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TED GENEL BAŞKANI PEHLİVANOĞLU AYDIN'DA ZİYARETLERDE BULUNDU  

- PEHLİVANOĞLU; "SADECE DİPLOMA DEĞİL EĞİTİM VEREN KURUMLAR 

ÇOCUKLARIN MUTLU YARINLARA ULAŞTIRIR" 

 

AYDIN (İHA) - Aydın'da 2000'li yıllarda eğitim öğretime başlayan yetiştirdiği gençlerle iş, 

siyaset ve akademik alanda ülke geleceğine yön veren Türk Eğitim Derneği'nin (TED) Genel 

Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, çocukları yetiştirirken duygusal ve ruhsal gelişimin yanında 

ülke geleceğini de hazırlama gayreti içinde olduklarını söyledi.  

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. 

Selçuk Özdemir Aydın'a gelerek bir dizi ziyaret gerçekleştirip okul öğrencileri ile bir araya 

geldi. Aydın Valisi Erol Ayyıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töreyi ziyaret eden TED Genel Başkanı Selçuk 

Pehlivanoğlu, globalleşen dünyadaki gelişmelere paralel olarak eğitim sistemlerinin de 

değiştiğini belirterek "Dünyada başta akademik zekâ konuşuluyordu, sonra sosyal zekâ ön 

plana çıktı. Artık günümüzde kültürel zekâ konuşulmaktadır" diyerek kurum olarak sadece 

diploma veren değil geleceğin teminatı gençleri çağın gerektirdiği yönde en iyi eğitimi verip 

hayata hazırladıklarını söyledi. 

Aydın programı kapsamında sırasıyla Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı 

Özlem Çerçioğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Pervin TÖRE' yi ziyaret ettikten sonra TED 

Koleji'nde öğrenci, öğretmen ve idarecilerle görüşen Genel Başkan Selçuk Pehlivanoğlu ve 

Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdemir TED Kampusunu gezdiler. 

Ziyaret programı kapsamında açıklama yapan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 

kendilerine emanet edilen çocukları duygusal ve ruhsal gelişimlerini sağlayıp en iyi şekilde 

hayata hazırlamanın kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek "Mutlu, başarılı bireyler 

yetiştirmek asıl görevimizdir. Biz, Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz. Öğrencilerimizin anne 

babalarını velimiz olarak değil, paydaşlarımız olarak görüyoruz. Biz sadece diploma veren 

değil, eğitim veren bir kurumuz bu nedenle öğrencilerimizin sosyal etkinliklerini ve sosyal 

başarılarını çok önemsiyoruz. Dünyada başta akademik zekâ konuşuluyordu, sonra sosyal 

zekâ ön plana çıktı artık günümüzde kültürel zekâ konuşuluyor" diye konuştu. 
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