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BULUNACAĞIZ.”

“By reaching out to all over the world, we, as Turkey, 
will give a helping hand as much as we can to those 

who are suffering and in need of assistance”

Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
President of the Republic of Turkey
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SOMALİ CUMHURBAŞKANI
HASSAN SHEIKH MOHAMUD:

“Hiçbir Kalkınma Kurumu TİKA Kadar 
Somali’yi Etkilemedi”

Türkiye Somali’nin ihtiyaç içerisinde bulunduğu 
bir anda Somali’ye girdi. Ekselansları Erdoğan’ın 
Somali ziyareti, Somali’deki gelişmeler açısından 
kesinlikle oyunun kaderini değiştiren bir eylemdi. 
Somali hâlihazırda kendi içine kapanmıştı ve 
uluslararası partnerler Somali’ye karşı minimalist 
bir tutum sergiliyordu. İnsanlar Somali’ye gelip 
buradaki gerçekleri görmek istemiyorlardı.  
Dünyanın çeşitli başkentlerine gönderilen bilgi 
ve raporlar doğru bilgiler içermiyordu. Bu 
yüzden Erdoğan’ın ilk Somali ziyareti Somali’nin 
görünümünü tamamen değiştirmiştir. Bu eylem 

INTERVIEW WITH SOMALI PRESIDENT
HASSAN SHEIKH MOHAMUD:

“No other development agency has 
impacted Somalia more than TİKA”

Turkey has come to Somalia at a time when Somalia was 
in need. H.E Erdoğan’s visit to Somali was absolutely 
a game-changing activity in Somalian developments. 
Somalia was already contained and a minimalist 
approach was used by many international partners. 
People were not eager to come to Somalia to see the 
reality on the ground. And many of the reports sent 
to many capitals in the world were not correct. So 
Erdoğan’s first visit was the one that has changed the 
whole image of Somalia.  This was followed by the 
activities of Turkish NGOs in a humanitarian aspect, 
and then the development aspect of TİKA, was again 
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insani açıdan Türk STK’larının faaliyetleri ve 
kalkınma yardımları açısından TİKA faaliyetleri 
ile desteklendi ve Mogadişu başta olmak üzere tüm 
Somali’nin görünümü değiştirildi. 22 yıldan bu yana 
ilk defa Mogadişu sokaklarında yabancılar dolaşıyor, 
şehrin çöplerini topluyor, şehri temizliyor, yolları ve 
şehrin aydınlatma sitemini yeniden inşa ediyordu. 
Bu Mogadişu için önemli bir dönüm noktasıydı. 
Mogadişu ilk defa yeni yollara, gece aydınlatmasına, 
akşamları çocukların futbol oynadığı sokaklara 
sahip oldu. O dönemde Somali’deki oyun tamamen 
değişti.

Verilere göre TİKA Somali’de en fazla para 
harcayan kurum değil. Ama sahadaki etkinlik 
açısından, Somali halkının yaşamına etki açısından, 
TİKA projelerinin etkisini başka hiçbir kurum ile 

the changed  the image of Mogadishu and Somalia 
as a whole.  It was the first time in 22 years that 
Mogadishu has been seen foreigners moving in the 
streets of Mogadishu, collecting garbage from the city, 
cleaning the city, rehabilitating roads, rehabilitating 
old buildings, rehabilitating the lighting system of the 
city. This was a real milestone for Mogadishu. It was the 
first time Mogadishu got new roads, a clean city, a city 
that is lit in the evening, where kids play football in the 
streets in the evening.   So it was a complete change of 
game in Somalia at that time.

Well, two things. One, TİKA is not the agency that puts 
the most money in Somalia, according to statistics. But 
in terms of impact on the ground, on the life of ordinary 
Somalis, I can say there is no other agency we can 
compare, with the impact of the TİKA projects making 
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kıyaslayamayız. TİKA projeleri ve projelerin etkileri 
Somali’de son derece görünür bir halde. Başka 
hiçbir kalkınma kurumunun TİKA kadar Somali’yi 
etkilemediğini söyleyebilirim.

Bence TİKA’nın en etkili iki projesinden 
bahsedebiliriz. Somali çok ciddi bir imaj sorunu 
yaşıyordu: Somali kötü bir yerdir, Somali 
gidilmemesi gereken bir yerdir deniyordu. 
Uluslararası STK’ların alt düzey personellerinin 
Somali’ye gelmesi yasaktı. Türklerin yardımının, 
özellikle de TİKA faaliyetlerinin en önemli etkisi 
dünyaya Somali’nin zannettikleri gibi bir yer 
olmadığını göstermesi oldu. Sahaya inerek, sahada 
faaliyet göstermeleri, yol inşa ederek insan ve mal 
taşımacılığını mümkün kılmaları Somali’nin imajını 
çok değiştirdi.

Somali’nin farklı bir yer olduğunu 1990lardaki ve 
2000lerdeki Somali gibi olmadığını gösterdi. Burası 
Somali, burada her şey mümkün; herkes buraya gelip 
çalışabilir mesajını diplomatik açıdan,  yeniden inşa 
çalışmaları açısından, kalkınma yardımları açısından 
TİKA verdi. Bu, işin bir kısmı. Sıradan vatandaşa 
hizmet sağlanması açısından ise hizmet sağlama 
altyapısının tesis edilmesi diğer bir husus. Birçok 
alanda TİKA faaliyetleri sıradan halkın görüntüsünü, 
yaşamını değiştirdi. Oluşan etki sahada son derece 
açık bir şekilde gözüküyor.

on the Somalia people; in terms of their life, in terms of 
their economic recovery. So it is highly visible and the 
impact is very visible here in Somali. I can claim and 
I can say that no other development agency impacted 
Somalia more than TİKA.

I think that are two TİKA projects that has impacted 
Somalia deeply. Somalia has a very serious problem 
of image: Somalia is a bad place, it is a no-go 
place, people will not go as I said. Low level staff of 
international NGOs are not allowed to come here. 
So biggest impact that Turkish aid in general, or in 
particular activities of TİKA made to Somalia is showing 
the world that Somalia is the place that it believes it 
is. Coming in the ground and operating in the ground; 
building and rehabilitating roads, making movement 
of people and goods very easy; that is what makes the 
image of Somalia very different.

Show the world that Somalia is a different place, it is 
not  a one of 1990s and 2000s; it is a different place. 
This is the Somalia, it is possible, everyone can come 
and do work in Somalia. That is the message, that is the 
most impacting message in terms of diplomacy, in terms 
of construction and development that TİKA has given. 
That’s one part. In terms of the life of ordinary citizen it 
is the service delivery, it is the building infrastructure of 
service delivery. That was also important. These are the 
areas.. So many areas TİKA’s intervantion has changed, 
the image, the face, and the life of the ordinary people. 
So, impact is very clear on the ground.



Tarih boyunca birçok önemli 
devletin kurulduğu bir bölgede yer 
alan Somali, Afrika Boynuzunda 
bulunan tarihi bir ticaret merkezidir.  
Başkent Mogadişu yabancıları 
etkileyen mimari güzelliği ile “Hint 
Okyanusunun Beyaz İncisi” olarak 
adlandırılmıştır.

Located in a region where many 
important states were founded 
throughout the history, Somalia has 
been an important center of trade 
in the Horn of Africa. Her capital, 
Mogadishu fascinated foreigners 
with its architectural beauty and thus 
named as “The Pearl of the Indian 
Ocean.

Somali

Somalia

Mogadişu



2011 yılına gelindiğinde Somali 

Siad Barre rejiminin çöktüğü 
1991 yılında başlayan iç savaş 
sonlandırılamamış; iç çatışmalar, 
yoksulluk, insani ve çevresel 
etmenler nedeniyle 2011 yılında 
Birleşmiş Milletler bölgede kıtlık ilan 

etmiştir. Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı verilerine göre, insani 
krizle birlikte 4 milyon kişinin kıtlık 
yaşadığı, 3.4 milyon kişinin acil 
yardım ihtiyacının olduğu ve ülke 
içinde 1.3 milyon kişinin yaşadıkları 
yerleri terk ederek göç ettiği tahmin 
edilmektedir.

Somalia in the year 2011

The Civil War, started after the fall 
of the Siad Barre regime in 1991 
was not concluded and due to 
the the  internal conflicts, as well 
as humanitarian and enviromental 
factors United Nations had declared 

a drought in Somalia. Accorting 
to United Nations Development 
Program’s statistics, 4 million 
people had suffered from the 
drought, 3.4 million people were 
in need of emergency assistance 
and 1.3 million people had become 
IDPs.



21-23 Mayıs 2010 tarihlerinde 
İstanbul’da düzenlenen Somali 
Konferansı’nda kabul edilen 
İstanbul Deklarasyonu’nun ikinci 
maddesinde İslam Kalkınma 
Bankasının önerisi doğrultusunda 
Somali’nin kritik ihtiyaçlarına yanıt 
vermek üzere kalkınma ortaklarının 
bir araya getirilmesi, kesintisiz temel 
ve insani hizmetler, alt yapının 
yeniden imarı, nüfus için gelir getirici 
imkânlar ve istihdam yaratılması 
amacıyla ülkemizin başkanlığında 
bir “Görev Gücü” kurulması kabul 
edildi. Türkiye’nin girişimiyle 17 
Ağustos 2011 tarihinde toplanan 
İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi 
Acil Toplantısı sonucu Somali’ye 
eylem kararı alındı.

In lines with the second article of 
the İstanbul Declaration, accepted 
in the Somalia Conference in 
Istanbul on 21-23 May 2010, and 
with Islamic Development Bank’s 
proposal; a “Mission Force” was 
established, headed by Turkey,  to 
draw the together development 
partners to  respond to the urgent 
needs in Somalia, to supply the 
basic and humanitarian services, 
reconstruct the infrastructure, create 
income-generating opportunites 
and employment for the Somalia 
people. A course of action was 
decided in the Organisation of 
Islamic Cooperation’s  Emergency 
Executive Comitee Meeting on 17 
August 2011.

Türkiye’nin Somali’de 
Gerçekleştirdiği İnsani 
Yardım Operasyonunu

Turkish Humanitarian Aid Operation
in Somalia
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RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN
SOMALİ ZİYARETİ

Recep Tayyip ERDOĞAN beraberinde ailesi, 
resmi kurum temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları 
temsilcileri, işadamları ve sanatçılardan oluşan büyük 
bir heyetle 19 Ağustos 2011 tarihinde Somali’yi ziyaret 
etti. İç savaş sonrası ülkeyi ziyaret eden ilk yabancı 
devlet başkanı olan Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti 
Somali ve dünya kamuoyunda büyük ses getirerek 
Somali için bir dönüm noktası oluşturdu.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN’S VISIT
TO SOMALIA

Recep Tayyip ERDOĞAN, accompanied by his 
family, representatives of govermental institutions, 
representatives of various NGOs, businesspeople and 
artists, paid a visit to Somalia on 19.08.2011. The 
first visit of a head of state since the Civil War,  Mr. 
President’s visit to Somalia made a tremendous impact 
on the international agenda and became a milestone 
for Somalia. 
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TİKA KOORDINASYONUNDA 
GERÇEKLEŞEN ACIL YARDIM 
OPERASYONU

Türkiye tarafından Somali’ye yönelik gerçekleştirilecek
yardım faaliyetlerinin koordinasyon görevi TİKA’ya
verildi. TİKA Mogadişu Program Koordinasyon 
Ofisi 12 Eylül 2011 tarihinde açıldı. Somali’ye yardım 
malzemelerini taşıyan ilk kargo uçağı 8 Kasım 2011 
tarihinde Somali’ye gönderildi. Mülteci kampları ve 
şehirlerde gıda ve ilaç dağıtımları gerçekleştirildi. 
Mogadişu’da Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Mogadişu 
ve civarında kurulan dört adet sahra hastanesi ile 
Haziran 2014’e kadar toplam 361 Türk personeli 
yaklaşık 350.000 kişiye sağlık hizmeti sunulmuştur.

HUMANITARIAN RELIEF OPERATION 
UNDER TİKA’S COORDINATION

The duty of coordinating the Turkish Relief Opreation 
in Somalia was given to TİKA. TİKA opened its 
Mogadishu Program Coordination Office on 12 
September 2011. The first cargo plane, carrying relief 
material to Somalia was dispatched on 08.11.2011. 
Food and medical supplies were distributed in refugee 
camps and cities. Until June 2014, 350.000 people 
were treated by 361 Turkish doctors in 4 different field 
hospitals operated in cooperation with the Turkish 
Ministry of Health.
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Mogadişu’da destek verilen 
sahra hastanesinde

2011-2014 yıllarında günde 

350000 kişi
tedavi edildi.

Between 2011-2014, 

350000patients 
were treated daily in the 
Mogadishu Field Hospital, 

supported by TİKA.



Ulaşım Altyapılarının 
Sağlanması

Enhancing the Transport 
Infrastructure

Mogadişu’da

34 km
yol inşa edildi.

34 km
of new roads were 

constructed in Mogadishu.
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MOGADIŞU ŞEHİR İÇİ YOLLARININ 
REHABİLİTASYONU

İç savaş sonucu büyük oranda tahrip olan Mogadişu
şehir içi yolları TİKA tarafından rehabilite edildi.
Proje ile 34 km. yol inşaatı gerçekleştirildi. 
Mogadişu’daki kritik noktalar arasında ulaşım 
sağlayan yol ile Mogadişu’daki sosyal ve ekonomik 
yaşam normale döndü. Ayrıca proje kapsamında 
gerçekleştirilen güneş panelli aydınlatmalar ile halkın 
güneş battıktan sonra da hayatlarına güvenli bir şekilde 
devam etmesi sağlandı; savaş ve şiddet ile anılan 
Mogadişu’da çocuklar güneş battıktan sonra oyun 
oynamaya, insanlar geç saatlerde aydınlatma direkleri 
altında sosyalleşmeye başladı.

REHABILITATION OF MOGADISHU 
ROADS

TİKA rehabilitated the Mogadishu city roads, damaged 
severely during the Civil War.  Within project’s 
scope, 34 km. of new roads were constructed. Newly 
constructed roads, linking the major regions of the 
city, have helped to normalize the social and economic 
life in Mogadishu. Also, the newly constructed solar-
panelled street lighting has enabled the Mogadishu 
people to continue their lives without security concerns 
after the sunset. In Mogadishu, once associated 
with continous war and violance, children begun 
playing games in the evenings and the people started 
socializing under street lighting poles.
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MOGADİŞU HAVALİMANI 
REHABİLİTASYONU VE SİVİL HAVACILIK 
KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

TİKA, Mogadişu Aden Abdulle Havalimanının 
elektronik modernizasyon, güvenlik alt yapısı ve fiziki 
tadilat çalışmalarını tamamlayarak uluslararası uçuşlara 
hazır hale getirmiştir, uçakların piste güvenli iniş ve 
kalkışlarının gerçekleşmesi adına havalimanına VOR 
cihazı kurulmuş, havaalanına giriş ve çıkışların kontrol 
altına alınmasını teminen pistin etrafına duvar ve tel 
örgü inşa edilmiş, terminal binalarının tadilat bakım ve 
onarımları tamamlanmıştır. 

REHABILITATION OF THE MOGADISHU 
AIRPORT AND THE ENHANCING 
OF THE SOMALI CIVIL AVIATION 
CAPACITY

TİKA has completed electronic modernisation, security 
infrastructure, renovation works of Mogadishu Aden 
Abdulle Airport, thus rendering it open to international 
flights. Among with these works TİKA has also 
established a VOR unit and constructed a security 
fence around the airport.

Somali Sivil Havacılık Kurumu Genel Müdürü 
Abdulwahed Omar Sheikh Ahmed:

“TİKA Somali’nin ama özellikle de Mogadişu’nun hayata 
tutunmasını sağladı. Mogadişu Havalimanı’na ihtiyacı olan 
görünümü kazandırdılar; Mogadişu halkının havalimanıyla 
ulaşımını sağlayan yolları inşa ettiler. Sivil havacılık 
alanında yapılan iyi proje, havacılık alanında navigasyon 
desteği sağlayan VOR cihazının kurulumu oldu. Bu 
muhteşem bir şey, Somali halkı bu durumdan son derece 
mutlu ve TİKA’ya minnet duyuyor.”

Abdulwahed Omar Sheikh Ahmed, Director General of 
the Somali Civil Aviation Authority:

“TİKA has been the lifeline for Somalia in general, but specifically 
Mogadisu. They have done a lot of assistance, development 
assistance in areas of security as well as infrastructure. They gave 
Mogadishu airport the appeal it was looking for, including the 
security fence, including the roads that are taking the people 
of Mogadishu to the airport and from the airport as well. 
Specifically the infrastructure regarding the civil aviation, the best 
project they have completed was the establishment of VOR unit; 
which is the navigational aid used by aviation for navigational 
purposes. So it has been magnificent, Somali people are very 
happy about that, very thankful about that.”
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TİKA ayrıca, Somali’deki sivil havacılık altyapısının 
geliştirilmesi amacıyla Somali Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü personeline yönelik eğitim programları 
düzenlemiştir. TİKA tarafından inşa edilen ve 2015 
yılının sonunda tamamlanan Mogadişu Sivil Havacılık 
Eğitim Merkezi ile de gelecek dönemde Somali’de sivil 
havacılık alanında kalıcı bir gelişmenin sağlanması 
hedeflenmektedir.

Havalimanında gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları 
sonucu 2012 yılında Türk Hava Yolları günlük İstanbul- 
Mogadişu seferlerini başlattı. Proje ile ilk aşmada 
Somali’nin dış dünya ile bağlantısı sağlanarak yabancı 
ülkelerden gelen yardımların Somali’ye aktarılması 
mümkün kılındı. Gelinen noktada ise Mogadişu Aden 
Abdulle Havalimanı yılda 400.000 yolcuya hizmet 
veren, günde 40-60 uçuşun gerçekleştirildiği ve 4 
ülkeye sefer düzenlenen bir yapıya büründü.

TİKA also organised 
training programs 
for Somali experts to 
further enhance the civil 
aviation infrastructure. 
Lastly, Mogadishu Civil 
Aviation Training Center, 
constructed by TİKA in 
2015, aims to achieve a 
lasting improvement for 
the Somali civil aviation 
sector in the future.

Rehabilitation of the 
Mogadishu Aden Abdulle 
Airport has led to the 
beginnig of Turkish 
Airlines’ daily İstanbul-
Mogadishu flights in 2012. 
In its first phase, TİKA’s 
support enabled Somalia 
to link with the outside 
world, made it possible 
for the international aid 
to arrive in Somalia. 
However, today 
Mogadishu Aden Abdulle 
Airport is transformed into 
a fully functioning airport 
with a yearly capacity of 
400.000 passangers where 
40-60 flights takes place to 
4 different countries.

Teknik işbirliği kapsamında   

192 uzmana
yönelik ülkemizde 

çeşitli konularda eğitim 
programları düzenlendi

Within the scope of 
technical cooperation,   

192 experts 
benefited from training 
programs organised in 
Turkey in various fields. 



Sosyal Altyapıların 
Desteklenmesi

Supporting the Social Infrastructures
12 adet

ambulans hibe edildi.

12 ambulances
were donated.
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Sağlık

MOGADİŞU RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN ARAŞTIRMA VE 
EĞİTİM HASTANESİ

Mogadişu’da bulunan eski Dikfer 
Hastanesinin yerine yapılan Türk 
Hastanesi’nin inşaat işleri Başbakanlık 
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından, 
medikal donanım ve tefrişat işleri ise 
TİKA tarafından tamamlandı. 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 konumundadır. 
Hastanede 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

Health

MOGADISHU RECEP TAYYIP 
ERDOĞAN TRAINING AND 
RESEARCH HOSPITAL

Constructed by Turkish Housing 
Development Adminstration (TOKİ) 
on the site of former Dikfer Hospital 
in Mogadishu; Recep Tayyip Erdoğan 
Hospital was fully equipped by TİKA. 
Based on an area of 44.632 m2; hospital 
is planned to be operated jointly by 
Turkish Ministry of Health and Somali 
Ministry of Heath during 5 years; and it 
is one of the the most advanced hospitals 
in the East Africa Region in terms of 
equipment and capacity.  Hospital has 
polyclinics including internal diseases, 
gynaecology, pediatric and urology 
services; as well as a 28-bedded 
Emergency service, 4 operating rooms, 
20 intensive care units, a delivery room 
with 20 incubators, 5 x-rays units, 4 
ultrasound units, 3 echography units, 1 
tomography unit, 1 mamography unit, 1 
MR unit, various laboratories and 200 
paitent beds.

Tefriş edilen Recep Tayyip 
Erdoğan Hastanesinde 

ayda ortalama  

6000hasta
tedavi ediliyor,

100 ameliyat 
gerçekleştiriliyor.

In the equipped Recep 
Tayyip Erdoğan Hospital,  

6000 
hapatients are treated and 

100 operations are 
carried out monthly
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Bünyesinde Türk ve 
Somalili doktor ve 
personelin çalıştığı hastane 
ile hem Mogadişu’da 
yaşanan sağlık alanındaki 
sorunlara çözüm 
bulunmuş hem de Somalili 
doktor, hemşire ve 
idarecilerin uzun vadede 
eğitimlerine katkıda 
bulunarak Somali’de 
sağlık altyapısının 
iyileştirilmesine kalıcı bir 
katkı sağlanmıştır.

Recep Tayyip Erdoğan 
Araştırma ve Eğitim 
Hastanesi’nde ayda 
ortalama 6000 hasta tedavi 
edilmekte ve 100 ameliyat 
gerçekleştirilmektedir. 

Hospital, operated jointly by Turkish and Somali 
doctors, has helped to solve the long standing crises 
in the Mogadishu’s health service and contributed to 
vocational formation of Somali doctors, nurses and 
health adminstrators in the long run; thus offering a 
lasting contribution to the Somali health infrastructure.

In Recep Tayyip Erdoğan Training and Research 
Hospital, 6.000 patients are treated and 100 operations 
are carried out monthly.

Somali’de sağlık hizmeti 
sunmak ve Somalili sağlık 

personelini eğitmek 
amacıyla 

98 doktor 
kısa süreli olarak Somali’de 

görevlendirildi.

98Turkish doctors 
were sent to Somalia on 

short-term assignments, to 
supply the health services 

needed and to train Somali 
health personel.
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Eğitim

YETİMHANELERE DESTEK

TİKA, Derbil ve İleys Yetimhanelerinin donanımını 
tamamlamış ayrıca yetimhanedeki çocuklara eğitim 
malzemesi ve gıda yardımında bulunmuştur. TİKA 
ayrıca Somaliland’ın Hargeisa şehrindeki yetimhane 
merkezine ilave olarak 2 adet ek yetimhane binası inşa 
etmiştir. Toplamda 8 yetimhaneye destek verilmiştir. 

Education

CONTRIBUTIONS 
TO ORPHANAGES

TİKA has fully equipped 
Derbil and Ileys 
Orphanages and supported 
the children with clothing 
and educational materials. 
TİKA also constructed 2 
new orphanage buildings 
in Hargiesa of the 
Somaliland region.  In 
Somalia, TİKA has given 
various contributions to 8 
orphanages in total.

8 adet yetimhaneye
destek verildi,

3500 yetim 
gerçekleştirilen desteklerden 

faydalandı.

8orphanages were 
supported, with 

3500 orphans 
benefiting from these 

supports.
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Eğitim

EĞİTİM KURUMLARINA EKİPMAN 
DESTEKLERİ

TİKA Somali’de bulunan Mogadişu, Hargeisa, Berbera 
ve Galkayo’da bulunan değişik öğretim kurumlarına 
2011 yılından bu yana birçok ekipman ve tadilat 
desteği sağlayarak mevcut okulların fiziki koşullarını 
iyileştirmeye gayret etti ve binlerce öğrencinin eğitime 
erişimini sağladı.

Education

EQUIPMENT SUPPORTS TO 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

TİKA has supported various educational institutions 
in Mogadishu, Hargeisa, Berbera and Galkayo with 
educational materials and reconstruction since 2011, 
and contributed to the betterment of their physical 
capacities;  enabling thousands of students to recieve 
basic educational services.

7adet eğitim kurumuna 
ekipman desteği sağlandı, 

bu ekipmanlardan 

9500öğrenci 
faydalandı.

7schools were 
supported in materials 

and reconstruction, with  

9500 students 
benefiting from these 

supports
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Eğitim

ŞİDDET GÖREN KADINLARA MESLEK 
EDİNDİRME PROJESİ

Somali’de faaliyet gösteren Save Somali Women and 
Children adlı STK işbirliğinde Somali’de 100 kadına 
yönelik meslek edindirme kursları düzenlenmiş,  
kadınların kendi işlerini kurmalar adına ekipman 
desteğinde bulunmuş, kurs süresince ise herhangi bir 
geliri olmayanlara gıda yardımı yapılmıştır. Kurstan 
mezun olan kadınlar kendi işlerini kurmaları sağlanarak 
kadınların ailelerine ve topluma ekonomik değer üreten 
bireylere dönüşmesi sağlanmıştır.

Education

VOCATIONAL EDUCATION PROJECT 
FOR THE FEMALE VIOLENCE VICTIMS

In cooperation with the 
NGO, Save Somali Women 
and Children, TİKA has 
organised sewing courses 
for 100 female vicitms of 
gender-based violence in 
Somalia, also supporting 
them with necessary 
equipment to set up their 
businesses and providing 
them with food aid during 
the 4-month courses. 
Assisting the graduates 
of these courses in setting 
up their businesses; TİKA 
aimed to transform the 
women into individuals 
generating economic 
value to their families and 
society.

8adet
sağlık kurumuna ekipman 

desteği verildi.

8health institutions were 
given equipment support.



Ekonomik ve 
İdari Altyapıların 

Desteklenmesi

Supporting the Economic and 
Adminstrative Infrastructures

Umut Radyo Müdürü 
Mahdi Abu Bakar:

“Radyomuz yaklaşık bir 
yıldır faaliyet gösteriyor. 
Deneyimli kadromuz 
ile üst seviyede 
programlar üretiyoruz. 
TİKA’nın destekleri ile 
eskiden yayınlarımızın 
dinlenemediği üç bölgeye 
daha ulaştık.”

Mahdi Abu Bakar, 
Director of the Radio 
Hope:

“Our radio is operational 
since last year . With our 
experienced staff, we are 
able to produce high-
quality radio programs. 
Thanks to TİKA’s support 
we are able to reach 
three new regions where 
we could not broadcast 
before.”
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MOGADİŞU ÜNİVERSİTESİ‘NE UMUT 
RADYOSU KURULMASI

Mogadişu Üniversitesi bünyesinde, Sanat Fakültesi 
öğrencilerinin deneyimlerini arttırmak ve Somali 
halkına çeşitli konularda pedagojik yayınlar 
gerçekleştirmek üzere Radyo Umut kuruldu. Gerekli 
eğitim, ekipman ve tadilatın TİKA tarafından 
sağlandığı proje ile hem Somali’nin gelecek nesil 
medya profesyonelleri yetiştirilmeye başlandı hem de 
Mogadişu ve çevresinde yaşayan 3 milyondan fazla 
insanın bilgiye erişimine olanak sağlandı.

ESTABLISHING RADIO HOPE FOR 
MOGADISHU UNIVERSITY

Radio Hope in its local name Radio Himilo, created 
within Mogadishu University aims providing 
experience to the students of university’s art faculty 
and providing Somali people’s access to radio 
broadcasts on pedagogcial issues. The project, in which 
necessary equipment, formation and construction 
work was supplied by TİKA,  helped to create future 
media professionals of Somalia as well as providing 
information for the population in the Mogadishu region.
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MOGADİŞU TARIM OKULU

2013 yılında İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile beraber 
Mogadişu’da kurulan tarım okulu ile ilk aşamada 
çiftçiler 4 hafta süreyle toprak işleme, tohumdan fide 
elde etme, fide şaşırtma, çapalama, sulama, tohum elde 
etme, saklama, arıcılık, hayvancılık gibi konularda 
teorik ve pratik eğitime tabi tutulmuşlar; eğitim 
sonrasında tarım için gerekli ekipmanlar ve sebze 
tohumları kendilerine hediye edilmiştir.

MOGADISHU AGRICULTURAL SCHOOL

Founded in 2013, in cooperation with Humanitarian 
Relief Foundation (İHH), in its first phase Mogadishu 
Agricultural School offered 4-week long theory and 
practical training courses to farmers in soil cultivation, 
seedling, weeding, irrigation, seed production and 
conservation, apiculture and animal husbandry. Upon 
the completion of the courses, various agricultural 
equipment and seeds were also donated to its 
graduates.
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Okul bünyesinde Somali’de ilk kez sera kurulmuş; 
kavun, patlıcan gibi ürünler ilk kez yetiştirilmeye; 
damlama sulama sitemlerinin kullanımı ile teknik 
arıcılık ilk kez öğretilmeye başlanmıştır. 2015 yılı 
itibarı ile Zemzem Üniversitesi bünyesinde bir Ziraat 
Fakültesine dönüşen okul ile Somali’de modern tarım 
tekniklerinin yayılmasına katkıda bulunmaktadır.

Dünyadaki modern tarım tekniklerine hâkim okul 
mezunları ile Somali halkının gıda güvenliğinin 
sağlanmasına katkı sağlanacak; mezunlar Somali’yi 
kıtlık yaşanan bir ülkeden ilk aşamada tarım 
alanında kendine yeterli bir ülkeye uzun vadede ise 
diğer ülkelere tarım ürünleri ihraç eden bir ülkeye 
dönüştüreceklerdir.

The school introduced the 
greenhouse technology to 
Somalia, new agricultural 
products like melon 
and eggplant are being 
cultivated for the first time, 
as well as drip irrigation 
and modern apicultrure 
techniques.  Transforming 
into a Faculty of 
Agriculture under Zamzam 
University in 2015, the 
school aims to spread 
modern agricultural 
methods to Somalia.  

Its graduates, possessing 
the latest agricultural 
techniques in the world, 
will help to secure food 
crisis in the country and 
transform Somalia from 
a country of drought to a 
self-sufficient country with 
an agricultural product 
exporting economy.

Somali genelinde

26su kuyusu
açıldı, toplam

200.000kişiye
içme suyu sağlandı..

26water-wells were 
constructed in Somalia, 

providing access to drinking 
water for 

200.000 people.
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SOMALILAND ve PUNTLAND 
ÇALIŞMASI

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, sağlık ekipmanı 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 Kur’an Kursu 
Yapımı (basit teneke malzeme ile yapılan mescit-
medrese)

SOMALILAND and PUNTLAND 
PROJECTS

Some of the projects carried out by TİKA in Somaliland 
and Puntland regions are given below;

• Rehablitaion of Galkayo Hospital’s Emergency 
Ward ( Construction of an annex, reparatiopn of 
the existing building, short-term training programs, 
donation of 2 ambulances)

• Galkayo Vocational Training and Youth Sports Center 
(Construction and furnishing of the building, training 
program for the trainers)

• Furnishing of the Galkayo Orphanage (Creation of 
two computer laboratories for 15 students, reparation 
and equipment support)

• Construcion of Two Water Wells and 4 Qur’anic 
Schools in Tevekkul Camp 
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• 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’nin Tadilat 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

• Goat Distribution at Tevekkul Camp in cooperation 
with NGO, Universal Islamic Cultural Trust.

• Furnishing Computer Laboratories for Universal 
Islamic Cultural Trust (Furnishing of computer 
classes for 15 students and equipment support)

• Equipment Support to Galkayo Regional Health 
Administration (Computers and office furnitures)

• Hargeisa Regional Training Administration  
(Construction and furbishment of a new building, 
training program)

• Renovation of Barbera Hospital (Renovations of 
hospital’s laboratory, morgue and laundry sections 
and equipment support

• Renovation and Furbishment Barbera Training 
Centre.

• Donation of 5 Ambulances for Various Hospitals in 
Somaliland Region

• Donation of a Fire Truck for Hargeisa Airport

• Furnishing of a Computer Laboratory for the 
Hargeisa Middle School 



2011 yılında yaşanan insani 
kriz sonrası, Somali’den gelen 
yardım isteğine ülkemizin içten 
ve bütüncül cevabıyla başlayan 
yardım faaliyetleri bugün hem 
Somali’yi hem de ülkemizin yardım 
faaliyetlerine yaklaşımını kalıcı 
olarak değiştirmiş durumdadır.
 

Turkish relief operation in Somalia, 
started as a response to the 
humanitarian crisis in 2011, with 
a sincere and holistic approach, 
has transformed both Somalia and 
Turkey’s approach to humanitarian 
aid fundementally.

Sonuç

Epilogue



Krizin hemen sonrasında Türk
Halkının sağladığı büyük destek
ile Somali genelinde gerçekleşen
insani yardımlar, kıtlık yaşayan ve
güvenlik nedeniyle hiçbir yardım
kurumunun elini uzatamadığı bir
toplumun hayata tutunmasını
sağlamış; iç savaş sonucu
tamamıyla tahrip olan sağlık, eğitim 

gibi temel sosyal altyapı alanlarında 
hizmetler TİKA katkılarıyla adım 
adım sağlanmaya başlamıştır. 

Bununla beraber, TİKA’nın yardım
faaliyetleri bugün yerini istikrarlı
ve güçlü bir Somali Devletinin
inşaası çabalarına bırakmıştır. Gün
geçtikçe istikrar ve güven ortamının 

tesis olduğu Somali’de iyileştirilen 
altyapılar sayesinde Somali 
diasporası ülkelerine dönmeye, ülke 
yatırım çekmeye başlamıştır.  

TİKA artık Somali’de yeni bir 
geleceği yaratma çabasındadır. 

ın the aftermath of the crisis, 
humanitarian aids provided by 
Turkish people’s generous support, 
helped a drought-stricken nation, 
excluded from foreign support 
because of security reasons, to 
cling to life. Public services in basic 
social infrastructures, such as 

education and health, recovered 
with TİKA’s support.

On the other hand, today TİKA 
activities in Somalia have shifted 
its focus from humanitarian aid to 
construction of a strong and stable 
Somali adminstration. Along with the 

ever-strengthening stability, security 
and infrastructure; Somalia diaspora 
started to return to their country and 
Somalia has started to attract foreign 
investment.

Now, TİKA’s aim is to create a new 
future for Somalia. 
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SOMALİ’NİN GÜLEN YÜZLERİ
THE SMILING FACES OF SOMALIA
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