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Son 60 yılın en kurak mevsiminin yaşandığı 
ve buna bağlı olarak açlık ve hastalıkların 
ortaya çıktığı Somali için TİKA tarafından, 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 
Türk Kızılayı, Türk Diyanet Vakfı, Sabah 
Gazetesi ve Turkuaz Grubu işbirliğinde 

“Somali’ye Acil Yardım Kampanyası 
Projesi” başlatılmıştır. Somali’ye 

yapılan acil yardımlar kapsamında TİKA 
tarafından; Yetersiz beslenmeye maruz 
kalan çocuklar için 2.6 ton (2.622 kg) 

çocuk maması, süt tozu ve B12 vitaminine 
haiz bisküviler, Çocuklar için 0,75 ton 

(750 kg) şekerleme, su, meyve ve tatlı, 
Susuzluk ve kuraklık sebebiyle ortaya 

çıkan hastalıklarda kullanılmak üzere 1 ton 
(1043 kilo) muhtelif ilaç ve malzemeler,IDP 

kamplarında yaşayan Somalili vatandaşlar 
için 1,3 ton (1.375 kg) yaklaşık 1.000 

kişilik gıda malzemesi, 5 adet tam 
donanımlı ambulans, 1 adet Su Sondaj 

Makinesi, 1 adet Jeneratör temin edilerek 
gönderilmesi sağlanmıştır.

Somali’ye yardım 
eli TİKA’dan 

uzanıyor

Acil İnsani Yardım
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TİKA Program Koordinasyon
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Somali’ye gönderilen acil insani 
yardım malzemelerinin Somali 

halkına güvenilir kanallardan 
ulaştırılması için gerekli 

koordinasyonun sağlanması, orta 
ve uzun vadede uygulanması 

planlanan projelerin sağlıklı bir 
şekilde hayata geçirilmesi için 

TİKA Program Koordinasyon 
Ofisimiz 12 Eylül 2011 

tarihi itibari ile çalışmalarına 
başlamıştır.

Projelerimizi 
sağlıklı bir şekilde 

hayata geçiriyoruz

TİKA Program Koordinasyon
Ofisinin Açılması
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Somali için milat sayılabilecek 

süreci başlatan Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 

beraberlerinde hanımefendi eşleri, 
çocukları, resmi kurum temsilcileri, 
sivil toplum kuruluşları temsilcileri, 
işadamları ve sanatçılardan oluşan 

büyük bir heyetle 19.08.2011 
tarihinde Somali’ye tarihi bir ziyaret 

gerçekleştirmiş, bu ziyaret gerek 
Somali kamuoyu nezdinde, gerek 

ise Somali’nin yaşadığı acı felaketin 
uluslararası toplumun ilgisini 

çekmesi bakımından büyük ses 
getirmiş ve adeta bir dönüm noktası 

olmuştur. 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Somali’yi Ziyaretleri

Somali’ye samimi 
ziyaret
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Başta Somali Cumhurbaşkanı 

ve Başbakanı olmak üzere tüm 
Somali kamuoyu, özellikle Sayın 

Cumhurbaşkanımızın eşleri ve 
çocukları ile Somali sokaklarında 

yürüyerek gezmesi ile kamplardaki 
mültecilerle birebir konuşmalarını 

Somali tarihi boyunca 
unutmayacaklarını her ortamda dile 

getirmişlerdir. 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Somali’yi Ziyaretleri

Somali’ye samimi 
ziyaret
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Havalimanı Rehabilitasyon Projesi
TİKA ve DHMİ Genel Müdürlüğü 

İşbirliğinde Havalimanının 
uluslararası uçuşlara hazır 

hale gelmesi için elektronik 
modernizasyon, güvenlik alt yapısı 

ve fiziki tadilat çalışmaları yapılmış, 
20 yıldan fazla bir süredir dışa kapalı 

bir şekilde yaşayan Somali’nin 
dış dünyaya entegrasyonu ve 
ilişkilerin sağlıklı bir şekilde 

gelişimi ve sürdürülebilmesi 
için vazgeçilmez bir ihtiyaç olan 
uluslararası ulaşımın sağlıklı bir 

şekilde temini için Mogadişu 
Havalimanı Rehabilitasyon Projesi 

kapsamında uçakların piste güvenli 
iniş ve kalkışlarının sağlanması,  

havaalanına giriş ve çıkışların 
kontrol altına alınması, pistin 

etrafına duvar ve tel örgü inşaatı 
gibi çalışmalar tamamlanmış 

terminal binalarının tadilat bakım ve 
onarımları gerçekleştirilmiştir. 

Somali kapılarını 
dünyaya açıyor
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Mogadişu Şehir İçi Yolların
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Mogadişu Şehir İçi Yolların
TİKA tarafından yaptırılan yaklaşık 

25 km uzunluğundaki modern 
standartlara göre inşa edilen çift 

yönlü asfalt yolun genişliği 20-30 
m arasında değişmekte, proje; 
orta refüjde 10 m uzunluğunda 
toplam 736 adet güneş enerjisi 
paneli, makine ve ekipmanların 

temini ve diğer sosyal tesislerin 
yapımı (yemekhane, yatakhane, 

idari bina, laboratuvar, depo vs.) 
işlerini kapsamaktadır. Başkent 

Mogadişu’nun modern bir 
görünüme kavuşmasını sağlayan 

projenin resmi açılışı 19 Mayıs 
2014 tarihinde, sinevizyon 

aracılığıyla Ankara ve Mogadişu’da 
eş zamanlı olarak düzenlenen 

törende, Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 

gerçekleştirilmiştir.

TİKA’yla yollar her 
zaman açık

Rehabilitasyonu
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz ve TİKA 
Başkanlığımız işbirliği ile yürütülen “Somali 

Temiz Suya Erişim Projesi” kapsamında 
Mogadişu ve civarında 20 adet sondaj 

kuyusu inşa edilmiş, muhtelif noktalara depo 
ve şebeke tesis edilerek çeşmeler yaptırılmış 
ve yaklaşık 400.000 kişiye yetecek su en son 
teknikler gözetilerek emniyetli derinliklerden 

içme ve kullanma suyu olarak temin edilerek 
Somali halkının kullanımına sunulmuştur. 

Mogadişu’da gerçekleştirilen çalışmaların 
ardından, susuzluğun etkili olduğu 

Somaliland bölgesinde de 5 adet su kuyusu 
inşa edilerek yaklaşık 45.000 kişiye içme ve 

kullanma suyu temin edilmiştir. Diğer taraftan, 
Somaliland’in Etiyopya sınırında bulunan 

Faroweyn kasabasında en yakın su kaynağı 
20 km mesafede olduğundan acil talepler 

dikkate alınarak Başkanlığımızca su kuyusu 
inşası tamamlanmıştır. Yaklaşık 2.000 kişinin 

temiz içme suyuna erişimi sağlanmıştır.

TİKA’dan
hayat veren proje

Temiz İçme Suyuna Erişimi
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Yetimhanelere Destek 
Mogadişu’da faaliyet gösteren ve 
yaklaşık 420 yetimin bulunduğu 
Derbil ve İleys Yetimhanelerinin 

tüm tefrişat, eğitim ve giyim 
malzemeleri TİKA tarafından 

karşılanmıştır. Diğer taraftan, 
Somaliland’in Hargeisa şehrinde 

yer alan Yetimhane Merkezine 
iki adet ek yetimhane binasının 

inşası 2014 yılında tamamlanarak 
yetkililere teslim edilmiştir.

TİKA, çocukların 
yüzünü güldürmeye 

devam ediyor
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Somali Türk Hastanesi
Mogadişu’da eski Dikfer Hastanesi’nin 

yerine yapılan Türk Hastanesi’nin inşaat 
işleri TOKİ tarafından, medikal donanım ve 

tefrişat işleri ise 2014 yılında TİKA tarafından 
tamamlanmıştır. Sağlık Bakanlığımız 

tarafından Somali ile 5 yıl süreyle ortak 
işletilmesi planlanan 44,632 m2 arazi 

üzerine kurulu hastane, kapasite ve teknoloji 
açısından Doğu Afrika’nın en modern ve 

tam donanımlı hastanelerinden biri olacaktır. 
Toplam inşaat alanı 15,000 m2 olan hastane 

dahilinde poliklinikler (dahiliye, kadın 
doğum ve çocuk, üroloji), 28 yataklı acil 

servis, 4 adet ameliyathane, 20 adet yoğun 
bakım ünitesi, 20 adet yenidoğan ve küvez 

ünitesi kapasiteli doğumhane, 
5 adet röntgen, 4 adet ultrason, 

3 adet eko cihazı, 1 adet tomografi, 
1 adet mamografi, 1 adet MR ünitesi, 

laboratuvarlar ve 200’den fazla hasta yatak 
ünitesi bulunmaktadır. Hazırlık çalışmaları 

tamamlanan hastane, hizmet vermeye 
başlamıştır.

 

Sağlıkta modern 
adımlar
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Mogadişu’da Kızılay Kampı 
ve Dikfer Hastanesi avlusunda 
çadırlarda hizmet veren Sağlık 
Bakanlığımıza bağlı birimlerin 

kalıcı bir mekâna nakli sağlanmış, 
ülkemizce yaptırılan sahra 

hastanesinde Türk doktorları 
günde ortalama 1.200 hastaya 

hizmet vermiştir. Ayrıca bu 
kapsamda; poliklinikler haricinde 

ameliyathane, röntgen, laboratuvar 
ve ecza deposunun bulunduğu 

hastanede, ülkemizden bölgeye 
gönderilen ilaçlar Somalili 

hastalara ücretsiz verilmiştir. 
Türk Hastanesinin yapımı 

tamamlandığından, poliklinik 
hizmeti hastaneye taşınmıştır.

TİKA’dan her 
koşulda sağlık 

desteği

Sağlık Hizmetleri Sunumuna Destek
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Başkent Mogadişu’da 4 Ekim 
2011 ve 8 Şubat 2012 tarihinde 

meydana gelen iki ayrı patlamada 
yaralanan Somalililerden 57’si, 46 

refakatçiyle ülkemize getirilmiş, 
yaralıların tedavisi ülkemizde 
tamamlanarak refakatçileri ile 

Somali’ye intikalleri sağlanmıştır.

Somalili Yaralıların Tedavisi

Sağlıkta kesintisiz 
hizmet
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Eğitim sektörüne yönelik olarak 
Milli Eğitim Bakanlığımız ve TİKA 

tarafından ortaklaşa yürütülen 
proje kapsamında 440 Somalili 

öğrencinin tüm ihtiyaçları 
karşılanmış, ülke genelinde 
meslek liselerine yerleşimi 

sağlanmıştır. Projeye ilişkin iş 
ve işlemler yapılan protokol 
kapsamında Türkiye Diyanet 

Vakfına devredilmiştir. 

Eğitimde işbirliği

Somalili Öğrencilerin
Türkiye’de Eğitimi 
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Mogadişu Üniversitesi başta 
olmak üzere, Somali’deki 

önemli eğitim kurumlarının, 
bilgisayar, projeksiyon, jeneratör 

ve teknik donanım eksiklikleri 
TİKA tarafından tespit edilmiş, 

bu çerçevede 2012 yılında 400 
adet bilgisayar ve 100 adet yazıcı 

ilgili eğitim kurumlarına hibe 
edilmiştir. Diğer taraftan yine, 

2014 yılında 600 adet bilgisayar 
alınarak Somali’ye gönderilmiş, 

Mogadişu Büyükelçiliğimiz 
tarafından belirlenen eğitim 

kurumlarına dağıtılmıştır. 

TİKA’dan Eğitim 
kurumlarına 

teknolojik destek

Eğitim Kurumlarına Malzeme Temini 
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TRT işbirliğinde yürütülen 
proje kapsamında, Mogadişu 

Üniversitesi bünyesinde Radyo 
binasının tadilatı yapıldıktan sonra 

tedarik edilen ekipmanın montajı 
yapılmış ve FM radyo istasyonu 

“Radyo UMUT” ismi ile faaliyete 
geçmiştir. Radyo Umut’un eğitim 

amacıyla sürekli kullanılması 
amacıyla Mogadişu Üniversitesi 
Rektörlüğü tarafından belirlenen 

10 kişiye Türkiye’de eğitim 
veridi. Katılımcılara akademik 

olarak iletişimin önemi, radyoda 
yayıncılığının temel ilkeleri,  

konularında 40 saat teorik, 80 saat 
uygulamalı olmak üzere toplam 

120 saat eğitim düzenlendi.

Geleceğe 
dokunanlar radyo 

istasyonunda

Mogadişu Üniversitesi
Radyo İstasyonu Kurulması
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İHH ve TİKA  işbirliğinde 
yürütülen proje kapsamında, 

Somali Tarım Okulu 16.03.2013 
tarihinde 20 öğrenci ile eğitim 

ve öğretime başlamıştır. Somali 
Tarım Okuluna, Öğrenciler 

genellikle Mogadişu çevresi, 
Balat, Afgoye, Kismayo, Bay ve 

Cevher bölgesinden katılmış, 
4 hafta süreyle uygulamalı 

eğitim alan öğrenciler toprak 
işleme, tohumdan fide elde 

etme, fide şaşırtma, çapalama, 
sulama, tohum elde etme, 

saklama, arıcılık, hayvancılık 
gibi konularda teorik ve pratik 

eğitim sağlanmıştır. Okul şu ana 
kadar 450 mezun vermiştir. Proje 

aracılığıyla Somali’de ilk kez 
sera kurulmuş, kavun, patlıcan 

gibi ürünler ilk kez yetiştirilmeye 
başlanmıştır.

Tarımı ve gençleri 
destekleyen proje

Somali Tarım Okulu
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Somaliland ve Puntland Çalışması
Puntland ve Somaliland 

Bölgelerinde TİKA tarafından 
tamamlanan projelerden bazıları 

aşağıda belirtilmiştir.

•Galkayo Hastanesi Acil Bölümü 
Rehabilitasyon Projesi (Ek bölüm 

inşası, eski bina tadilatı, morg yapımı, 
acil ekipmanları temini, acil tıp eğitimi, 

2 ambulans hibesi).

•Galkayo Mesleki Eğitim Merkezi ve 
Gençlik Spor Merkezi Projesi (Bina inşaatı, 

ekipman temini, eğiticilerin eğitimi) 

•Galkayo Yetimhanesi Bilgisayar 
ve Tefrişat Projesi (15 kişilik iki 

bilgisayar sınıfı tefrişi ve pencerelerin 
yenilenmesi, jeneratör ve yatak temini) 

•Tevekkül Kampı’nda 2 su kuyusu ve 
4 Duksi Yapımı (basit teneke malzeme 

ile yapılan mescit-medrese)

•Tevekkül Kampı’nda Universal Islamic Cultural Trust İşbirliğinde Keçi Dağıtımı 
•Universal Islamic Cultural Trust Bilgisayar Sınıfı ve Tefrişat Projesi (15 kişilik bilgisayar sınıfı tefrişi ve diğer 

tefrişat malzemesi, jeneratör) 
•Galkayo Bölgesel Sağlık İdaresi Donanım Destek Projesi (Bilgisayar vs. ofis malzemeleri) 

•Hargesia Bölgesel Eğitim İdaresi Projesi (Eğitim ve konferans salonu ile ofislerden oluşan yapı Bina inşası ve tefrişat) 
•Barbera Hastanesi Tadilat Projesi (Laboratuvar, Morg, Çamaşırhane tadilat bakımı jeneratör, ekipman temini)

•Barbera Eğitim Merkezi Tadilat bakım Onarım ve Tefrişat Projesi.
•Somaliland bölgesi 5 şehir hastanesine 5 adet ambulans alımı

• Hargesia Havalimanına 1 adet İtfaiye Aracı Hibesi
•Hargeisa Ortaokulu Bilgisayar Sınıfı ve Tefrişi

Somaliland 
projesine teknik 

destek
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Devam Eden Projeler
Mogadişu Sivil Havacılık Eğitim Merkezi
Eğitim Merkezinin tamamlanması ile birlikte Mogadişu Havalimanı içerisinde yer alan sahada sivil havacılık alanında çalışanların 
kapasite gelişimlerine katkı sağlaması hedeflenmektedir. 

Hargeisa Mesleki Eğitim Merkezi İnşası İle Futbol Ve Basketbol Sahası Yapımı
İnşaat, Elektrik, Dokuma, Tesisatçılık, Mekanik, Kuaförlük gibi atölyelerden oluşan ve teknik ara eleman eğitimi açısından önem 
arz eden proje ile birlikte Hargesia Yetimhane Merkezi yanında yer alan basketbol sahası ile futbol sahası da proje ile eşzamanlı 
olarak rehabilite edilecektir.

Somali Silahlı Kuvvetlerinin Altyapı Çalışmaları Projesi
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Somali Silahlı Kuvvetleri arasındaki imzalanan “Lojistik Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma” kapsamında 
Somali Silahlı Kuvvetlerinin yerinde eğitimine yönelik tesisler Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır.

İbni Sina Sağlık Meslek Yüksekokulu Projesi 
Yeryüzü Doktorları işbirliğinde Benadir Üniversitesi bünyesinde İbni Sina Sağlık Meslek Yüksekokulu’nun Medikal Donanımı ve 
Eğitim materyalleri TİKA tarafından karşılanmaktadır. Okul bünyesinde 143 öğrenci eğitimine devam etmektedir.
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Planlanan Projeler
Mogadişu Hemşirelik Okulu Tefrişi
TOKİ tarafından inşaatı devam eden 40 derslikli Hemşirelik Okulunun tefrişatının Başkanlığımızca yapılmaktadır.
 
HASENE derneği Balıkçılık Okulunun Tefrişi
Mogadişu’da yapımı devam eden Balıkçılık Okulunun tefrişinde Başkanlığımızca destek verilmektedir.

Etyopya sınırında hayvan barınağı
Hayvan ticaretinin yoğun olduğu Somaliland-Etyopya sınırında hayvan barınağı ve su kuyusu inşa edilecektir.

Somali Balıkçılık Projesi
Mogadişu ve Somaliland bölgesinde mevcut balıkçılık tesislerinin daha modern ve balıkçılık sektöründeki standartlara uygun 
şekilde rehabilitesi yapılacak, teknik donanım ve eğitim düzenlenecektir.








