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T

üm insanlığı kuşatıcı bir eğitim vizyonuyla 67 ülkede faaliyetlerini sürdüren Türkiye Maarif Vakfı, Covid-19 salgınında gerekli tüm tedbirleri alarak
Eğitim Kurumlarında kesintisiz eğitim vermeye devam
etmiştir. Yaygın kullanılan 13 farklı dijital platform
üzerinden uygulamış olduğumuz Uzaktan Eğitim sürecinde en az 37 bin öğrencimize, 500 sanal sınıfta
45 bini aşkın ders içeriğiyle senkron ve asenkron eğitim hizmeti sunduk. Bununla birlikte öğrencilerimizin
kültürel gelişimlerini de ihmal etmeden, sanal ortamda ders dışı kültürel etkinlikler düzenledik. Ayrıca
Vakfımızın “Erdemli İnsan” yetiştirme hedefine uygun
olarak, öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarına büyük önem veriyoruz.
Erdemli İnsan profilimiz akıllı, iradeli, aktif ve vicdanlı
öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu profil kaliteli
eğitim ve öğretimin zengin kültürel ve sosyal etkinliklerle desteklenmesini, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinciyle donatılmasını beraberinde getirmektedir. Covid-19
salgını döneminde Eğitim Kurumlarımızın yer aldığı ülkelerdeki diğer okullara ve ihtiyaç sahibi ailelere eğitime
destek kapsamında ders araç gereçleri yardımı, yetimhane ziyaretleri, ağaçlandırma faaliyetleri, sokak hayvanlarına barınak temini, çevre temizliği, gönüllü kan bağışı
etkinlikleri gerçekleştirdik. Ayrıca, salgınla mücadelede
hijyen için Bosna Hersek’teki Maarif eğitim kurumumuzda el dezenfektanı ürettik.
Bu ve benzeri sosyal sorumluluk faaliyetleriyle hem öğrencilerimizin topluma faydalı, sorumluluk sahibi, vicdanlı, adaletli, merhametli, samimi ve kamil, kısacası
erdemli bireyler olabilmesi, hem Covid-19 Salgını dönemi uygulanan izolasyon ve karantina döneminde ruhsal
sağlıklarının desteklenmesi, hem de aileleri başta olmak
üzere kendi çevrelerine faydalı bireyler olabilmeleri için
Türkiye Maarif Vakfı olarak sosyal sorumluluk etkinliklerimize kesintisiz bir şekilde devam ettik.
Bu vesileyle, bütün dünyayı etkileyen salgın döneminde,
öğrencilerimizin eğitimlerini aksatmayan, güven içerisinde kültürel ve sosyal etkinliklerini devam ettiren Maarif
Ailemizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

W

ith a vision embracing all humanity, Turkish Maarif
Foundation continues to provide an uninterrupted
education in 67 countries by taking all the necessary measures against the COVID-19 epidemic. We have implemented a distance education system through 13 widely
used digital platforms and provided synchronous and
asynchronous education services to at least 37 thousand
students with more than 45 thousand courses’ contents in
500 virtual classrooms. Besides, we organize extracurricular cultural activities on virtual environment to not neglect
the cultural development of our students. And we attach
great importance to the involvement of our students in social responsibility projects in line with our Foundation’s
goal of raising “virtuous people”.
Our virtuous people profile aims to raise students who are
smart, strong-willed, active and conscientious. This profile
brings along the support of quality education and training with rich cultural and social activities, and equipping
students with social responsibility awareness. During the
COVID-19 epidemic, we carried out activities such as stationary and infrastructure campaigns to support education
for needy families in other schools, orphanage visits, afforestation activities, construction of shelters for stray animals, environmental cleaning, voluntary blood donation
activities in the countries where our educational Institutions are located. In addition, we produced hand disinfectant in Maarif Schools of Bosnia and Herzegovina for
combating the epidemic.
With these and similar social responsibility activities, we
support our students to become beneficial, responsible,
conscientious, fair, compassionate, sincere and decent, in
short, virtuous individuals, and try to keep safe their mental health during the isolation and quarantine period due
to the COVID-19 epidemic. We, as Turkish Maarif Foundation, continued our social responsibility activities in a
seamless manner so that our students remain individuals
who are beneficial to their families and their environment.
On this occasion, I would like to express my gratitude to
each member of our Maarif Family, who did not disrupt
our students’ education and continued their cultural and
social activities in confidence during the epidemic that is
affecting the whole World.
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DIŞiŞLERi BAKANI ÇAVUŞOĞLU’NDAN
MAARiF OKULLARI iÇiN

EKVATOR GiNESi HÜKÜMETiNE TEŞEKKÜR
Thanks From Turkish Foreign Affairs Minister Çavuşoğlu to
the Government of Equatorial Guinea for Maarif Schools

R

esmi ziyaret kapsamında bulunduğu Ekvator Ginesi’nde
Türkiye’nin Malabo Büyükelçiliğinin resmi açılış törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi Hükümetine ülkedeki okulları Türkiye Maarif Vakfına
devrettiği için teşekkür etti.

I

Törende konuşan Çavuşoğlu, Türkiye’den Ekvator Ginesi’ne ilk kez resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

In the program, Çavuşoğlu started by expressing his honor and
happiness for being the first Foreign Affairs Minister to pay an official visit in Equatorial Guinea on behalf of the Republic of Turkey.

İki ülke arasında eğitim alanında önemli bir adım attıklarını
söyleyen Çavuşoğlu, “Buradaki okul, Türkiye Maarif Vakfına devredildi. Ekvator Ginesi’ne çok teşekkür ediyoruz.”
ifadelerini kullandı.

“Here, some schools have been transferred to Turkish Maarif
Foundation. We thank Equatorial Guinea for their confidence
in us”, expressed Çavuşoğlu specifying both countries took an
important step in the field of education.

Ekvator Ginesi ile diplomatik ilişkilerin 1980’lerde tesis edildiğini belirten Çavuşoğlu, “Özellikle Cumhurbaşkanı Teodoro
Obiang Nguema Mbasogo ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arasındaki dostlukla birlikte, ilişkilerimiz son 3-4
yılda hızla ilerledi ve bugünlere geldi” ifadelerini kullandı.

Noting that diplomatic relations of both countries dated back to
the 80’s, Çavuşoğlu said, “Thanks to the friendship between the
Equatorial Guinean President Teodoro Obiang Nguema Mbasogo and the Turkish President Recep Tayyip Erdogan, the relations
of the two countries have progressed rapidly in the last 3-4 years.”

Çavuşoğlu, mevkidaşı Angue ile görüşmelerinde, diplomatik
ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını ve birlikte çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

After his talks with his counterpart Angue, Çavuşoğlu stated
that they agreed to take diplomatic relations further and that
they would continue to work together.

Programda söz alan Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı Simeon
Oyono Esono Angue de, Ekvator Ginesi Maarif Okullarının
son zamanlarda gösterdiği eğitim kalitesinin gittikçe artmasından dolayı çok memnun olduklarını dile getirdi.

Then taking the floor, Equatorial Guinean Foreign Affairs Minister Simeon Oyono Esono Angue expressed his satisfaction to
see the level of education improving thanks to Maarif Schools.

Büyükelçilik binasının açılış törenine Ekvator Ginesi Başbakan Yardımcısı Angel Masie Mebuy, Dışişleri ve İşbirliği
Bakanı Simeon Oyono Esono Angue ile Bayındırlık, İskan
ve Şehircilik Bakanı Diosdado Nsue Medja iştirak etti.

n an official visit to Equatorial Guinea, Turkey’s Foreign Affairs
Minister Mevlüt Çavuşoğlu expressed his gratitude towards
the Equatorial Guinean government for having transferred some
schools to Turkish Maarif Foundation when addressing during the
official opening ceremony of Turkey’s Embassy in Malabo.

Deputy Prime Minister of Equatorial Guinea Angel Masie Mebuy, Minister of Foreign Affairs and Cooperation Simeon Oyono Esono Angue and Minister of Public Works, Housing and
Urbanization Diosdado Nsue Medja were among the attendees
of the opening ceremony of the Turkish Embassy.
7|
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EKVATOR GiNESi MAARiF
OKULLARINDA BiR iLK
A First in
Equatorial Guinea Maarif Schools

E

kvator Ginesi’ndeki Mabalo Maarif Okulları COVID-19
salgının eğitim sektörüne yansıyan olumsuzluklarını aşmak, öğrencilerine en gelişmiş eğitim olanakları sağlamak
amacıyla telafi dersleri için ilk defa düzenlenen yaz kurslarını başlatarak bir ilke imza attı.
Pandemiden dolayı derslerin uzaktan verildiği Malabo Maarif Okullarında, eğitim- öğretim dönemi içerisinde öğrencilerin geri kalmaması için İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin katılımıyla başlatılan yaz kursları yoğun ilgi gördü.
Ücretsiz olarak verilen kurslarda şu ana kadar yüzün üzerinde öğrenci kayıt olurken, kursta Fen Bilgisi, Matematik,
Ekonomi, Cambridge ile ilgili sınava yönelik hazırlık çalışmaları yabancı dil linguistik çalışmalarına yer veriliyor.
Kursa katılan öğrenciler yaklaşık bir buçuk ay sürecek olan
kurs ile hem eksiklerini kapatmış, hem de okula yeniden
yüz yüze derslerle tekrardan konsantre olmuş oldular.

M

abalo Maarif Schools in Equatorial Guinea broke new
ground by launching summer courses organized for the
first time to overcome the inconveniences of the COVID-19
epidemic reflected on the education sector and providing the
most advanced educational opportunities to their students.
In Malabo Maarif Schools, where lessons are given online,
summer courses started with the participation of Primary,
Secondary and High School students to prevent them from
falling behind during this period and the system attracted
great attention.

TÜRKiYE MAARiF VAKFI MACARiSTAN
iLKÖĞRETiM OKULU VE LiSESi AÇILDI
Turkish Maarif Foundation opened
Primary and High School in Hungary

M

acaristan’da ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte, başkent Budapeşte’de bulunan Macaristan Maarif İlköğretim Okulu ve Lisesi eğitim-öğretim dönemine başladı.
1 Eylül 2019’dan bu yana hazırlık ve tanıtım çalışmaları yapılan okulda, 1 yıl boyunca dil kursları, okul öncesi
hazırlık dersleri ve velilere yönelik seminerler gerçekleştirildi. Yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle uzaktan
eğitime geçilerek çalışmalara devam edildi.
Pandemi önlemleri sebebiyle davetlilerin yer almadığı törene, öğrenci, veli ve öğretmenlerin katıldı.
Macar millî marşının okunmasının sonrasında açılış konuşmasını yapan Türkiye Maarif Vakfı Macaristan Ülke
Temsilcisi, okulun ilk günü öğrenci, veli ve öğretmenlerle
aynı salonda olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Tören İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından derslerin
başlamasıyla sona erdi ve öğrenciler öğretmenleriyle birlikte sınıflardaki yerlerini aldılar.

W

ith the ringing of the first lesson bell in Hungary, the
Hungarian Maarif Primary School and High School
in the capital Budapest started its education period.
Language courses, pre-school preparatory lessons and
seminars for parents were held at Maarif schools, where
preparatory and promotional activities have been carried
out since September 1, 2019. Due to the interruption of
face-to-face education, distance education was initiated
and the academic year could thus continue.
Students, parents and teachers attended the ceremony,
where guests were not present due to pandemic measures.

While more than a hundred students have been enrolled in
the free courses, Science, Mathematics, Economics, Cambridge Exam preparation studies and foreign language linguistic studies were included in the curriculum.

In the opening speech after the reading of the Hungarian
national anthem, Turkish Maarif Foundation Country
Representative, expressed his happiness for being reunited in the same room for the first day of school with the
students, their parents and the teachers.

The students, who attended the courses, both compensated for
their deficiencies and concentrated on the school again with
face-to-face lessons, lasting about one and a half months.

The ceremony ended with the start of the lessons after
the Turkish National Anthem was read and the students
took their places in the classrooms with their teachers.

Türkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN
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KABiL’DEKi AFGAN-TÜRK MAARiF OKULLARI
iLK MEZUNLARINI VERDi
First Graduation in
Afghan-Turkish Maarif Schools of Kabul

A

fganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Türkiye Maarif
Vakfı Afgan-Türk Maarif Okulları Uluslararası Erkek Lisesi, FETÖ’den devralınmasının ardından ilk mezunlarını verdi.

A

fter being taken over from FETO, Afghan-Turkish Maarif
Schools celebrate its first male graduates in Kabul, capital
of Afghanistan.

Okulda düzenlenen mezuniyet törenine Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Mehmet Kiraz, Afganistan Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Necibullah Kamran, Kabil İl Milli
Eğitim Müdürü Ahmad Zamir Guvara, Türkiye Maarif Vakfı
Afganistan yetkilileri, Kabil Yunus Emre Enstitüsü yetkilileri,
öğrenci ve velileri katıldı.

Turkey’s Embassy Education Attaché in Kabul Mehmet Kiraz,
Afghan Education Ministry Inspection Board President Najibullah Kamran, Kabul Provincial Education Director Ahmad
Zamir Guvar, Turkish Maarif Foundation officials, Yunus Emre
Institute officials of Kabul, students and their parents attended
the ceremony held within the schools.

Törenin açılış konuşmasını yapan Afgan-Türk Maarif Okulları
Uluslararası Erkek Lisesi yetkilileri, son bir yılda fiziki alanda
ve eğitim alanında yapılan yeniliklere ve yatırımlara değinerek,
Afgan-Türk Okullarında eğitim alanında elde edilen çeşitli kazanımları örneklerle anlattı.

Making the opening speech of the ceremony, the officials of the
Afghan-Turkish Maarif Schools International Boys’ High School
mentioned the innovations and investments made in the field of
infrastructure and education during the last year and explained
the various achievements in education with some examples.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün de gönderdiği görüntülü mesajda pandemi sürecinin getirdiği zorluklara
rağmen Maarif Vakfının öğrencilerle olan bağını hiçbir zaman
koparmadığını, eğitimin kullanılan modern yöntemlerle kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Turkish Maarif Foundation President Prof. Dr. Birol Akgün
stated in his video message that, despite the difficulties brought
by the epidemic, the Foundation has never cut its ties with
students and that education continued uninterruptedly with
modern methods.

Törene canlı bağlantı yoluyla katılan Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cahit Bağcı ise eğitimin insan hayatındaki önemine değinerek COVID-19 sürecinin herkesin hayatını
etkilediğini ancak Türkiye Maarif Vakfının uzaktan eğitim yöntemiyle gençlerin eğitimine katkı sağladığını vurguladı.

Joining online the ceremony, TMF Board of Trustees Member
Assoc. Prof. Dr. Cahit Bağcı emphasized the importance of learning for individuals, and that even if COVID-19 epidemic was affecting every one of us, Turkish Maarif Foundation was trying
to contribute to the young through distance education system.

Eğitim Ataşesi Kiraz, Milli Eğitim Müdürü Guvara, Maarif Vakfı
Ülke Temsilciliği adına Ömer Hayran birer konuşma yaparak
gençlere ve ailelerine hitap etti.

Speaking on behalf of Education Attaché Kiraz, of Director of
National Education Guvara and TMF Country Representative,
Ömer Hayran addressed the youth and their families.

Mezun olan öğrenciler bayrağı son sınıf öğrencilerine devrederken, dönem birincisi Abdul Velid Mahmoodi kütüğe ismini çakarak kendisinin bu başarısında emeği geçenlere teşekkür etti.

While graduating students handed over the flag to their senior
students, the top ranked Abdul Velid Mahmoodi thanked
those who contributed to his success.

Törenin sonunda mezun olan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

At the end of the ceremony, certificates were presented to graduating students.
9|
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TÜRKiYE MAARiF VAKFI
9. iSTiŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDi
Turkish Maarif Foundation
9 Country Representative Consultation Meeting
th

V

akıf Genel Merkezinde 3 gün boyunca devam eden “9.
Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı” Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu ve Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’ün
açılış konuşmasıyla başladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle Maarif Vakfının 52 ülkedeki
temsilcisi toplantıya İstanbul’a gelmek yerine ülkelerinden
video konferansla bağlanarak katıldılar.
Toplantıya video konferansla Ankara’dan iştirak eden Bakan
Çavuşoğlu da, Vakfın kuruluşundan bu yana geçen 4 yılda
büyük başarılara imza attığını söyledi.
Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye Maarif
Vakfı 4 yıl gibi kısa bir sürede 43 ülkede 333 okul ve eğitim merkezinde 40 bine yakın öğrenciye eğitim veriyor. Bu
kolay erişilebilecek bir başarı değildir. FETÖ okullarının kapatılması aşamasında kaliteli eğitime ihtiyaç duyan ülkelere
alternatif sunmak amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfı,
bugün çok daha farklı bir vizyonla tüm dünyada bu faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Bugüne kadar 19
ülkede FETÖ okullarını devraldı. 38 ülke de FETÖ okullarını FETÖ yapılanmasını kendileri için de tehdit olarak
gördüğünden kapattı. Birçok ülkede çok kıymetli arkadaşlarımız, koordinatörlerimiz yöneticilerimiz, hocalarımız zor
koşullarda özveri ile çalışıyor. Bunu görüyoruz. Özellikle
Afrika’daki başarılarınız ile gurur duyuyoruz.”
Türkiye Maarif Vakfının faaliyet gösterdiği ülkelerde daha
başarılı olabilmesi için, şu ana kadar faaliyet göstermediği
ülkelerde ise faaliyetlerine başlaması adına gerekli desteği
gösterdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, “En son Togo’daki
okulun devrini bizzat Cumhurbaşkanı talimat verdi. MevTürkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN
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T

he 3-day long 9th Country Representative Consultation
Meeting, held at the Headquarter of the Foundation in
Istanbul, started with the opening speech of Turkey’s Foreign Affairs Minister Mevlut Çavuşoğlu and TMF President
Prof. Dr. Birol Akgün.
Due to the Coronavirus epidemic, the Representatives of
Turkish Maarif Foundation in 52 countries attended the
meeting by connecting online from their countries instead
of coming to Turkey.
Minister Çavuşoğlu, who attended the 9th Country Representatives Consultation Meeting online, declared that the
Foundation has achieved great success in the last 4 years
since its establishment.
Then, “Turkish Maarif Foundation provides education
to approximately 40 thousand students in 43 countries
through 333 educational institutions and educational centres as a result of these 4 years. This is not an easily accessible feat. In order to offer an alternative in countries where
FETO’s schools closed down and in need of a high-quality
education, Turkish Maarif Foundation, carries out successfully its activities all around the World thanks to its different
educational approach. It has taken over FETO schools in 19
countries so far. 38 countries closed FETO schools because
they saw them as a threat too. In many countries, our dear
friends, coordinators, managers, teachers work devotedly
despite of difficult conditions. We can observe it. We are
particularly proud of your achievements in Africa.”
Specifying that they received lots of support to start activity in countries where they were not yet present, Çavuşoğlu
said, “The President of Togo himself gave instructions for
the transfer of the schools to Turkish Maarif Foundation.
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kidaşım Robert Dussey basın toplantısında oradaki okulun
Maarif Vakfına devredileceğini teyit etti.” diye konuştu.

My counterpart Robert Dussey confirmed at a press conference that the schools will be transferred very soon.”

Mevlüt Çavuşoğlu, Togo’dan sonra gittikleri Nijer’de de Maarif Vakfının çalışmalarını, verdiği hizmeti ve eğitim kalitesini görüştüklerini; ardından Ekvator Ginesi’nde gittiklerini
anlatarak, “Ekvator Ginesi’nde özellikle Vakfımızın okulu
başarılarıyla öne çıktı.” dedi.

Mevlut Çavuşoğlu noted also that they went to Niger after
Togo and discussed on the Foundation’s activities and its
good quality education. Then they were in Equatorial Guinea and explained, “Our Foundation shined out in Equatorial
Guinea through its successes.”

Avrupa’da eğitim merkezleri ve dershane açarak sektöre şu
anda Maarif Vakfının girdiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Bunu
inşallah genişleteceğiz ve okulları da dönüştüreceğiz. Özellikle Avrupa Birliği’nde Romanya ve Macaristan’da okul
açmamız önemli. Yine Batı Balkanlardaki okullarımızda
gerçekten başarıları ile örnek olmaya başladı. Özellikle bu
2 ülkedeki okullarımızın başarıları ile marka değerimizi de
artıralım.” ifadelerini kullandı.

Adding that Turkish Maarif Foundation was entering the European sector by opening training centres and classrooms,
Çavuşoğlu followed, “I hope we will expand our success and
transform schools there as well. It is important that we open
schools in the European Union, especially in Romania and
Hungary. Again, our schools in the Western Balkans set an
example with their successes. Let’s increase our brand value,
especially with our schools in these 2 countries.”

Maarif Vakfının yöneticilerinin, hocalarının ve öğretmenlerinin, büyükelçilikler ve başkonsolosluklarla çok yakın ilişki
içinde olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren
Çavuşoğlu, ülke temsilcileri ve okul müdürlerinin Maarif markasının yurt dışındaki görünen yüzü olduğunu, bu nedenle
kendilerine büyük bir temsil görevi düştüğünü aktardı.
“Türkiye’nin güçlü imajına katkı sunuyoruz”
Toplantının açılışında konuşan Başkan Prof. Dr. Akgün, öncelikle eğitim öğretim faaliyetleri yaptıklarını anlatarak, “İyi
insan yetiştirmek ve gelişmekte olan dost ülkelerin insan
kaynağının gelişimine destek sunmak, geniş anlamda bir insani eğitim faaliyetidir. Türkiye de bu konuda öne çıkan ülkelerden birisidir. Türkiye bugün üreterek, ticaret yaparak,
dışarıya mal satarak ve dışarıyla sağlıklı iletişim kurarak gelişen, büyüyen ve kalkınan bir ülke. Biz içe kapanan, sadece
bir doğalgazdan ya da silah ticaretinden para kazanan bir
ülke değiliz. Biz yetişmiş insan gücümüzün emeğiyle, alın
teriyle üreterek, ürettiği ürünleri dışarıya satarak elde ettiği
gelirlerle kalkınıyoruz.” diye konuştu.

Expressing his happiness to see that the directors and
teachers of the Foundation were in close contact with
embassies and consulates abroad, Çavuşoğlu stated that
country representatives and school principals were the
visible face of the Maarif brand, and therefore they had
a great representation duty.
“We contribute to the powerful image of Turkey”
Speaking during the opening program, Turkish Maarif Foundation President Prof. Dr. Birol Akgün, explained that they
first and foremost were carrying out educational activities
then continued, “Raising good people and supporting the
development of human resources of developing countries is
a humanitarian education activity in a broad sense. Turkey
is also one of the leading countries in this regard. Turkey is
producing, trading, selling and developing outward goods by
communicating healthily with the outside world, becoming
thus a growing and aspiring country. We are not a country
that is inwardly making money only from natural gas or arms
trade. We are developing with the efforts of our trained manpower, producing with our own efforts, and with the revenues we generate by selling the products we produce.”
11 |
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“15 TEMMUZ MiLLETiN ZAFERi
DEMOKRASi VE MiLLi BiRLiK PANELi”
Panel on July 15 Victory of the Nation, Democracy and National Unity

T

ürkiye Maarif Vakfı tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında “15 Temmuz Milletin Zaferi Demokrasi ve Milli Birlik”
konulu panel düzenlendi.

I

Vakfın genel merkezindeki konferans salonunda yapılan
panelin açılış konuşmasını yapan Türkiye Maarif Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, 15 Temmuz’da ordunun
içerisine yerleşmiş olan bir grubun, meşru hükümeti devirmek üzere o gece harekete geçtiklerinin anlaşıldığını
söyledi.

Making the opening speech at the Conference Hall of
TMF Headquarter, Turkish Maarif Foundation President,
Prof. Dr. Birol Akgün explained that a group integrated
the army to overthrow the legitimate government on the
night of July 15.

Milletin demokrasi, hukuk ve özgürlük adına 15 Temmuz’da destansı bir direniş sergilediğini ifade eden Akgün, şöyle konuştu: “FETÖ’nün, Türkiye’nin çok kritik
kurumlarına kendi eğitim kurumları vasıtasıyla devşirmiş oldukları ve ideolojik entegrasyona tabii tutarak kendilerine sadakatle bağlı olan grup üzerinden ülkeyi, devleti bütün kurumlarıyla ele geçirmeye çalışan bir örgüt
olduğunu insanlar o gece anladılar.”
Panelin “15 Temmuz Milletin Zaferi” konulu birinci
oturumu Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Prof. Dr.
Askın Asan’ın moderatörlüğünde, Türkiye Maarif Vakfı
Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, İbn
Haldun Üniversitesi Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Talha Köse ve gazeteci-yazar Halime Kökçe’nin katılımıyla gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Asan, 15 Temmuz’da TBMM’nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin, Özel Hareket Başkanlığının bombalandığını hatırlatarak, “O gece tepemizden jetlerin sesi
kesilmedi, ölümü çok yakın hissettiğim zamanlardan
biriydi. Korkunç darbe girişimi sonucunda 251 vatandaşımız şehit oldu ve 1535 vatandaşımız da yaralandı.
Darbeye karşı milletin tek yürek olup sokaklara çıkıp
demokrasisini kurtarması dünyada pek görülmedi. Bu
milletin zaferi.” dedi.
Türkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN
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n the scope of July 15 Democracy and National Unity
Day in Turkey, Turkish Maarif Foundation organized a
panel on “July 15 Victory of the Nation, Democracy and
National Unity”.

Stating that the Nation demonstrated an epic resistance in the name of democracy, law and freedom on
July 15, Akgün said: “That night people understood
that FETÖ integrated Turkey’s critical institutions,
that they were brainwashing people via their schools
and making them submitted to the organization, and
that they were trying to have control over many governmental institutions.”
Turkish Maarif Foundation Board of Trustees Member Prof.
Dr. Ahmet Emre Bilgili, the Head of Political Science and International Relations Department at Ibn Haldun University
Assoc. Dr. Talha Köse and the journalist and writer Halime
Kökçe attended the first session of “July 15 Victory of the
Nation” Panel, moderated by TMF Board of Trustees Member Aşkın Asan.
Prof. Dr. Asan reminded that the Turkish Grand National Assembly, the Presidency Complex and the Special
Operation Department were bombed, then added, “That
night was one of the times when I felt very close to death.
As a result of the terrible coup attempt, 251 citizens were
martyred and 1535 citizens were injured. It was not seen
in the world that a nation had one heart against the coup
and took to the streets to save its democracy. This is our
Nation’s victory.”
Prof. Dr. Bilgili also declared that there were many armed
and unarmed organizations in the world but setting a mul-
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Prof. Dr. Bilgili de, dünyada birçok silahlı, silahsız örgüt
olduğunu ama eğitim üzerinden çok boyutlu terör örgütü inşa etmenin hiçbir yerde olmadığını ifade etti.
Doç. Dr. Köse ise, uluslararası operasyonların FETÖ üzerinden kurgulandığını belirterek, “15 Temmuz, karanlık
bir geceydi ama bütün bu yapının ortaya çıkmasını sağlayan, Türkiye’nin bağımsız bir devlet, ülke olarak ayakta
kalabilmesi, kendi kaderine karar vermesi açısından dönüm noktasıdır.” ifadelerini kullandı.
Kökçe de FETÖ’nün her alanda örgütlenme işine girdiğini ve en temel özelliğinin öğrenci devşirmek olduğunu
belirtti.

ti-dimensional terrorist organization through education has
never been seen before.
As for Assoc. Prof. Dr. Köse, he noted that the international operations were planned through FETO and declared, “July 15 was actually a very dark night, however
it was also a turning point to enable to discover the structure of this terrorist organization, to maintain Turkey as
an independent and indivisible country, deciding alone
on its own destiny.”
Kökçe pointed that FETO was ganging up on every field
and its most basic feature was recruiting students.

Panelin “15 Temmuz’a Giden Yolda FETÖ’nün Türkçeyi İstismarı ve Türkiye Maarif Vakfının Türkçe Öğretimi Stratejileri” konulu ikinci oturumu da Türkiye
Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben’in
moderatörlüğünde, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, Vakfın
Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Daire Başkanı Doç. Dr.
İbrahim Gültekin’in katılımıyla yapıldı.

The second session of the panel, entitled “On the way
to July 15, Abuse of Turkish language by FETO and
Turkish Maarif Foundation Educational Strategies”,
moderated by Turkish Maarif Foundation Board of Directors Member Ahmet Türkben, was attended by Fatih Sultan Mehmet University Rector Prof. Dr. M. Fatih Andi, Istanbul University Literature Faculty Dean
Prof. Dr. Hayati Develi, and the Head of TMF Turkish
and Foreign Language Teaching Department, Assoc.
Prof. Dr. Ibrahim Gültekin.

Doç. Dr. Gültekin FETÖ’nün eğitim adı altında çok fazla
değeri bozduğunu ve bunların başında en fazla Türkçenin geldiğini kaydetti.

Assoc. Prof. Dr. Gültekin explained that FETO ruined a lot
of values under the name of education and that Turkish language was among the most damaged one.

Prof. Dr. Andı, ise “Sanata emanet edemediğimiz için 15
Temmuz’u Allah korusun bir yerden sonra unutulma ihtimali var. Bu büyük bağımsızlık çıkışını, istiklal patlayışını dile getirmeli.” şeklinde konuştu.

“As we can not confide to the arts, there is a possibility that
July 15 will be forgotten after a while. This great expression
of independence should be explained everywhere”, told
Prof. Dr. Andi.

Prof. Dr. Develi ise Kültür diplomasisinin, manevi birikimi başka toplumlarla paylaşmak ve bu yolla irtibat kurmak olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Develi emphasized that cultural diplomacy aims
to share spiritual accumulation with other societies and to
establish contact in this way.

Panel, Vakfın genel merkez yöneticileri ve bölge uzmanlarının yanı sıra video konferans aracılığıyla yurt dışındaki personellerin katılımıyla gerçekleştirildi.

The panel was held with the participation of TMF Headquarter managers and regional experts, as well as foreign
staff members via video conferencing.
13 |
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MAARiF OKULLARINDA
15 TEMMUZ ŞEHiTLERi SAYGIYLA ANILDI
Commemoration of July 15 Martyrs in Maarif Schools

D

ünyanın dört bir yanındaki Maarif Okullarında, 15
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Büyükelçilikler, yerel yöneticiler, bölgede yaşayan Türk
vatandaşlar ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinliklerde 15 Temmuz şehitlerimiz rahmetle anıldı.

July 15 Martyrs were commemorated on the occasion of July 15 Democracy and National Unity Day
in Maarif Schools all around the World with the participation of Ambassadors, local authorities, Turkish
citizens from different part of the World and Maarif
students.

Ekvator Ginesi Maarif Okulları ve Malabo Büyükelçiliği 15
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için ortak program düzenledi. Tören Türkiye’nin Malabo Büyükelçisi Şebnem Cenk, öğretmenler ve bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının katılımlarıyla icra edildi.

Turkey’s Embassy in Malabo and Maarif Schools of Equatorial Guinea organized a joint program for July 15 Democracy and National Unity Day. The program took place
with the participation of Turkey’s Ambassador in Malabo
Şebnem Cenk, Maarif Teachers and Students, as well as,
Turkish citizens living in the country.

Gabon Maarif Okullarında yapılan törende Libreville Büyükelçiliğimizin nezaretinde 15 Temmuz şehitlerimiz Kur’an
tilaveti ve dualarla anıldı. Program, Libreville Büyükelçimiz
Nilüfer Erdem Kaygısız, Gabon Dışişleri Bakanlığı Avrupa
Masası Direktörü Büyükelçi Guy Gérard NKOLO ve bazı
milletvekillerinin katılımlarıyla organize edildi.
Çad Maarif Okullarında da 15 Temmuz unutulmadı. Encemine Büyükelçiliğimizin Maarif Okullarında düzenlediği
15 Temmuz Anma Programı’na Büyükelçi Kemal Kaygısız,
Katar Büyükelçisi A. Sattar Mohamed Alsansari, Mali BüyüTürkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN
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July 15 Martyrs were commemorated in Gabon Maarif
Schools with a lecture of the Holy Quran, accompanied by
prayers. Turkey’s Ambassador to Libreville Nilüfer Erdem
Kaygisiz, Gabon Ministry of Foreign Affairs European Desk
Director and Ambassador Guy Gérard Nkolo and some deputies attended the program.
July 15 was not forgotten in Chad Maarif Schools either.
Turkish Ambassador Kemal Kaygisiz, Qatari Ambassador A.
Sattar Mohamed Alsansari, Malian Ambassador Maiga Djib-
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kelçisi Maiga Djibrilla, Nijer Büyükelçisi Mahamat Annaji,
Encemine Üniversitesi Rektörü Mahamat Saleh Daoussa
Haggar, Fayçal Üniversitesi Rektörü Hassan Bouba, ÇadTürk Dostluk Grubu Başkanı Adoum Hindi Achayir ile
TİKA ve THY temsilcileri katıldı.

rilla, Nigerien Ambassador Mahamat Annaji, N’Djamena
University Rector Mahamat Saleh Daoussa Haggar, Faysal
University Rector Hassan Bouba, Chad-Turkish Friendship
Group President Adoum Hindi Achayir, representatives of
TIKA and Turkish Airlines attended the event.

Romanya Maarif Okullarında 15 Temmuz Demokrasi
ve Milli Birlik Günü Programına, Bükreş’teki şehitliğe
çelenk konulmasıyla başlandı. Okul bahçesinde devam
edilen törene, Bükreş Büyükelçimiz Füsun Aramaz, Bükreş Yunus Emre Enstitüsü Müdürü, Eğitim Müşaviri,
TİKA ile çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcileri ve
Türk vatandaşlar katıldı. Tören 15 Temmuz Gecesi’ne
dair konuşmaların ardından elektronik bir resim sergisi
ile sonlandırıldı.

The July 15 Democracy and National Unity Day Program in
Romanian Maarif Schools started with a wreath laying on the
martyrdom in Bucharest. Turkey’s Ambassador in Bucharest
Füsun Aramaz, Yunus Emre Enstitute Bucharest Director,
Turkish Education Counselor, representatives of TIKA and
many non-governmental organizations, as well as, Turkish
citizens attended the ceremony held in the school garden.
The ceremony ended with an electronic painting exhibition
after the speeches on the Night of July 15.

Gine Maarif Okulları ise Konakri Büyükelçiliğimizin
tertiplemiş olduğu 15 Temmuz Şehitlerini Anma programına iştirak etti. Etkinlik, Maarif Okulları öğrencileri
tarafından şehitlerimiz için okunan Kur’an tilaveti ve dualarla sona erdi.

Guinean Maarif Schools participated in the Commemoration of the July 15 Martyrs program organized by Turkey’s
Embassy in Conakry. The event ended with the recitation
of the Holy Quran and prayers by the students of Maarif
Schools for the martyrs.
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“MiLLi iRADEYi SAVUNMAK,
GELECEĞi iNŞA ETMEK” SEMPOZYUMU
“Defending the national will is building the future”

T

ürkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün,
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “Milli
iradeyi savunmak, geleceği inşa etmek” konulu dördüncü 15 Temmuz Sempozyumunda “15 Temmuz ve Dış
Dünyada Eğitim Seferberliği” konulu sunum yaptı.

T

Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen dördüncü Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleşti.

The fourth International July 15 Symposium, organized by
Üsküdar Municipality, Marmara University and July 15 Association, was held in the conference hall of Marmara University Faculty of Theology.

Sempozyuma Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Üsküdar
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türkiye Maarif Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, Gazeteci Yazar Nedim Şener, Eski Diyanet
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satan, Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Cavit Tatlı ve Ortadoğu Uzmanı Dr. Said el-Haj konuşmacı olarak katıldı.

Justice Minister Abdulhamid Gül, Üsküdar Mayor Hilmi
Türkmen, Turkish Maarif Foundation President Prof. Dr.
Birol Akgün, July 15 Association President Tarık Şebik,
Journalist and Author Nedim Şener, Former President of
Religious Affairs Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Marmara University History Department Faculty Member Prof. Dr. Ali
Satan, President of the Lawyers Association Lawyer Cavit
Tatlı and Middle East Expert Dr. Said el-Haj attended the
symposium as speakers.

Sempozyumda Bakan Gül, FETÖ’cülerin yargılanması ve
Ayasofya’nın ibadete açılması hakkında konuştu.

During the program, Minister Gül talked about the trial of
FETO members and the opening of Hagia Sophia to worship.

Sempozyumda konuşan Prof. Dr. Birol Akgün ise, Türkiye Maarif Vakfının, 17/25 Aralık süreci ardından, siyaset
ve devlet aklının eğitim alanının boş bırakılmaması gerektiğine karar vermesinin ardından kurulma sürecinin
başladığını anlattı.

Taking the floor, Prof. Dr. Birol Akgün explained that after
the December 17-25 operations, the government has decided to not leave blank the education sector, and that was the
reason why Turkish Maarif Foundation was established.

Türkiye Maarif Vakfının Mütevelli Heyetinin yedisinin
Cumhurbaşkanı, beşinin de Bakanlar Kurulunca atandığını ifade eden Akgün, Türkiye Maarif Vakfı isminin
konulmasının eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın
fikri olduğunu hatırlattı. Türkiye Maarif Vakfının sadece FETÖ ile mücadele için kurulmadığına dikkat çeken
Akgün, “15 Temmuz’u anmaya devam edeceğiz. Ama
ufkumuzu geniş tutuyoruz. 2071’den söz ediyoruz. Bu
bölgede düzen kurucu, barış inşa edici, pek çok rolü yerine getiren bir Türkiye var ve Türkiye Maarif Vakfı bu
vizyonla çalışıyor.” dedi.
Türkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN
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urkish Maarif Foundation President Prof. Dr. Birol Akgün made a presentation on “Defending the National
Will is Building the Future” at the Marmara University Faculty of Theology on the occasion of the “July 15 and Educational Mobilization in the Outside World” Symposium.

While seven members of Turkish Maarif Foundation Board
of Trustees are appointed by the President of the Republic of Turkey, five others are appointed by the Council of
Ministers. Prof. Dr. Birol Akgün reminded that the name
of “Turkish Maarif Foundation” was proposed by the former Minister of National Education Prof. Dr. Nabi Avcı.
Emphasizing that Turkish Maarif foundation was not only
established to fight against the terrorist organization FETO,
Akgün declared, “We will keep commemorating July 15.
However, we widen our horizons towards 2071. There is a
Turkey that is an establisher of peace in the region, fulfilling
many roles and Turkish Maarif Foundation is working in
this perspective.”
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TÜRKiYE MAARiF VAKFI
AFGANiSTAN’DA YENi iLKOKUL AÇACAK

Opening of a new school by Turkish Maarif Foundation in Afghanistan

T

T

İlkokul olarak kullanılacak ve daha önce Belh İl Şura Başkanlığı olan binanın Afgan-Türk Maarif Okullarına devri
için düzenlenen törene Belh Vali Yardımcısı Muhammed
Başir Tevhidi, İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid,
Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Temsilcisi ile Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif erkek ve kız liseleri yöneticileri katıldı.

Balkh Province Deputy Governor Muhammad Bashir Tawhidi, Balkh Provincial Council President Mohammed Afzal
Hadid, Turkish Maarif Foundation Country Representative,
Afghan-Turkish Maarif Schools Mazar-i Sharif Boys and
Girls High Schools Administrators attended the ceremony
organized on the occasion of the transfer of Afghan-Turkish
Maarif Schools, previously used as Balkh Provincial Council Office and destinated to become a primary school.

ürkiye Maarif Vakfı Afganistan’ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde ilkokul açacak.

Törende konuşan Belh Vali Yardımcısı Tevhidi, Türkiye’nin
her zaman Afgan halkının yanında yer aldığını söyledi.
Türkiye’nin yeni tip koronavirüs salgını sürecinde Afganistan’a erzak, hijyen ve tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu ifade eden Tevhidi, zor günlerde de Afganistan halkının yanında olan Türkiye’ye teşekkür etti.
Tevhidi, Türkiye Maarif Vakfının Afganistan halkına verdiği sözleri yerine getirdiğini hatırlatarak Afgan-Türk Maarif Okullarının kısa sürede birçok başarıya imza attığını belirtti.
Belh İl Şura Başkanı Hadid, Afganistan’ın kalkınmasının
eğitimden geçtiğini ve bu nedenle eğitime yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğunu kaydetti.
Belh İl Şura Başkanlığının eski binasını, Türkiye Maarif
Vakfının yeni açacağı ilkokula tahsis ettiklerini ifade eden
Hadid, binanın eğitim yuvası olmasından duydukları
memnuniyeti dile getirdi.
Ülke Temsilciliği yetkilileri de Türkiye Maarif Vakfı olarak Afgan halkına verdikleri sözü yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, ilkokul binasının tadilatının
yapılmasının ardından en kısa sürede hizmete açılacağını
sözlerine ekledi.

urkish Maarif Foundation will open a primary school in
Mazar-i Sharif, Afghanistan.

Speaking during the program, Balkh Deputy Governor
Tawhidi explained that Turkey has always been next to the
Afghan people.
Tawhidi stated that Turkey has provided hygiene and medical supplies along with provisions to Afghanistan during the
Coronavirus outbreak and expressed his gratitude towards
the Turkish people for being with Afghanistan during these
tough times.
Tawhidi reminded that Turkish Maarif Foundation has kept
its promises done to Afghan people thanks to Afghan-Turkish Maarif Schools.
Balkh Provincial Council President Hadid noted that the
development of Afghanistan was based on education, therefore investment in education was the most important investment to do.
Hadid added that he was satisfied to see the older Balkh
Provincial Council Office to become an elementary school
allocated to Turkish Maarif Foundation.
TMF Country Representatives said that, as Turkish Maarif
Foundation, they would do their utmost to keep their
promises to Afghan people and open the school in a very
short time after the renovation works.
17 |
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ABD MAARiF OKULU iKiNCi
MEZUNLARINI VERDi

USA Maarif Schools celebrate its Graduates for the Second Time

T

T

Ülkede etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs nedeniyle dönem sonunda yapılamayan mezuniyet töreni, veliler, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

The graduation ceremony, which could not be held at
the end of the term due to the new type of Coronavirus
that continues to affect the country, was held later with
the participation of teachers, parents and students.

ürkiye Maarif Vakfının ABD New Jersey eyaletinde bulunan Maarif Okulu, bu yıl ikinci mezunlarını verdi.

Sosyal mesafeye dikkat edilerek sınırlı katılımla düzenlenen törende, öğrenciler ve öğretmenler konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından diplomaları takdim edilen öğrenciler, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

urkish Maarif Foundation in New Jersey, USA celebrate its graduates for the second time this year.

Students and teachers made speeches during the ceremony, which was held under limited participation and
paying great attention to the social distance.
Students, whose diplomas were presented after the
speeches, took a souvenir photo in memory of the day.

Türkiye Maarif Vakfı Ülke Temsilciliğinden yapılan
açıklamada, öğrencilere nereden geldiklerini asla unutmamalarını öğütlenerek, “Maarif olarak mezunlarımızla
gurur duyuyoruz. Kendilerinin Amerika’da Müslüman
toplumun önde gelen liderleri olacaklarına inancımız
tam.” ifadelerine yer verildi.

“As Turkish Maarif Foundation, we are proud of our
graduates. We firmly believe that they will be the leaders of the Muslim community in America tomorrow”,
expressed TMF Country Representative in a statement,
advising students to not forget their origins.

Açıklamada, salgın nedeniyle iptal edilen mezuniyet törenini yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtilerek,
“Mezunlarımızı, bütün zorluklara rağmen bugünü yaşatmadan göndermek istemedik.” denildi.

Later on the Representative added that they were happy
to organize this ceremony, previously cancelled due to
the epidemic and said, “Although the difficult conditions we are in, we did not want to be separated from
our students without leaving them a good memory.”

2017’de New Jersey’de açılan Maarif Okulu’nun mevcut
147 öğrencisi bulunuyor.

Maarif School, which opened in New Jersey in 2017,
has 147 students.

Türkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN

18

Maarif Haber | Maarif News

BURUNDi’DE EĞiTiMÖĞRETiM BAŞLADI
Education Started in Burundi

B
MAARiF OKULLARI BOSNA HERSEK’iN
COVID-19 MÜCADELESiNE DESTEĞiNi
SÜRDÜRÜYOR
Maarif Schools Continue to Support Bosnia and
Herzegovina’s Struggle Against COVID-19

B

osna Hersek Maarif Okulları,
Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı iş birliğiyle yeni
tip koronavirüs salgınıyla mücadele
kapsamında el dezenfektanı üretimi
gerçekleştirdi.

M

aarif Schools of Bosnia and Herzegovina produced, in cooperation
with Turkish Cooperation and Coordination Agency TIKA, a hand disinfectant as part of the combat against the
new type of Coronavirus epidemic.

Proje kapsamında salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan malzemeler
temin edilerek, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tavsiye edilen
reçeteye göre 500 litre el dezenfektan üretildi.

Within the scope of the project and providing the materials needed in the fight
against the epidemic, 500 liters of hand
disinfectant was produced according to
the prescription recommended by the
World Health Organization (WHO).

El dezenfektanları ülkedeki eğitim
ve sağlık kurumlarının yanı sıra sivil
toplum kuruluşlarına da dağıtılıyor.

Hand disinfectants were distributed to
non-governmental organizations as well
as educational and health institutions in
the country.

Saraybosna Maarif Lisesinde kimya
öğretmeni olarak çalışan Adel Polutak,
salgınla mücadelede Bosna Hersek’e
bu tarz bir projeyle katkı sağlamaktan
mutluluk duyduğunu ifade etti.
Destek verilen kurumlardan Saraybosna İşitme Engelliler Merkezi
çalışanı Naim Salkovic de Türk halkına ve devletine teşekkür ederek,
Türkiye Maarif Vakfı ve TİKA ile
iş birliği içinde özel gereksinimli çocuklar ile gençlerin eğitim ve
yaşam şartlarının iyileştirilmesine
katkı sağlanmasından memnuniyet
duyduğunu kaydetti.

Adel Polutak, who works as a chemistry
teacher at Sarajevo Maarif High School,
expressed his happiness to contribute
to Bosnia and Herzegovina with such
a project to fight against the epidemic.
Naim Salkovic, working at Sarajevo
Hearing Impaired Center, listed among
the supported institutions, expressed
his gratitude towards Turkish people
for the help provided and his satisfaction to Turkish Maarif Foundation and
TIKA for improving the living conditions and education of children and
young people’s with special needs.

urundi Maarif Okullarında düzenlenen açılış töreni ile 2020-2021
eğitim-öğretim yılına başlandı.
Törene öğrenciler ve velilerin yanı sıra
Türkiye Cumhuriyeti Burundi Büyükelçisi Serap Ataay, Parlamento Üyesi,
Lider Kadınlar Ulusal Formu Başkanı
ve Eğitim Eski Bakanı Mme Janvier
Ndırahısha, Eğitim Bakanı Temsilcisi
Mesrs Tungamwese, Bujumbura Belediye Başkanı ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Türkiye
Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün telekonferans bağlantısı ile katılıp
katılımcıları selamladı.
Maarif Vakfı, Bujumbura’da anaokulu,
ilkokul ve ortaokul seviyelerinde öğrencilere hizmet veriyor. 2021-2022
eğitim-öğretim dönemi için lise açma
çalışmalarını sürdürüyor.

M

aarif Schools of Burundi have
started the 2020-2021 Academic
Year with an opening ceremony.
Along with the students and their parents, Turkey’s Ambassador in Burundi
Serap Ataay, Member of Parliament,
National Women’s Forum Executive
Secretary and Former Education Minister Janvière Ndirahisha, Education
Minister Representative Ambassador
Emmanuel Tungamwese, Bujumbra
Mayor Representative and deputies attended the program. Turkish Maarif
Foundation President Prof. Dr. Birol
Akgün joined the program via teleconference and greeted the participants.
Turkish Maarif Foundation operates in
Bujumbura, Burundi and provide education to students at kindergarten, primary school and secondary school levels. The works to open a high school for
the 2021-2022 academic year continue.
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KAMERUN ORTAÖĞRETiM BAKANI EGBE’DEN
MAARiF OKULLARINA ZiYARET
Visit from Cameroon Secondary Education Minister Egbe to Maarif Schools

K

amerun Cumhuriyeti Ortaöğretim Bakanı Pauline
Nalova Lyonga Egbe ve beraberindeki heyet, Kamerun Maarif Okulları Yaounde Kolejini ziyaret etti.

T

Türkiye Cumhuriyeti Niamey Büyükelçisi Ayşe Saraç’ın
da eşlik ettiği Bakan Egbe’nin ziyareti sırasında ülke temsilcisi ve okul yöneticileri de hazır bulundu. Bakan Egbe
ve aralarında Ortaöğretim Bakanlığı Bölge Müdürü ile
çok sayıda bürokratın yer aldığı heyet, Türkiye Maarif
Vakfı tarafından ülkede verilen uzaktan eğitim çalışmalarını yerinde inceledi.

Turkey’s Ambassador in Niamey Ayşe Saraç, TMF Country Representative and school’s administrators were present
during the visit of Minister Egbe. The delegation, including
the Secondary Education Ministry Regional Director and
many bureaucrats, was informed about the distance education system provided by the Foundation.

Ardından heyetin okul idaresine sorduğu; derslerin nasıl
işlendiğine, öğretmen-öğrenci iletişiminin nasıl sağlandığına, uzaktan eğitim süreçlerinin nasıl yürütüldüğüne
ilişkin sorulara, Maarif öğretmenleri ve öğrencileri tarafından demo derslerle uygulamalı olarak cevap verildi.
Bakan Egbe’ye derslerin dışında Türkiye Maarif Vakfı merkez birimlerince hazırlanan aile rehberi, personel
rehberi, haftalık etkinlikler gibi çalışmalar da gösterildi.

he Secondary Education Minister of the Republic of
Cameroon, Pauline Nalova Lyonga Egbe, and the accompanying delegation paid a visit to Maarif Schools.

Then the delegation asked questions on how lessons
were handled, how teacher-student communication was
provided and how distance education processes were
conducted. Maarif teachers and students answered them
via a demo lesson.
Besides to the lessons, works undertaken by TMF Headquarters on Family Guidance, Staff Guidance, Weekly Activities
were also presented to the Minister Egbe.

Pauline Nalova Lyonga Egbe yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kamerun Hükümeti’nin
de uzaktan eğitim çalışmaları yürüttüğünü, ancak istenilen seviyeye ulaşılamadığını, bu konuda Türkiye Maarif
Vakfı ile iş birliğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Pauline Nalova Lyonga Egbe expressed her satisfaction at
the end of the visit and stated that the Cameroonian Government has also undertaken distance education works
but did not fulfilled the expectations, therefore a possible
cooperation with Turkish Maarif Foundation would be
greatly welcomed in the near future.

Özellikle öğretmenlerin eğitimi noktasında duyulan ihtiyaçlarına dikkat çeken Egbe, Türkiye Maarif Vakfının
çalışmalarından ülkenin uzaktan eğitim alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla yararlanacaklarını ifade etti.

Paying a particular attention to the needs of teachers,
Egbe said they would benefit from Turkish Maarif Foundation to strengthen distance education infrastructure in
the country.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten Egbe,
yakın zamanda uzaktan eğitim konusunda iş birliği için
daha sık görüşüleceğini söyledi.

Reiterating her satisfaction, Egbe confirmed that they would
get in contact more often for a cooperation on distance education system.

Türkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN
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T

ürkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr.
Birol Akgün’ün, Vakfın 4. kuruluş yıl
dönümü vesilesiyle TRT Haber’e verdiği
röportaj yayınlandı.

M

akedonya Maarif Okullarında her
yıl gerçekleştirilen mezuniyet töreninin, bu yıl COVID-19 nedeniyle video
konferans yöntemiyle gerçekleştirilmesi
haberi TRT Avaz’da yayınlandı.

D

he interview of TMF President Prof.
Dr. Birol Akgün realized on the occasion of the 4th Anniversary of the Foundation has been presented on TRT Haber.

T

he graduation ceremony in Maarif
Schools of Macedonia held online
this year due to COVID-19 epidemic
broadcasted on TRT Avaz.

T

T

A

BD’nin New Jersey eyaletinde bulunan Maarif Okulunun, ikinci mezuniyet töreni ile ilgi haber Hürriyet’te
yayınlandı.

P

andemiden dolayı uzaktan eğitime
devam eden Türkiye Maarif Vakfına
bağlı okullarda, yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili haber NTV’de yayınlandı.

S

T

F

T

he second graduation ceremony of
Maarif Schools in New Jersey published on the newspaper Hürriyet.

ace-to-face education started again in
Maarif Schools after a period of distance education due to the epidemic. Here
below the new broadcasted by NTV:

ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen
Türkiye Maarif Vakfı 9. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı AA tarafından dış
basına servis edildi.

he 9th Country Representative Consultation Meeting of Turkish Maarif
Foundation, held with the participation
of Turkey’s Foreign Affairs Minister Mevlüt Çavuşoğlu, has been released by Anadolu Agency.

abah Gazetesinde, Gana Devlet Bakanı Abu-Bakar Siddique Boniface’in
başkent Akra’da faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı Okullarını ziyareti haberine yer verildi.

he news of the visit of Ghana Minister
Abu-Bakar Saddique Boniface to Maarif Schools in the capital Accra, was given
by the newspaper Sabah.
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Türkiye, İstanbul ve Ankara şehirlerinden den
Avustralya’ya Perth, Sydney, Adelaide, Melbourne ve Brisbane şehirlerine seferler düzenlenmektedir. Uçuşların frekansı COVID-19
nedeniyle farklılıklar gösterebilmektedir.

7.692.024 km2
YÜZÖLÇÜMÜ/AREA

Nüfus/Population:
25,499,884 (2020)

Flights are organized from the cities of Istanbul and Ankara, Turkey to the cities of
Perth, Sydney, Adelaide, Melbourne and
Brisbane, Australya. Flight frequencies may
change due to the COVID-19 epidemic.

Avustralya ya da resmî adıyla Avustralya Milletler Topluluğu,
Güney Yarım Kürede yer alan kıta ülkesidir. Hint Okyanusu ve
Büyük Okyanus arasında uzanır. Komşuları Endonezya, Doğu
Timor, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Vanuatu, Yeni Kaledonya ve Yeni Zelanda’dır.

Australia, or officially the Commonwealth of Australia, is the
continental country in the Southern Hemisphere. It lies between
the Indian Ocean and the Pacific Ocean. Its neighbors are Indonesia, East Timor, Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu, New Caledonia and New Zealand.

Avrupalıların 18. yüzyıldaki keşif ve göçlerinden önce, yaklaşık
50.000 yıldır yerli Aborjin halkı adaya ev sahipliği yapmaktadır.
1 Ocak 1901’de 6 koloni birleşerek federal yapı halini almış ve
Avustralya Federal Devletleri’ni oluşturmuştur.

The island has been home to indigenous Aboriginal people for
nearly 50,000 years, before Europeans’ exploration and migration in the 18th century. On January 1, 1901, 6 colonies united
and became a federal structure and formed the Australian Federal States.

Ülke kıtasal ve iklimsel anlamda zengindir. Büyük Set Resifi, Büyük Okyanus Yolu, Uluru Parkı, Bondi Plajı, Kakadu Ulusal Parkı,
Twelve Apostles ile Kanguru, Koala ve Timsah çeşitleriyle ünlenmiştir. Sidney Opera Binası, Sidney Limanı Köprüsü turistler
tarafından da en çok ziyaret edilen mekanlardandır.

The country is rich in continental and climatic sense. Great Barrier Reef, Great Ocean Road, Uluru Park, Bondi Beach, Kakadu
National Park, Twelve Apostles and kangaroo, koala and crocodile varieties are famous. Sydney Opera House and Sydney Harbor Bridge are among the most visited places by tourists.

Avustralyalı Türklere ait, küçük ve orta ölçekli yaklaşık 4.000 işletme olduğu tahmin edilmektedir. 31 Aralık 2014 itibariyle ülkemizdeki Avustralya sermayeli firma sayısı 180’dir. Avustralya’da
2 adet Türk sermayeli firma faaliyette bulunmaktadır.

It is estimated that there are approximately 4,000 Australian
Turkish owned small and medium businesses. As of December
31, 2014, the number of companies with Australian capital in
our country is 180. There are 2 companies with Turkish capital
operating in Australia.

İdari Başkent:
Kanberra
Capital:
Canberra

Telefon Kodu:

+61
Calling Code:

Trafik Akışı/Driving Side

Avustralya/Australia

Türkiye/Turkey

Lale Festivali
Tulip Festival
14 senedir Avustralya’da her yıl lale festivali
düzenleniyor. Yüzbinlerce ziyaretçi bu güzel
etkinliği kaçırmıyor. Renkleriyle ve çeşitleriyle binlerce lale, festivalde ziyaretçilerin
gözlerini kamaştırıyor.
Tulip festivals have been held every year in
Australia for 14 years. Hundreds of thousands
of visitors do not miss this beautiful event.
Thousands of tulips with their colors and varieties dazzle visitors at the festival.

Geniş bir coğrafyaya sahip olan
Avustralya, birçok iklim bölgesini
bünyesinde barındırır. Kuzey kesiminde yazlar sıcak ve nemli, kışlar
oldukça ılık ve kuraktır. Güney kesimlerde ise yazlar ılıman, serin ve
bazen yağmurlu, kışlar ise kuzeye
nispeten daha serindir.
With a large geography, Australia
includes many climate areas. In
the northern part, summers are
hot and humid, winters are quite
warm and dry. In the southern
part, summers are warm, cool and
sometimes rainy, and winters are
relatively cooler to the north.

Avustralyada’ki başlıca etnik gruplar:
Major ethnic groups in Australia:
% 37,13 Avustralyalı/Australian
% 31,65 İngiliz/English
% 9,08 İrlandalı/Irish
% 7,56 İskoç/Scottish
% 4,29 İtalyan/Italian
% 4,09 Alman/German
% 3,37 Çinli/Chinese
% 1,84 Yunan/Greek

Milli Günü:
26 Ocak
National Day:
26 January

AVUSTRALYA İLE TÜRKİYE
ARASINDAKİ SAAT FARKI:

7/8 S A AT
7/8 HOURS
TIME DIFFERENCE BETWEEN
AVUSTRALYA AND TURKEY

Para Birimi:
Avustralya Doları
Currency:
Australian Dollar
Dil:
İngilizce (de facto)
Language:
English (de facto)

A

AVUSTRALYA’DA
TÜRKiYE MAARiF VAKFI
Turkish Maarif Foundation in Australia

Sydney’de Türk toplumunun yoğun
olarak yaşadığı Auburn semtinde
2016 yılında Türkiye Maarif Vakfı
tarafından 7100 m2’lik bir arsa satın
alınmıştır. Okul açma izinlerinin alınmasıyla 2019 yılında Eğitim Bakanlığından kiralanan eski bir okulla K-4
seviyesinde 45 öğrenci ile eğitime
başlanmıştır. Haziran 2020’de kendi
binasına taşınan Maarif, K-5 seviyesinde 115 öğrenci ile eğitimine devam etmektedir. Kampüsün tamamlanmasıyla Avustralya Uluslararası
Maarif Okulları K-12 seviyesinde 728
öğrenci ile eğitim hizmeti verecektir.

In 2016, a 7100 m2 plot of land was purchased by the Turkish Maarif Foundation in the Auburn neighbourhood of
Sydney, where the Turkish community
is heavily located. In 2019, with the receipt of school opening permissions,
education started with 45 students at
K-4 level with an old school rented from
the Ministry of Education. Maarif moved
to its own building in June 2020 and
continues education with 115 students
at K-5 level. Upon completion of the
campus, Australian International Maarif
Schools will provide education to 728
students at K-12 level.

2009 yılından itibaren yurt dışında 58
kültür merkezi aracılığıyla kültür ve sanatımızı tanıtmak üzere pek çok ulusal
ve uluslararası etkinlik düzenleyerek
ülkemizi temsil eden Yunus Emre Enstitisü’nün Avustralya’ın Melbourne şehrinde de ofisi bulunmaktadır.

Yunus Emre Institute, which has represented Turkey by organizing many
national and international events to
promote Turkey’s culture and art
through 58 cultural centers abroad
since 2009, possesses an office in
Melbourne, Australia.
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13. ULUSLARARASI EĞiTiM ARAŞTIRMALARI
KONGRESi’NDE TÜRKiYE MAARiF VAKFI ANLATILDI
Turkish Maarif Foundation on the
XIII. International Congress of Educational Research agenda

H

T

Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği, Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği, Uluslararası Eğitimciler Birliği ve Uluslararası Nitel Araştırmalar Birliği
desteği ile HMKÜ Atatürk Konferans Salonunda Prof. Dr.
Mehmet Turan ve Doç. Dr. Hakan Dedeoğlu eş başkanlığında gerçekleştirilen kongrede Türkiye Maarif Vakfı
Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Cihad Demirli, Eğitimde
Çeşitlilik ve Bütünleşme Bağlamında Türkiye Maarif Vakfı Faaliyetleri konulu yaptığı konuşmada, Vakfın dünyadaki faaliyetleri ve eğitim metotları hakkında bilgi verdi.

Turkish Maarif Foundation Board of Trustees Member Prof.
Dr. Cihad Demirli explained the Foundation’s international
activities and the educational methods under the theme
“Turkish Maarif Foundation in the Context of Diversity and
Integration in Education” at the Conference Hall of the university, held under the co-chairmanship of Prof. Dr. Mehmet
Turan and Assoc. Prof. Dr. Hakan Dedeoğlu, and with the
support of the Ministry of National Education, the European
Educational Research Association, the World Educational Research Association, the International Association of Educators
and the International Association for Qualitative Research.

Türkiye Maarif Vakfının, TBMM tarafından çıkarılan özel
bir kanunla 2016 yılında kurulduğunu, kâr amacı gütmeyen bir eğitim vakfı olduğunu ve insanlığın ortak birikim
ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmeti
verdiğini ifade eden Demirli, Türkiye’nin eğitim alanında
dünyaya açılan penceresi olmayı ve ülkemizin kültür ve
medeniyet birikimini dünya kültürleri ile buluşturmayı
amaçladığını belirtti. Pandemi sürecinde Maarif Okulları’nın faaliyetlerine de değinen Prof. Dr. Demirli şöyle devam etti: “Pandemi nedeniyle okulların kapatıldığı süreçte
36 ülkede kurmuş olduğumuz Uzaktan Eğitim Sistemiyle
toplamda 37.000 öğrenciye; 500 sanal sınıf, 45.036 ders
kaydı ve 7.491 indirilen ders kaydı imkanı sunduk.”

Reminding that Turkish Maarif Foundation was established
in 2016 with a special law enacted by the Grand National
Assembly of Turkey as a non-profit organization, providing
formal and non-formal education based on the common values of the Humanity, Prof. Dr. Cihad Demirli explained that
they aimed to be Turkey’s window on the World and bring
together Turkish culture and heritage with worldwide civilizations. Referring to the activities of Maarif Schools during
the pandemic, Prof. Dr. Demirli continued as follows: “We
continued to provide online education to 37,000 students in
36 countries when schools were closed due to the pandemic.
We offered 500 virtual classrooms, 45,036 recorded courses
and 7,491 downloaded courses.”

Kongre diğer davetli konuşmacıların konuşmaların gerçekleştirmesiyle devam etti.

The congress continued with the speeches of other invited
speakers.

atay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) iş birliği
ile düzenlenen “Glokal Krizler Çağında Eğitim Araştırmaları: Göç, Çeşitlilik ve Bütünleşme” ana temasıyla
uluslararası arenada alanında uzman akademisyenlerin
katılımıyla gerçekleştirilen 13. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde Türkiye Maarif Vakfının faaliyetleri anlatıldı.
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urkish Maarif Foundation’s activities were presented during the Thirteenth International Congress of Educational
Research, held in cooperation with Hatay Mustafa Kemal University and gathering worldwide academician to debate on
“Educational Research in Times of Glocal Crisis: Migration,
Diversity and Integration”.
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TÜRKiYE MAARiF VAKFINDAN
BARTIN ÜNiVERSiTESiNE ZiYARET

T

Visit from Turkish Maarif Foundation
to Bartin University

ürkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret
etti. Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette Vakıf
Başkanı Prof. Dr. Akgün’e üniversitede devam eden uluslararasılaşma çalışmaları hakkında bilgiler veren Prof. Dr.
Uzun, kısa zamanda önemli mesafe kaydettiklerini ifade etti.
Özellikle uluslararası öğrenci sayılarında her geçen yıl bir
artışın söz konusu olduğunun altını çizen Rektör Uzun, Maarif Vakfı ile imzalanan “İş Birliği ve Tanıtım Protokolü”nün
üniversite olarak tanınırlığını arttırdığını söyledi.
Bartın Üniversitesi’nin yıldan yıla artan başarı grafiğinin
farkında olduklarını belirten Başkan Prof. Dr. Akgün,
uluslararasılaşma çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Akgün, daha önce Türkiye Maarif Vakfı ile Bartın Ünivesitesi arasında imzalanan Akademik, İş Birliği ve Tanıtım
Protokolü’nü hatırlatarak, bu kapsamında eğitim, araştırma,
akademik çalışma, raporlama ve kültürel alanlarda iş birliği
kurulması amaçlandığını ifade etti.

T

urkish Maarif Foundation President Prof. Dr. Birol Akgün paid a visit to Bartin University Rector Prof. Dr.
Orhan Uzun at his Office and got informed about the internationalization process of the university, observing that a
significant distance was achieved in a very short time.
Underlining that there is an increase in the number of international students every year, Rector Uzun said that the “Cooperation and Promotion Protocol” signed with Turkish Maarif
Foundation has increased its recognition as a university.
As for Turkish Maarif Foundation President Prof. Dr. Birol
Akgün, he observed that the success of Bartin University
was increasing year per year and expressed his satisfaction
with the internationalization efforts.
Finally, Akgün reminded that an Academic Cooperation
and Promotion Protocol had been signed between Turkish
Maarif Foundation and Bartin University, covering a cooperation on education, research, academic studies, reporting
and cultural areas.

MORiTANYA MAARiF OKULLARINDA
HiBRiT EĞiTiM MODELi TANITILDI
Hybrid Education Model introduced in
Mauritania Maarif Schools

T

ürkiye Maarif Vakfı Moritanya Temsilciliği Nuakşot
İlkokulunda 2020-2021 eğitim öğretim yılı tanıtım organizasyonu düzenledi.
Organizasyona Moritanya Özel Okullar Genel Müdürü
Sıdı Houeırya ve Moritanya devlet televizyonu da dahil
çok sayıda televizyon kanalı temsilcisi ve gazeteci katıldı.
Tanıtım programında konuşma yapan ülke temsilcisi Adil
Taniş, salgın sürecinde uygulanacak yol haritasından ve
hem uzaktan hem yüz yüze yapılacak olan karma (hibrit)
eğitim modelinden bahsetti.
Haftada üç gün yüz yüze üç gün de uzaktan olmak üzere
altı gün eğitim yapılacağını ve sınıfların ikiye ayrılarak fiziki mesafe kurallarına azami riayet edileceğini vurgulayan
Taniş; bu aşamada veli, öğrenci ve okul olarak herkesin
uyması gereken sorumlulukları olduğunu, Türkiye Maarif Vakfı Okulları nezdinde bütün çalışmaların yapıldığını
hem fiziki hem de personel bilgilendirme açısından yeni
eğitim sezonuna hazır olduklarını ifade etti.

T

urkish Maarif Foundation Representation in Nouakchott, Mauritania organized a promotional event for
the 2020-2021 Academic Year at the Elementary School.
Along with many TV channel representatives and journalists, including Mauritania state television, Mauritania
Private Schools General Manager Sidi Houeirya attended
the event.
Speaking during the program, Adil Taniş, TMF Country
Representative, talked about the road map to be applied
during the epidemic and the hybrid model combining
distance and face to face education.
Emphasizing that there would be six days of education,
three days a week in face-to-face and three days at distance, the classes would be divided into two and the
physical distance rules would be observed as maximum.
At this stage, parents, students and the school must
comply with their respective responsibilities. For Maarif
Schools, all the works were undertaken, buildings were
prepared and the staff members informed, so they got
ready for the new educational season.
25 |
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GÜRCiSTAN ULUSLARARASI MAARiF
OKULLARINDA ONLiNE MEZUNiYET TÖRENi
Online Graduation Ceremony for International Maarif Schools of Georgia

G

I

Tiflis’te üç yıl önce eğitim-öğretime başlayan Türkiye Maarif
Vakfı Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının online mezuniyet törenine, Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Mütevelli
Heyeti Üyesi Prof. Dr. Cihad Demirli ile okul yetkilileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Turkish Maarif Foundation President, Prof. Dr. Birol Akgün, Board of Trustees Member Prof. Dr. Cihad Demirli,
school administrators and the students with their parents
attended the ceremony held online at the International
Maarif Schools, starting to provide education for the first
time in the capital 3 years ago.

ürcistan’ın başkenti Tiflis’te faaliyet gösteren Türkiye
Maarif Vakfı Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları,
yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle online mezuniyet
töreni düzenledi.

Başkan Birol Akgün, yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, Vakfın Gürcistan’da 3 yıldır başarılı şekilde faaliyet gösterdiğini ifade etti.
Türkiye Maarif Vakfının Gürcistan’daki faaliyetlerine devam
edeceğine dikkat çeken Akgün, şöyle konuştu:

nternational Maarif Schools of Georgia, located in the capital of Tbilisi, organized an online graduation ceremony
due to a new type of Coronavirus outbreak.

In his speech, Prof. Dr. Birol Akgün congratulated the graduates and stated that the Foundation has been operating
successfully in Georgia since the beginning of its activities
in the country.
Noting that Turkish Maarif Foundation would continue its
activities in Georgia, Prof. Dr. Birol Akgün said:

“Bu yıl sadece Gürcistan Tiflis’teki okulumuzdan 9 öğrencimizi mezun ediyoruz. Bunların dışında 3 bin civarında arkadaşımız, 35 ülkedeki mezuniyet töreninde bu gururu ve
sevinci yaşıyor.”

“This year, we are graduating only 9 of our students from
our school in Tbilisi. Along with them, around 3 thousand
others of Maarif Students are experiencing the same pride
and joy for their graduation in 35 countries.”

Akgün, Türkiye Maarif Vakfının amacı vatanına, milletine,
kendi yerel değerlerine bağlı, dünyaya ve iletişime açık, rekabetçi iyi insan yetiştirmek olduğunu belirterek, “Mezun olan
öğrencilerimiz Türkiye’deki devlet üniversitelerine yerleştiği
takdirde herhangi bir ücret ödemeden eğitimlerini sürdürebiliyorlar.” dedi.

Reminding that Turkish Maarif Foundation’s purpose was
to raise individuals who were attached to their values and
nation, open to communicate and competitive, Prof. Dr. Birol Akgün affirmed, “Graduates from Maarif Schools may
pursue their studies in Turkish state universities without
paying any fees.”

Törende, Prof. Dr. Cihad Demirli de konuşma yaparak mezunlara başarılar diledi.

During the ceremony, Prof. Dr. Cihad Demirli made also a
speech and wished success to the graduates.

Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları, COVID-19 nedeniyle
öğrencilerine 3 ay boyunca uzaktan eğitim vermişti.

Georgia International Maarif Schools have provided distance
education to their students for 3 months due to COVID-19.
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GANA’DA DEVLET BAKANI SIDDIQUE BONIFACE,
TÜRKiYE MAARiF VAKFI OKULUNU ZiYARET ETTi
Visit from Ghanaian State Minister Boniface to Maarif Schools

B

atı Afrika ülkelerinden Gana’da Devlet Bakanı Abu-Bakar
Siddique Boniface, başkent Akra’da faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı Kreş ve Anaokulunu ziyaret etti.
Türkiye’nin Akra Büyükelçisi Özlem Gülsün Ergün ziyaret
sonrası yaptığı açıklamada, “Ganalı Bakan Boniface, yeni tip
koronavirüs salgını sonrası Maarif Okulunda başlatılan uzaktan
eğitim sistemini gözlemledi.” dedi.
Akra Büyükelçiliğinin daveti üzerine ziyaretin gerçekleştiğini dile getiren Ergün, “Bakan Boniface, Türkiye Maarif Vakfı
tarafından sağlanacak benzeri eğitim imkanlarının ülkenin
diğer şehirlerine de yayılması temennisini dile getirdi.” ifadelerini kullandı.
Ergün, Maarif Okulunun Eylül 2019’da Akra’da faaliyete geçtiğini anlatarak, ziyaret vesilesiyle Ganalı yetkililere,
okulda uygulanan müfredatın tanıtımının yapıldığını ve
ileriki dönemlerde atılması öngörülen adımlarla ilgili bilgi
verildiğini söyledi.
Devlet Bakanı Boniface’nin ziyareti vesilesiyle Türkiye Maarif
Vakfı Gana Temsilciliği de Vakfın küresel vizyonu ile Afrika
ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS)
bölgesindeki faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

I

n Ghana, a country of West Africa, the State Minister AbuBakar Saddique Boniface paid a visit to a nursery and a
preschool belonging to Turkish Maarif Foundation, located
in the capital Accra.
According to a statement made after the visit by Turkey’s
Ambassador in Accra, Özlem Gülsün Ergün, the Ghanaian
Minister Boniface observed the distance education system
applied in Maarif Schools during the Coronavirus epidemic.
“Minister Boniface wishes that similar training facilities,
provided by Turkish Maarif Foundation, will also develop in other cities of the country”, stated Turkey’s Ambassador Ergün.
Ergün explained that Maarif Schools started to provide education in Accra in September 2019, then introduced the
school’s curriculum and informed the Ghanaian authorities
about the steps to be taken in the future.
On the occasion of the visit of State Minister Boniface, Turkish Maarif Foundation Representative informed about the
global vision of the Foundation and the activities undertaken with the Economic Community of West African States
(ECOWAS).
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TÜRKiYE MAARiF VAKFI UZAKTAN EĞiTiM SÜRECi

TURKISH MAARIF FOUNDATION DISTANCE LEARNING PROCESS
6 MART - 7 EKİM 2020 / 6 MARCH - 7 OCTOBER 2020

37.000’E
YAKIN ÖĞRENCİ

38 ÜLKE
38 COUNTRIES

ABOUT
37.000
STUDENTS

13 FARKLI
PLATFORM
13 DIFFERENT
PLATFORMS

500 FARKLI
SANAL SINIF

500 VIRTUAL
CLASSES

101.255
ADET DERS KAYDI
101.255
RECORDINGS
OF LESSONS
30.152
LMS SİSTEMİNE KAYITLI
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER
30.152
STUDENTS AND TEACHERS
REGISTERED IN THE LMS SYSTEM

31.723:17’:07’’ DERS KAYIT SÜRESİ
31.723:17’:07’’ RECORDING TIME
FOR THE LESSONS
1.977.432
ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GİRİŞİ
1977.432
CONNECTIONS OF STUDENTS
AND TEACHERS
733.953
KAYDEDİLEN DERSLERİN
TEKRAR İZLENMESİ
733.953
REWATCHING OF
RECORDED LESSONS
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PAKiSTAN MAARiF OKULLARINDA ONLiNE
EĞiTiMiN iKiNCi DÖNEMi BAŞLADI
Second Online Semester started in Maarif Schools of Pakistan

P

akistan’da Türkiye Maarif Vakfına bağlı Pak-Turk
Maarif Okullarında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sanal ortamda yürütülen eğitim ve öğretimin
ikinci dönemi, Pakistan Federal Eğitim Bakanı Şefkat
Mahmud’un görüntülü katılımıyla resmen başladı.
Uzaktan eğitim ve öğretimin ikinci döneminin video
konferans ortamında yapılan açılışına Mahmud’un yanı
sıra Türkiye’nin Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul,
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ile
Pencap Eyalet Eğitim Bakanı Murad Raas katıldı.
Açılışta konuşan Mahmud, Türkiye Maarif Vakfına Pakistanlı öğrencilere verdiği kaliteli eğitimden dolayı teşekkür ederek, “Pakistan, eğitimin yanında her sektörde
destek gördüğü için Türkiye’ye müteşekkirdir. Maarif
Vakfına kaliteli eğitime ara vermeden sanal ortamda devam ettiği için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Denemeç de konuşmasında Maarif Vakfının bütçesinin
önemli bir kısmını Pakistan’daki okullar için harcadığını vurgulayarak, “Pakistan bizim için her zaman önemli
bir ülkedir. Kardeş ülkemiz Pakistan’a hizmet etmek
için her zaman kapımız açıktır.” ifade etti..
Akgün ise konuşmasında, “Tüm dünyada sanal ortamda eğitimlere kısa sürede başladık ve eğitimleri 43 ülkede başarıyla yürütüyoruz.” dedi.
Sanal ortamda eğitime ilişkin bilgi veren ülke temsilciliği yetkilileri de çalışanların ve öğrencilerin sağlığını korumak için geçilen uzaktan eğitim sistemiyle 13 binden
fazla öğrenciye ulaştıklarını ve tüm kampüslerde toplam
haftalık 2 bin 800 canlı ders yaptıklarına ve 118 kayıt
dersi sistem üzerinden paylaştıklarına dikkat çektiler.
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T

he start of the second semester at Pak-Turk Maarif Schools
in Pakistan occurred online due to Coronavirus epidemic
with the participation of Pakistan Federal Minister for Education and Professional Training Mr. Shafqat Mahmood.
Along with Minister Mahmood, Turkish National Education
Deputy Minister Reha Denemeç, Turkey’s Ambassador to Islamabad Mustafa Yurdakul, Turkish Maarif Foundation President Prof. Dr. Birol Akgün and Punjab Education Minister Murad Raas attended the online opening ceremony for the Second
Semester.
Taking the floor, Mahmood expressed his gratitude towards
Turkish Maarif Foundation for providing a high-quality education to Pakistani students and said, “Pakistan is grateful to
Turkey for supporting the country not only in education but in
many sectors. I would like to thank particularly Turkish Maarif
Foundation for continuing to provide education online without any interruption.”
Underlying in his speech that the Foundation was using an
important part of its budget for Pakistani schools, Denemeç
expressed, “Pakistan has always been important for us. We are
always ready to support our sister country.”
As for Prof. Dr. Birol Akgün, he explained, “We started online
education in a very short time all over the world and are successfully running the trainings in 43 countries.”
Providing information about education on a virtual environment, TMF Country Representatives also pointed out that they
reached more than 13 thousand students with the distance
education system, adopted to protect the health of employees
and students, and that they gave a total of 2,800 live lessons per
week at all campuses and shared 118 recorded lessons through
the system.
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BÜYÜKELÇi KAVAS’TAN
MAARiF ÖĞRENCiLERiNE
SÜRPRiZ ZiYARET

EKVATOR GiNESi
EĞiTiM BAKANLIĞI HEYETiNDEN
MAARiF OKULLARINA ZiYARET
Visit from a delegation of the Equatorial Guinean
Ministry of Education to Maarif Schools

A

E

kvator Ginesi Eğitim Bakanlığı Eğitimsel Gelişim, Tanıtım ve Planlama
Genel Müdürü Antonio Eneme başkanlığındaki heyet, ülkedeki Türkiye
Maarif Vakfına bağlı Maarif Okullarını
ziyaret etti.

delegation from Equatorial Guinean Ministry of Education, headed by Antonio Eneme, General Director
of Educational Development, Promotion and Planning Department paid a
visit to Maarif Schools.

Heyetin, Ekvator Ginesi Maarif Okulunda tamamlanmak üzere olan yaz
kursu hazırlıklarını yerinde incelemek
ve bu çalışmaları onay vermek üzere
gerçekleştirdikleri ziyarette, kendilerine
Maarif Vakfı Ülke Temsilcisi eşlik etti.

Turkish Maarif Foundation Country Representative accompanied the
delegation during the visit, examining in situ the preparations for the
summer courses that were about to
be completed.

Okulun kütüphanesini, bilgisayar sınıfını, derslerin verileceği sınıfları yerinde
inceleyen heyet, Maarif Okullarının eğitim kalitesinde öncü olduklarını vurgu
yaparak tebrik etti.
,
Kurs sürecinde verilecek eğitim materyallerini çok iyi bulduklarını ifade
eden Eneme, Maarif Okulları Malabo’da örnek ve Türkiye Maarif Vakfının yenilikçi eğitim sistemi sayesinde
ülkedeki diğer kurumlarından örnek
alacağını ifade etti.

Inspecting the library, IT classes and
classrooms where lessons will be given, the delegation congratulated Maarif
Schools for pioneering in high-quality
education.

Eneme’ye Ülke Temsilcisi tarafından
Maarif Vakfının ülkedeki faaliyetleri
hakkında bilgi verildi.

Eneme was informed on the Foundation’s activities in Equatorial Guinea by
the TMF Country Representative.

Eneme affirmed to find educational materials very well and that Maarif Schools
in Malabo were an example to follow.
Thanks to Turkish Maarif Foundation
innovative educational system, they
would be also an example to other institutions in the country.

Surprise Visit to
Maarif Students from
Ambassador Kavas

T

ürkiye’nin Dakar Büyükelçisi Prof.
Dr. Ahmet Kavas, Türkiye Maarif
Vakfına ait okulları ziyaret etti.
Kavas, Senegal’in başkenti Dakar’daki
Maarif Vakfına ait İba Der Thiam ve
Dakar Kolejinde yeni tip koronavirüs
salgını nedeniyle yapılan uzaktan eğitim faaliyetlerini yerinde gözlemledi. Sınıfları gezerken bilgisayar başına geçip
online derse katılarak öğrencilere sürpriz yapan Kavas, öğretmenler ve idarecilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Senegal’de Maarif Okulları, başkent
Dakar’ın yanı sıra eski başkent Saint
Louis ve Thies kentinde bulunuyor.

T

urkey’s Ambassador to Dakar
Prof. Dr. Ahmet Kavas paid a
visit to Turkish Maarif Foundation’s schools in the country.
Kavas observed on-site distance
education activities carried out due
to the new type of coronavirus epidemic in Iba Der Thiam and Dakar
College belonging to Turkish Maarif
Foundation in Dakar, the capital of
Senegal. Kavas, who surprised the
students by attending the online lessons while visiting the classes, got
information about the studies from
the teachers and administrators.
In Senegal, Maarif Schools are located in the former capital city of
Saint Louis and Thiès, as well as in
the capital.
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SOSYAL MEDYADA
TÜRKiYE MAARiF VAKFI
T.C. Dışişleri Bakanlığı

Muhsin KAR

T.C. Dışişleri Bakanlığı

@TC_Disisleri

S

ayın Bakan Yardımcımız
@yavuzselimkiran, Türkiye Maarif
Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve
Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah’ı
Bakanlığımızda kabul etti.
@TMaarifVakfi

T.C. Başkonsolosluğu

@turkishconsula2

T

ürkiye Maarif Vakfı’nın düzenlediği
2020 Mezunlar Buluşması Programı’nda Mezar-ı Şerif Kız ve Erkek Liselerinden gençlerle bir araya geldik.

İstanbul Milletvekili

@karmuhsin

@SirakayaZafer

@

NOHUniversitesi olarak Türkiye
Maarif Vakfı Başkanı
Prof Dr @Birol_Akgun‘u “#15Temmuz
Darbe Girişiminin Uluslararası Etkileri”
konulu konferansta bilgi ve tecrübesini
bizlerle paylaştı.
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K

öln’de bulunan @TMaarifVakfi Almanya temsilciliği ziyaretimizde
temsilcilik çalışanları, gönüllüleri ve
Almanya Temsilcisi Ece Aydın’ı ziyaret
ederek gençlerimiz için yapabileceğimiz
çalışma ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi
@nevukurumsal

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr.
@Birol_Akgun ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
@karmuhsin üniversitemiz Rektörü Prof.
Dr. @semihaktekin’i ziyaret etti.
https://nevsehir.edu.tr/tr/23946
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Zafer Sırakaya

Akademisyen

#NiğdeÖmerHalisdemirÜniversitesi

T.C. Mezar-ı Şerif BK

Bizi Takip Edin...

Halit Bekiroğlu
Yazar

@halitbekiroglu

D

eğerli Dostlar,
Sizlerle eğitim alanındaki yeni 3 yayını
paylaşmak itiyorum;
@TMaarifVakfi uluslararası boyutta yürüttüğü eğitim çalışmalarını teorik olarak
da besleyecek güzel bir dergi çıkartmaya
başladı. Dijitalini indirip okuyabilirsiniz...
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ARNAVUTLUK
MAARiF NEW YORK LiSESi
PANDEMi DÖNEMiNDE
BAŞARILARINI SÜRDÜRÜYOR

MAARiF ARNAVUTLUK ELBASAN LiSESiNDEN

BiR BAŞARI ÖYKÜSÜ: “SOTERiA” PROJESi
A Success Story from Maarif Albania
Elbasan High School: “Soteria” Project

U

luslararası Maarif Arnavutluk-Elbasan Lisesinde kulüp çalışması
olarak verilen Proje Hazırlama dersinde öğrenciler, Junior Achievement of
Albania tarafından organize edilen yarışma için bir proje geliştirdiler.

S

Maarif Öğrencileri tarafından Latincede “güvende/hayatta/korunan” anlamlarına gelen “Soteria” adlı proje kayıp
ya da kaçırılan çocukların sayısının artışını durdurmak için tasarlandı.

The project named “Soteria”, which
means “safe / alive / protected” in Latin by Maarif Students, was designed to
stop the increase in the number of missing or abducted children.

Öğrenciler tarafından hazırlanan
proje, kıyafetlere ya da takılara iliştirilebilen bir çip, akıllı cihazlarda
kullanılabilen bir uygulamayla GPS
üzerinden etkileşimli çalışıyor. Çipi
taşıyan çocuk velisinin yanından belli bir mesafede uzaklaştığında akıllı
cihazdaki uygulama sesli bildirim
yapacak, çocuğun konumu hakkında
velisine bilgi verecek.

The project, prepared by the students,
works interactively via GPS with a chip
that can be attached to clothes or jewelry, and an application that can be
used on smart devices. When the child
carrying the chip moves away from his
parent at a certain distance, the application on the smart device will make a
sound notification and inform the parent about the child’s location.

Hazırladıkları proje ile Arnavutluk’taki en popüler “Tv Skampa”
kanalında bir programa davet edilen
öğrenciler, Uluslararası Maarif Elbasan Lisesinin desteğiyle hazırladıkları
proje detaylarını anlattılar.

The students, who were invited to a program on the most popular “TV Skampa”
channel in Albania with the project they
prepared, explained the details of the
project with the support of the International Maarif Elbasan High School.

Ülke genelinde ilk 10’da yer almaya
hak kazanan projenin ilerleyen süreçte daha da geliştirileceğini bildiren ülke temsilciliği yetkilileri, proje
çalışmalarında yer alan tüm öğrenci
ve öğretmenleri tebrik etti.

TMF Country Representatives, who
stated that the project was among the
top 10 across the country and would
be further developed in the future, congratulated all students and teachers taking part in the Project.

tudents developed a project for the
competition organized by the Junior Achievement of Albania under the
Project Preparation course given as club
work at the International Maarif Albania-Elbasan High School.

Albania Maarif New York
High School Continues Success
During the Pandemic Period

A

rnavutluk Maarif New York Lisesi
10. sınıf öğrencisi Erma Mici, bu yıl
beşincisi düzenlenen Tirana Art Fest’te
(Tiran Sanat Festivali) “En İyi Kadın
Vokal” seçilerek birinci oldu.
Tiran Belediyesi tarafından tertiplenen
ve Arnavutluk’un en önemli sanat etkinliği olan festival, pandemi döneminde de gerekli tedbirler alınarak hayata
geçirildi.
“Tirana Art Fest”te Maarif New York Lisesi öğrencileri geçmiş yıllarda olduğu
gibi bu yıl da başarılarıyla göz dolduruyor. Geçen sene düzenlenen festivalde Maarif New York Lisesi öğrencileri
modern dans ve belgesel dallarında birinci olarak 2 kupa almanın gururunu
yaşamışlardı.

E

rma Mici, 10th grade student
of Albanian Maarif New York
High School, won the first place
by being selected “The Best Female
Vocalist” at the 5th Tirana Art Fest.
Organized by the Municipality of
Tirana and being the most important artistic event in Albania, the
festival was realized by taking necessary measures during the pandemic
period.
At the “Tirana Art Fest”, Maarif New
York High School students shined
with their success this year as it was
in previous years. At the festival held
last year, Maarif New York High
School students had the pride of
winning 2 cups as the first in modern
dance and documentary.
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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

104

42

335

TURKISH MAARIF FOUNDATION IN THE WORLD

Ülke / Country

Güncel Durum İçin:
For Current Situation:

Yurt Sayısı
Total numbers
of dormitories

42

www.turkiyemaarif.org

*Eylül 2020
*September 2020

Eğitim Kurumu /
Educational
Institutions

Yurt /
Dorm

ABD / USA

4

-

Afganistan / Afghanistan

46

12

Almanya / Germany

1

-

Arnavutluk / Albania

6

-

Avusturya / Austria

1

-

Avustralya / Australia

2

-

Belarus / Belarus

1

-

Belçika / Belgium

1

-

Bosna - Hersek / Bosnia and Herzegovina

4

-

Burundi / Burundi

2

-

Cibuti / Djibouti

2

-

Çad / Chad

6

1

Ekvator Ginesi / Equatorial Guinea

4

-

Etiyopya / Ethiopia

4

1

Fildişi Sahili / Côte d’Ivoire

4

-

Fransa / France

1

-

Gabon / Gabon

4

-

Gambiya / Gambia

3

-

Gana / Ghana

1

-

Gine / Guinea

10

2

Gürcistan / Georgia

4

-

Irak / Iraq

10

-

Kamerun / Cameroon

14

4

Kongo / Congo

4

-

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

4

-

Kosova / Kosovo

8

-

Kuzey Makedonya / Northern Macedonia

5

1

Macaristan / Hungary

3

-

Madagaskar / Madagascar

3

-

Mali / Mali

21

1

Moritanya / Mauritania

9

-

Nijer / Niger

10

2

Pakistan / Pakistan

77

11

Romanya / Romania

7

-

Senegal / Senegal

13

-

Sierra Leone / Sierra Leone

2

-

Somali / Somalia

7

3

Sudan / Sudan

6

-

Tanzanya / Tanzania

12

2

Tunus / Tunisia

4

1

Ürdün / Jordan

-

1

Venezuela / Venezuela

5

-

335

42

Toplam / Total
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TÜRKiYE’NiN EĞiTiMDE YURT DIŞINDAKi BAYRAK TAŞIYICISI:

TÜRKiYE MAARiF VAKFI

Turkey’s flag bearer in Education: Turkish Maarif Foundation

Ü

lkemizin küresel eğitim markası haline gelen Türkiye
Maarif Vakfı, 42 ülkede 10’u eğitim merkezi, 1’i üniversite olmak üzere 335 eğitim kurumu ile 42 yurtta, 38 bin 846
öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti veriyor.
Yurt dışında okul öncesinden üniversiteye kadar örgün ve
yaygın eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulan ve kısa sürede küresel bir eğitim markası haline gelen Vakıf, Türkiye’nin
eğitimde ülke dışındaki bayrak taşıyıcısı olarak faaliyetlerini
sürdürüyor.
TBMM Genel Kurulunda 17 Haziran 2016’da çıkarılan 6721
sayılı kanunla kurulan ve 1 Eylül 2016’da faaliyetlerine başlayan Türkiye Maarif Vakfı, 4. yılını kutluyor.
Vakıf, okullarında modern fen bilimleri, sosyal bilimler, robotik kodlama ve bilişim teknolojileri, yerel milli
kültür, Türkçe ve en az bir yabancı dil eğitimi sunuyor.
Özellikle Türkçe öğretimine özel önem vererek, her
mezun öğrencinin B2 düzeyinde Türkçe öğrenmesini
hedefliyor. Bu amaçla bir yıllık çalışma sonucu Örgün
Eğitimde Yabancılara Türkçe Öğretimi Müfredatını tamamlayan Türkiye Maarif Vakfı, kendi özgün müfredatını ve eğitim modelini oluşturuyor.
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A

s Turkey’s global educational brand, Turkish Maarif
Foundation provides education to 38 846 students
through 335 educational institutions, including one university and 10 educational centres along with 42 dormitories,
in 42 countries.
Established to provide formal and non-formal education
from pre-school to university abroad and becoming a global
educational brand, the Foundation continues its activities as
Turkey’s flag bearer outside the country in this field.
Turkish Maarif Foundation has started its activities on the
1st September 2016, after the adoption of the Law No. 6721
by the Grand National Assembly of Turkey on the 17th June
of the same year and is today celebrating its fourth year.
The Foundation offers modern science, social sciences, robotic coding and information technologies, local national
culture, Turkish and at least one foreign language education
in its schools. With a special emphasis on Turkish teaching,
it aims for every graduate student to learn Turkish at B2 level. As a result of one year in line with this goal and completing the Turkish Teaching as Foreign Language curriculum
in formal education, Turkish Maarif Foundation constitutes
thus its own unique educational model.
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Yurt dışında gerçekleştirdiği eğitim fuarlarıyla nitelikli öğrenciler için Türkiye’deki üniversitelerin tanıtımını yaparak,
Türk eğitim sisteminin uluslararasılaşmasında önemli bir görevi de yerine getiren Vakıf, Türkiye’yi uluslararası eğitimde
bir cazibe merkezi yapmayı hedefliyor.

By promoting the universities of Turkey for qualified students during educational fairs carried out abroad and enabling the internationalization of the Turkish educational
system, the Foundation aims to make Turkey as a centre of
attraction for international education.

Türkiye Maarif Vakfı, sunduğu nitelikli eğitim ile insanlığın
dönüşüm ve kalkınmasına katkı vermenin yanı sıra yurt dışında Türkiye dostu gençler yetiştirerek, önemli bir kamu
diplomasisi faaliyeti gerçekleştiriyor.

Turkish Maarif Foundation, offering a high-quality education with individual development, contributes to raise Turkey-friendly generations, an important public diplomacy.

“Türkiye’nin yurt dışına eğitim alanında açılan kapısı”
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Vakfın
kuruluşu sonrasında Türkiye’nin 15 Temmuz’da çok acı ve
trajik bir darbe girişimi yaşadığına değindi.
Vakfın yurt dışında bulunan FETÖ okullarının Türkiye’ye
yeniden kazandırılması konusunda çalışmalara yoğunlaşması nedeniyle daha çok bu okulların ülkeye devriyle
uğraşan bir vakıf olarak algılandığını ifade eden Akgün,
“Türkiye Maarif Vakfı olarak sadece FETÖ okullarının
Türkiye’ye devriyle görevimizi sınırlandırmıyoruz. Görevimiz, Türkiye adına yurt dışında örgün ve yaygın eğitim
kurumları açmak. Vakfımız Türkiye’nin yurt dışına eğitim
alanında açılan kapısı olarak işlev görüyor. Türkiye Maarif
Vakfı, Türkiye’nin yurt dışındaki eğitim faaliyetlerini, kamusal özellikleri olan özerk bir kurum üzerinden bağımsız
olarak yürütmesi konusunda oluşan bir devlet ve siyaset
aklının sonucudur.” diye konuştu.
Bu 4 yıl içerisinde eğitim alanında uluslararası bir ağ inşa
ettiklerini vurgulayan Akgün, FETÖ’nün yurt dışındaki
okullarının bir kısmının Vakfa devredildiğini, bir kısmının
bulunduğu ülkelerin milli eğitim bakanlıkları bünyelerine
katıldığını veya ilgili ülkelerdeki vakıf, dernek ve şirketlere
devredildiğini, bir kısmının tamamen kapatıldığını, bir kısmının ise hâlâ FETÖ iltisaklı grupların elinde olduğunu anlattı.
Eğitim Anlayışının Bina Edildiği 5 Temel Esas
Prof. Dr. Birol Akgün, Vakfı kuran kanunun birinci
maddesinde faaliyet alanlarının belirlendiğini ve eğitim
ilkelerinin tanımlandığını ifade ederek, eğitim anlayışlarını bina ettikleri 5 temel esası şöyle sıraladı: “Birinci
esasımız, bütün okullarımızda modern çağın gerektirdiği fizik, kimya, biyoloji gibi bilimsel alandaki modern
fen eğitimini en güçlü şekilde vermek. Ardından bireyin
kendi kimliğini inşa etmesini ve kendisine olan güvenini
kazanabilmesi için sosyal çevreyi ve dünyayı tanımasını sağlayacak sağlam, güçlü, kritik ve analitik bir sosyal
bilimler perspektifi kazandırmak. Üçüncü esasımız, iyi
bir teknolojik eğitim vererek öğrencilerimize teknolojik
yeterlilik sağlamak. Dördüncü hedefimiz iyi bir dil eğitimi vermek. Son olarak da bütün bunlarla birlikte yerel
kültür ve geleneği öğretmek.”

“Turkey’s gateway in the field of education”
After the creation of the Foundation, Turkish Maarif Foundation President Prof. Dr. Birol Akgün expressed that they experienced a very tragic and painful coup attempt on July 15.
Perceived at the beginning only as a foundation dealing
with FETO, due to the fact that during this period, the focus was to reintegrate into Turkey’s educational system the
FETO affiliated schools, Akgün explained as follows: “As
Turkish Maarif Foundation, we do not only work for taking over these schools, but we, on behalf of the Republic
of Turkey, aim to open formal and non-formal educational
institutions abroad. The Foundation serves as a gateway of
Turkey conducting its educational activities independently and an autonomous institution with public characteristics, a result of a political will.”
Emphasizing that they have built an international network
in education during these 4 years, Akgün said that some
of FETO’s schools abroad were transferred to the Foundation, some of them joined the national education ministries of the countries where they were located, or they were
transferred to foundations, associations and companies in
the relevant countries and some of them were completely
closed. He explained also that some are still in the hands
of groups affiliated with FETO.
5 Basic Principles of the Educational Approach
Prof. Dr. Birol Akgün stated that the fields of activity and
educational principles are defined in the first article of
the law establishing the Foundation, and listed the 5 basic principles on which they built their educational understanding as follows: “Our first principle is to provide
the most powerful modern scientific education including physics, chemistry and biology, all required by the
modern age, in our schools. Then, to gain a solid, strong,
critical and analytical perspective of social sciences that
will enable the individual to build their own identity and
gain their confidence in the social environment and the
world. Our third principle is to provide technological
competence to our students by providing a good technological education. Our fourth goal is to provide a good
language education. Finally, with all these, we aim to
preserve local culture and tradition.”
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ULUSLARARASI
MAARiF DERGiSi’NiN
iLK SAYISI OKURLARIYLA BULUŞTU

Publication of the First Issue of

International Maarif Review

K

T

Vakıf tarafından hazırlanan Uluslararası Maarif Dergisi de
eğitim alanında dünyada yaşanan gelişmelerin, farklı ülke
tecrübelerinin, akademik yaklaşımların, güncel sorunların
ele alındığı ve tartışıldığı uluslararası düzeyde bir platform
olmak hedefiyle yayın hayatına başladı.

The International Maarif Review aspires to be an international platform where developments in education, experiences of different countries, academic approaches and current problems are discussed.

Dergi, yarı popüler niteliğiyle akademi dışındaki okura da
hitap edebilecek düzeyde ilgi çekici bir içerik sunarken, ilk
sayıda “Eğitimde Dijitalleşme” ve “Uzaktan Eğitim” konularını kapağına taşıdı. Yeni tip koronavirüs (COVID-19)
ile hayatın bir parçası haline gelen iki konuda Türkiye ve
dünyada öne çıkan tartışmalar, uzman ve akademisyenlerin
görüşleriyle ilk sayıda değerlendirildi.

The review with its semi-popular character offers an interesting content that can appeal to the readers outside
the academic world. The cover of this first issue is given
to “Digitalization in Education” and “Distance Education”
and while the new type of Coronavirus (COVID-19) is
becoming a part of everyday life, featured discussions on
education in Turkey and in the world are evaluated by experts and academics.

Uluslararası Maarif Dergisi’nin ilk sayısında, Kansas Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Prof. Zhao Yong, Prof. Dr. Yalın
Kılıç Türel, Prof. Dr. Aşkın Asan, Doç. Dr. Yusuf Alpaydın’ın
da aralarında bulunduğu isimler dosya konusuna yazılarıyla
katkı sundu. Dergide Doç. Dr. Cahit Bağcı tarafından kaleme
alınan, “Toplum 5.0” üzerine öngörülerin değerlendirildiği
makale bu konudaki tartışmaları okurların gündemine getiriyor. Yazı, “Süper Akıllı Toplum”da kurumlar, ilişkiler ve
roller ve bunların nereye doğru evrileceği konusunda modern zaman insanını yakından ilgilendiren sorular ve sorunlar hakkında düşünmeye davet ediyor.

Prof. Zhao Yong from Kansas University Education Faculty, Prof. Dr. Yalın Kılıç Türel, Prof. Dr. Aşkın Asan, Assoc.
Prof. Dr. Yusuf Alpaydın are listed among the contributors
of this first issue. The article written by Assoc. Prof. Dr.
Cahit Bağcı, evaluating the predictions on “Society 5.0”,
brings the debate on the agenda of the readers. The article
invites people to think about the questions and problems
that closely concern modern day people, about institutions, relationships and roles played in the “Super Intelligent Society” and their evolution.

Dergide yer verilen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr.
Mahmut Özer röportajında, Milli Eğitim Bakanlığının COVID-19 sürecindeki yaklaşık 18 milyon öğrenciyi ilgilendiren uzaktan eğitim çalışmalarıyla meslek liselerindeki somut
üretim ve Türkiye’nin mesleki eğitimdeki vizyonuna odaklanılıyor. Geniş bir kitleye hitap edebilecek yayın çizgisiyle
Türkiye’de önemli bir boşluğu doldurması hedeflenen dergide ayrıca, “Özel Eğitim”, “Eğitim Tarihi”, “Ülkeler ve Kültürler”, “Kitap Tanıtım” ve “Analiz” bölümleri yer alıyor.

In the interview of Deputy Minister of National Education
Prof. Dr. Mahmut Özer, the focus is given to Turkey’s vision on vocational education and the concrete production in these schools through distance learning during the
COVID-19 epidemic, which concern about 18 millions of
students. Aiming to fulfil a significant gap in Turkey and
addressing to a wide range of readers, “Special Education”,
“History of Education”, “Countries and Cultures”, “Presentation of Books” and “Analysis” section are also included in
the first issue of the International Maarif Review.

üresel eğitim ağıyla uluslararası etkinliğini her geçen gün
artıran Türkiye Maarif Vakfı, eğitim konusundaki faaliyetlerini yayıncılık alanında da sürdürüyor.
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urkish Maarif Foundation has just released in Turkish
its first issue of International Maarif Review, while the
English version is still under process, increasing thus its activities at global scale.

Maarif Haber | Maarif News

KALKANDELEN MAARiF
OKULUNDA NUREDDiN
TOPÇU SEMiNERi
A Seminar on
Nureddin Topçu
at Tetovo Maarif Schools

ARNAVUTLUK’TA MAARiF ÖĞRENCiSiNE
ŞiiR DALINDA BiRiNCiLiK ÖDÜLÜ
First Prize in Poetry for a Maarif Student in Albania

A

rnavutluk Maarif New York Lisesi Öğrencisi “Tirana Gate 2020”
Edebiyat Festivali birincisi oldu.

A

student from Albania Maarif New
York High School was the winner
of the “Tirana Gate 2020” Literature
Festival.

Tiran Belediyesi tarafından düzenlenen “Tirana Gate 2020” Edebiyat
Festivali’ne şiir dalında katılan Tiran
Maarif Okulu 10. sınıf öğrencisi Sara
Hidri birincilik ödülüne layık görüldü.

Attending the “Tirana Gate 2020” Literature Festival organized by the Tirana
Municipality in the field of poetry, Tirana Maarif School 10th Grade Student
Sara Hidri was awarded the first prize.

Bu sene “Değişen Başkentin Ruhu”
temasıyla şiir, düzyazı ve makale
dallarında düzenlenen festivalde şiir
dalında birinci olan Sara Hidri 12
Haziran 2020 tarihinde düzenlenen
törenle ödülünü Tiran Belediye Başkanı Erion Velija’dan aldı.

At the end of the festival, held in the
branches of poetry, prose and articles with the theme “The Spirit of the
Changing Capital” this year, Sara Hidri
received her award from the Mayor of
Tirana Erion Velija during a ceremony
held on 12 June 2020.

Ayrıca Sara Hidri’nin pandemi döneminde kendi şiirini okuduğu video
oldukça ilgi gördü.

In addition, the video of Sara Hidri
reading his own poetry during the pandemic attracted a lot of attention.

Arnavutluk Maarif Okulları, ülkede
yapılan çeşitli yarışma ve festivallerde kazandığı ödüllerle adından söz
ettirmeye devam ediyor.

Albanian Maarif Schools continue to
make a name for themselves with the
awards they have won in various competitions and festivals in the country.

K

uzey Makedonya’daki Kalkandelen
Maarif Okulunda Türkçe eğitimin
en önemli öncülerinden olan Nureddin
Topçu’nun hayatını ve fikirlerinin tanıtıldığı seminer düzenlendi.
Okul Müdürü Ali Sedat Aslan tarafından düzenlenen seminer, Uluslararası
Maarif Okullarında çalışan öğretmenlere yönelik yapıldı.
Aslan, yaptığı konuşmada Nurettin
Topçu’nun hayatından önemli kesitleri
öğretmenlere aktarırken, tüm öğretmenler tarafından örnek alınması gereken bir şahsiyet olduğunu vurguladı.

A

seminar on the life and ideas
of Nureddin Topçu, one of the
most important pioneers of Turkish education, was held at Tetovo
Maarif Schools in North Macedonia.
The seminar, organized by the
School Principal Ali Sedat Aslan,
was dedicated to teachers working
at International Maarif Schools.
In his speech, Aslan emphasized
that Nurettin Topçu is a personality that should be taken as an
example by all teachers, and conveyed important sections from his
life to them.
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AFGANiSTAN MAARiF OKULLARINDA
YÜZ YÜZE EĞiTiM BAŞLADI
Face-to-Face Education started
in Afghanistan Maarif Schools

K

oronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine bir süredir uzaktan eğitimle devam eden Afgan-Türk Maarif
Okulları, yüz yüze eğitime tekrar başladı. Okul binalarında COVID-19’a karşı gerekli bütün önlemleri alınırken, okullara maskesiz kimse alınmıyor, görevliler tarafından yapılan ateş kontrolü ardından öğrenciler okul
binasına giriyor.
Yeni normale göre tüm tedbirlerin alındığı ilk günde öğrenciler kurallara uyarken öğretmenler sosyal mesafe kuralları ve tedbirlere hassasiyet gösterdi. Ayrıca alt yapısı
uygun olan okullarda hava durumunun müsait olduğu
günlerde açık hava sınıfları oluşturularak öğrenciler bahçede ders almaya başladı.
Yüz yüze eğitim öncesi veliler yüz yüze ve online seminerlerle
bilinçlendirilerek iş birliği ne dahil edildi. Okula devam oranı
yüzde yüze öğrencilerin katılımıyla olarak gerçekleşti.
Afganistan Eğitim Bakanlığı müfettişleri okullarını ziyaret
ederek çalışmaları yerinde kontrol ettiler. Okulu ziyaret
eden müfettişler, Maarif Okullarında alınan tedbirleri takdir ettiklerini ifade ederek iyi örnek olarak istifade ettiklerini belirttiler.
Türkiye Maarif Vakfı Afganistan yetkilileri, normalleşme süreci öncesi gerekli tüm tedbirlerin en detayına kadar alındığına
dikkat çekerek, yapılan açıklamada Türkiye Maarif Vakfının
uzaktan eğitimdeki öncülüğünün ardından yeni normale geçişte de öncü olmasının bütün paydaşlarca takdir edildiğini
ve dikkatle izlendiğini ifade etti.
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A

fghan-Turkish Maarif Schools, which have been continuing their activities with distance education for a while due
to the coronavirus epidemic, resumed face-to-face education.
While all the necessary precautions are taken against COVID-19 in the school, no one is admitted to the premises
without a mask, and the students enter the school building
after the temperature control performed by the officials.
On the first day, when all measures were taken according
to the new normal, the students obeyed the rules and the
teachers showed sensitivity to the social distance rules and
precautions. In addition, outdoor classes were established
in schools with suitable infrastructure on days when the
weather conditions were suitable, and students started to
take lessons in the garden.
Before the face-to-face training, the awareness of parents
was raised through face-to-face and online seminars and
they got included in the process. The school attendance rate
was 100 percent with the participation of the students.
Afghanistan Ministry of Education inspectors visited the
schools and checked the works on site. The inspectors who
visited Maarif Schools stated that they appreciated the measures taken and benefited as a good example.
Noting that all measures were taken down into the details
even prior to the normalization process, Turkish Maarif
Foundation Afghanistan Representatives stated that Maarif
Schools pioneered in distance education and won the general approval during this transition.

MAARiFTE
SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERi
Social Responsibility
Activities of Maarif
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MAARiF ÖĞRENCiLERi SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERiYLE TÜRKiYE’NiN YÜZ AKI OLUYOR
Maarif Students, the Honour of Turkey
with their Social Responsibility Projects

U

luslararası Eğitim Alanında, dünyanın dört bir tarafında faaliyetlerini sürdüren Türkiye Maarif Vakfı, Ülke Temsilciliklerinde yapılan eğitim faaliyetleri yanı sıra “Sosyal Sorumluluk”
kapsamında halka fayda sağlayan ve kalbe dokunan projeler
gerçekleştiriyor.

P

Bu projelerde yerel halkın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, su açma ya da tankerle su dağıtma projesinde halka can
suyu olundu. Türkiye Maarif Vakfında okuyan öğrencilerle
birlikte, kanser hastası çocukların tedavi gördüğü hastaneler ve
eğitim materyalleri yetersiz olan yetimhaneler ziyaret edilerek
oyuncak ve kırtasiye malzemesi gibi çeşitli hediyelerin taktim
edilmesi ve oyunlar oynanması ile çocukların moral ve motivasyonu artırıldı. Öğrenciler tarafından çeşitli elbise, oyuncak, erzak
ve kırtasiye malzemeleri toplanarak, maddi durumu iyi olmayan
ailelere dağıtılmasıyla yüzlerde tebessüme vesile olundu. Maarif
Vakfı Okullarında mevcut bulunan ve ihtiyaç fazlası olan tefrişat
malzemeleri yeniden değerlendirilmek amacıyla yerelde bulunan
eğitim kurumlarına hediye edilerek maddi yetersizlik içinde olan
muhitlerdeki okulların fiziki imkanlarının geliştirilmesine katkı
sağlandı. Kurban Bayramı’nda Türkiye’de bulunan STK’lar ile
Kurban Organizasyonu düzenlenerek, hayatlarında kısıtlı sayıda
et yemeği yiyebilecek ailelere ulaşıldı. Ağaçlandırma ve çevre temizliği projeleri ile temiz havanın çoğalmasına ve çevrenin temiz
tutulmasına karşı duyarlılık sağlandı. Engelliler ve sokakta kalan
hayvanlara karşı yapılan projelerle çocukların vicdani gelişimine
destek olundu. Öğrencilerin COVID-19 nedeniyle el dezenfektanı üretmesi ve kan bağışı yapması sağlanarak toplumun bir parçası oldukları ve parçası oldukları toplum için ne olursa olsun,
yılmadan, üşenmeden, tembellik etmeden, heyecan ve azim ile
yeni bir dünya için çalışmaları gerektiği vurgulandı.

Taking into account the needs of local people in different part
of the World, clean water has been procured to citizens by
opening water wells or distributing the water by tankers. During the visits to cancer-ill children at hospitals and orphanages with lack of sufficient stationary, Maarif Students tried to
fulfil their needs, offered toys and played games to cheer up
their mood and give them back their motivations. A variety of
clothes, toys, food supplies and stationery materials were collected by the students and distributed to families with poor
financial conditions, making them smile again. The furnishing materials available and in excess at Maarif Schools were
donated to local educational institutions to be re-evaluated,
contributing thus to the improvement of the infrastructure
of schools located in financially poor neighbourhoods. During Eid al-Adha, the sacrifice ceremony was organized with
NGO’s from Turkey and the meat collected was distributed
to families who does not have the chance to eat abundantly during the year. With the afforestation and environmental
cleaning projects, sensitivity was increased for protecting the
clean air and keeping the environment safe. The conscience
development of students was also supported through projects
for the disabled and stray animals. It was highlighted that students should work for a new world with enthusiasm and determination as a full member of the society they were living in
by donating blood and producing hand sanitizer to combat
COVID-19.

Türkiye’nin dünyaya açılan eğitim kapısı olma yolunda hızlı ve
emin adımlarla ilerleyen Türkiye Maarif Vakfı, faaliyet gösterdiği
ülkelerde yapmış olduğu “Sosyal Sorumluluk” projeleri ile gerek
halk ve gerek ülke hükümetlerince taktirle karşılanarak Türkiye’nin yurt dışında yüz akı oldu.
Türkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN
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roviding international education all around the World,
Turkish Maarif Foundation is undertaking heart touching and public beneficial projects for citizens in the scope of
“social responsibility” activities, along with educational ones
carried out within the Representation Offices.

On the path of being Turkey’s educational window on
the World in a very short period, Turkish Maarif Foundation has become the honour of Turkey through the social responsibilities projects carried out in different countries and obtained the approval of both the population
and the different governments.
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PANDEMi SÜRECiNDE KEŞMiR’E
TMV’DEN UZAKTAN EĞiTiM DESTEĞi
Distance Education Support to Kashmir from TMF

K

eşmir Bölgesi uzun yıllar Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle gelişememiş, özerk statüye sahip
bir bölge. Kadim bir geçmişe ve çok çeşitli kültürel yapıya sahip
olan halk, yaşanan çatışmalar sebebiyle eğitim imkanlarına yeterince ulaşamıyor.

K

Keşmir bölgesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz eğitim hizmeti sağlayan Keşmir Eğitim Vakfı, koronavirüs sürecinde bünyesindeki okullarda eğitim süreçlerinin aksamaması adına Türkiye Maarif Vakfına bağlı Pak-Türk Maarif Okulları ile Online
Eğitim alanında bir işbirliği protokolü imzaladı.

Kashmir Education Foundation is providing free access to education for needy students in the region. In order to avoid interruption in the curriculum during the Coronavirus epidemic,
a Cooperation Protocol was signed online between Kashmir
Education Foundation and Turkish Maarif Foundation.

Protokol kapsamında Keşmir Eğitim Vakfı Okullarında görevli
70 öğretmene Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları tarafından
online eğitim konulu bir eğitim gerçekleştirildi. Maarif Okullarının online eğitim altyapısı Keşmir Eğitim Vakfına bağlı okullarda
öğrenim gören öğrencilerin kullanımına açıldı. Yapılan öğretmen
eğitimleri ve online eğitim sistemi ile öğrenciler, koronavirüs döneminde eğitimden geri kalmasının ötesinde uluslararası standartlarda kesintisiz eğitim imkanına kavuştular.

Within the scope of the protocol, a training on online education was organized by Pak-Turk Maarif International Schools for 70 teachers working in Kashmir Education
Foundation schools. The online education infrastructure of
Maarif Schools was opened to the use of students from the
Kashmir Education Foundation schools. With the teacher
training and the online education system, students have
gained uninterrupted education at international standards
despite the coronavirus epidemic.

Türkiye Maarif Vakfı Ülke Direktörü Harun Küçükaldağlı, Keşmir özelinde Pak-Türk Maarif Okulları olarak iki ülkenin kardeşlik ve güçlü bağlarından doğan sorumluluklar doğrultusunda
gereken somut adımların en kısa sürede atılacağını belirterek,
bölgenin kaliteli eğitim olanakları ile hızlı bir şekilde gelişmesine
katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

Turkish Maarif Foundation Country Representative Harun
Küçükaldağlı explained that they were willing to contribute to
the rapid development of a high-quality education with the local means in the Kashmir region. As Pak-Turk Maarif Schools,
they will take concrete steps in accordance with the responsibilities arising from the two countries’ brotherly and strong ties.

ashmir region is an autonomous region that could not
develop due to the conflicts between India and Pakistan
for many years. The people, who have an ancient past and
a wide variety of cultural structures, cannot have enough
access to educational opportunities due to the conflicts.
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ÇAD’DA ERKEN YAŞTA ÖLÜMLERE KARŞI

BİLİNÇLENDİRME PROGRAMI
Awareness Raising Program
Against Early Deaths in Chad

K

an uyuşmazlığına bağlı hastalıklar ve erken yaşta
ölümlerin önlenmesi amacıyla Çad Maarif Okullarında geniş katılımlı bilinçlendirme programı başlatıldı.
Çad Maarif Okulları Türkiye’nin Encemine Büyükelçiliğinin öncülüğünde icra edilen programa Büyükelçi Erdal
Sabri Ergen, TİKA yetkilileri, Çad Milli Eğitim Bakanı
Aboubakar Assidick Tchoroma, Teknik Eğitim Müdürü Yassır Tıdjanı, hastalığa karşı mücadele eden Tchad
Dreapa Derneği Başkanı Badheg Gedrute Vırgıne, Maarif
Okulları Aile Birliği üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.
Yapılan program ülkedeki ilgili projelere ön ayak oldu.
Eğitim Bakanı Tchoroma, Türkiye Maarif Vakfına teşekkür ederek konu ile ilgili önlem alınacağını belirtti. Düzenlenen program, Eğitim Bakanlığınca örnek olarak değerlendirilerek diğer okullarda uygulanması kararı alındı.

A

wide awareness-raising program was initiated in Chad
Maarif Schools to prevent diseases related to blood incompatibility and early deaths.
The program organized under the lead of Turkey’s Embassy
in N’Djamena was attended by Turkey’s Ambassador Erdal
Sabri Ergen, TIKA officials, Chad Minister of Education
Aboubakar Assidick Tchoroma, Technical Training Director
Yassir Tidjani, DREAPTA Association President Badheg Gedrute Virginie, Maarif Schools families and many other guests.
The program pioneered for other projects in the country.
The Minister of Education Tchoroma stated that they would
take relevant measures and thanked Turkish Maarif Foundation for this exemplary project. The Ministry of Education
decided to implement it in other schools of the country.
Türkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN
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MAARİF ÖĞRENCİLERİNDEN
BİR KAP CANSUYU
Food and Water Bowls from Maarif Students

K

edilere hastane, kuşlara evler ve köşkler yapan, Gurabahane-i Laklakanları kuran Afganistan’ın Şibirgan Kentindeki
Afgan-Türk Maarif Okullarında eğitim gören öğrenciler ve öğretmenler, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşıladılar.
Şibirgan’daki Maarif Okulları tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğretmenlerin yönlendirmesi
ile öğrencilerden evlerinin çatılarına, sokaklarının köşelerine
su ve yemek kabı koymaları istendi. Öğrenciler öğretmenlerin
desteğiyle oluşturdukları materyalleri yazın 50 derece sıcaklığa
ulaşan şehirde aç ve susuz hayvanların ihtiyaçlarını karşıladılar.
Hayvan sevgisini ve yardımlaşma duygusunu öğrencilere aşılamak amacıyla gerçekleştirilen projede öğrenciler daha sonra
yaptıkları etkinlikleri fotoğraflayıp öğretmenleriyle paylaşarak
etkinliği tamamladılar.

M

aarif Students and Teachers, who set up a hospital for
cats and houses for birds in Sheberghan, Afghanistan,
launched themselves into a new Project. This time, students
from Afghan-Turkish Maarif Schools tried to meet the needs
of stray animals.
Within the scope of the social responsibility project initiated
by Maarif Schools of Sheberghan and with the guidance of the
teachers, students were asked to put water and food bowls on
the roofs of their houses and on the corners of their streets.
The students created bowls with the support of their teachers,
meeting thus the needs of hungry and thirsty animals in the
city, reaching sometimes 50 degrees in Summer.
At the end of the project, carried out to teach the love of animals and the meaning of cooperation between young, the
students finished their activity by photographing and sharing
their work with the teachers.
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MADAGASKAR MAARiF ÖĞRENCiLERi
FiDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDULAR
Sapling planting by
Maarif Students of Madagascar

M

adagaskar Milli Eğitim ve Çevre Bakanlıkları ile işbirliği içerisinde faaliyet gösteren Assocaition Environnementale EDAEN-Madagascar isimli derneğin organize ettiği ağaçlandırma etkinliğine Madagaskar Maarif
Okulları da destek verdi.
Dünyanın dördüncü büyük adası Madagaskar’ın başkenti
Antananarivo’daki Maarif Okullarında eğitim gören öğrenciler ve öğretmenler, düzenlenen ağaçlandırma etkinliğine katkıda bulunmak amacıyla temin edilen fidanları
toprakla buluşturdular.
Okulların bahçesinde ve çevresinde ekilen 200 adet fidana
öğrencilerin isimleri verilerek her gün öğrencilerin kendi fidanlarını takip etmeleri ve sahiplenmeleri sağlandı.
Geçen yılda 27 Şubat’ta ve Itasy Bölgesi’nin Imerintsiatosika Beldesi’nde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine yine
Maarif Okulları öğrenci ve öğretmenleri destek verilmişti.

M

adagascar Maarif Schools supported the afforestation
activity organized by the Association Environnementale
EDAEN-Madagascar, operating in cooperation with the Ministries of National Education and Environment of Madagascar.
Students and teachers of Maarif Schools in Antananarivo, the capital of Madagascar, fourth largest island in the world, planted saplings to contribute to the afforestation activity of the country.
By giving the names of the students to the 200 saplings planted
in and around the gardens of the schools, students were enabled to follow and own their own saplings every day.
During the last year, students and teachers of Maarif Schools
also supported the planting event held on February 27 in Imerintsiatosika Town of Itasy Region.

MAARiF ÖĞRENCiLERi PANDEMiDE
SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI
Maarif Students did not forget stray animals

K

osova Maarif Okulları öğrencileri Pandemi sürecinde sokaktaki sahipsiz hayvanları online gerçekleştirdikleri organizasyonla yalnız bırakmadılar. Online ortamda oluşturdukları
gruplarla organize olan Maarif öğrencileri öğretmenlerinin de
desteğiyle öncelikle sokak hayvanlarını nasıl ve nerelerde besleyecekleri konusunda bilgi aldılar.
Ardından tespit ettikleri sokak hayvanlarının kaldığı noktaları
online olarak birbiriyle paylaşarak diğer okullarda eğitim gören öğrencilerin de katılımıyla hareket ettiler. Ülkedeki pandemi koşullarıyla ilgili alınan kararlara, sosyal mesafe ve hijyen
koşullarına uygun olması için öğrenciler maske ve eldiven ile
evlerinden çıkarak, hedefledikleri hayvanların tüketebilecekleri
gıdaları onlara uygun kaplar ve malzemeler ile dağıtıldı.
Çalışma sonunda öğrenciler örnek olması için çektikleri fotoğrafları okulların sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

K

osovo Maarif Schools students did not leave stray animals
alone thanks to an online organization during the pandemic
period. Organized with groups they formed online, Maarif Students first received information on how and where to feed stray
animals with the support of their teachers.
Then, they shared online with each other the spots where the stray
animals were found and got mobilised with the participation of
students from other schools. The students left their homes with
masks and gloves and distributed the food the animals could consume with appropriate containers and materials in order to comply
with the decisions taken regarding the pandemic conditions in the
country, social distance and hygiene conditions.
At the end, students shared pictures they took to set an example on
the social media accounts of the schools.
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NiJER MAARiF ÖĞRENCiLERi DÜNYA
AFRiKALI ÇOCUK GÜNÜNÜ UNUTMADI
Niger Maarif Students Didn’t Forget
the World African Children’s Day

1

6.06.1976 tarihinde Güney Afrika Soweto’da binlerce
siyahi öğrenci düşük eğitim kalitesine karşı ve kendi
dillerinde eğitim görmeyi talep etmek adına protesto için
sokağa çıktılar. Protesto esnasında yüzlercesi katledildi.
Öldürülen öğrencilerin anısına ve bugünkü Afrikalı çocukların duruma dikkat çekmek adına 1991’de Afrika
Birliği 16 Haziran’ı Afrikalı Çocuk Günü ilan etti.
Nijer Maarif Okullarının öğrencileri, eğitim materyalleri
yetersiz olan bir yetimhaneyi ziyaret ederek orada bulunan yetimlere kırtasiye malzemeleri hediye etti ve birlikte oyunlar oynadılar. Bu sosyal sorumluluk projesinin
amacı öğrencilere yardımlaşmayı, paylaşmayı ve eğitimin
önemini aşılamaktı.
Dünya Çevre Günü
Nijer Maarif Okullarının öğrencilerine doğal çevrenin
önemini, onu korumanın ve genişletmenin ehemmiyeti
anlatmak ve öğretmek için Dünya Çevre Günü’nde biyoloji öğretmenlerinin eşliğinde meyve ağaçları dikildi.

O

n June 16, 1976, thousands of black students took to the
streets in Soweto, South Africa to protest the low quality
of education and demand education in their own language.
Hundreds were killed during the protest. In 1991, the African
Union declared June 16th as African Children’s Day in memory
of the murdered students and to draw attention to the situation
of African children.
On this occasion Niger Maarif Schools students visited an orphanage with insufficient educational materials, presented stationery to the orphans and played games together. The aim of
this social responsibility project was to instil students the mutual assistance, sharing and the importance of education.
World Environment Day
Fruit trees were planted in the company of biology teachers on
World Environment Day to explain and teach the students of
Maarif Schools in Niger the importance of the natural environment and the importance of protecting and expanding it.
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“GÖRME ENGELLiLER
iÇiN OKUYORUM”
Reading for the Visually Impaired

K

osova Priştine Maarif Okulu öğrencileri, pandemi döneminde dışarı çıkamadığından hareket alanı iyice daralan
görme engelliler için örnek bir sosyal sorumluluk çalışması
gerçekleştirdi.
Priştine’de bulunan Görme Engelliler Dernekleri ile irtibata
geçen Maarif Okulu idarecileri, dernek yöneticileri ile Maarif
öğrencilerinin arasında bir köprü kurdu. Akabinde dil öğretmenleri öğrencileri yönlendirerek, seçkin edebi metinleri
kendilerine sundu. Metinler standart kaliteye ulaşana dek
defalarca kaydedildikten sonra kayıtların son halleri dernek
mensupları ile paylaşıldı.
Arnavutça, Türkçe ve İngilizce olacak şekilde gerçekleştirilen
öykü ve romanlardan bölüm seslendirmeleri sosyal medya kanalları üzerinden görme engelli vatandaşlara ulaşmış oldu.

S

tudents of Maarif Schools in Pristina, Kosovo carried out an exemplary social responsibility project for the visually impaired,
whose mobility was reduced because they could not go out during
the pandemic.
The administrators of Maarif Schools, who contacted the Visually
Impaired Associations in Pristina, established a bridge between
the associations and Maarif Students. Subsequently, the language
teachers guided and presented them with outstanding literary
texts. After the texts were recorded many times until they reached
the expected standard quality, the latest versions of the records
were shared with the members of associations.
Records of stories and novels in Albanian, Turkish and English reached the visually impaired citizens through social media channels.
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BOSNA HERSEK
MAARiF OKULLARINDA
GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞI

SARAYBOSNA MAARiF OKULU iLE
NOVA KASABA ARASINDA
KARDEŞ OKUL PROJESi
Sister School Project between Maarif Schools of
Sarajevo and Nova Kasaba

S

A

Voluntary Blood Donation
in Maarif Schools of
Bosnia and Herzegovina

B

osna Hersek Federasyonu Transfüzyon Tıbbı Enstitüsü işbirliği ile 11
Haziran 2020 tarihinde Maarif Okulları
kampüsünde gönüllü kan bağışı organizasyonu düzenlendi.

fter the Sarajevo Maarif Schools
Representatives visited Nova Kasaba, the education centre in Konjevic Polje during Ramadan, it was decided to establish a sister school protocol between
the two educational institutions. The
protocol was signed on June 13, 2020
at the Sarajevo Maarif Schools Campus.

Kan bağışının hayat kurtardığının bilincinde olan çok sayıda Maarif çalışanı bu
organizasyona katılarak kan bağışında
bulundu. ‘’Kan bağışı yapalım, hayat
kurtaralım’’ sloganıyla düzenlenen organizasyon her iki kurum için de oldukça faydalı oldu.

İmza törenine Saraybosna Kantonu
Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Anis
Krivic, Milli Eğitim Bakanlığından
temsilciler, Saraybosna Kantonu Veli
Konseyi, Konjevic Polje’den gelen
öğrenciler ve veliler katıldı.

The signing ceremony was attended
by the Minister of Education, Science
and Youth of the Sarajevo Canton, Anis
Krivic, representatives from the Ministry of Education, the Parents Council of
the Sarajevo Canton, the students and
parents from Konjevic Polje.

Saraybosna Maarif Okulları, içinde
bulunduğumuz salgın döneminde çalışanlarına ve öğrencilerine başkalarına
değer vermenin hayatın ve mesleklerinin bir parçası olduğunu hatırlatmak
amacıyla düzenlediği bu organizasyon
ile salgının oluşturduğu zorluklarla
mücadelede topluma katkıda bulundu.

Bakan Krivic; imzalanan bu protokol
ile uzun vadeli hedeflerin gerçekleştirileceğini ve yeni bağlantılar kurulacağını belirterek, programa katılmaktan onur duyduğunu söyledi.

Minister Krivic stated that with this protocol, long-term goals would be thus realized and new connections established,
and underlined that he was honoured
to participate in the program.

Türkiye Maarif Vakfı Bosna Hersek
Ülke Temsilciliği yetkilileri de “Eğitimi
her yönüyle desteklemek ve fırsatlarımızı paylaşmak bizim yükümlülüğümüzdür. Önümüzdeki dönemde iki
okulun velileri ve öğrencileri arasında aktif iletişim kurarak eğitim ve
bilimi geliştirmek için harekete geçeceğiz.” dedi.

Turkish Maarif Foundation Bosnia and
Herzegovina Representatives noted,
“It is our duty to support education in
every aspect and share our opportunities. In the coming period, we will take
action to improve education and science by establishing active communication between the parents and students
of the two schools.”

Törenin ardından konuklar Maarif
Okullarının sınıflarını ve laboratuvarlarını gezerek okulun hizmetleri
hakkında bilgi aldı.

After the ceremony, the guests visited
the classes and laboratories of Maarif
Schools and learned about the services
provided.

araybosna Maarif Okulları temsilcilerinin Ramazan ayında Konjevic Polje’de bulunan eğitim merkezi
Nova Kasaba’yı ziyaretlerinin ardından, iki eğitim kurumu arasında kardeş okul protokolü oluşturma kararı
alındı. Protokol 13 Haziran 2020 tarihinde Saraybosna Maarif Okulları
kampüsünde imzalandı.

A

voluntary blood donation organization was held in Maarif Schools
Campus on June 11, 2020 in cooperation with the Federation of Transfusion Medicine Institute of Bosnia and
Herzegovina.
Many Maarif employees, who are
aware that blood donation saves lives,
participated in this organization and
donated blood. With the slogan “Donate blood, share life”, the event was
very beneficial for both institutions.
Sarajevo Maarif Schools contributed
to the society in combating the difficulties of the epidemic through this
organization, held to remind its employees and students that valuing others is a part of life and their profession.
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BURUNDi MAARiF OKULLARINDAN
iHTiYAÇ SAHiBi ÖĞRENCiLERE
KIRTASiYE YARDIMI
Stationery Aid to Needy Students from
Burundi Maarif Schools

B

urundi Maarif Okulları tarafından maddi durumu olayan aile öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen yardım
kampanyasıyla eğitim ihtiyaçları karşılandı. Bujumbura
şehrinin Carama 1 bölgesinde, gelir seviyesi düşük ailelere mensup öğrencilerin devam ettiği Carama 1 İlköğretim
Okuluyla Maarif Okulları arasında yapılan kardeş okul
protokolü kapsamında yardım kampanyası düzenlendi.
Burundi Eğitim Bakanlığının ve TC Burundi Büyükelçisi
Serap Ataay’ın katılımıyla kampanya kapsamında toplanan
yardımlar, Maarif Okullarında eğitim gören öğrenci ve öğretmenler tarafından dağıtıldı.
Öğrencilerin eğitim öğretim dönemi içerisinde kullanacakları
kırtasiye malzemeleri karşılanırken, gerçekleştirilen etkinlikte
kardeş okulu ana sınıfı öğrencilerine de Maarif Öğrencileri
beraberlerinde getirdikleri çeşitli ikramlarda bulundular.
Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Maarif Vakfının yerel
okulları destekleme çalışmasını takdirle karşıladıklarını belirterek yetkililere teşekkür ederken, bu çalışmanın Burundi’de
faaliyet gösteren diğer yabancı vakıf ve derneklere örnek olmasını, Maarif Vakfının göstermiş olduğu hassasiyeti tüm Sivil Toplum Kuruluşlarından beklediklerini ifade ettiler.

E

ducation needs were met with the aid campaign organized by Burundi Maarif Schools for students with no financial means.
In the Carama 1 Region of Bujumbura city, an aid campaign
was organized within the scope of the sister school protocol
between Carama 1 Primary School, where students from
low-income families were enrolled, and Maarif Schools.
Aids collected within the scope of the campaign with the
participation of Burundi Ministry of Education and Turkish Ambassador to Burundi Serap Ataay were distributed by
students and teachers from Maarif Schools.
While the stationery materials to be used by the students
during the education period were provided, Maarif Students also offered various treats to the kindergarten students
of their sister school.
Expressing their gratitude towards Turkish Maarif Foundation for supporting local schools, officials from Education
Ministry of Burundi encouraged other foreign foundations
and associations in the country to take example and declared expecting the same sensitivity by all NGO’s.

Maarif Okulu öğrencileri de yaşadıkları şehirdeki ihtiyaç sahibi
öğrencilerle empati kurmak, onların ihtiyaçlarına bir nebze olsa
katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Maarif Students stated that they were pleased to empathize
with the needy students of their city and to contribute even
a little to meet their needs.

Maarif Vakfı Ülke Temsilciliği Yetkilileri, Maarif Okullarında
kardeş okul faaliyetleri kapsamında, yerel okullarla ve Eğitim
Bakanlıklarıyla işbiliğinde bulunulduğunu, Maarif Okulu öğrencilerinin yaşadıkları toplum içerisinde sosyal duyarlılığı
yüksek bireyler olarak yetişmelerini temin için bu tür faaliyetler düzenlediklerini belirtti.

Turkish Maarif Foundation Country Representatives stated
that Maarif Schools cooperate with local schools and the
Ministries of Education within the scope of sister school
projects, and that they were organizing such activities to ensure that Maarif Students grew up as individuals with high
social sensitivity in their society.

Türkiye Maarif Vakfı | BÜLTEN

48

Maarif Dosyası | Maarif File

AFGAN-TÜRK KABiL MAARiF KIZ LiSESi

iLE YETiM KARDEŞ PROJESi
Sister Orphanage Project with
Afgan-Turkish Kabil Maarif Girls High School

A

fganistan’ın Kabil kentindeki Afgan-Türk Maarif Kız Lisesinde
eğitim gören öğrenciler ile kentteki
yetimhane arasına gönül köprüsü
kuruldu. 2019 yılının Aralık ayında
Kabil Afgan-Türk Maarif Kız Lisesi
ile Umid-i Ferda Yetimhanesi arasında gerçekleştirilen Kardeş Yetimhane
Projesi kapsamında, yetimhanedeki
çocukların acılarına ortak olmak için
yola çıkan Maarif öğrencileri, pandemi süreci başlayana kadar her ay
düzenli ziyaretler gerçekleştirerek
çocuklarla yakından ilgilendiler.

A

fghan-Turkish Maarif Girls’
High School gave support to
Umid-i Ferda orphanage in Kabul,
Afghanistan. Within the scope of
the sisterhood project realized between Kabul Afghan-Turkish Maarif
Girls’ High School and Umid-i Ferda Orphanage in December 2019,
Maarif Students, who share the
suffering of the orphans, paid close
attention to the children by making
regular visits every month until the
epidemic started.

İlk ay Maarif öğrencileri evlerinden
getirdiği ikramlıkları ve satın aldıkları oyuncakları yetimhanedeki çocuklara hediye etti. Yetimhanenin ve
çocukların ihtiyaçları tespit edildi.
En önemli ihtiyacın elektrik ve su
olduğunu belirlendi. Çocukların giyim, eğitim materyalleri ile oyuncak
ihtiyaçları ocak ayında öğretmenlerin
desteğiyle düzenlenen kermesle karşılandı. Ayrıca öğretmenlerle veliler
omuz vererek güneş enerjisi ile çalışan solar sistem kurdular ve bu şekilde elektrik ihtiyaçları giderildi.

During the first month, Maarif Students offered the treats they brought
from their homes and the toys they
bought as gifts for the children of
the orphanage. The needs of the
premises and orphans were then
better determined. The most important lack was electricity and water.
Children’s needs regarding clothing,
educational materials and toys were
met with a charity organized in January and the support of the teachers. Then teachers and parents have
set up a solar system to meet their
electricity needs.

Devam eden ziyaretlerde çocuklara
kışlık mont ve kazak hediye edildi.
Yine okul açılış döneminde kırtasiye
malzemeleri tedarik edildi ve farklı
tarihlerde düzenlenen etkinliklerle
çocukların yüzleri güldürüldü.

Winter coats and sweaters were offered during the following visits.
During the opening of schools, stationery materials were supplied and
the orphans got satisfied with the activities organized on different dates.

TÜRKiYE MAARiF VAKFINDAN

ETiYOPYA’NIN COVID-19
MÜCADELESiNE DESTEK
Support from
Turkish Maarif Foundation
to Ethiopia

T

ürkiye Maarif Vakfının Etiyopya’daki kampüsü, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele
kapsamında yerel hükümetin hizmetine verildi. Ülkenin doğusundaki Harar şehrinde bulunan Türkiye
Maarif Vakfı kampüsü içinde yer
alan yurt, yemekhane ve sağlık tesisi
binaları, koronavirüs karantinaları
ve tedavilerinde kullanılmak üzere
salgın süresince Harar yönetimine
devredildi. Ayrıca eyalette görülebilecek herhangi bir COVID-19 salgınında merkez halini alan kampüsle,
bölgedeki sağlık hizmetlerindeki
açık kapatılmaya çalışıldı.

T

urkish Maarif Foundation Campuses in Ethiopia has been released to the service of the Ethiopian government to help for the fight
against the new type of Coronavirus
(COVID-19). Located in Harar, the
east of the country, the dormitory,
the canteen and the health services
of the Campus were used as premises for hosting patients during their
quarantine period and the treatment
against the epidemic. In addition,
with the campus becoming the centre of any COVID-19 outbreak that
might be seen in the surroundings,
the gap of health services in the region was thus closed.
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KOSOVA MAARiF OKULLARINDAN
ÖRNEK SOSYAL SORUMLULUK PROJELERi
Social Responsibility Projects from Kosovo Maarif Schools

K

osova’daki Maarif Okulları öğrencilerin katılımıyla çevreyi temizleme etkinliği, sokak hayvanlarına barınak
hazırlama, engelliler yararına konser gerçekleştirildi ve bir
özel eğitim merkezinde okuyan bir çocuğun ameliyat masraflarına destek için kermes düzenlendi.
Prizren Şubesi’nde eğitim gören Maarif Öğrencileri çevre
kirliliğine dikkat çekmek ve insanları bu konuda bilinçlendirmek adına yerel basında da geniş yankı bulan çevre
temizliği etkinliği tertiplediler. Bu kapsamda şehrin en işlek
yerleri öğrenciler tarafından temizlenerek insanlara gerekli
mesaj iletildi.
Engelliler Yararına Konser
Engellilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve onlarında aramızda birer birey olarak bulunduklarını göstermek amacıyla Dünya Engelliler Günü’nde okulda ağırlanan
Cerebralis Derneği üyesi engelli korosu kendilerine plaket
ve çiçek verildi. Ayrıca okulda öğrencilere ve öğretmenlere güzel bir konser verdiler. Öğrenciler tarafından toplanan
yardımlar engellilerin yararına kullanılmak üzere derneğe
bağışlandı.
Sokak Kedilerine Barınak
Maarif öğrencileri zorlu kış şartlarında hayvanların açlık ve
barınma sorunlarına dikkat çekmek amacıyla okul bahçesinde yaşayan kediler ve sokak kedileri için bir araya gelerek
okul bahçemizde ev yaptılar. Bu evin şehrimizde yaşayan
herkes için bir örneklik teşkil etmesini amaçladılar.

W

ith the participation of students from Maarif Schools
in Kosovo, activities for cleaning the environment,
preparing a shelter for street animals, organizing a concert
for the disabled were carried out and a bazaar was organized
to support the surgery expenses of a child studying in a special education centre.
Maarif Students from Prizren organized an environmental
cleaning event that had a wide repercussion in the local press
in order to draw attention to environmental pollution and to
raise awareness of citizens on this issue. In this context, the
busiest places of the city were cleaned by the students and
the necessary message was therefore conveyed to the people.
Concert for the Disabled
A choir composed of disabled people, members of the Cerebralis Association, was hosted at Maarif School on the
International Day of Persons with Disabilities, in order to
draw attention to the problems experienced by the disabled
and demonstrate that they are among us as individuals. The
choir gave a concert for students and teachers and the aids
collected by students were then donated to the association
to be used for the benefit of the disabled.
Shelter for Stray Cats
Maarif Students came together and built a house in the
school garden to draw attention to the hunger and shelter
problems of animals in harsh winter conditions. They aimed
to make this house an example for everyone living in the city.

Kermes Etkinliği

Kermes

Maarif öğrencileri Prizren’de bir özel eğitim merkezinde
okuyan bir çocuğun ameliyat masraflarına destek olmak
adına okulda bir gıda kermesi düzenlediler. Elde edilen gelir
çocuğun annesine ve öğretmenine takdim edildi.

Maarif Students organized a food kermes in the school to
support the surgery expenses of a child studying at a special
education center in Prizren. The income obtained was presented to the mother and teacher of the child.
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GÜNEY AFRiKA CUMHURiYETi VE
MOZAMBiK’TEKi TÜRK VATANDAŞLARINI
MAARiF VAKFI AĞIRLADI
Turkish compatriots in South Africa and Mozambique hosted
by Turkish Maarif Foundation

G

üney Afrika Cumhuriyeti ve Mozambik’teki Türk
vatandaşları, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle uluslararası seferlerin durdurulmasının
ardından Türk Hava Yollarının (THY) özel seferiyle
Türkiye’ye dönmek için Türkiye Maarif Vakfı temsilciliğinde ağırlandılar.

F

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden
yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan ayını ve bayramını
evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mozambik’teki
Türk vatandaşlarının toplanma yeri olarak Türkiye Maarif Vakfının Ülke Temsilciliği binası belirlendi.

In the framework of the repatriation of approximately
25 thousand Turkish compatriots in 59 countries initiated on President Recep Tayyip Erdoğan’s instructions,
Vice-President Fuat Oktay’s coordination and the works
of Foreign Affairs Ministry so that Turkish citizens spend
the month of Ramadan with their families, Turkish Maarif Foundation Representative offices have been chosen as
a gathering point for South Africa and Mozambique.

İki ülkede yaşayan 93 Türk vatandaşı, temsilciliğe gelerek burada bir süre misafir edildiler. Vakıf çalışanları tarafından ihtiyaçları giderilen vatandaşlar, kendileri için
Türkiye’den gelen THY’ye ait TK4947 uçağıyla yurda
uğurlandılar.

93 Turkish compatriots living in these two countries
came to the TMF Representative offices and were hosted
there for a while. Their needs were fulfilled by the Foundation employees, then they took the flight TK4947 belonging to Turkish Airlines in destination of Turkey.

Türkiye Maarif Vakfı tarafından ağırlanan yolcular, ayrılırken Vakıf çalışanlarına gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ettiler.

The passengers hosted by Turkish Maarif Foundation
expressed their gratitude towards the staff members for
their hospitality.

ollowing the suspension of international flights due
to the outbreak of a new type of Coronavirus, Turkish compatriots in South Africa and Mozambique were
hosted by Turkish Maarif Foundation Representative
while waiting to benefit from a special flight of Turkish
Airlines (THY) in order to come back to Turkey.
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IRAK’TAKi TÜRKÇE EĞiTiMiNE
TÜRKiYE MAARiF VAKFINDAN DESTEK
Support from Turkish Maarif Foundation for Teaching Turkish in Iraq

T

T

Irak Eğitim Bakanlığı iş birliği ile Türkiye Maarif Vakfı
tarafından İstanbul’da Türkçe ders metotları ve Türkçeyi
daha iyi kullanılabilmesi için düzenlenen bir aylık eğitim
programı Temmuz ve Ağustos 2018 tarihlerinde misafir
edilen 87 öğretmen, görev yaptıkları okullarda Türkçeye
ilgi her geçen gün artıyor.

Organized in cooperation with the Iraqi Ministry of Education, the one-month training program, held in Istanbul
between July and August 2018, aimed to develop the teaching methods of Turkish language. The interest in Turkish
courses provided by the teachers benefiting from this program increased day per day in the country.

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı bünyesinde kültürel
ve eğitim faaliyetleri yürüten Türkmen Eğitim Merkezi
Başkanı Kahtan Vindavi, yaptığı açıklamada, “Irak’ın birçok bölgesinde ve özellikle de Kerkük’te Türkçe eğitim
veren okullara ilgi her geçen gün artıyor.” dedi.

Turkmen Education Centre President Kahtan Vindavi, who
carries out cultural and educational activities within the
Turkmeneli Cooperation and Culture Foundation, said,
“The interest in schools that teach Turkish in many regions
of Iraq and especially in Kirkuk is increasing day by day.”

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Türkçe
eğitim veren okullara yeni kayıtlarda ciddi artış yaşandığına dikkati çeken Vindavi, şunları kaydetti: “Kerkük’teki okullarımıza son bir ay içinde Arapça ve Kürtçe eğitim
veren okullardan gelen yaklaşık 300 öğrenci kayıt yaptırdı. Türkmenlerin dışında Arap ve Kürt ailelerinin de
çocuklarını Türkçe eğitim veren okullara kaydettirmeleri
bizi sevindiriyor.”

Noting that with the start of the new academic year,
there has been a significant increase in new enrolments
in Turkish schools, Vindavi added, “Approximately
300 students from schools that teach Arabic and Kurdish have registered in our schools in Kirkuk in the last
month. It makes us happy that Arab and Kurdish families, apart from Turkmens, also enrol their children in
Turkish-language schools.”

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Fakhralddin Bahaaddin Qadir, öğretmenler için düzenlenen sertifika törenine katılarak, burada yaptığı konuşmada verilen eğitim programını başarılı bulduğunu
belirterek, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol
Akgün’e teşekkür etmişti.

Iraqi Kurdish Regional Government Minister of Education
Undersecretary Fakhralddin Bahaaddin Qadir, attending
the certification ceremony for teachers, said in his speech
that training programs had found success and expressed
his gratitude towards Turkish Maarif Foundation President
Prof. Dr. Birol Akgün.

ürkiye Maarif Vakfı tarafından Irak’ta başta Kerkük
olmak üzere Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı
kentlerde görevli 87 öğretmen için yeterliliklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen eğitimler amacına ulaşıyor.
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PAKiSTAN’DA TÜRK KIZILAYA
MAARiF OKULLARINDAN KAN BAĞIŞI
Blood donation from Maarif Schools to the Turkish Red Crescent

T

ürk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanlığı, Pakistan’da kan bağışı oranını iki katına çıkarmak için liseler ve üniversitelerde başlatılan kan bağışı kampanyası
ilk desteği Türkiye Maarif Vakfı’na ait Pak-Türk Maarif
Okullarından geldi.
Kampanyanın ilk gününde Türkiye Maarif Vakfı PakTürk Maarif Okullarının İslamabad’daki Çak Şahzad’daki erkek kampüsünde yapılan bağış etkinliğine,
Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul’un eşi Zlatomira Yurdakul, Büyükelçilik Eğitim
Müşaviri İlhami Ayrancı, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah, Türk Kızılay Pakistan Delegasyonu Başkanı İbrahim Carlos Camilo ile çok sayıda
öğrenci ve personel katıldı.
Kampanyayla ilgili konuşan Camilo, Pak-Türk Maarif
Okulunda yapılan etkinlik kapsamında 17 yaşından büyük, 50 kilogram üstü öğrencilerden ailesi izin verenler
ve sağlık durumu uygun olanların kan verdiğini söyledi.

T

he first support for the blood donation campaign
launched by the Turkish Red Crescent Delegation in
Pakistan to double the blood donation rate in the country
came from Maarif Schools.
On the first day of the campaign, Turkey’s Ambassador
to Islamabad Ihsan Mustafa Yurdakul’s spouse Zlatomira
Yurdakul, the Ambassador Education Attaché Ilhami
Ayranci, TMF Board of Trustees Member Selim Cerrah,
Turkish Red Crescent Delegation President in Pakistan
Ibrahim Carlos Camilo, many students and staff members attended the blood donation event held at Pak-Turk
Maarif Schools Boys Campus in Chak Shahzad.
Camilo said in a statement that students, who were older
than 17 years and over 50 kilograms, whose the family
allowed the donation and those who were in good health,
could give blood.

Türk Kızılayın Pakistan’a hediye ettiği mobil kan toplama
aracının Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından teslim alındığını söyleyen Camilo, “Pakistan Kızılayı, İslamabad’da
yılda 12 bin, ülke genelinde ise yılda 20 bin ünite kan bağışı topluyor. Türk Kızılay olarak hedefimiz Pakistan’daki kan bağışı oranını iki katına çıkarmak.” diye konuştu.

Explaining that the blood collection vehicle presented
to Pakistan by the Turkish Red Crescent was received
by the President Arif Alvi, Camilo added, “Pakistan Red
Crescent collects 12 thousand units of blood in Islamabad annually and 20 thousand units per year throughout the country. As the Turkish Red Crescent, our goal is
to double the blood donation rate in Pakistan.”

Camilo, İslamabad’da başlayan kampanya ülke genelindeki okullar ve üniversitelerde de kampanyanın sürdürüleceğini sözlerine ekledi. Türk Kızılayın düzenlediği
etkinlikte Pak-Türk okulları öğrencilerinin yanı sıra okul
personeli ve İslamabad’daki Türk kurumlarının çalışanları kan bağışında bulundu.

Camilo specified that the campaign, which started in
Islamabad, would continue in schools and universities
across the country. Along with the students, staff members of the schools and the employees of Turkish institutions in Islamabad donated blood.
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TÜRK KIZILAY iLE MAARiF VAKFINDAN
ERBiL’DE GiYSi YARDIMI
Clothes Donation from TMF and Turkish Red Cresent

T

ürk Kızılay, Türkiye Maarif Vakfına bağlı Erbil Uluslararası Maarif Okulunda eğitim gören öğrencilerle
birlikte Irak’ın Erbil kentindeki iç göçmen kamplarında
yaşayan yetim çocuklara giysi yardımında bulundu.
Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Tahir Kahveci,
Türk Kızılay organizasyonunda Erbil Uluslararası Maarif
Okulu ve LC Waikiki firması iş birliğinde 250 yetim çocuğa giysi dağıttıklarını söyledi.
Yardım faaliyetine öğrencilerin de katıldığını belirten
Kahveci, “Organizasyonun asıl amacı farkındalık oluşturmaktır. Bunu yaparken de Maarif Okulunu dahil ettik ki
öğrenciler, ihtiyaç sahibi insanlara yardım yapmanın ne
demek olduğunu anlasınlar” diye konuştu.

T

urkish Red Crescent and Maarif Schools students
made a clothes donation for orphans living in refugee camps in the city of Erbil in Iraq.
Turkish Red Crescent Iraqi Delegation Head Tahir Kahveci said that they distributed clothes to 250 orphans in
cooperation with the Erbil International Maarif Schools
and LC Waikiki.
Indicating that students also participated in charity activities, Kahveci said, “The main purpose of the organization is to raise awareness. In doing so, we included
Maarif Schools so that students would understand what
it means to help people in need.”

Kahveci, Türk Kızılayının Musullu iç göçmenler başta
olmak üzere Irak’taki ihtiyaç sahiplerine yönelik insani
yardım faaliyetlerinin devam edeceğini dile getirdi.

Kahveci stated that the Turkish Red Crescent would
continue its humanitarian aid activities for people in
need in Iraq, especially for the displaced ones from
Mosul.

Gönüllü olarak dağıtıma katılan Erbil Uluslararası Maarif
Okulu öğrencilerinden Nazlı Ahmed de sosyal farkındalık projesi kapsamında böyle bir faaliyette yer almaktan
mutlu olduklarını ifade etti.

Nazlı Ahmed, an International Maarif Schools student
in Erbil, who volunteered in the activities, said he was
very happy to take part in such a consciousness-raising project.
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MAARiF ÖĞRENCiLERi ARNAVUTLUK’TA
DEPREMZEDELERiN YANINDA
Support from Maarif Students to
Earthquake Survivors in Albania

2

6 Kasım 2019’da 6.4 şiddetindeki deprem ile sarsılan
Arnavutluk’ta evleri zarar gören binlerce kişi çadırlarda yaşamaya devam ediyor. Türkiye, Arnavutluk’taki
depremzedelere yardım ulaştıran ilk ülke oldu.

ETiYOPYA MAARiF OKULLARINDAN
“ULUSAL AĞAÇLANDIRMA
KAMPANYASI”NA DESTEK

Ülkede bulunan Türkiye Maarif Vakfı NYHS Lisesi öğrencileri de depremin hemen ardından başladıkları gönüllü
yardım faaliyetlerine devam ediyorlar. Arnavutluk Kızıl
Haç iş birliği ile öğretmenleri eşliğinde çadırlarda yaşayan
depremzedeleri ziyaret eden öğrenciler, topladıkları yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırdılar.

Support from Maarif Schools to the
National Afforestation Campaign in Ethiopia

Bununla da kalmayan Maarif öğrencileri, depremzede çocuklara yaşadıkları acıyı unutturmak için bütün günü onlarla oyunlar oynayarak ve şarkılar söyleyerek geçirdiler.
Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk Okulları öğrencileri ve
tüm çalışanlarıyla bu zor günlerinde kardeş Arnavutluk
halkının yanında olmaya devam edecek.

T

housands of people, whose homes were damaged by the
6.4-magnitude earthquake occured on 26 November
2019 in Albania, continue to live in tents. Turkey is the first
country to deliver aid to earthquake victims in the country.
Turkish Maarif Foundation NY High School Students, who
started to help immediately after the shock, continue voluntarily their relief activities. The students visited the victims living in tents with their teachers, accompanied by the Albanian
Red Cross, and delivered the aid materials they collected.
Besides, Maarif Students spent a whole day playing games
and singing songs with the earthquake children to make
them forget their pain a little. Maarif Schools students and
staff members keep supporting the Albanian people during
these tough times.

E

tiyopya Maarif Okulları, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed
Ali’nin ilan ettiği “Ulusal Ağaçlandırma Kampanyası”na ekimi gerçekleştirilen 1000 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.

E

thiopia Maarif Schools supported the “National Afforestation Campaign” announced by the Ethiopian Prime
Minister Abiy Ahmed Ali with a 1000-saplings plantation.
The International Maarif Schools of Ethiopia, selected as
the central school of the city by the Harar Provincial Presidency, participated in the campaign that dragged all states
to the afforestation race with the slogan “We Plant 1000
Saplings”.
The planting of saplings, which started with the visit of the
state officials to the school, continued with the planting of
various fruit trees in the selected areas of the school garden
by the school administration and employees.
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GÖRME ENGELLi FUTBOL MiLLi
TAKIMI’NDAN TÜRKiYE MAARiF
VAKFINA ZiYARET
Visit from Visually Impaired
Football National Team to
Turkish Maarif Foundation

G
DiŞ DOKTORU MAARiF OKULLARIYLA
GÖNÜL KÖPRÜLERi KURDU
Surprise visit from a Dentist to Maarif Schools

B

inlerce kilometre uzaktaki Tanzanya’da bulunan Türkiye Maarif
Vakfına bağlı Zanzibar 15 Temmuz
Şehitler Külliyesi Hacı Ayşe Var Okulunu gönüllü olarak ziyaret eden Diş
Eti Hastalıkları Uzmanı Diş Hekimi
Dr. Muammer Gözlü, tüm öğrencilerin diş kontrolü yaparken ayrıca diş
sağlığı konusunda da seminer verildi.

M

Konya Dentestetik Diş Kliniği doktorlarından Diş Eti Hastalıkları Uzmanı
Diş Hekimi Dr. Muammer Gözlü,
Konya’dan kendi imkanı ile gönüllü olarak gittiği Tanzanya’da Maarif
Vakfı Öğrencilerini yalnız bırakmadı. Okul ziyaretinde öğrencilerin diş
kontrolünü yapan Dr. Gözlü, öğrenci
ve öğretmenlere diş bakımı konusunda seminer verdi.

One of the doctors of Konya Dentesthetics Dental Clinic, Dental Diseases Specialist Dentist Dr. Muammer
Gözlü did not leave Maarif Students
alone in Tanzania, where he went
voluntarily from Konya. During the
school visit, Dr. Gözlü gave seminars to students and teachers on
dental care.

Seminerin ardından Gözlü, bütün öğrencilerimize diş fırçası ve diş macunu
hediye etti.

At the end of the programme, Gözlü
offered toothpastes and toothbrushes
to all students.

Öğretmen ve öğrenciler Gözlü’ye yerel dilden teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. Dr. Gözlü,
ayrıca ülkedeki 2 yetimhaneyi ziyaret
ederek oralarda da diş kontrolleri yapıp seminer verdi.

The teachers and students thanked
Gözlü in their local language and expressed their satisfaction. Dr. Gözlü
also visited two orphanages in the
country and held dental checks and
gave seminars there.
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uammer Gözlü, a dental specialist working in Turkey, travelled voluntarily to thousands of
kilometres away for Maarif Schools
in Zanzibar to realise the dental examinations of July 15 Martyrs Educational Complex Hacı Ayşe Var
Schools students and give them a
seminar on dental health.

ürcistan’ın başkenti Tiflis’te Uluslararası Görme Engelliler Futbol
Federasyonu tarafından 7-14 Aralık’ta
düzenlenen 2018 Avrupa Şampiyonası’na katılan Türkiye Görme Engelli
Futbol Milli Takımı, Türkiye Maarif
Vakfının Tiflis’teki okulunu ziyaret
etti. Türkiye Görme Engelli Futbol
Milli Takımı yetkilileri ve sporcularını
Türkiye Maarif Vakfı Gürcistan Ülke
Temsilcisi Selçuk Baş karşıladı.
Okulda öğle yemeği ikram edilen
sporcular, ardından okulun toplantı
salonunda öğrencilerle buluştu. Futbol
takımı ile ilgili bilgi veren ve katıldıkları turnuvalardaki tecrübelerini paylaşan yöneticiler ve sporcular daha sonra
öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

T

urkey Visually Impaired Football
National Team, which took part in
2018 European Championship, organized between 7th and 14th December
by the International Visually Impaired
Football Federation in Tbilisi, capital
of Georgia, visited the Turkish Maarif
Foundation schools of the same city.
Turkey Visually Impaired Football National Team athletes and officials were
hosted by Selçuk Baş, the Country Representative of the Turkish Maarif Foundation in Georgia.
The athletes who had lunch at the school
met with the students in the school’s
meeting room. Managers and athletes,
who gave information about the football
team and shared their experiences in the
tournaments they participated in, answered questions from the students.

