


BANGSAMORO TÜRK EĞİTİM AKADEMİSİ
Bangsamoro Türk Eğitim Akademisi (BTEA); Deniz Feneri Derneği, Dosteli Derneği, İnsan Vakfı ve SASA Vakfı’nın Morolularla

biraraya gelerek oluşturduğu ortak bir eğitim kurumudur. Bu birlikteliğin amacı, özerkliklerine kavuşan Bangsamorolu Müslüman 
kardeşlerimizin eğitim ihtiyaçlarına çözüm bulmaktır. İlköğretimden üniversiteye kadar eğitimin tüm aşamalarını bir çatı altında birleştiren 

BTEA, bölge Müslümanlarının dini ve kültürel hassasiyetlerini gözeterek çalışmalarını yürütmektedir.

Bangsamoro Türk Eğitim Akademisi (BTEA) Moro’da gerçekleşecek eğitim projelerinin hayata geçirilmesi ve eğitim faaliyetlerinin 
yürütülmesi için ülkemizde faaliyet gösteren tüm STK’lara açık olup; BTEA’ya destek verecek kurumlarımızı

aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.
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UZAK DİYARLARDAKİ 
MÜSLÜMAN BELDE: 
BANGSAMORO

13. yüzyılda Arap tacirlerin gemilerle yaptığı 
ticari faaliyetler kapsamında İslamla tanışan 
Filipinler’de İslamiyet 15. yüzyıla gelindiğinde 
özellikle Mindanao Adası’nda iyice 
yaygınlaşmış buluyordu. Filipinler’in yüzyıllarca 
İspanya, Portekiz, İngiltere, ABD gibi birçok 
sömürgeci ülke tarafından işgal edilmesi 
sürecinde en büyük sıkıntıları yine 
Müslümanlar yaşadılar. Özellikle Sultan II. 
Abdülhamit Han zamanında Türkiye’nin 
bölgeye ilgisi artmış ve Sultan Abdülhamit, 
Moro’ya temsilciler göndermiştir.

20. Yüzyıl başlarında ABD tarafından 
Filipinler’in yönetimi adanın Hıristiyan halkına 
bırakılmış ve Moro Müslümanlarına baskılar 
şiddetlenerek sistematik bir hal almıştır. 
Filipinler devletinin kanlı ve soykırıma varan 
baskı politikaları sonucunda ise, 1970’li 
yıllardan itibaren bölge halkı, Moro İslami 
Kurtuluş Cephesi (MILF) ile teşkilatlanıp silahlı 
bağımsızlık mücadelesine girmiştir. Bu 
çatışmalar sonucunda 40 yılı aşkın bir sürede 

120 bin kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyondan 
fazla insan ise evlerini terk etmek zorunda 
kalmıştır.

2000’li yıllara gelindiğinde silahlı mücadelelye 
ara verilmiş ve barış görüşmelerine başlanmıştır. 
Türkiye’nin de gözlemcisi olduğu 2012’de 
varılan “çerçeve anlaşması” 2014’te “barış 
sürecine” evrilmiş ve 2016 yılında ise Filipinler 

Devleti bölgenin özerklik hakkını kabul etmiştir. 
2019 yılının başında ise 50 yıla yakın süredir 
devam eden mücadele, iç işlerinde bağımsız, 
dışişlerinde Filipinlere bağlı Müslüman 
Bangsomoro Özerk Bölgesi’nin ilanı ile son 
bulmuştur. Yapılan özerklik oylaması büyük 
oranda “evet”le sonuçlanmış böylece 
10 milyonluk Moro Müslümanları Filipinler 
Devleti içinde özerk bir yapıya kavuşmuştur.
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Selamet Haşim, 7 Temmuz 1942 tarihinde 
Filipinlerin güneyinde yer alan Maguindanao 
bölgesinin Pikit şehrinde dünyaya geldi. 
Geleneksel olarak dini eğitimini ailesinden ve 
köyündeki hocalardan alırken okuluna da 
devam etti. 1958 yılında lise eğitimine ara 
vererek hacca gitti.

Medine’deki eğitimin ardından 1959 yılında 
Mısır’a giderek El-Ezher Üniversitesi’nin 
ortaöğretim kurumunda liseyi tamamladı. 
1963 yılında başladığı üniversite eğitimini 
1969 yılında yüksek lisans yaparak tamamladı. 

Mısır’da eğitim gördüğü birçok organizasyona 
aktif katılım sağlayan Haşim, Asya Öğrenci 
Organizasyonu’nda genel sekreterlik ve Filipinli 
Müslüman Öğrenciler Birliği’nin genel başkanlığını 
yaptı. 1960’lı yıllarda Bangsamorolu 
öğrencilerle kurdukları grupla bölgenin 
bağımsızlığına gidecek ilk adımları attılar.

Ülkesine döndüğünde Moro toplumun özellikle 
eğitim konusunda eksiklikleri olduğu gören 
Haşim bu alanda çalışmalar yaptı. Haşim 
MNLF’nin kurumsal yapısının oluşturulmasını 
sağladı. “Kutawato Devrimci Komitesi” adıyla 
Bangsamoro’da birçok yerleşim bölgesini içeren 
bir iç yönetim mekanizması kurdu. Bu bölgesel 
yönetim aynı zamanda MNLF’nin silahlı yapısının 
temelini oluşturuyordu. Ayrıca uzun yıllar 
yurtdışında gördüğü eğitim ve kurduğu ilişkiler 
sayesinde MNLF’nin İslam Konferansı Örgütü’nde 
ve uluslararası alanda tanınmasını sağladı. Haşim 
başkan yardımcılığı yaptığı MNLF’den 1981 
yılında ayrılarak resmi olarak MILF’yi kurdu.

Haşim, 1981 ila 2003 yılları arasını Moro 
toplumunun yeniden inşa süreci olarak kabul 
eder. Bu inşa süreci sadece medreseleri değil, 
ekonomi, adalet, eğitim ve güvenlik gibi alanları 
da kapsamıştır. Özerklik kazanıldığında toplumun 
buna hazır olması için çalışmalar yapılmıştır.

Morolular tarafından “Bangsamoro'nun 
kalbine cihad tohumunu ektim. Ben ölsem 
bile gelecek nesil mücadeleye devam 
edecektir” sözleriyle her daim hatırlanan 
milli kahraman Selamet Haşim 2003 yılında 
vefat etti.

ÖMRÜ MÜCADELE İLE GEÇMİŞ BİR MÜCAHİT: SELAMET HAŞİM
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PROJE HAKKINDA
Büyük ve zorlu mücadeleler sonucunda bağımsızlıklarını kazanmış Bangsamorolu kardeşlerimiz için

modern bir eğitim külliyesi yapmak üzere 2016 yılında yola çıktık.

Tüm İslam dünyasında olduğu gibi Bangsamoro’da da eğitim en önemli ihtiyaçtır. Bölgeye yaptığımız ziyaretlerde ve çeşitli yardım faaliyetlerinde bölge halkının bizden en büyük 
talebi eğitim merkezleri olmuştur. Bu nedenle Moro Islamic Liberation Front/MILF ve Bangsamoro Kalkınma Ajansı/BDA ile yaptığımız görüşmelerde tam teşekküllü bir 

eğitim külliyesi yapma fikri 2016 yılında ortaya çıkmıştır.

2017 yılında projenin resmi görüşme ve sözleşmeler süreci tamamlanmış, 51.000 m2’lik arazi ilkokul, ortaokul, lise ve yetimhanenin bulunacağı
II. Abdülhamit Han adına yaptırılacak eğitim külliyesi için satın alınmıştır. 2019 yılında ise 90.000 m2’lik bir arazi daha alınarak Selamet Haşim Üniversitesi Yerleşkesi yapımı 

için projeye başlanmıştır. İdari binalardan mescidlere, yemekhaneden spor alanlarına, fakülte binalarından yatakhanelere kadar onlarca birimin inşa edileceği külliyede, 
uygulamalı otel binası ve bir de saat kulesi yapılacaktır.

Tüm dünyaya iyilik götüren ve mazluma, mağdura, yoksullara, ihtiyaç sahibi tüm insanlara kol kanat geren ülkemiz; son yıllarda hem yardım miktarı olarak
hem de kişi başına düşen milli gelir oranında “dünyaki iyilik lideri ülke” olmuştur. Başta TİKA, AFAD, Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumlarımız

olmak üzere tüm vakıf ve derneklerimiz iyilikte hayırlı bir yarış içindedir. Devlet kurumlarımız, STK’larımız ve halkımızla beraber dünyanın dört bir yanındaki
tüm mazlumlara insani yardım malzemeleri, sağlık yardımları, kültür ve eğitim destekleri ve kalkınma projelerine yardım sağlıyoruz. Bunların yanında
en önemli yardımın eğitim alanında yapılacak çalışmalar olduğu inancı ve bilinciyle bağımsız devlet olma yoluna girmiş olan Morolu kardeşlerimiz için

bu büyük ve hayırlı eğitim seferberliğini hep birlikte başlatmış bulunuyoruz.

Özerk Bangsamoro Bölgesi’nde olduğu gibi Filipinler’de de Müslümanların kurduğu ve işlettiği bir üniversite bulunmamaktadır. Projemiz bölge açısından ilk olacağı gibi, 
Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren bütün STK’larımız ve hayırsever milletimze bir araya gelerek yapacağı bu çaptaki ilk büyük proje olacaktır. Tüm özel kurum ve kuruluşlara 

ayrıca sivil toplum teşkilatlarımıza açık olan bu projemiz, değerli desteklerinizle inşallah planlanan sürede tamamlanacaktır.
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1. ETAP FAKÜLTELER TANITIM KİTAPÇIĞI
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Projemiz etap etap ilerleyecek olup 1. etapta
Hukuk Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Tıp Fakültesi
yer alacaktır. 2020 yılında inşaatına başlayacağımız
1. etap fakültelerin faaliyete geçmesi 2022 olarak

hedeflenmiştir.
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1. Etap (2020 - 2022)
Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu,
Turizm Fakültesi ve Uygulama Oteli 

2. Etap (2022 - 2024)
İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi, İletişim Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi

3. Etap (2024 - 2026)
Eğitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Denizcilik ve Su Ürünleri Fakültesi,
Sosyal ve Fen Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
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DİĞER BİRİMLER
•  TEKNİK BİRİM : 190 m2

•  AMFİ : 980 m2

•  REKTÖRLÜK : 3.480 m2

•  YEMEKHANE : 855 m2

•  KÜTÜPHANE : 1.040 m2

•  CAMİ : 345 m2

•  SAAT KULESİ : 2.395 m2

 SPOR SAHASI

 MEYDAN

FAKÜLTELER
• HUKUK FAKÜLTESİ : 2.355 m2

• TIP FAKÜLTESİ : 2.355 m2

• TURİZM FAKÜLTESİ VE UYGULAMA OTELİ : 6.285 m2

• MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ : 2.355 m2

• İLAHİYAT VE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ : 1.500 m2

• İLETİŞİM FAKÜLTESİ : 1.500 m2

• EĞİTİM FAKÜLTESİ : 1.750 m2

• ZİRAAT FAKÜLTESİ : 1.500 m2

• DENİZCİLİK VE SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ : 1.500 m2

• SOSYAL VE FEN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ : 1.500 m2

• İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ : 1.500 m2
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HUKUK FAKÜLTESİ
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4 yıllık Hukuk Fakültesi 50 öğrenci ile eğitim hayatına başlayacak sonrasında
bu sayı 400’e kadar çıkacaktır. İlk aşamada Türkiye’den 4, Arap dünyasından da

4 olmak üzere toplam 8 akademisyen eğitim verecektir.

Eğitim dili İngilizce olup Arapça eğitim de seçmeli olarak sunulacaktır.
Arapça eğitim bir yılı hazırlık olmak üzere beş yıl olacaktır. Türkçe dersleri

tüm aşamalarda yer alıp okul bitiminde tüm öğrencilerin Türkçe konuşabilir olmaları
hedeflenmektedir.

Filipinler Devleti’nin diğer fakültelerindeki hukuk eğitimi burada da verilecek olup ayrıca
İslam Hukuku dersleri de programımızda yer alacaktır.

2,355 m2 865.000 $ 400 öğrenci



2,355 m2 865.000 $ 400 öğrenci
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TIP FAKÜLTESİ

 İlk yılı hazırlık olmak üzere 5 yıllık eğitim verecek Tıp Fakültemiz 400 öğrenci kapasitelidir.
Modern tıp bilimlerinin yanında ihtiyaç duyulan cihazlarla donatılacak fakülte,

bölge halkının sağlık gereksinimini karşılayacaktır. Öğrenciler ilk iki yıl teorik, sonraki iki yıl ise
pratik eğitim alacaklardır. Pratik eğitimler üniversite yerleşkemize yakın bölgedeki

hastanede verilecektir.  

Alanında uzman sağlık personeli yetiştirecek okulumuzun 2022 yılında
faaliyete geçmesi hedeflenmektedir.
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TURİZM FAKÜLTESİ ve UYGULAMA OTELİ
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Turizm İşletmeciliği bölümünde 200, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde ise
100 olmak üzere toplam 300 öğrencili fakültemiz, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitim, araştırma ve

hizmeti geliştirmek için bilgi, program ve hizmet üreten evrensel bir eğitim kurumu olacaktır. 
Fakültenin yanında öğrencilerin uygulamalı eğitim alacakları aynı zamanda üniversitenin genel giderlerine

döner sermaye işletmesi mantığı ile destek olacak, uluslararası kalitede hizmet verecek bir otel de inşa edilecektir.

Amacımız, turizm işletmelerinde istihdam edilecek nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak,
sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak, turizm bilincinin geliştirilmesi için çaba göstermek,

turizm işletmelerinde çalışanların bilgi ve becerilerini arttırmaya çalışmaktır.

6,285 m2 2.310.000 $ 300 öğrenci
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