenler gider bu yolda
İyi insan ol kardeşim
Saygı göster her insana
Erdemi öğret her cana
Doğruluk lazım sana bana
Maarif gelir umut olur
Her çocuğa bir renk olur
Yeşerir hayaller birer birer
Dostlukla kurulur gelecekler
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ZANZiBAR’IN EN iYi
LABORATUVARI FAALiYETE
BAŞLADI

TÜRKiYE MAARiF VAKFI iLE
ARNAVUTLUK ULUSAL TARiH MÜZESi
ARASINDA iŞ BiRLiĞi

Zanzibar’s Best Lab
Begins Operating
TR

T

anzanya’daki Zanzibar 15 Temmuz
Şehitler Külliyesi Hacı Ayşe Var Maarif Okulu, ülkenin en güzel laboratuvarından birine ev sahipliği yapıyor.
Gerek laboratuvarın fizikî şartları ve gerekse malzeme zenginliği ile ülkenin en
iyi laboratuvarı olarak gösterilen Hacı
Ayşe Var Okulu Laboratuvarı faaliyete
başladı. Öğrencilerin ve velilerinin büyük bir sevinçle karşıladıkları laboratuvar, sınavlarda da aktif olarak kullanılıyor.
Ulusal sınavların pratik soruları da içinde barındırması nedeniyle laboratuvarda ders işlemek ve sınav yapmak fark
meydana getiriyor.

EN

T

anzania Zanzibar July 15 Martyrs’
Educational Com- plex Hacı Ayşe
Var Maarif School boasts one of the best
laboratories in the country.
The lab, which is acclaimed for both
its physical conditions and wealth of
materials, welcomed students and their
parents to its opening. Maarif students
and their parents were overjoyed since
having the lab will enable the students
to do well on the practical questions on
the national chemistry exam.
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Cooperation Between the Turkish Maarif Foundation
and the Albanian National Museum of History
TR

T

ürkiye Maarif Vakfı’na bağlı New York
Tirana Üniversitesi ve Arnavutluk
Ulusal Tarih Müzesi arasında ortak projelerin hayata geçirilmesi amacıyla iş birliği
anlaşması imzalandı.
Anlaşmaya, Üniversite Rektörü Prof. Dr.
İsmail Kocayusufoğlu ve Ulusal Tarih
Müzesi Müdürü Dr. Dorian Koçi imza
attı.
Arnavutluk Ulusal Müzesi’nden yapılan açıklamada, Koçi ve Kocayusufoğlu’nun, uygulanacak projeler kapsamında Ulusal Tarih Müzesi ile New
York Tirana Üniversitesi binalarında
geçici sergiler yapılacağını ifade ettiği
vurgulandı.
Açıklamada, “Söz konusu sergiler, arşiv belgeleri, fotoğraflar, belgeseller,
film kronolojileri ve farklı nesneler
aracılığıyla Arnavut halkının önemli
tarihi kişilikleri ve olayları hakkında
genel bir çerçeve çizecek” ifadelerine
yer verildi.
Ortak projelerin iki kurum arasında tecrübe paylaşımına katkı sağlayacağı kaydedilen açıklamada, projeler kapsamında söz konusu iki kurumun yayınlar,
bilimsel konferanslar, sergiler ve diğer
faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçladığı
belirtildi.

EN

T

he Turkish Maarif Foundation, in
accord with the New York Tirana
University and the Albanian National Museum of History, has signed an
agreement for the implementation of
joint projects.
The agreement was signed by New
York Tirana University Rector Prof.
Dr. Ismail Kocayusufoğlu and Director of National History Museum, Dr.
Dorian Koçi.
In a statement made by the National Museum of Albania, Dr. Koçi and
Dr. Kocayusufoğlu specified that temporary exhibitions will be held at the
National History Museum and Tirana
University buildings.
“Through the exhibitions, archival
documents, photographs, documentaries, film chronologies, and different
objects, we will draw a general framework of the important historical personalities and events of the Albanian
people,” according to the statement.
Joint projects will contribute to the
sharing of experience between the
two institutions. Within the scope of
the projects, the two institutions aim
to publish, and host scientific conferences, exhibitions and other activities.
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TUNUS MAARiF OKULLARI’NDA
YIL SONU ETKiNLiĞi

15 TEMMUZ’UN 3. YILINDA
TÜRK-AMERiKAN iLiŞKiLERi PANELi
Turkey-U.S. Panel on the
3rd Year of the Coup Attempt
TR

S

iyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Vaşington Ofisi (SETA DC) ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen “15 Temmuz Darbe Girişimi’nden 3 Yıl Sonra Türk-Amerikan İlişkileri” paneline
katılan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün,
“15 Temmuz Darbe Girişimi’nden Bu Yana İkili İlişkiler”
başlıklı oturumda, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkileri
değerlendirdi. Vakfın FETÖ’yle olan mücadelesine de değinen Akgün, şimdiye kadar aşağı yukarı 40 ülkeyle bu okulların devri konusunda bir şekilde anlaşma imzaladıklarını
ifade ederek, “Fiili devredilen ülke sayısı 20’dir. FETÖ’nün
yurt dışındaki 767 okulunun 218’ini fiili olarak devraldık
ve işletiyoruz. ABD ve Avrupa’da toplam müdürlük bazında 465 okul, Batı dünyası dışında kalan yerlerde 302 okul
vardı. Biz 218’ini devraldık. Geri kalanının devralınması konusunda uğraşmaya devam ediyoruz” cümleleriyle yapılan
çalışmaları aktardı.

EN

P

rof. Dr. Birol Akgun, President of the Turkish Maarif
Foundation, participated to the “Turkey-U.S. Panel on
the 3rd Year of the Coup Attempt” organized by the Foundation for Political, Economic and Social Research (SETA)
of Washington DC and the Directorate of Communications
of the Republic of Turkey. Speaking on the panel titled “The
Bilateral Ties Since the July 15 Coup Attempt”, Akgun evaluated the relations between Turkey and the U.S. He mentioned the Foundation’s struggle against FETO, stating that
“protocols have been signed with 40 countries to take over
the campuses and the administration of 218 FETO linked
schools out of 767 abroad has been assumed in 20 of those
countries. “They used to run 465 schools in Europe and the
U.S., and 302 schools outside the western world. We have
taken over 218 of them, we are working for the transfer of
the rest” he said, explaining Turkish Maarif Foundation’s
goals.

TR

End of the Year Festivities
at Maarif Schools of Tunisia

T

unus Uluslararası Maarif Okulları, düzenlenen yıl sonu
etkinliği ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılını kapattı.

Tunus Bilim Merkezi İbn Haldun Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçisi Ömer
Faruk Doğan, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
Doç. Dr. Cihad Demirli ile veliler ve öğrenciler katıldı.
Doç. Dr. Demirli yaptığı konuşmada, vakfın her geçen gün
gelişen ve büyüyen bir yapıya sahip olduğunu söyledi.
Tunus Büyükelçisi Doğan ise, Tunus Uluslararası Maarif
Okulları’nın ilk açıldığı günden bugüne çok büyük aşamalar kaydettiğini ve özellikle bu yıl elde ettiği önemli başarılarla Tunus gündemindeki yerini aldığını ifade etti.
Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle
sahne performansları sunulurken, programın son bölümünde
başarılı öğrencilere hediyelerle beraber sertifikaları verildi.
EN

I

nternational Maarif Schools of Tunisia organized festivities
for the end of the 2018-2019 academic year.

Turkey’s Ambassador to Tunisia, Ömer Faruk Doğan, Turk
ish Maarif Foundation Board of Trustees Member, Assoc.
Dr. Cihad Demirli, representatives from Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA), Yunus Emre
Institute, Turkish Airlines and Anadolu Agency, as well as
students and their families attended the program held at Tunisia Sci ence Center Ibn Haldun Hall.
In his speech, Board of Trustees Member Assoc. Dr. Cihad
Demirli stated that the Turkish Maarif Foundation was developing and growing with every passing day.
The Ambassador Doğan told the assembled guests that since
their opening, International Maarif Schools of Tunisia have
recorded great progress and were in the forefront of the educational scene in the country thanks to the successes they
had achieved throughtout the year.
After the speeches, the students performed and presented
various activities. The graduates received their certificates
along with gifts at the end of the program.
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GÜNEY AFRiKA CUMHURiYETi HEYETiNDEN
TÜRKiYE MAARiF VAKFI’NA ZiYARET
Visit from a South African Delegation to Turkish Maarif Foundation
TR

EN

ir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere Türkiye’de bulunan
Güney Afrika Cumhuriyeti üst düzey yöneticilerinden oluşan heyet Türkiye Maarif Vakfı’nı ziyaret etti.

B

T

Güney Afrika Cumhuriyeti Enerji ve Mineral Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bavalile HLONGWA, Spor, Sanat ve Kültür
Bakan Yardımcısı Nocawe MAFU, Temel Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Mkgabo MHAULE, Gauteng Eyaleti Spor, Sanat
ve Kültür Bakanı Mbali HLOPHE ve ANC Genel Sekreteri Elias MAGASHULE’ninde aralarında bulunduğu heyet,
Vakfımızın genel merkezini ziyaret ederek, Başkan Prof. Dr.
Birol Akgün ile görüştüler.

Among the South African delegation were Deputy Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of
South Africa, Bavalile HLONGWA; Deputy Minister of
Sports, Arts and Culture, Nocawe MAFU; Deputy Minister of Basic Education, Mkgabo MHAULE; Gauteng
Province Sports, Arts and Culture Minister, Mbali HLOPHE; and ANC Secretary General, Elias MAGASHULE.
The President the of Turkish Maarif Foundation, Prof. Dr.
Birol Akgun, received the delegation at the Headquarter
of the Foundation.

Türkiye Maarif Vakfı’nın dünyada ve Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki faaliyetleri hakkında bilgilendirilen heyet,
Türkiye’de lisans eğitimi gören Güney Afrikalı öğrencilerle
Türkiye Maarif Vakfı aracılığıyla bir araya geldi.

aking the opportunity of their official trip to Turkey, a
South African delegation, composed of senior executives, paid a visit to the Turkish Maarif Foundation.

After being informed about the foundation’s activities in
the World and especially in South Africa, the delegation
met with South African undergraduate students enrolled
in Turkey.

TR

Z

anzibar 15 Temmuz Şehitler Külliyesi Hacı Ayşe Var Okulu’nda eğitim gece
gündüz devam ediyor. Saat 7.40’ta eğitime başlayan Hacı Ayşe Var Okulu’nda, eğitim öğretmen ve öğrencilerin özverileri ile gece 10.20’ye kadar sürüyor.
Normal eğitim sonrasında akşam programı ile devam eden okulda öğrenciler için
ek dinlenme saatleri, sportif etkinliklerin yanı sıra Matematik, Fizik, İngilizce,
Biyoloji, Tarih, Swahilice dersleri ve laboratuvar uygulamaları yer alıyor. Akşam
Kur’an-ı Kerim derslerinin de verildiği yeni uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, gece dersleri ile sınavlara daha iyi hazırlandıklarını
söyleyerek teşekkür ettiler.

TANZANYA MAARiF

OKULLARI’NDA

GECE GÜNDÜZ EĞiTiM
A Round-the-Clock Education
in Maarif Schools of Tanzania
Türkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN
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aarif Schools of Tanzania offer night and day education courses which start
at 7.40 am in Hacı Ayşe Var School and continue until 10.20 pm thanks to
the devotion of the students and their teachers. In the evening program, there are
math, physics, English, biology, history, Swahili classes and science labs along with
and sport activities. Students, who expressed their appreciation for the lessons of
Qur’an recently added in the program, have said that they were preparing themselves better for exams with the night classes.
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BiRLEŞMiŞ MiLLETLER’DEN FETÖ OKULLARI KARARI
UN Decision on FETO Schools
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ürkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı arasında Afganistan’daki FETÖ iltisaklı Afgan-Türk Okulları’nın Türkiye
Maarif Vakfı’na devrine dair mutabakat zaptı Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tescil edildi.

T

TBMM tarafından çıkarılan 6721 sayılı kanunla 17 Haziran 2016’da kurulan vakıf, ilgili devlet makamları ile
doğrudan taraf olunan anlaşmalar veya Türkiye ile ilgili
ülke makamları arasında imzalanan, Birleşmiş Milletler’ce de tescil edilen uluslararası anlaşmalarla yurtdışındaki FETÖ iltisaklı okulları devralmayı sürdürüyor.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı arasında Afganistan’daki FETÖ iltisaklı Afgan-Türk Okulları’nın vakfa
devrine dair 26 Şubat 2018’de imzalanan mutabakat zaptı, BM nezdindeki daimî temsilciliğimizin başvurusuyla
BM Sekretaryası tarafından 3 Ocak 2019 tarihinde tescil
edildi, 10 Mayıs 2019 tarihinde de tescil sertifikası imzalandı.

The Turkish Maarif Foundation, created by the Grand National
Assembly of Turkey with the Law 6721 on June 17, 2016, continues to take over FETO-linked schools abroad thanks to the
agreements signed between Turkey and the foreign countries
or directly between Turkey and the relevant authorities, and
registered by the United Nations. The Memorandum of Understanding between the National Education Ministry of the
Republic of Turkey and the Education Ministry of the Islamic
Republic of Afghanistan related to the transfer of FETO-linked
schools to the Turkish Maarif Foundation was signed on February 26, 2018. With the application of our permanent office
in the UN, the Memorandum of Understanding was registered
on January 3, 2019 by the UN Secretariat and the Certificate of
Registration signed on May 10, 2019.

he United Nations (UN) registered the Memorandum of
Understanding signed by the National Education Ministry
of the Republic of Turkey and the Education Ministry of the
Islamic Republic of Afghanistan related to the transfer of FETOlinked schools to the Turkish Maarif Foundation.

MORiTANYA MAARiF OKULLARI MEZUNLARI BULUŞTU
Meeting of Maarif Schools Graduates in Mauritania
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oritanya’nın başkenti Nouakchott’ta bulunan Maarif
Okulları’ndan mezun olan lise öğrencileri, düzenlenen mezunlar buluşmasında bir araya geldi. Programa,
Moritanya’daki seçim sürecinden sonra yeni Cumhurbaşkanlığı devir teslim törenine iştirak eden Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Denizli Milletvekili Şahin Tin ve Türkiye
Moritanya Nouakchott Büyükelçisi Mehmet Bilir katıldı.

H

Büyükelçi Bilir yaptığı konuşmada, Türkiye Maarif Vakfı’nın yapmış olduğu çalışmaların oldukça başarılı olduğunu belirtip, Maarif Okulları’ndan mezun olan öğrencileri tebrik etti.

In his speech, Ambassador Bilir declared Turkish Maarif Foundation activities very successful and congratulated the students
who had graduated from Maarif Schools. The students expressed their pride to be members of the Maarif Family and
shared the experiences they had had in Turkey. The students
and guests shared a meal of local foods and exchanged ideas in
the garden of the school.

Programda söz alan öğrenciler, Türkiye’de yaşamış oldukları tecrübe ve deneyimleri paylaşarak Maarif Ailesi
üyesi olduklarından dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler. Yöresel yemek ikramından sonra davetliler, buluşmanın düzenlendiği bahçede öğrencilerle hasbihal ederek bilgi ve tecrübe alışverişinde bulundular.

igh school students graduated from the Maarif Schools in
Nouakchott, the capital of Mauritania, came together at
an alumni meeting. Samsun Deputy Fuat Köktaş, who participated in the presidential handover ceremony that took place in
the country after the election, Denizli Deputy Şahin Tin and
Turkish Ambassador to Mauritania Mehmet Bilir attended the
program.
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AFGANiSTAN’DA 5 OKUL DAHA
TÜRKiYE MAARiF VAKFI’NA DEVREDiLDi
Five more schools handed over to Turkish Maarif Foundation
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fganistan’ın başkenti Kabil ve Kandahar vilayetinde
FETÖ 5 okulu daha Türkiye Maarif Vakfı’na devredildi.

F

Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti
Eğitim Bakanlıkları arasında 2018 yılında imzalanan Afgan-Türk Okulları’nın yönetiminin vakfa devrine dair anlaşmaya istinaden, Afganistan’daki Afgan-Türk Kabil Ariana Erkek Lisesi, Kabil Kız Lisesi, Kabil Dâru’l-Ulûm Lisesi,
Kabil Bereket Uluslararası Lisesi ve Kandahar İlkokulu’nun
devri 5 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşti.

Following the agreement signed between the Education
Ministries of the Republic of Turkey and the Islamic Republic of Afghanistan in 2018, related to the transfer of
Afghan-Turkish Schools to Turkish Maarif Foundation,
Afghan-Turkish Kabul Ariana High School for Boys, Kabul
Girls High School, Kabul Daru’l-Ulum High School, International Kabul Abundance High School and Kandahar Primary School were handed over to theTMF on July 5, 2019.

Böylelikle, iki ülke arasında 26 Şubat 2018 tarihinde imzalanan ve Birleşmiş Milletler Sekreteryası tarafından geçtiğimiz
günlerde tescil edilen Uluslararası Anlaşmaya göre, ülkedeki
13 FETÖ iltisaklı okulun Türkiye Maarif Vakfı’na devri tamamlanmış oldu.

According to the international agreement signed by the two
countries on February 26, 2018 and registered by the UN
Secretariat. These latest schools bring the total of FETO
linked schools taken over by the Turkish Maarif Foundation to thirteen.

ive FETO-linked schools were handed over to the Turkish Maarif Foundation in Kabul, capital of Afghanistan
and in Kandahar province.

TR

CELALABAD MAARiF OKULLARI’NIN

AÇILIŞI GERÇEKLEŞTiRiLDi
Opening of
Jalalabad Maarif Schools
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Yapılan törene Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, vakfın Afganistan yetkilileri, Nangarhar Valisi Şah
Mahmud Miyahil ve yerel yöneticilerle,
çok sayıda misafir katıldı.

Turkey’s Ambassador to Kabul Oğuzhan Ertuğrul, Turkish Maarif Foundation officials, Nangarhar Governor Shah
Mahmud Miyahil, local officials and
many other guests attended the opening ceremony.

Büyükelçi Ertuğrul, Afganistan’ın Türkiye’nin en çok kalkınma yardımı yaptığı ülke olduğunu belirtti.

Ambassador Ertuğrul indicated that
Afghanistan was the country receiving
the most important development aid by
Turkey.

Vali Miyahil de devredilen Celalabad
Okulu’nda kısa sürede değişiklikleri
hissettiklerinin altını çizdi. Celalabad
halkı ve yetkilileri olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Governor Miyahil stated the Jalalabad
school had improved in a very short
time since its transfer to the Turkish
Maarif Foundation. Further he said that
the TMF had the full support of the
Jalalabad population and officials.

Konuşmaların ardından okulların açılış
kurdeleleri kesildi.

At the end of the speeches, the opening
ribbons of the schools were cut.

ürkiye Maarif Vakfı, Afganistan’ın
güneyindeki Celalabad vilayetinde
Afgan-Türk Maarif Okulları Celalabad
Momin Erkek Lisesi’ni açtı.

urkish Maarif Foundation opened
Afghan-Turkish Maarif Schools
Jalalabad Momin Boys High School in
southern Afghanistan.
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AFGANiSTAN MAARiF OKULLARI’NDA

FUAT SEZGiN ANILDI

Commemoration of Fuat Sezgin in Maarif Schools
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Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi ile Belh Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkçe-Özbekçe Bölümü’nün ortaklaşa düzenlediği
anma törenine Afgan ve Türk yetkililer katıldı.

Afghan and Turkish officials attended the program organized
jointly by the Turkish-Uzbek Department of the Faculty of
Letters of Balkh University and the Turkish Maarif Foundation Mazar-i Sharif Boys High School.

Törende, İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin
ile Timur İmparatorluğu hükümdarı ve şair Sultan Hüseyin
Baykara’nın biyografileri okundu.

During the program, biographies of Prof. Dr. Fuat Sezgin, Researcher of Islamic Sciences and History, the Ruler of Timur
Empire and the Poet Sultan Hussein Baykara were presented.

Programda konuşan Belh Üniversitesi Türkçe-Özbekçe Bölüm Başkanı Ziya Kaysari, yılların, sınırların gönüllere zincir
vuramadığını belirterek, vakıf nezdinde Türk milletine teşekkürlerini iletti.

In his speech, Balkh University Turkish-Uzbek Department
Chairman Ziya Kaysari declared that neither the years nor the
borders chained the hearts and he took the opportunity to
thank the Turkish people through the Turkish Maarif Foundation.

Bilimler tarihi alanında dünyanın sayılı otoritelerinden olan
ve geçen sene vefat eden Fuat Sezgin anısına Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın himaye ve öncülüğünde “Prof. Dr.
Fuat Sezgin Yılı” ilan edilmişti.

Under the auspices of Turkish President Recep Tayyip Erdoğan, last year was declared “Year of Prof. Dr. Fuat Sezgin”,
in memory of one of the world’s leading authorities in the
history of sciences.

fganistan’ın kuzeyinde bulunan Mezar-ı Şerif kentindeki
Maarif Okulları’nda Prof. Dr. Fuat Sezgin’i anma töreni
düzenlendi.

rof. Dr. Fuat Sezgin has been commemorated in Maarif
Schools of Mazar-i Sharif, in northern Afghanistan.

TÜRKiYE MAARiF VAKFI
AFGANiSTAN’DA KIZ
LiSESi VE ANAOKULU AÇTI
Opening of a Girls High School and
a Kindergarten in Afghanistan
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Yapılan törene Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, TİKA Kabil Koordinatörü Recai Kılınç, vakfın Afganistan
yetkilileri, Kandahar Valisi Hayatullah Hayat ve aşiret liderleri
katıldı.

Turkey’s Ambassador in Kabul Oğuzhan Ertuğrul, TIKA Kabul
Coordinator Recai Kilinc, Turkish Maarif Foundation Afghanistan officials, Kandahar Governor Hayatullah Hayat and several
tribal leaders attended the opening program.

Açılış konuşmasını yapan Kandahar Valisi Hayat, Türkiye’nin,
Afganistan’ın en iyi dostu ve kardeşi olduğunu söyledi. Kandahar halkına verdiği sözü tuttuğunu ifade eden Hayat, yeni
açılan Türkiye Maarif Vakfı Kız Lisesi’nin bölgenin eğitimine
katkı yapacağını belirtti.

Taking the floor, Kandahar Governor Hayat declared that Turkey was the best friend and brother of Afghanistan and confirmed that Turkish Maarif Foundation kept its word to- wards
to the population of Kandahar. He believes that Turkish Maarif
Foundation Girls High School will improve the educational level
of the region.

Konuşmaların ardından Türkiye Maarif Vakfı Kız Lisesi ve Anaokulu’nun açılışı yapıldı.

After the speeches,the Turkish Maarif Foundation Girls High
School and Kindergarten was officially opened.

ürkiye Maarif Vakfı Afganistan’ın güneyindeki Kandahar
vilayetinde kız lisesi ve anaokulu açtı.

he Turkish Maarif Foundation has opened a Girls High
School and a kindergarten in Kandahar, in the South of Afghanistan.
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ÜRDÜN’DE MAARiF ÖĞRENCi

YURDU TÖRENLE AÇILDI
Opening of Maarif Dormitory in Jordan
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ürkiye Maarif Vakfı tarafından
Ürdün’ün başkenti Amman’da
kurulan Maarif Öğrenci Yurdu’nun
resmi açılışı yapıldı.

T

Açılışa Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, AK Parti
Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr.
Yasin Aktay, Milli Eğitim Bakanlığı
Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif
Yılmaz ve Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cihad
Demirli katıldı.

Turkey’s Ambassador to Amman Murat Karagöz, AK Party Le- ader Consultant Prof. Dr. Yasin Aktay, Ministry of
National Education Religi- ous Studies
General Director Nazif Yil- maz and
Turkish Maarif Foundation Board of
Trustees Member Assoc. Dr. Cihad
Demirli attended the program.

Açılış programı 15 Temmuz 2016’daki
darbe girişiminde şehit olanlara saygı
duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının
okunmasıyla başladı.

The opening program began with a
stance of respect for the martyrs of the
July 15 coup attempt and the recitation of the national anthems of the two
countries.

Yurdun açılış töreninde kurdeleyi
Büyükelçi Karagöz, Prof. Dr. Aktay,
Yılmaz, Doç Dr. Demirli ile Ürdün
Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal’ın temsilcisi kesti.
Doç Dr. Demirli, törende yaptığı konuşmada, yurdun 200 öğrenciye hizmet verebileceğini belirterek, buranın
sadece bir yurttan ibaret olmadığını,
iki ülkeyi birbirine bağlayan köprü
görevi göreceğini söyledi. Türkiye’den
Arapça öğrenmek isteyen öğrencilerin
buraya geleceğini ifade eden Demirli,
yurdun açılışının duyurulmasından
bu yana çok sayıda talep aldıklarını
ancak eylül ayına kadar yurdun dolu
olduğunu aktardı.

he official opening of Maarif Dormitory in Amman, capital of Jordan, by the Turkish Maarif Foundation
took place.

The opening ribbon was cut by Ambassador Karagöz, Prof. Dr. Aktay,
Yilmaz, Assoc. Dr. Demirli and the
representative of Jordan Foundations
Minister Abdel Nasser Abu Basal.
In his speech, Assoc. Dr. Demirli stated
that the dormitory can serve 200 students and underlined this was not only
a dorm but a bridge connecting the
two countries. Students from Turkey
who desire to learn Arabic can come
there and since the announcement of
the opening of the dormitory, many
people have applied. Demirli explained that, for the moment, the dormitory would be full until September.

Nazif Yılmaz ise Türkiye’de ikinci
sınıftan onikinci sınıfa kadar Arapça’nın seçmeli ders olduğunu ve
Türkiye’de yaklaşık 1 milyon 300
bin öğrencinin Arapça eğitimi aldığını belirtti.

Nazif Yilmaz pointed out that in Turkey, Arabic was taught from the 2nd to
the 12th grades as an optional subject
and there were around 1 million 300
thousand Arabic learners in the educational system.

Büyükelçi Karagöz de yurdun açılmasından duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.

Ambassador Karagöz also expressed
his satisfaction concerning the opening of the dormitory.
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15 TEMMUZ
FOTOĞRAF SERGiSi
15 July Photograph Exhibition
TR

A

K Parti Genel Başkan Danışmanı
Aktay, yurdun açılışının 15 Temmuz’a denk gelmesine dikkati çekti. Aktay, “Bugün başarısız 15 Temmuz hain
darbe girişiminin üçüncü yıldönümü.
Darbe girişimine karşı birlik olan halkın
iradesi güneş gibi doğdu. Gerçek şu ki,
bu bir darbe değil, Türkiye’yi işgal etme
girişimiydi” dedi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü’nün koordinasyonuyla Anadolu
Ajansı muhabirlerinin darbe girişimi
gecesi çektiği fotoğraflardan oluşan bir
sergi de tören kapsamında yurdun avlusunda açıldı.
EN

A

K Party Leader Consultant Aktay
drew the attention to the fact that
the opening of the dormitories coincided with July 15 coup attempt and declared, “Today is the 3rd anniversary of
July 15 treacherous failed coup attempt.
The will of the people who were united
against the coup attempt was born like
the sun. The truth is, this was not a
coup, but an attempt to invade Turkey.”
An exhibition of photographs taken
by Anadolu Agency reporters on the
night of the coup attempt opened in the
courtyard of the dormitory under the
coordination of the Turkish Cooperation and Coordination Agency (TİKA)
and Yunus Emre Institute.
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II. MEZUN
YAZ KAMPI YAPILDI
II. Graduates Summer Camp
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Bu yıl ikincisinin düzenlendiği Mezun Yaz Kampı’na 10 ülkeden 120 öğrenci katıldı. Kamp boyunca öğrencilere çeşitli
seminerlerin yanı sıra akademik danışmanlık hizmeti verildi. Bir hafta devam eden kamp kapsamında öğrencilerimiz
çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlerde bir araya geldiler.

120 students from 10 different countries took part in the
Second Graduates’ Summer Camp. Along with the seminars, academic consultations were proposed during the one
week camp. The students came together in variuos social
and sport activities during the week long camp.

Yapılan seminerlerde öğrencilere uluslararası öğrenci olarak
Türkiye’de öğrenci olmanın öneminden, öğrenci olarak ülkelerini temsil ettikleri ve taşımaları gereken sorumlulukları
hatırlatıldı.

Students were reminded of the important role they play as
international students representing their respective countries abroad and thus of the responsibility on their shoulders.

Türkiye’de uluslararası öğrenci olmanın farklı ülkelerden
insanlarla tanışmaya, farklı kültürlerden dostalar edinmeye imkân sağladığı vurgulandı. İyi insan, güvenilir insan
olmanın bireyin hayatına kattığı değerler üzerinde duruldu. Türkçe’yi en iyi şekilde öğrenmelerinin onların eğitim
hayatına sağlayacağı katkı hatırlatıldı. Öğrencilerden gelen
sorular cevaplandı.

To be an international student in Turkey permits one to
meet people from different countries and make friends
from different cultures. The importance of being a person of
good character was emphasized. The advantages of learning
Turkish during their studies were also enumerated. Many
questions from students were answered.

ürkiye Maarif Vakfı ülkemizde üniversite eğitimi alan
mezun öğrencileriyle İstanbul’da buluştu.

Program kapsamında gerçekleştirilen piknikte çeşitli spor
müsabakalarında eğlenceli vakit geçiren öğrencilerin kaynaşması sağlandı. Tarih ve kültür gezisi çerçevesinde İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanlarına geziler düzenlendi. Bir
rehber eşliğinde gerçekleştirilen Boğaz turunda öğrencilere
İstanbul’un tarihi ve konumu hakkında ayrıntılı sunumlar
gerçekleştirildi.

urkish Maarif Foundation students met with the graduates of the University of Istanbul in Turkey.

Students attended a picnic and had the opportunity to socialize during various sports tournaments. Everyone had a
great deal of fun. Within the framework of this historical
and cultural trip, students had the opportunity to visit classical parts of Istanbul. During the Bosphorus tour, a guide
explained in detail the historical significance of the city.
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TÜRKiYE MAARiF VAKFI
TÜRKÇE YAZ KAMPI iCRA EDiLDi
Turkish Maarif Foundation on International Summer Camp
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ürkiye Maarif Vakfı’na ait okullarda eğitim gören 10 farklı
ülkeden 170 öğrencinin iştirak ettiği Türkçe Yaz Kampı Kapanış Töreni İstanbul Medipol Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
Güney Kampüs Konferans Salonu’nda düzenlenen törende
15 gün boyunca farklı alanlarda Türkçe olarak eğitim gören
Maarif öğrencilerine sertifikaları verildi.

he closing ceremony of the International Summer Camp
organized by the Turkish Maarif Foundation and gathered 170 students from 10 different countries at Medipol
University in Istanbul. During the ceremony, students received their certificates, for having spent 2-weeks developing their Turkish.

These included Certificates of Participation and AchieveMaarif Vakfı ve Medipol Üniversitesi Türkçe Uygulama ve
Araştırma Merkezi (Medipol TÖMER) işbirliğinde düzenment for students coming from different cultures. The Turklenen “Uluslararası Türkçe Öğretimi Yaz
ish Language Learners performed in their
Kampı” icra edilen kapanış töreniyle sona
“Dünyayı atalarımızdan miras local costumes, offering a colorful specerdi. Programda, kampı başarıyla tamamalmadık, çocuklarımızdan
tacle to the guests. Their performance in
layan 170 öğrenciye katılım ve başarı belödünç
aldık.’
Turkish was well received by the by the
geleri takdim edildi. Farklı ülkelerden
attendees. Turkish Maarif Foundation
gelen öğrencilerin yerel kostümleriyle ka“We did not inherit the world
tıldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.
from our ancestors, but we
Board of Trustees Vice-President Osman
Tören sırasında öğrencilerin sergiledikleri borrowed it from our children.” Nuri Kabaktepe and Board of Directors
Türkçe performanslar ise beğeni topladı.
Member Yunus Torpil attended the cerPrograma Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli
emony.
Heyeti Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe ve Yönetim
Kurulu Üyesi Yunus Torpil katıldı.

Törende konuşan Başkan Vekili Kabaktepe, temel hedeflerinin iyi insan yetiştirmek olduğunu söyledi. Yaz kampının
başarı ile tamamlanmasından ötürü duyduğu mutluluğu dile
getiren Kabaktepe sözlerine şöyle devam etti: “İyi insanı; adaleti esas alan, iyiliği hedefleyen, güzelliği arayan, faydalı olanı
kovalayan, beslenirken iyi güzel olandan beslenen, üretirken
iyi güzel faydalı olanı üreten ve bu eylemleri gerçekleştirirken hiçbir varlığın hakkına hukukuna zarar vermeyen insan
olarak tanımlayabiliriz. Kızılderililerin bir sözü var, ‘Dünyayı
atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık.’
İyi bir dünya için günümüzü yaşarken gelecek nesilleri de
düşünmek zorundayız. Türkiye Maarif Vakfı olarak ödünç
aldığımız dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek ve gelecek
nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için hareket ediyoruz.
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Taking the floor, Vice-President Kabaktepe highlighted that
their main objective is to raise good people. Expressing his
satisfaction about the success of this Summer Camp, Kabaktepe continued, “A good person is a person who relies
on justice, aims for goodness, seeks beauty, chases the beneficial, is fueled by good things, produces good things and
when performing these actions, he or she does not harm the
rights of any entity. The Indians have a saying, “We did not
inherit the world from our ancestors, but we borrowed it
from our children.” For a good world, we must think about
future generations as we live today. As the Turkish Maarif
Foundation, we are working so that the world we borrow
will become a better place. We are endeavouring to leave a
better world for future generations.”

We would like to thank our valuable donors who contributed to our
Foundation’s mission to raise good people in the World.
For the sake of the Humanity, Turkish Maarif Foundation continues to work
intensely with the support of its valuable donors.
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ERBiL ULUSLARARASI MAARiF
OKULU’NA YOĞUN iLGi
Great interest in International Maarif School of Erbil
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rak’ta önde gelen okulları arasında sayılan Erbil kentindeki Erbil Uluslararası Maarif Okulu, yeni eğitim-öğretim
yılına başladı.

I

Direktörlük yetkilileri yaptıkları açıklamada, 2019-2020
eğitim ve öğretim yılına başladıklarını, çok yoğun bir öğrenci talebiyle karşılaştıklarını ifade etti.

In their statement, Directorate officials declared that starting
the 2019-2020 school year they were facing a high rate of
enrollment requests from local students.

Bu yıl öğrenci alımında yüzde 50’nin üzerine artış yaşandığını belirten yetkililer, “800 öğrenciye yaklaştık ancak bu
hafta ve gelecek hafta yine kayıtlarımız devam edecek. Büyük oranda birçok sınıfta öğrenci sayımızın belli bir seviyeye
gelmesi bizi mutlu etti” dedi.

By opening a high school class in their school of Erbil for the
first time, the Turkish Maarif Foundation officials noted that
they were offering many opportunities for the development
of students, including play, education, food and access to a
laboratory.

Yetkililer, Erbil’deki okulda ilk kez lise sınıfları açtıklarını
dile getirerek okulda oyun, eğitim, yemek ve laboratuvar
alanı olmak üzere öğrencilerin gelişimini sağlayan birçok
fırsat sunduklarını ifade ettiler.
“Bağdat’ta 6 Okulumuz Faaliyete Başlayacak”
Başkent Bağdat’ta da yakın zamanda eğitim faaliyetlerine
başlayacaklarının bilgisini veren yetkililer, şunları kaydetti:

nternational Maarif School of Erbil, which is considered
one of the leading schools in Iraq, has begun its new academic year.

Officials stated that student enrollment had increased by
more than 50 percent this year and added, “We have approached 800 students, but this week and the following
one, we will continue to enroll more. We are happy that
the number of students in many classrooms has reached a
good level.
“6 schools in Baghdad will start activity”
Officials informed us that they will start training activities in
the capital of Baghdad in the near future and stated:

“Geçen yıl ilk projemiz Erbil’deydi. Bu yıl Bağdat’ta iki
kampüste 6 okulumuz yakın zamanda faaliyete başlayacak.
Bunun yanında Basra, Süleymaniye ve Duhok’ta da projelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Birçok şehirde beklentimizin çok üstünde bir teveccüh var.”

“Last year our first project was in Erbil. This year, our 6
schools will start operating in Baghdad on two campuses.
In addition, our projects are continuing intensively in Basra,
Suleymaniye and Duhok. In many cities, we are more wonderfully welcomed than what expected.”

Geçen yıl açılan ve dünya standartları düzeyinde eğitim veren Erbil Uluslararası Maarif Okulu, Uluslararası Bakalorya
(IB) programını uyguluyor.

Opened last year, the Erbil International Maarif School,
which provides world-class education, is implementing the
International Baccalaureate (IB) program.
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SOSYAL MEDYADA
TÜRKiYE MAARiF VAKFI
Emine Erdoğan
@EmineErdogan

S

araybosna’da Bosna Hersek Devlet Konseyi Başkanı’nın eşi Vildana
Caferoviç ile Türkiye’nin gururu maarif okullarını ziyaret ettik faaliyetleri
hakkında bilgi aldık. Ayrıca el sanatları
merkezinde Boşnak kardeşlerimizin el
emeği ürünleri görmekten memnuniyet
duydum. @TMaarifVakfi

.Büyükelçiler Konferansımız kapsamında Türkiye Maarif Vakfı’mızın çalışmalarını Vakıf Başkanı @
Birol_Akgun’den dinledik, Vakfın önümüzdeki döneme ilişkin hedef ve çalışmalarını Büyükelçilerimizle birlikte
değerlendirdik.

Ali Onaner
@AliOnaner

Fatih YILDIZ / حتاف
@FATIHYILDIZ_MFA

M

aarif Vakfı,Bağdat’ta ilk adımlarını atmaya başladı.

Maarif Okulları tarafından devir çalışmaları süren, Mansur ve Zeyuna semtlerindeki
6 okuldan oluşan 2 kampüsü ziyaret ettik.
Türkiye Cumhuriyeti devir gerçekleştikten
sonra güçlü şekilde bu okulların arkasında
olacaktır.

Yavuz Selim KIRAN
@yavuzselimkiran

11

Bizi Takip Edin...

B

ugün Maarif Vakfımızın @TMaarifVakfi Tunus Temsilciliğini ziyaret ettim, yetkililerimizle görüştüm, Tunus’ta
Fransızca eğitim gören burslu öğrencilerimizle tanıştım
#MaarifOkulları #EğitimeDeğer

Abdullah Eren
@abdullah_eren

B

osna’da Maarif Vakfı Başkanı @Birol_Akgun Hocamızla örnek iş birliği
modellerini hayata geçirdiğimiz @iussarajevo’nun misafiriydik. Bu yaz üniversite ile organize ettiğimiz değişim programına katılan öğrenci kardeşlerimizle
de buluşma fırsatı yakaladık. Başarıları
daim olsun.

Doç.Dr. İrfan Neziroğlu
@ineziroglu

T

ürkiye Maarif Vakfı @TMaarifVakfi
Hartum Okullarımızda yeni eğitim
ve öğretim yılı açılışı. Başarı da, okullara
ilgi de katlanarak artıyor.
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MAARiF MEZUNLARININ
ÜNİVERSiTE’DE ROTASI TÜRKiYE
Maarif Graduates Prefer Turkey for University
TR

EN

ürkiye Maarif Vakfı’nın okullarından mezun olan
16 ülkeden 500 öğrenci, yükseköğretim için Türkiye’deki üniversiteleri tercih ediyor. Ülkelerindeki Maarif Okulları’nda iyi derecede Türkçe öğrenen mezunlar,
Türkiye’deki üniversiteleri tercih etmeleri halinde dil
avantajı elde ediyor.

hundred students from 16 countries who graduated from
the schools of the Turkish Maarif Foundation, prefer universities in Turkey for higher education. Graduates who have
attained proficiency in Turkish at Maarif Schools in their countries get a language advantage if they prefer universities in Turkey.

T

17-25 Aralık süreci ile ortaya çıkmaya başlayan ve 15
Temmuz darbe girişimi ile ifşa olan FETÖ yapılanmasının yurt dışındaki okullarının kapatılması veya Türkiye
Maarif Vakfı’na devredilmesi ile birlikte bu okullardaki
öğrenciler, Türkiye’yi yakından ve doğru kaynaklardan
tanımaya başladı. Daha önce Avrupa ve ABD’yi tercih
etmeleri doğrultusunda yönlendirilen öğrenciler, ülkelerinde faaliyete başlayan Maarif Okulları’nda almış oldukları Türkçe eğitiminin de verdiği özgüvenle üniversite
eğitimi için Türkiye’ye yöneliyor.
Halen 300 Maarif mezunu, Türk üniversitelerinde eğitim
görürken, bu sene de Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Pakistan, Afganistan, Mali, Gine, Moritanya, Sudan, Çad,
Somali, Gabon, Kamerun, Nijer, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi ve Fildişi Sahili’nden 500 civarında
öğrenci Türkiye’yi tercih etti.
Maarif Okullarından mezun olup Türkiye’ye gelen öğrencilere eğitim danışmanlığı hizmeti de veriyor. Öğrencilere,
havalimanında karşılamadan tüm kayıt kabul süreçlerine
kadar rehberlik hizmeti sunan Türkiye Maarif Vakfı, bunun
yanı sıra eğitim hayatları boyunca öğrencilere yönelik kamp
ve kültür gezileri gibi etkinlikler de gerçekleştiriyor.
Türkiye’de 42 üniversiteyle iş birliği protokolü imzalayarak
öğrenci kabulü, eğitmenlerin eğitimi ve Türkçe kürsülerinin
açılması gibi pek çok alanda iş birliği yapıldı.
Türkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN
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Students in these schools have begun to know Turkey better
and from the right sources, after the schools of FETO, which
started to reveal themselves during the period of December 1725 and exposed themselves with the July 15th coup attempt,
are shut down in foreign countries or transferred to the Turkish
Maarif Foundation. The students, who had been encouraged to
choose to study in Europe and the USA before, are now preferring Turkey for university education with the self-confidence
given by the Turkish education they received at Maarif Schools
that have started their activities in their countries.
While there are currently 3 hundred Maarif graduates studying at Turkish Universities, approximately 5 hundred students
from Northern Macedonia, Albania, Pakistan, Afghanistan,
Mali, Guinea, Mauritania, Sudan, Chad, Somalia, Gabon, Cameroon, Niger, Democratic Republic of the Congo, Equatorial
Guinea and Ivory Coast have chosen Turkey this year.
Turkish Maarif Foundation also provides educational consultancy services to students who have graduated from their
schools and want to come to Turkey. The Turkish Maarif
Foundation provides guidance and assistance to students including meeting them at the airport, helping with all admission processes, and helping them get settled and make friends
through providing activities such as camping and cultural trips
for students throughout their academic life.
Turkish Maarif Foundation has signed a cooperation protocol
with 42 universities in Turkey and cooperated in many fields
such as student admission, training of instructors and opening
of Turkish courses.
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DÜNYANIN DÖRT BiR YANINDAKi MAARiF
ÖĞRENCiLERiNDE MEZUNiYET HEYECANI
Joy of Graduation from Maarif Students All Around the World
TR
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T

ürkiye Maarif Vakfı bünyesinde dünyanın dört bir yanında bulunan okullarda eğitim gören öğrencilerin mezuniyet heyecanı devam ediyor.

S

Mezun olan öğrencilerin hedefi, yükseköğrenimlerine Türkiye’deki üniversitelerde devam etmek. Maarif Vakfı da bu
hedefin gerçekleşmesi için yoğun çaba sarfediyor.

Graduating students wish to continue their higher education in universities in Turkey. Turkish Maarif Foundation is
working hard to help them achieve this goal.

Dünyada 41 ülkede anaokulundan üniversiteye kadar bütün eğitim kademelerinde eğitim faaliyeti yürüten vakıf,
2018-2019 eğitim-öğretim yılında lise seviyesinde okullarının bulunduğu Moritanya’da 43 öğrenci, ABD 8, Venezuela
36, Sudan’da 133 öğrenci, Afganistan’da 147 öğrenci, Fildişi
Sahili’nde 13 öğrenci, Somali’de 155 öğrenci, Demokratik
Kongo Cumhuriyeti’nde 42 öğrenci, Çad’da 44 öğrenci, Ekvator Ginesi’nde 6 öğrenci, Gabon’da 22 öğrenci, Gine’de
35 öğrenci, Nijer’de 134 öğrenci, Arnavutluk’ta 56 öğrenci, Mali’de 241 öğrenci, Makedonya’da 24 öğrenci, Kamerun’da 45 öğrenci ve Pakistan’da 769 öğrenci olmak üzere
toplam 16 ülkede 1953 öğrenci başarıyla mezun oldu
.
Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısının artması için birçok faaliyet gerçekleştiren Maarif Vakfı, bu kapsamda Türkiye’de 42 üniversiteyle işbirliği protokolü imzalayarak öğrenci kabulü, eğitmenlerin eğitimi ve Türkçe kürsülerinin
açılması gibi pek çok alanda işbirliğini sağlanmış durumda.
Ayrıca üniversitelerin yurtdışındaki yabancı öğrenci kabul
sınavları da Türkiye Maarif Vakfı okullarında yapılıyor. 14
üniversitenin uluslararası öğrenci kabulü amacıyla uyguladığı Yabancı Öğrenci Sınavları’na ülkelerde ev sahipliği gerçekleştiriliyor.

In the 2018-2019 academic year, the Turkish Maarif Foundation conducted education activities in 41 countries from
kindergarten to University. It successfully graduated a total
of 1953 students in 16 countries; 43 students in Mauritania, 8 in USA, 36 in Venezuela,133 students in Sudan, 147
students in Afghanistan, 13 students in Ivory Coast, 155
students in Somalia, 42 students in Democratic Republic
of Congo, 44 students in Chad, 6 students in Equatorial
Guinea, 22 students in Gabon, 35 students in Guinea, 134
students in Niger, 56 students in Albania, 241 students in
Mali, 24 students in Macedonia, 45 students in Cameroon
and 769 students in Pakistan.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında 5 ülkede 37 üniversitenin katılımıyla uluslararası eğitim fuarları düzenlendi. Bu
fuarlara 11 binin üzerinde öğrenci katılarak Türkiye’deki
eğitim fırsatları hakkında üniversitelerden bilgi aldı.

tudents of Turkish Maarif Foundation from all around
the world continue to relive the excitement of graduation.

The Turkish Maarif Foundation, which is carrying out many
activities to increase the number of international students in
Turkey, has signed a cooperation protocol with 42 universities in Turkey to ensure cooperation in many areas such
as student admission, training of instructors and opening
Turkish courses. Additionally, foreign student admission
examinations at universities abroad are also held at Maarif
Schools. Foreign Student Examinations (YÖS) are being
hosted in different countries by Maarif Foundation Schools.
14 universities accept international students through this
examination.
In the 2018-2019 academic year, international educational
fairs were organized with the participation of 37 universities
in 5 countries. More than 11 thousand students attended
these fairs and they were all informed about educational opportunities of universities in Turkey.
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NEW YORK TiRANA ÜNiVERSiTESi’NDE

VENEZUELA MAARiF
OKULLARI’NDA
MEZUNiYET SEViNCi
The Joy of Graduation at
Venezuela’s Maarif Schools
TR

V

enezuela’da bulunan Türkiye Maarif
Vakfı’na ait okullarda mezuniyet heyecanı yaşandı. Los Riscos ve Loz Azulejos
okullarında 2018-2019 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan 36 öğrenci için
mezuniyet töreni düzenlendi.
Başkent Karakas’ta Altamira Caracas CELARG Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen
mezuniyet törenine, Türkiye’nin Karakas
Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, Maarif
Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Aşkın Asan, Yönetim Kurulu Üyesi Nedim
Kaya, Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Yvan Gil, Eğitim Bakanlığı yetkilileri,
çok sayıda üst düzey davetli ve veli katılım
gösterdi.
Türkiye ve Venezuela milli marşlarının
okunmasıyla başlayan törende, mezun
öğrencilere diplomaları ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
EN

G

raduation excitement was filled all
over the schools in Venezuela that
belong to Turkish Maarif Foundation.
A graduation ceremony was held at Los
Riscos and Loz Azulejos schools for 36
students who successfully completed
the 2018-2019 school year.
The graduation ceremony was held at
Altamira Caracas CELARG Theatre Hall
in Caracas, the capital city of Caracas;
Şevki Güvenellioğlu, the Turkish Ambassador to Caracas, and Prof. Dr. Aşkın
Asan, the Board Member Nedim Kaya,
Deputy Foreign Minister Yvan Gil, officials of the Ministry of Education, numerous high-level guests and parents
attended.
The ceremony started with the reading
of the national anthems of Turkey and
Venezuela, and the graduates were presented with diplomas and various gifts.
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MEZUNiYET COŞKUSU
Enthusiasm for Graduation
at The University of New York Tirana

TR

EN

A

T

Türkiye ile Arnavutluk kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyen, öğrenci ve ailelerinin katıldığı törende,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu vesileyle gönderdiği mesajı
okundu.

The representatives of institutions of
Turkey and Abania, academics, students and their families attended the
ceremony. A message sent by President Recep Tayyip Erdoğan was read
on the occasion.

rnavutluk’un başkenti Tiran’daki,
New York Tirana Üniversitesinde
2018-2019 eğitim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Programda konuşan Gençlik ve Spor
Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz,
buradaki konuşmasında, üniversitenin Türkiye ve Arnavutluk arasındaki
bağların güçlendirilmesinde önemli
rol oynadığını belirterek, araştırma ve
öğrenci odaklı, dünyanın ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir üniversite
vizyonunun önemli olduğunu dile
getirdi.
Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat
Ahmet Yörük de vakfın bu üniversiteyi sadece Arnavutluk’ta değil bölgenin
en prestijli üniversitesi yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

he 2018-2019 school year graduation ceremony was held at the
University of New York Tirana, affiliated to the Turkish Maarif Foundation, in Tirana, the capital of Albania.

Halis Yunus Ersoz, the Deputy Minister of Youth and Sports, said in his
speech that the university plays an
important role in strengthening the
ties between Turkey and Albania, and
that the vision of a university with a
focus on research and students aiming to meet the needs of the world
were very important.
Turkish Ambassador to Tirana, Murat
Ahmet Yörük said the Turkish Maarif
Foundation looks forwards to making it
the most prestigious university not only
in Albania but in the whole region.

Programa katılan vakfın Mütevelli
Heyeti Üyesi Prof. Dr. Aşkın Asan ise
Vakfın onlarca ülkede eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiğini anımsatarak,
“Dünya genelinde toplam 272 okul
ve 30 bin öğrencimiz mevcut. Demek oluyor ki dünya genelinde 30
bin kardeşimiz var. Türkiye Maarif
Vakfı uluslararası arenada çok başarılı
ve tanınmış bir eğitim markası haline
geldi” değerlendirmesinde bulundu.

Member of the Board of Trustees of
Turkish Maarif Foundation Prof. Dr.
Aşkın Asan, reminded the assembly that the Foundation has fulfilled
educational activities in dozens of
countries, evaluating the situation as,
“There are 272 schools and 30 thousand students that are of the Turkish
Maarif Foundation. That means we
have 30 brothers and sisters around
the world. The Turkish Maarif Foundation has become a very successful
and renowned educational brand in
the international arena.”

Üniversite Rektörü Prof. Dr. İsmail
Kocayusufoğlu da, üniversitenin eğitimine güvenip çocuklarını buraya
gönderdiklerinden dolayı ailelere teşekkür etti.

The Rector of University of New York
Tirana, Prof. Dr. Ismail Kocayusufoğlu
thanked the families for trusting the
University’s education and sending
their children here.

Maarif Mezuniyetler | Maarif Graduations

KAMERUN MAARiF OKULLARI
iLK MEZUNiYET HEYECANINI YAŞADI
Cameroon Maarif Schools Experienced
First Graduation Excitement
TR
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eçtiğimiz yıl Nisan ayında eğitime
başlayan Kamerun Maarif Okulları da ilk mezunlarını verdi. Başkent
Yaounde’deki coşkulu törende 264
öğrenci diplomasını aldı.

C

G

Toplam 6 bina, 14 okul, dört yurt
ve 1161 öğrencinin eğitim gördüğü
Kamerun Maarif Okulları’nda 264
öğrenci, Yauonde’de yapılan coşkulu
bir törenle mezun olarak diplomalarını aldılar.
Mezuniyet törenine Kamerun Meclis
Başkan Vekili Awuru Mbaya Cyprian,
Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Ayşe
Saraç, Maarif Vakfı yetkilileri, Kamerun Orta ve Temel öğretim Bakanlığı
Bölge Müdürleri, ACAMAS Derneği
Kamerun Başkanı, Yaounde Diyanet
İşleri Koordinatörü ile çok sayıda veli
ve misafir iştirak etti.
Törende, Meclis Başkan Vekili Cyprian “Türkiye Maarif Vakfı’nın burada
vermiş olduğu hizmetleri Kamerun
olarak çok anlamlı buluyoruz. Mezun
olan öğrencilere Türkiye’de verilen
burslar sayesinde de öğrencilerimiz
Türkiye’yi daha yakından tanıma fırsatı elde ediyorlar” diye konuştu.
Büyükelçi Saraç ise “Kısa sürede büyük ilerlemeler gösteren Vakfımıza ve
güvenlerinden dolayı Kamerunlu vatandaşlara teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki geleceğimizin teminatı olan
bu çocuklarımız dost iki ülke arasında kültür elçileri olarak bu dostluğu
daha da pekiştireceklerdir” dedi.
Mezun olan öğrencilerin yükseköğrenimlerine Türkiye’de devam etmeleri için ülkemizdeki yükseköğrenim
fırsatları ve imkanları hakkında açıklamaların ardından, program mezuniyet pastasının kesilmesi ve ikramlarla,
toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

ameroon Maarif Schools, starting the
educational year in last April graduated their first graduates. 264 students
received their diplomas in the ceremony
which was celebrated in the capital of
Yaounde.
A total of 6 buildings, 14 schools, four
dormitories and 264 students at Cameroon Maarif schools, where 1161
students were educated, received their
diplomas as graduates in a ceremony
held in Yaounde.
Cameroon Deputy Speaker Awuru
Mbaya Cyprian, Turkish Ambassador to Yaounde Ayşe Saraç, officials of
Turkish Maarif Foundation, Regional
Directors of the Ministry of Secondary
and basic education of Cameroon, President of ACAMAS Association Cameroon, Yaounde Religious Affairs Coordinator and many parents and guests
attended the graduation ceremony.
At the ceremony, Deputy Speaker
Cyprian said, “The services provided by the Turkish Maarif Foundation
are very meaningful to the people of
Cameroon. Thanks to the scholarships
awarded to graduate students in Turkey, our students find the opportunity
to get to know Turkey well.”
Abassador Sarac said, “I would like to
thank the Cameroonian citizens for their
trust and our Foundation which has
made great progress in a short time. I believe that our children who are the warranty of our future will further reinforce
the friendship between these two friendly countries as cultural ambassadors”.
After explaining the opportunities of
higher education in our country for graduating students to continue their higher
education in Turkey, the program ended with a graduation cake cutting and a
mass photo shoot with the treats.

ABD’DEKi MAARiF OKULARINDA

MEZUNiYET HEYECANI
Graduation Excitement at
Maarif Schools in the US
TR

A

BD’nin New Jersey eyaletindeki
Maarif Lisesinin ilk mezunu olan
8 öğrenci için mezuniyet töreni düzenledi.
Mezuniyet törenine Türkiye Maarif Vakfı Kuzey ve Güney Amerika
Koordinatörlüğü yetkilileriyle veliler
katıldı. Yapılan konuşmalarda, öğrencilere kendileri için belirledikleri
hedefe doğru tavizsiz bir şekilde yürümeleri tavsiye edilerek, karşılarına
çıkacak engellerden yılmamaları gerektiği hatırlatıldı ve vakfın ABD’deki
okulunun ilk mezunlarını vermesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.
Konuşmaların ardından diplomaları
takdim edilen öğrenciler sahneye çıkarak kep fırlattı.
EN

The Maarif School in New Jersey
held a graduation ceremony for
the first 8 graduates of school.
The graduation ceremony was attended by the parents, officials and
the North and South Amer- ican
Coordinator of the Turkish Maarif
Foundation. In the speeches, students were advised to walk uncomprimisingly toward the goals they
set for themselves, and they were
reminded not to be intimidated by
the obstacles they will face. They
expressed pride to be the first graduates of the Turkish Maarif Foundation school in the US. After the graduation speech, students who were
presented their diplomas, threw
their caps on the stage.
All the students have gone on to
higher education and universities.
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TÜRKiYE MAARiF VAKFI TiFLiS OKULLARI’NDA MEZUNiYET SEViNCi
Joy of Graduation in Maarif Schools of Tbilisi

TR
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ürcistan’ın başkenti Tiflis’te iki yıl önce eğitim-öğretime
başlayan Tiflis Maarif Okulları ikinci mezunlarını verdi.

Tiflis Devlet Konservatuvarı binasında düzenlenen mezuniyet törenine, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan’daki Türk kurumlarının
temsilcileri, Türk iş adamları, veliler ve diğer davetliler katıldı.

T

urkish Maarif Foundation Schools in Tbilisi, which was
founded two years ago in the capital of Georgia, gave
graduated their second graduates.
The graduation ceremony held in the Tbilisi State Conservatory
Building was attended by Prof. Dr. Birol Akgun, Board of Trustees
Member Assoc. Dr. Cahit Bağcı, Turkey’s Ambassador to Tbilisi
Fatma Ceren Yazgan, representatives of Turkish institutions in
Georgia, Turkish businessmen, parents and many other guests.

Programın açılışında konuşan Akgün, Türkiye Cumhuriyeti’nin Türkiye Maarif Vakfı okullarının dünyanın çeşitli ülkelerinde başarılı faaliyet göstermesine büyük önem
verdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülkede okulların açılmasını talep ettiğini belirtti. Akgün, önümüzdeki yıllarda bu
sayıya ulaşması için çaba sarf etmeyi sürdüreceklerini dile
getirdi. Türkiye Maarif Vakfı Okullarının tek amacının öğrencilerine kaliteli eğitim vermesi olduğunun altını çizen
Akgün, bunun dışında diğer gizli bir amaçları olmadığını
vurguladı.

Akgun who spoke at the commencement of the programme
said that he attaches great importance to the successful operation of the Turkish Maarif Foundation schools in various countries in the world and that the Turkish President Recep Tayyip
Erdoğan has demanded that the Turkish Maarif Foundation
Schools be opened in 193 member countries of the United
Nations (UN). Akgun stated that they will continue to make
efforts to reach this number in the upcoming years. Underlining that the only purpose of the Turkish Maarif Foundation
Schools is to provide quality education to their students, Akgun also stressed that they have no other hidden agenda.

Büyükelçi Yazgan ise burada yaptığı konuşmada, “Amacımız
iyi insan, vatan ve milletini seven, birbiri ile iyi geçinen, toplu
olarak birlikte çalışmayı bilen ama bireysel olarak özeliklerini
ve değerlerini koruyan nesiller yetiştirmektir” dedi.

Ambassador Yazgan said in her speech, “Our purpose is
to raise good people, good children, who love their country and nation, who get along well with one another, who
know how to work together collectively, but who protect
their characters and values individually.”

Açılış programın ardından öğrencilerden oluşan koro konser
verdi. Öğrenciler Türkçe ve Gürcüce şarkı ile şiir söyledi ve
dans etti. Programın sonunda davetlilere Türk mutfağından
yemekler ikram edildi.

Following the opening program, a choir of students performed. The students sang in Turkish and Georgian and they
danced. At the end of the program, Turkish cuisine was offered to the guests.

KOSOVA MAARiF OKULLARI YENi EĞiTiM ÖĞRETiM YILI AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTiRDi
Kosova Maarif Schools Start the New Educational Year
TR

EN

K
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Açılışa Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah, Kosova
Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar,
KDTP Milletvekilleri Fikrim Damka ve
Müferra Şinik, İslam Birliği Dekanı Fahrush Rexhepi’in yanı sıra T.C. Priştine
Büyükelçisi Çağrı Sakar, T.C. Prizren
Başkonsolosu Serdar Özaydın, Macaristan Büyükelçiliği Başkatibi Zoltan Gulyas
ve Hırvatistan Büyükelçiliği ikinci kâtibi
Hrvoje Šnajder de katıldı.

Turkish Maarif Foundation Board of Trustees Member Selim Cerrah, Minister of
Public Administration of Kosovo Mahir
Yağcılar, deputies of Turkish Democratic
Party of Kosovo Fikri Damka and Müferra
Shinik, Dean of the Islamic Union Fahrush
Rexhepi, as well as Turkish Ambassador
to Pristina Çağrı Sakar, Turkish Consul
General of Prizren Serdar Ozaydın, Head
of Hungary Embassy Zoltan Gulyas and
Hrvoje Šnajder, the second clerk of the
Embassy of Croatia, also attended.

osova Maarif Okulları 2019-2020
eğitim öğretim yılı açılış programı
düzenledi.
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osova Maarif Schools organized the
inaugural program of the 2019-2020
school year.
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MALi MAARiF OKULLARI’NDA
TR

MEZUNiYET
TÖRENi
Ceremony of Grafuation in Maarif Schools of Mali
EN

ali’de bulunan Türkiye Maarif Vakfı Okulları’nın mezuniyet programı renkli sahne performanslarıyla icra edildi.
243 öğrencimizin liseden mezun olduğu programla, 2018-2019
eğitim yılı tamamlanmış oldu.

M

T

Mali’nin başkenti Bomako’da Palais des Sports Salonu’nda gerçekleştirilen törene Türkiye Cumhuriyeti Bamako Büyükelçisi
Murat Mustafa Onart, Bamako Belediye Başkanı, Mali Eğitim
Bakanlığı temsilcileri ile veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Maarif Okulları’ndan öğrencilerimizin canlı sahne performansı
ile Mali ve Türkiye milli marşlarının okunmasının ardından selamlama konuşmaları yapıldı.

Turkish ambassador to Bamako Murat Mustafa Onart, Mayor
of Bamako, representatives of the Ministry of Education of
Mali and parents, teachers and students attended the ceremony at the Palais des Sports Hall in Bamako, the capital of Mali.
After the live stage performance of the students from Maarif
Schools and the reading of the national anthems of Mali and
Turkey, salutation speeches were carried out.

Selamlama konuşmalarından sonra anaokulundan liseye kadar
tüm kademlerden öğrenciler tarafından hazırlanan sahne performansları sunuldu. İngilizce, Fransızca ve Türkçe şarkı ve şiirler,
farklı kültürlere ait dans ve folklor gösterileri başarıyla sergilendi.
Programın son bölümünde başarılı öğrencilere ve mezunlara
protokol tarafından hediyeleri takdim edildi. Mezunlarla protokolün toplu fotoğraf çektirmesiyle program sona erdi.

SiERRA LEONE
MAARiF OKULLARI’NDA

KARNE HEYECANI

School Report Excitement
at Sierra Leone Maarif Schools

he graduation program of the Turkish Maarif Foundation
Schools in Mali was performed with colorful stage performances. With 243 students graduating from high school, the
2018-2019 school year was completed.

After the speeches, students from kindergarten to high school
performed. Songs and poems in English, French and Turkish
languages, dance and folklore performances of different cultures were successfully exhibited.
In the final part of the program, successful students and graduates were presented with gifts by protocol. The program entered with a mass photo shoot with the graduates.

TR
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ierra Leone Uluslararası Maarif Anasınıfı ve İlkokul öğrencileri 20182019 eğitim yılı sona ermesiyle birlikte
karne töreni düzenlendi.

A

school report ceremony was held for
Sierra Leone International Maarif Kindergarten and Primary School students at
the end of the 2018-2019 school year.

Okullarda tertiplenen törene Türkiye’nin Freetown Büyükelçisi Deha Erpek, bürokratlar ve veliler katıldı.

Deha Erpek, Turkey’s Ambassador to
Freetown, bureaucreats and parents attended the ceremony, which was organized at the schools.

Törende konuşma yapan Büyükelçi Erpek, modern bir eğitim kurumu olarak
Maarif Okulları’nın kısa sürede kaliteli
ve başarılı eğitimde kendini ispatladığını ifade etti. Erpek, Maarif Sierra Leone
Okulu’nda görev yapan öğretmen ve
yöneticileri özverili çalışmaları nedeniyle tebrik etti. Ardından katılımcılarla
birlikte öğrencilere karnelerini dağıttı.
Öğrencilerle birlikte karne heyecanını
yaşayan veliler ise vakıf yetkililerine teşekkür ettiler.

Speaking at the ceremony, Ambassador Erpek stated that Maarif schools, as a modern
educational institution, proved itself in a
short time in quality and successful education. Erpek congratulated teachers and administrators at the Maarif Schools of Sierra
Leone for their selfless work. He then handed the school reports to the students along
with the participants. Parents, who were as
excited about the school report card day
as the students, thanked the officials of the
Maarif School Foundation.
43 |
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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 the
education is provided

Total number of
Educational Institutions

100

41

307

TURKISH MAARIF FOUNDATION IN THE WORLD

Eğiitim
Kurumları/

Yurt/

ABD / USA

4

-

Afganistan / Afghanistan

37

11

Almanya / Germany

1

-

Arnavutluk / Albania

7

-

Avusturya / Austria

1

-

Avustralya / Australia

2

-

Bosna - Hersek / Bosnia and Herzegovina

4

-

Burundi / Burundi

2

-

Cibuti / Djibouti

1

-

Çad / Chad

6

1

Ekvator Ginesi / Equatorial Guinea

4

-

Etiyopya / Ethiopia

4

1

Fildişi Sahili / Côte d’Ivoire

4

-

Fransa / France

1

-

Gabon / Gabon

4

-

Gambiya / Gambia

3

-

Ülke/ Country

Güncel Durum İçin:

Yurt Sayısı
Total numbers
of dormitories

41

www.turkiyemaarif.org

* Eylül 2019

Educational
Institutions

Dorm

Gana / Ghana

1

Gine / Guinea

10

2

Gürcistan / Georgia

8

-

Irak / Iraq

4

-

Kamerun / Cameroon

14

4

Kongo / Congo

4

-

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

4

-

Kosova / Kosovo

7

-

Kuzey Makedonya / North Macedonia

5

1

Macaristan / Hungary

1

-

Madagaskar / Madagascar

3

-

Mali / Mali

21

1

Moritanya / Mauritania

9

-

Nijer / Niger

12

2

Pakistan / Pakistan

76

11

Romanya / Romania

4

-

Sao Tome ve Principe / Sao Tome and Principe

1

-

Senegal / Senegal

11

-

Sierra Leone / Sierra Leone

2

-

Somali / Somalia

7

3

Sudan / Sudan

6

-

Tanzanya / Tanzania

2

2

Tunus / Tunisia

3

1

Ürdün / Jordan

-

1

Venezuela / Venezuela

7

-

307

41

Toplam/ Total
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Haberlerin detayı için
lütfen kare kodu taratınız..
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fter his visit, Milliyet Newspaper
columnist Abdullah Karakus, wrote
down his impressions on Turkish Maarif
Foundation activities in South Afrika as
follows:

A

EN

fter his visit to Jordan, Prof. Dr. Yasin Aktay wrote in his Yeni Şafak column about the Turkish Maarif Foundation activities, “Against the dark misuse
of education, [Turkish Maarif Foundation] is the most transparent and beneficial place to provide education, the most
striking place of the goodness against the
wrong.”. To read more:

I

TR

TR

TR

D

T

ürkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr.
Birol Akgün, FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı’na devrine ilişkin TRT WORLD’e değerlendirmelerde
bulundu.

Türkiye adına resmi olarak yurt dışında örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri
yapan Türkiye Maarif Vakfı’nın 7. Ülke
Direktörleri İstişare Toplantısı’na ilişkin
medyada yer alan haberler şöyle:

EN

EN

D
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illiyet Gazetesi köşe yazarı Abdullah Karakuş, Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyarette
Türkiye Maarif Vakfı’nın çalışmaları ile
ilgili izlenimlerini aktardığı köşesinde şu
ifadelere yer verdi:

A

aily Sabah Gazetesi’nde dünyanın
dört bir yanındaki Maarif Okulları’nda, mezuniyet heyecanlarına ilişkin
hazırladığı haber metni şöyle:

aily Sabah Newspaper’s article about
Maarif Schools students’ graduation
excitement all around the World is as
follows:
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rof. Dr. Yasin Aktay: Eğitim faaliyetini karanlık emellerine alet etmeye
karşı, olabilecek en açık, şeffaf ve hayırlı
şekillerde bir eğitim faaliyeti kötülüğe
karşı iyiliğin en çarpıcı ikamesi. ifadelerine yer verdi. Köşe yazısının devamı…

n the link below, Turkish Maarif
Foundation President, Prof. Dr. Birol Akgun makes as assessment to TRT
WORLD on the transfer of FETO-linked
schools to Turkish Maarif Foundation:

ürkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof.
Dr. Birol Akgün, Türkiye Maarif Vakfı
kurulmasına dair kanun tasarısının 17 Haziran 2016’da TBMM Genel Kurulu’nda
kabul edilerek yasalaşmasının üçüncü yıl
dönümü dolayısıyla AA muhabirine verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

n his interview to the journalist of Anadolu Agency, Turkish Maarif Foundation President Prof. Dr. Birol Akgun
made the following statement on the
3rd Anniversary of the enactment of the
establishment of Turkish Maarif Foundation by the Grand National Assembly
of Turkey on June 17, 2016:

N

ews on social media related to
the 7th Session of Turkish Maarif
Foundation Consultation Meeting for
Country Directors are summarized as
follows:

BAŞARILARIMIZ
Achievements
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MAARiF ÖĞRENCiLERi’NDEN
ULUSLARARASI BAŞARILAR
International Achievements of Maarif Students
TR

EN

M

aarif Okulları’nda eğitim gören öğrenciler katıldıkları
uluslararası yarışmalarda çok sayıda başarı elde ederek
ödüller aldılar.
Halihazırda yurtdışında Türkiye’den görevlendirilen 327
okul yöneticisi ve öğretmenin yanında 4834 yerel öğretmen
ve destek personeli ile dünyanın dört bir yanında eğitim faaliyetleri yürüten Türkiye Maarif Vakfı, modern fen bilimlerinden sosyal bilimlere, bilişim teknolojilerinden millî kültür ve
değerlere, Türkçe ve yerel dil dahil yabancı dil eğitiminden
bilim, kültür, sanat ve edebiyat alanlarına kadar başarılı bir
eğitim hizmeti veriyor.
Vakfımız okullarının eğitimde yakaladığı başarı grafiği, ulusal ve uluslararası sınavlardaki başarılar, sanatsal ve sportif
organizasyonlar, olimpiyatlar ve proje alanlarında elde ettiği
derecelerle taçlandırılmakta, bulunduğu ülkelerin eğitim ve
öğretim kalitesini artırmaktadır.
Uluslararası Türkiye-Moritanya Maarif Eğitim Kurumları’nda
okuyan 11 öğrenci; 178 bin öğrencinin katıldığı ilkokul bitirme sınavı CONCOURE, ortaokul bitirme sınava BREVET
ve üniversiteye giriş sınavı BAC’ta ilk 200 isim arasına girdi.
Böylece ülke geneli başarı oranlarının yüzde 9’larda olduğu
Moritanya’da Maarif Okulları yüzde 93 başarı sağladı.

Türkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN

48

S

tudents of Maarif Schools received awards for their numerous achievements in international competitions.

Turkish Maarif Foundation which conducts educational activities all around the world with 327 school administrators
and teachers appointed from Turkey and abroad and 4834
local instructors and support personnel, provides successful
education services from modern science to social sciences,
information technologies, national culture and values, foreign language education including Turkish and local language, culture, art and literature.
Our foundation is crowned with the achievements of the
schools in education, achievements in national and international examinations, artistic and sport organizations, olympics and project areas and increases the education and training quality of the countries where it is located.
11 students who study in International Turkey-Mauritania
Maarif Educational Institutions ranked within the first 200 students in CONCOURE, the primary school final examination
attended by 178 thousand students and middle school final
exam BREVET and university entrance exam BAC. Thus, in
Mauritania, where national success rates are around 9 percent,
Maarif Schools achieved 93 percent success.
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Maarif Okulları’na
’te İki Ödül Birden
A double price to Maarif Schools in TEKNOFEST
TR

EN

T

ürkiye Maarif Vakfı, Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali
TEKNOFEST’te “İnsanlık Yararına Teknoloji” konusunda
gerçekleştirilen “Afet” ve “Eğitim” alanında iki ayrı ödüle layık görüldü.
Vakıf bünyesinde 35 ülkedeki 300 okulda gerçekleştirilen
proje yarışmalarında yapılan elemelerin ardından TEKNOFEST İstanbul’a katılmaya hak kazanan Pakistan, Afganistan,
Nijer ve Bosna-Hersek’teki Maarif Okulları’ndan 61 kişi ve
30 takımın oluşturduğu Maarif Teknoloji Takımı, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
Festival alanında “İnsanlık Yararına Teknoloji” kategorisinde
ortaokul ve liseler arası “Afet Yönetimi” müsabakasında Afganistan’dan gelen Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı Herat Erkek
Lisesi 3. sınıf öğrencisi Hamed Moradi’nin geliştirdiği “Afet
Anında Mobil GSM Operatörü” projesi ikinci oldu. Pakistan’ın Lahor kentinden katılan ve Pak-Türk Maarif Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Fatma Nasir’in “Piezoelektrik Ayakkabı
(Piezoelectric Shoe)” projesi de “eğitim” alanında üçüncülüğe
layık görüldü.
GSM Sinyal Dağıtıcı İkinciliği Getirdi
Alanında ikincilik elde eden Maarif öğrencisi Hamed Moradi,
ödülü, ülkesi ve Türkiye Maarif Vakfı adına aldığını belirterek, “Çok mutlu oldum, güzel bir yarışma oldu. İlk defa böyle büyük bir organizasyona katılma fırsatı elde ettim. Projem
afet durumunda insanların iletişimini sağlamak içindi ve bu
anlamda aldığım ödül benim için değerliydi. Projeye katılmam için bana imkân sağlayan Türkiye Maarif Vakfı’na teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Yürürken Elektrik Üreten “Piezoelektrik Ayakkabı”
Müsabakada üçüncü olan Fatma Nasir de TEKNOFEST’e
katıldığı için çok heyecanlı olduğunu aktararak, bir sonraki
festivale yeni bir proje ile dahil olmak istediğini belirtti.
Yarışmaya katılan Maarif Okulları öğrencileri, ödül töreninin
ardından TEKNOFEST alanını gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

T

urkish Maarif Foundation won two prices at Turkey’s largest
technology event, TEKNOFEST Istanbul, Festival of Aviation,
Space and Technology under the themes “Disaster” and “Education” in the field of “Technology for the benefit of Humanity”.
After being qualified in the project competitions held in 300
schools in 35 countries belonging to the Foundation, the
Maarif Technology Team, which consisted of 61 people and
30 teams from Maarif Schools of Pakistan, Afghanistan, Niger and Bosnia and Herzegovina, received a great attention
from the visitors at TEKNOFEST Istanbul.
Under the theme of “Disaster Management” in the tournament of “Technology for the benefit of Humanity” between
secondary and high school students, Hamed Moradi, a student from Turkish Maarif Foundation Herat Boys High Schools of Afghanistan won the 2nd place with his project “GSM
Mobile Operator in case of Disaster”. Joining from Lahore, Pakistan, Fatma Nasir, a 14-year-old student of Pak-Turk Maarif
High School won the 3rd place with her project “Piezoelectric
Shoe” under the theme “Education” of the same tournament.
GSM Signal Distributor Brought the Second Place
Hamed Moradi, Maarif student who won second place, specified that he received the price on behalf of his country and
Turkish Maarif Foundation and added, “I am very happy, it
was a nice competition. For the first time, I had the opportunity to participate in such a big organization. My project
was to enable people to communicate in case of a disaster
and the award I received is very precious for me. I would
like to thank Turkish Maarif Foundation for allowing me to
take part in this project.”
Piezoelectric Shoes produces electricity during the walk

Fatma Nasir, third in the tournament, said that she was very
excited to participate in TEKNOFEST and that she wanted
to participate in the next festival with a new project.
After the award ceremony, the students of Maarif Schools
participating in the festival, took a souvenir photo and visited the TEKNOFEST area.
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Afgan-Türk Maarif Okulları’nda
Büyük Başarı
Great Success in Afghan-Turkish Maarif Schools

TR

T

ürkiye Maarif Vakfı Afgan-Türk
Maarif Okulları Herat Erkek Lisesi’nden mezun olan bir öğrenci, üniversiteye giriş sınavında ülke birincisi oldu.
Afganistan’da ülke genelinde 170 binden
fazla lise mezunun katıldığı Üniversiteye
Giriş Sınavı (Konkor) sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlarda Herat Erkek
Lisesi’nden mezun olan Raşid Yusufi sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak
ülke sıralamasında birinci oldu.

Vakfın Afganistan yetkilileri konu ile
ilgili açıklamalarda bulunarak, vakıf
tarafından Yusufi’ye teşvik amaçlı bir
bilgisayar hediye edildiğini ifade etti.
Yetkililer, ayrıca Raşid Yusufi’yi Türkiye gezisine götüreceklerini ve kendisine
Türkiye’de eğitim imkânı sağlayacaklarını kaydetti.
EN

A

student who graduated from
Turkish Maarif Foundation Afghan-Turkish Maarif Schools Herat
Boys’ High School achieved the first
place in university entrance exam.

According to these results, Raşid Yusufi
who graduated from Herat Boys’ High
School achieved the first place in the exam
by answering all the questions correctly.
Yusufi got into Herat Medical Faculty with
this success and he was invited to Herat
Boys’ High School to be congratulated by
the teachers and school management and
he was awarded by the Country Directorate of Turkish Maarif Foundation.

In Afghanistan, results of the University
Entrance Exam (Konkor) - in which more
than 170 thousand high school graduates
country-wide attend - were announced.

Afghanistan officials of Turkish Maarif
Foundation have made statements about
this success and they added that Turkish
Maarif Foundation will gift a computer to
Yusufi as an incentive. Officials also stated
that they will take Raşid Yusufi for a trip to
Turkey and they will provide educational
opportunities to him in Turkey.

Gine Maarif Öğrencisi
Ülke Birincisi Oldu

Kosova Maarif Okulu’na
Özel Ödül

Simon Bolivar Üniversitesi’nden
Maarif Öğrencisine Özel Kontenjan

Guinea Maarif Student Achieves
First Place of the Country

Special Award to Kosovo
Maarif School

Special Quota for Maarif Students
from Simon Bolivar University

Aldığı başarı ile Herat Tıp Fakültesini
kazan Yusufi, eğitim gördüğü Herat Erkek Lisesi’nde ağırlanarak, öğretmen ve
okul idarecileri tarafından tebrik edilirken, vakfın ülke direktörlüğünce ödüllendirildi.
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luslararası Maarif Priştine Okulları’ndan 40 öğrencinin katıldığı
“Ulusal Kangaroo Linguistik İngilizce
Yarışması”nda ülke çapında 39 öğrencimizin üstün başarı ile dereceye girdiği
ve 3 öğrencimiz finalist olduğu için Kosova Maarif Okulu’na özel ödül verildi.

U

enezuela Caracas Türkiye Maarif
Vakfı Los Riscos Koleji’ni birincilikle bitiren öğrencimiz José David
Briceño da Silva, Venezuela’nın önde
gelen üniversitelerinden Simon Bolivar
Üniversitesi Matematik Bölümü’ne özel
kontenjanla kabul edildi.
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ürkiye Maarif Vakfı’nın Gine’deki
Ömer Halisdemir Erkek Ortaokulu’nda eğitim gören 6. sınıf öğrencisi
Mamadou Salıou Bah, girdiği Ortaokula geçiş sınavında (Examen De Fın
D’etudes Elementaıres) önemli bir baları elde ederek Gine birincisi oldu.

amadou Saliou Bah, a 6th grade
student of Turkish Maarif Foundation’s Ömer Halisdemir Boys’ School
in Guinea, got the first place of Guinea
in elementary school entrance examination (Examen De Fın D’etudes Elementaires).
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n the “National Kangaroo Linguistic
English Competition”, which was attended by 40 students from the International Maarif Pristina Schools, a special award was given to Kosovo Maarif
School since 39 students were awarded
with outstanding success and 3 students were finalists

V

osé David Briceño da Silva, who
graduated by winning the first place
in Turkish Maarif Foundation Los Riscos College in Venezuela- Caracas, was
accepted into Mathematics Department
of Simon Bolivar University, which is
one of the leading universities of the
Venezuela, as a special list student.
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Maarif Öğrencileri’nden
Matematik Dalında Dünya Birinciliği

World Championship in Mathematics from Maarif Students
EN

TR
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akistan’ın Lahor Bölgesi’nde bulunan Pak-Türk Maarif
International Schools&Colleges Asifa İrfan Kız Kampüsü’nde eğitim gören A Level 1 sınıf öğrencisi 16 yaşındaki
Maheen Masoud, dünya genelinde tüm Cambridge eğitim
sitemi uygulanan okullar arasında Haziran ayında gerçekleştirilen “O Level Board” sınavında tam puan alarak Matematik dalında dünya birincisi seçildi.
Masoud, ayrıca Fizik dalında Pakistan’ın 90 milyon nüfusu bulunan Pencap Eyaleti’nde de birinci oldu. Masoud’da
dünya birinciliği belgesi Lahor Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Javed Akram tarafından verildi. Türkçe’yi
çok iyi bilen Masoud, Türkiye’yi çok sevdiği için üniversite
eğitimini Türkiye’de okumak istediğini ifade ederek Türkiye’deki üniversiteleri araştırdığını belirtti.

16

-year-old Maheen Masoud, a grade 1 student studying
at the Pak-Turk Maarif International Schools & Colleges
Asifa Irfan Girl Campus in Lahore, Pakistan, was selected as the
world’s winner in mathematics by taking the full score in the
“O Level Board” Exam held in June among all the schools in
Cambridge education system across the world.
Masoud came first in the physics department in Punjab
province, which has a population of 90 million people in
Pakistan. The world championship certificate was given to
Masoud by Lahor University of Health Sciences Prof. Dr.
Javed Akram. Speaking very good Turkish, Masoud says
she would like to study in Turkey as she likes Turkey very
much, and that she is researching about the universities in
Turkey.

Arnavutluk Maarif Okulları’ndan
Dört Birincilik

Saraybosna Maarif Okulları’na
Altın ve Gümüş Madalya

Maarif Okulları Sergisi
Ülkenin İlgi Odağı Oldu

Four First Places from
Albania Maarif Schools

Gold and Silver Medals for
Sarajevo Maarif Schools

Maarif Schools Exhibition
Becomes the Center of Interest
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rnavutluk’ta düzenlenen ulusal
biyoloji, fizik, kimya, matematik
ve tarih olimpiyatları, Art Fest Tiran
Belgesel Yarışması ve Tiran Modern
Dans Yarışması’nda Arnavutluk Maarif Okulları’ndan dört öğrencimiz birincilik, iki öğrencimiz ikincilik, dört
öğrencimiz ise üçüncülük derecesi
kazandı.
n the National Biology, Physics,
Chemistry, Mathematics and History
Olympiad held in Albania, Art Fest Tirana Documentary Competition and
Tirana Modern Dance Competition,
four students from the Albanian Maarif
schools won first place, two students
won second place and four students
won third place.

ırvatistan’da düzenlenen Pro
Jiu-Jitsu Yarışması’nda Saraybosna Maarif Okulları’ndan 11. sınıf öğrencisi İbrahim Amar 73 kilogramda
altın madalya, 11. Sınıf öğrencisi Ishak
Banoviç 66 kilogramda gümüş madalya kazandı.

n the Pro Jiu-Jitsu Competition held
in Croatia, Ibrahim Amar from Sarajevo Maarif Schools won a gold medal
in 73 kilograms and Ishak Banovic, an
11th grade student, won a silver medal
in 66 kilograms.

araybosna Maarif Okulları’nda açılan sanat atölyelerinde 200 öğrencinin katıldığı kıyafet tasarım, ipek
boyama, ahşap boyama, ebru, ıslak
keçe, alüminyum folyo, kâğıt folyo ve
filografi eğitimleri sonrası açtıkları sergi
ülkenin ilgi odağı oldu.

he exhibition, which was attended
by 200 students in art workshops
in Sarajevo Maarif Schools, was the
center of attention of the country after
the trainings on clothing design, silk
painting, wood painting, marbling,
wet felt, aluminum foil, paper foil and
filography.
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Kosova Maarif Okulları Matematik Yarışmasında Dereceye Girdi
Kosovo Maarif Schools Got a High Degree in Math Competition
TR

EN

K

S

ATOMI Enstitüsü sorumluğunda Kosova genelinde düzenlenen Kanguru Matematik Olimpiyatları Yarışması’nda, Maarif
Okulları ülke genelinde 8. sınıflarda iki derece elde etti.

In the Kangaroo Math Olympics held throughout Kosovo under the responsibility of the ATOMI Institute, Maarif Schools
have achieved two degrees in 8th graders country-wide.

4 bin 500 öğrenci içerisinde önemli bir derece kazanan Kosova Maarif Okulları öğrencileri Nadir Ymeri ve Almir Durguti,
aileleri ile sertifika programına katılım sağladı.

Nadir Ymeri and Almir Durguti, students of Kosovo Maarif
Schools, who gained a significant degree among 4 thousand 500
students, joined the certificate program with their families.

osova Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri, Kosova’daki Matematik yarışmasında dereceye girdi.

tudents of the International Maarif School of Kosovo were
awarded degrees in the Mathematics Competition in Kosovo.

Erbil Uluslararası Maarif Okulu’na Jüri Özel Ödülü

Sudan Maarif Öğrencileri’nden Dereceler

Special Jury Award to Erbil International Maarif School
TR

TR

Great Success of Sudan Maarif Students

I

S

Uluslararası Maarif Okulu, arama kurtarma faaliyetlerinde
tehlikeli bölgelerde cisimleri bulmak için kullanılan uzaktan
kumandalı “Mert Robot” projesiyle yarışmada jüri özel ödülüne layık görüldü.

Okulun son sınıfı öğrencileri Muzan Eşref Avad ile Hanan
Abdalrahman Rıdvan, liselere giriş sınavında 280 puan üzerinde 279 puan alarak birincilik elde ederken, Lima Nidal
Mervan el-Başuri de 278 puan alarak ikincilik Ala Muhammed ise üçüncü oldu.

EN

EN

rak’ın Erbil kentindeki Salahaddin Üniversitesi Mekanik
ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nün düzenlediği robotik yarışmasında, üniversite öğrencilerinin yanı sıra Erbil
Uluslararası Maarif Okulları İlköğretim öğrencileri de robot
projelerini sergiledi.

udan’da 166 bin 535 öğrencinin katıldığı “İlköğretimden Liseye Geçme Sınavı”nda Maarif Hartum İlköğretim
Okulu öğrencileri, 2 birincilik 2 ikincilik ve bir üçüncülük
elde etti.

I

I

International Maarif School was awarded the Special Jury
Prize in the competition for its remote-controlled “Mert Robot” project, which is used to find objects in dangerous areas
in search and rescue activities.

Maarif Khartoum Primary School Senior students Muzan Ashraf
Avad and Hanan Abdalrahman Rıdvan achieved first place in
the high school entrance exam with a score of 279 out of 280,
while Lima Nidal Marwan Al-Basuri achieved second place with
a score of 278 and Ala Muhammed achieved third place.

n the robotics competition organized by the Department
of Mechanical and Mechatronics Engineering of Salahaddin University in Erbil, Iraq, University students as well as
elementary students of Erbil International Maarif Schools
displayed their robot projects.
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n Sudan “Transition from Primary Education to High School”
examination which 166 thousand and 535 student participated, Turkish Maarif Foundation Hartum Primary School students achieved 2 first places, 2 second places and 1 third place.
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Tunus Maarif Robotik Ekibine
Optimus Ödülü

Cibuti Uluslararası Maarif Okulu

En İyi Okul Seçildi
Djibouti International Maarif
School Named Best School

Optimus Award To Tunisia’s Maarif Robotics Team
TR

EN

ubilee Enstitüsü Eğitimde Mükemmellik Merkezi (Jubilee Institute’s
Centre for Excellence in Education ) ve
Arap Robotik Derneği (Arab Robotics
Al Association) tarafından Ürdün’de düzenlenen First Lego League Arabia 2019
robot turnuvasında Maarif robotik ekibi
jüri özel ödülünü kazandı.

t the First Lego League Arabia 2019
robot tournament organized by the
Jubilee Institute’s Centre for Excellence
in Education and the Arab Robotics Al
Association in Jordan, the Maarif robotics team won the special jury award.

J

Tunus Uluslararası Maarif Okulları robotik ekibi Optimus, Tunus’u FLL First
Lego League Arabia turnuvasında iki
koç ve üç öğrenciden oluşan robotik
ekibi ile katılım sağladı.
Tunus’un ilk kez temsil eden Maarif robotik ekibi ilk Lego Ligi Arabistan takımı, 73 takım arasında jüri özel ödülünü
kazandı.
Maarif robotik ekibi Optimus ödülü
Ürdün Prensi Hamzah Ben Hussain’den
aldı.
Ekip koçu Burhan Tuna, yaptığı açıklamada, öğrencilerin büyük bir heyecanla
yarıştıklarını belirterek, “Bu, Tunus’tan
ilk kez bir FLL takımı uluslararası bir
turnuvaya katıldı ve ödül aldı, öğrencilerime teşekkür ediyorum.”

A

Optimus, the Tunisian International
Training Schools robotics team, participated in the Tunisian FLL First Lego
League Arabia tournament with a robotics team consisting of two coaches and
three students.
The first Lego League Arabian team of
the Maarif robotic team representing
Tunisia for the first time won the Special
Jury Prize among 73 teams.
The Maarif robotic team Optimus received the award from Prince Hamzah
Ben Hussain of Jordan.
Team coach Burhan Tuna, said in a
statement, students compete with great
enthusiasm, stating, “This is the first time
a Tunisian FLL team participated in an
international tournament and received
awards, I thank my students.”

Ekipten 7. sınıf öğrencisi Lojaine Oussaifi, “Ülkemizin bayrağını yukarı çekmek
ve herkesi bizlerle gururlandırmak için
FLL Arabia’ya katıldık. Birlikte çalışarak
istediğimizi başardık” dedi.

7th grade student Lojaine Oussaifi expressed his thoughts as, “We joined
FLL Arabia to raise the flag of our country and make everyone proud of us.
Working together, we achieved what
we wanted.”

9. sınıf öğrencisi Mohamed Kamantar,
ise “İnanılmaz bir deneyimdi, bu turnuva bize çok şey öğretti. Ekip çalışmasının her zaman başarıya ulaştırdığını
gösterdi. Bu turnuvaya katıldığımı dile
getirmekten onur duyuyorum” diye konuştu.

9th class student Mohamed Kamantar,
on the other hand, said “it was an incredible experience, and this tournament
taught us a lot. It showed that teamwork
has always leads to success. I am honored to tell people that I have participated in this tournament.”

TR
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ibuti Milli Eğitim Bakanlığı, Cibuti Uluslararası Maarif Okulu’nu
2018-2019 eğitim-öğretim yılının en
iyi okulu seçti. Cibuti Eğitim Bakanlığı, Maarif Okuluna başarı sertifikasını
takdim etmek için başkent Cibuti’de
tören düzenledi. Maarif yetkilileri ve
Türkiye’nin Cibuti Büyükelçisi Salim
Levent Şahinkaya, başarı sertifikasını
Cibuti Eğitim Bakanı Mustafa Muhammed Mahmud’un elinden aldı.
Mahmud, burada yaptığı konuşmada,
Cibuti Maarif Okulunun 21. yüzyıl eğitim modeli ve teknik altyapısının yanı
sıra donanımlı yöneticileriyle Cibuti’de
kısa sürede dünya standartlarında eğitim vermeye başladığını söyledi.
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jibouti National Education Ministry chose Djibouti International
Maarif School as the best school for the
2018-2019 academic year. Djibouti
Ministry of Education held a ceremony
in the capital of Djibouti to present the
certificate of success to Maarif Schools.
Djibouti International Maarif Schools
officials and Turkey’s Ambassador to
Djibouti, Salim Levent Şahinkaya, received the certificate of achievement
from Djibouti Education Minister
Mustafa Muhammed Mahmud.
In his speech, Mahmud said that Djibouti Maarif School had started to provide world class education in Djibouti
in a short time with its 21st century
education model and technical infrastructure as well as its qualified educators.
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Pak-Türk Maarif Okulları’ndan Başarılar
Achievements of Pak-Turk Maarif Schools
TR
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• Pakistan İslamabad Pak-Türk Maarif Okulları öğrencilerinden Sikander Ali Bazil, Worlds Scholar Cup (Dünya Bilginler
Kupası) Yarışması’nda 4 bin katılımcı arasında birincilik elde
ederek şeref madalyası kazandı. Aynı yarışmada ayrıca 194
öğrencimiz altın madalya, 181 öğrencimiz ise gümüş madalya kazandı.

• Sikander Ali Bazil, a student from Pakistan Islamabad PakTurk Maarif Schools, won the medal of honor in the Worlds
Scholar Cup Competition among 4 thousand participants. In
the same competition, 194 of our students won gold medals
and 181 of our students won silver medals.

akistan’daki Pak-Türk Maarif Okulları eğitim-öğretim
dönemi içerisinde gerçekleşen başarı örnekleri:

xamples of the achievements of Turkish Maarif Foundation Pak-Türk Maarif Schools in Pakistan during the
academic year:

• Pak-Türk Maarif Okulları’ndan 4 öğrencimiz Intel firması
tarafından dünya çapında düzenlenen “International Science
and Engineering Fair” (ISEF) yarışmasında Pakistan elemelerinde ilk sırayı elde etti. Aynı yarışmanın ABD etabında ise
öğrencimiz Sadaf Naushad birincilik elde ederek University
of Arizona’dan burs ödülü kazandı.

• Four of our Pak-Turk Maarif Schools won the first place
at the Pakistan qualifiers in the International Science and
Engineering Fair (ISEF) competition organized by Intel. In
the US stage of the same competition, our student Sadaf Naushad won the first place and won a scholarship from the
University of Arizona.

• Pak-Türk Maarif Okulları’ndan Muhammad Umar isimli
öğrencimiz Uluslararası Fizik Olimpiyatları’na katılmaya hak
kazandı.

• Muhammad Umar, one of the students of Pakistan PakTurk Maarif Schools, was entitled to participate in the International Physics Olympics.

• Pak-Türk Maarif Okulları öğrencilerinden Ashaz Farhaj ve
Daniyal Adeel Üniver- siteye Giriş Sınavı’nda (GAT) birincilik ve ikincilik dereceleri elde etti.

• Ashaz Farhaj and Daniyal Adeel, students of Pakistan PakTurk Maarif Schools, achieved first and second degrees in
the University Entrance Exam (GAT).

• Karaçi Pak-Türk Maarif Okulları’ndan öğrencilerimiz
Umme Barira ve Maha Khan, Türki- ye Teknoloji Takımı
Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye’nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve
Teknoloji Festivali’nde finalist olma hakkı elde etti.

• Umme Barira and Maha Khan, our students in Karaci
Pak-Turk Maarif Schools, became finalists in TEKNOFEST
Istanbul Aviation, Space and Technology Festival which
was organized under the leadership of Turkish Technology
Team Foundation (T3 Foundation) and Turkish Ministry of
Industry and Technology, supported by the most important
organizations and institutions in Turkey.

• Pak-Türk Maarif Okulları öğrencimiz Muneeba Noor on
bin öğrencinin katıldığı “Pakistan Ulusal Günü Makale Yarışması”nda birincilik elde etti.

• Our Pakistan Pak-Turk Maarif Schools student Muneeba
Noor won the first prize in the “Pakistan National Day Article Contest” among 10 thousand students.

• Pakistan genelinde 15.000 öğrencinin katıldığı Inter Schools Matematik Olimpiyatı’nda (ISMO) Lahor Pak-Türk Maarif Okulları öğrencilerimizden Harmain Ahmed 5. sınıflar
kategorisinde Lahor birinciliği; Haris Khan 6. sınıflar kategorisinde Lahor birinciliği, Sadia Sohail ise 7. sınıflar kategorisinde Lahor üçüncülüğü elde etti.

• In Inter Schools Mathematics Olympics (ISMO), gathering 15
thousand students from all around Pakistan, Harmain Ahmed,
one of our students in Lahore Pak-Turk Maarif Schools, won the
Lahore first place in 5th graders category and Haris Khan won the
Lahore first place in 6th graders category and Sadia Sohail won
the Lahore third place in 7th graders category.
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Maarif Öğrencileri
Pakistan’ı ABD’de Temsil Etti

Sudan Maarif Öğrencisi
Ülke Birincisi Oldu

Maarif students represented Pakistan in the United States
TR
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ak-Türk Maarif Okulları öğrencileri, ülkeyi ABD’de düzenlenen
INTEL Uluslararası Bilim ve Teknoloji Fuarı Yarışması’nda (INTEL ISEF)
temsil ederek dereceye girdi.
Dünyanın en büyük liselerarası bilim
ve teknoloji yarışması olan INTEL
ISEF’te Pakistan’ı temsil eden altı öğrencinin üçünü çıkaran Pak-Türk
Maarif Okulları, yarışmanın bin öğrencinin katıldığı Pakistan ayağına ise
250 öğrenci ve projeyle katıldı.
Tamamı Sindh eyaletindeki PakTürk Maarif Kız Okullarında okuyan öğrencilerden oluşan yarışmacıların mentor ve öğretmenleri Sani
Hammad, Şaista Mahmud ve Yasir
İkbal, yaptığı açıklamada, projelerinin ABD’de ve Pakistan’da büyük
ilgi görerek hem okulların başarısını
hem de eğitime olan ilgiyi artıracağını söyledi.

tudents of The Turkish Maarif Foundation in Pak-Turk Maarif Schools
in Pakistan, represented the country
in the Intel International Science and
Technology Fair Competition (INTEL
ISEF) held in the United States.
Pak-Turk Maarif Schools which sent
three students out of six, representing
Pakistan in INTEL ISEF, the biggest
intercollegiate science and technology
competition, attended the Pakistani part
of the competition with 250 students.
In total there were a thousand students
from different countries.
Sani Hammad, Şaista Mahmud and
Yasir Ikbal, mentors and teachers of
the contestants, all of whom are students from the girls schools of PakTurk in Sindh province, said their
projects will increase both the success
of the schools and the interest in education in the US and Pakistan.

Gülşen Kampüsünden yarışmaya katılan bir diğer kız öğrenci ise “Şeker
Kamışı Lifinin İnşaatta Kullanımı”
projesiyle Rabial Rafik oldu.

Another female student from the Gülşen
campus who participated in the contest
was Rabial Rafik with the project “The
use of sugar cane fiber in construction”.

Şeker kamışı lifleri ve külünün kullanımını öngören projeyi yürüten
öğretmen Mahmud, maddelerin inşaat malzemelerinin mukavemetini
artırdıklarını belirterek, “Projemizin
amacı çevreyi etkileyen şeker kamışı
atıklarının kullanımıyla çevreyi korumak ve inşaat malzemelerini hafif
ancak güçlü kılan şeker kamışının
kullanımını yaygınlaştırmaktır.” dedi.

The teacher Mahmud, who conducts
the project that envisages the use of
sugar cane fibers and ash, stated that
the materials increased the strength of
construction materials, “The aim of our
project is to protect the environment
with the use of sugar cane wastes that
affect the environment and to extend
the use of sugar cane which makes construction materials lighter but stronger.”

Sudan Maarif Student Achieves
First Place of the Country
TR

S

udan’da üniversiteye geçiş amaçlı
“Lise Diploması Sınavı” nda Hartum
Maarif Okulları’ndan Radwan Abdalrahman birinci olurken, Mohanned
Abdalkarem, Najat Faysal ve Merğane
Mahmoud ise beşinciliği paylaştı.

EN

R

adwan Abdalrahman from Khartoum Maarif Schools came first in
the “High School Diploma Exam” for
the purpose of transition to university
in Sudan, Mohammed Abdalkarem,
Najat Faisal and Mergan Mahmoud
shared fifth place.

Demokratik Kongo Maarif
Okulları’nda Üniversite
Sınavında Önemli Başarı
Significant Achievement in
University Exam in Democratic
Congo Maarif Schools
TR

D

emokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Uluslararası Maarif Okulları
öğrencisi Yogo Anıfatou Daniella, ülkedeki lise bitirme sınavı olan Examen d’
Etat’ta birinci oldu.

EN

Y

ogo Anıfatou Daniella, a student
of the Maarif International Schools
in the Democratic Republic of Congo,
achieved first place in Examen d’Etat,
the high school graduation exam in the
country.
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Moritanya Maarif Okulları
Başarıyla Yoluna Devam Ediyor

Mauritania Maarif Schools Continue on their Path to Success
TR
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Ülke genelindeki ulusal sınavlarda başarı oranını yüzde 95’e
çıkarak ülkenin en başarılı okullarını inşa eden Maarif Vakıfı,
bu sayede öğrenci sayısını artırdığı okulları, dışarıdan desteğe
ihtiyaç duymadan kendi giderlerini karşılayacak ekonomik
güce kavuşturdu.

Turkish Maarif Foundation, which has built the most successful schools in the country, has increased the number of students and provided them with the economic power to cover
their own expenses without the need for external support.

oritanya Maarif Okulları’nda, ilk yıl 21 öğrenciden 20’sinin üniversitelere yerleşti.

Moritanya Direktörlüğü yetkilileri, 2017-2018 döneminde lise
bitirme ve üniversiteye yerleşme sınavında yüzde 95’lik muazzam
bir başarı elde ettiklerini belirttiler. “Toplamda 21 öğrencimizden
20’si üniversiteyi kazandı. Bu öğrencilerden üçünü burslandırarak, onbirini de kendi imkanlarıyla Türkiye’nin çeşitli
üniversitelerine yerleştirdik” diyen direktörlük yetkilileri, bu
yıl da 32 öğrencinin üniversiteyi kazanmasını sağlayarak, ülke
genelinde yapılan ulusal sınavlarda başarı oranını yüzde 95’e
çıkardıklarını vurguladı.

n the Mauritanian Maarif Schools, in the first year, 20 of
21 students settled in universities.

The officials of the Turkish Maarif Foundation Mauritania Directorship stated that they achieved a tremendous success of
95% on the exam for finishing high school and entering into
university. “In total, 20 of our 21 students have gotten into University. Three of these students have been awarded scholarships
and eleven of them have been placed in various universities in
Turkey with their own means,” said the Directorate officials,
adding that 32 students have won the University this year and
that they have increased the success rate in the national exams
conducted throughout the country to 95 percent.

Mali Maarif Okulları Öğrencisi’nden Büyük Başarı
Great Success of Maarif Schools’ Student in Mali
EN

TR

atı Afrika’nın en önemli ülkelerinden Mali’de bulunan
Maarif Okulları, eğitim kalitesinde ortaya koyduğu farkı
her geçen gün daha fazla hissettiriyor.
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Ülkede 2017-2018 eğitim öğretim yılından bu yana faaliyet gösteren Maarif Okulları’nda okuyan lise öğrencisi Zeïnabou Bissi KONE, ulusal bakalorya sınavında büyük bir
başarı elde etti ve 2018-2019 sayısalda ülke ikincisi oldu.
Ayrıca, Concours d’excellence (En iyiler) sınavında ise ülke
birincisinin yanı sıra sınavı geçen ve tam bursa hak kazanan
toplam 15 öğrencinin 4’ü de Mali Maarif Okulları’ndan.

Zeinabou Bissi KONE, student of Maarif schools which
are operating in the country since the 2017-2018 academic year, came second at the baccalaureate exam.
Also, among the 15 students who passed the Concours
d’Excellence (for the best students) exam, 4 of them, including the best, who won full scholarship, are Maarif
schools’ students.
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ay by day, Maarif schools in Mali, one of the most
important West-African countries, distinguish themselves by offering high-quality education.

