TİKA DÜNYASI
SAYI ISSUE 1 / HAZİRAN JUNE 2012

TİKA’S WORLD

06 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın

Kazakistan’a düzenlediği iki günlük resmi ziyaret

Prime Minister Tayyip Erdoğan’s two-day visit to Kazakhstan

16 Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ ile
TİKA’nın faaliyetleri üzerine röportaj

Interview With Deputy Prime Minister Mr. Bekir
Bozdağ On The Activities Of TİKA

34 Ayın Ülkesi Gürcistan.

Georgia land of the month.

40 TİKA’dan Tunus Eğitimine Destek.
Support The Education of Tunisia.

Dünyadaki sorunların çözümüne
Türkiye’nin katkısını sunuyoruz.
Turkey’s contribution to the solution of
problems in the world offer

Dr.Serdar Çam
TİKA Başkanı
TİKA President

TİKA 20 Yaşında

TİKA 20 Years

Kıymetli TİKA Dünyası Okurları,

Dear TIKA World Readers,

SSCB’nin dağılması ile birlikte bağımsızlığına kavuşan
devletler, bu yıl bağımsızlıklarının 20. yılını kutlamaktadırlar.
1992 yılında bu bağımsızlık sürecine paralel bir şekilde
kurulan TİKA, kardeş devletlere destek ve işbirliği
imkânlarının önemli bir aracı olmuş, Azerbaycan,
Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan ve
Özbekistan’da ofisler açarak, bu ülkelerin ekonomik ve
idari yapılarının gelişimine katkı sunmuştur. Bugün bu
ülkeler, o günlerden çok farklı bir konumdadır ve her birinin
kendisine özgü başarı hikayesi bulunmaktadır. İktisadi,
siyasi, diplomatik ve diğer pek çok alanlarda başarılar
elde etmişlerdir. Daha müreffeh ve daha güçlü haldedirler.
Yaşanan bu hızlı gelişim neticesinde kurumsal kalkınma
potansiyelinin artırılması yönündeki çalışmalar, bugün yerini
değişik alanlarda işbirliğini ve kültürel bağları güçlendiren
çalışmalara bırakmıştır. Bu minvalde tarihten gelen ortak
bağlarımıza ve “Ata Topraklarımıza” vefamız ve aidiyetimiz
adına gayretli çalışmalarımız artarak devam etmektedir.

The states that freed themselves from USSR are now
celebrating their 20th anniversary. Established in 1992
with a successful vision, TIKA supported and cooperated
with our neighbors Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan,
Tajikistan, Kyrgyzstan, and Uzbekistan, by opening offices
in each state to assist them merge with the rest of the
world. Today, these countries are in a state drastically
different from those days, each with its own success
story. They have had significant progress not only in
processing their natural resources but also in many
important fields like finances, politics, and diplomacy.
Turkish people have always been proud of their brothers
for these improvements.

Dünyada ve özellikle yakın coğrafyamızda yaşanan bu
hızlı dönüşüm ve gelişim sürecine paralel olarak TİKA da
gelişti, büyüdü. 2000’li yılların başında 12 ülkede TİKA’nın
ofisi varken; 2012 yılına gelindiğinde resmi açılım sürecinde
olanlarla birlikte 30 ülkeye ulaştı. 100’den fazla ülkede
proje gerçekleştirir hale geldi. TİKA, teknik işbirliği projeleri,
ülkemizin tarihi mirasını korumak adına restorasyon projeleri,
kültürel çalışmalar, Türkçe Öğretim Programları, eğitim,
sağlık hizmetleri, temiz suya ulaşım, tarımsal kalkınma
programları, mesleki ve teknik eğitim, sağlık merkezlerihastaneler-okulların inşası, STK’lar ile ortak projelerin
üretilmesi, iletişim ve bilişim, teknolojik yenilikler, ticaret ve
ekonominin gelişimi ve daha burada sayılamayacak kadar
pek çok alanda her yıl binlerce projeye imza atar hale
gelmiştir.
Bizzat Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başta
yakın coğrafyamızda olmak üzere dünyada yaşanan krizlere,
herhangi bir başka gündemi olmayan “vicdan merkezli”
yaklaşımı, diğer tüm kurumlarımız gibi TİKA’ya da olumlu
bir motivasyon sağlamıştır. Haiti, Pakistan, Afganistan’da
yaşanan doğal afetlerde, Gazze’de yaşanan acılarda
hep bu “vicdan” devreye girmiş ve hastane, okul veya
su kuyuları gibi yeni imar ve yatırım projeleri üstlenilmiştir.
Adeta Başbakanımız son 10 yılda sağladığı
destek ve gösterdiği özel ehemmiyet ile
“nerede gönlü kırık var ise merhem
ol” nasihatını veren Ahmet Yesevi’nin
misyonunu TİKA’ya yüklemiştir. Bunun
yanı sıra hükümetimizin dış politika
alanında göstermiş olduğu proaktif ve
etkin çalışmalar TİKA’yı da etkin hale
getirmiştir. Doğu Afrika’da yaşanan
son 60 yılın en büyük kuraklığın
atlatılmasında, “Arap Baharı” olarak

Today, the Middle Asian Turkic Republics, who are at the
same age as TIKA, are stronger and richer. While TIKA’s
initial mission was to increase the potential for institutional
progress in these countries, today, it is to cooperate
with them in various projects in order to maintain our
brotherhood. Our work will continue to increase for the
sake of our common historical connection and of our
loyalty and state of belonging to “Our Ancestral Land.”
TIKA, as well, has improved in parallel to the rapid change
and progress in the world. While it had offices in only 12
countries in early 2000’s, this number has increased to
30, including those in progress, in 2012. Among TIKA’s
technical cooperative projects are restoration projects
to preserve the historical heritage of our home country
as well as the world, cultural works, Turkish studies,
education, health services, finding and distributing clean
water, projects for agricultural progress, vocational
education and technical training, building schools,
hospitals, and clinics, cooperating with STK in various
projects, communication and information, technological
innovations, commerce and financial progress as well as
many other projects in various fields that are too many to
name here.
Our Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan, with his
sensitive approach to the financial crisis in the larger
world as well as in the neighboring countries, employed
TIKA as he reached out to those in need: He made TIKA
a significant part of the technical assistance to Haiti,
Pakistan, and Afghanistan; he gave TIKA the responsibility
of being a healing touch in Gaza, after their horrible
experience, by utilizing our people’s donations
for new projects like building hospitals,
schools, and water wells in the area; our
president gave us the mission similar
to Ahmet Yesevi’s teaching: “Be the
healing touch to the brokenhearted, wherever they may be.”
Our government’s proactive foreign
relations and projects have brought
additional duties to TIKA. Issues
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adlandırılan yeni siyasi ve diplomatik gelişmeler
hep TİKA’nın gündeminde yer almıştır.
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Bu yıl TİKA camiasını memnun eden pek
çok güzel gelişme bulunmaktadır: Mevlana
Celaleddin Rumii’nin babasına ait Belh
şehrindeki medresenin restorasyon çalışmaları,
Makedonya da Atatürk’ün Babası Ali Rıza
Efendiye ait olan yıkılmış evin inşası ve müzeye
dönüştürülmesi projesi başlatılmıştır. Yakın
coğrafyada bulunan Gagavuzya’da Komrat
Huzurevi ve Bulkaneşti bölge hastanesi
gibi projeler bitirilmiştir. Başbakanımızın
geçtiğimiz yıl Mısır’a yapmış olduğu resmi
ziyaret ile başlayan bir sürecin sonunda Ezher
Şeyhi ile önemli bir protokol imzalanmış
bulunulmaktadır, buna göre TİKA Mısır’da
bulunan pek çok Osmanlı ve Memluk eserini
restore edecektir. Balkanlardaki ecdat yadigarı
önemli eserlerin restorasyon çalışmaları
devam etmekte olup, yenileri de birer birer
başlamaktadır: camiler, türbeler ve benzeri
eserler daha yüzyıllarca ayakta kalacak şekilde
güçlendirilip, güzelleştirilmektedir. Ayrıca bu
yıl restorasyon kervanına Afrika’da yoğun
bir şekilde girmiştir: Libya, Tunus, Somali
(ve Somaliland’daki Osmanlı şehri Zeyla’da),
Etiyopya (Harar Türklerinin bulunduğu yerlerde
ve Mekele şehrinde bulunan Necaşi Kralı’na ve
15 Sahabiye ait kabirler). Bu bölgelerde yoğun
bir şekilde restorasyon ve tarih konularında
uzman ekiplerimiz araştırma ve inceleme
çalışmalarını yürütmekteler.

Ülkemizin birçok alanda önemli tecrübe
ve bilgi birikimi bulunmaktadır. Bu bilgi ve
tecrübenin paylaşımı için yoğun bir seferberlik
başlatılmıştır: e-devlet projesi, bilişim ve
enformasyon sistemlerin kullanımı, gümrük,
ticaret, hakim-savcı, polis-güvenlik, çevre
ve su konuları, enerji ve üretim, ekonomi ve
finans, kültür ve turizm, sağlık ve tedavi, aile ve
çocuk, özürlüler ve rehberlik ve daha pek çok
alanlarda diğer resmi kurum ve kuruluşlarımız
ile işbirliği ile kapasite aktarımını ve mesleki
eğitimleri kardeş ülkelere sağlamaktayız.
Onlarca eğitim ve tecrübe paylaşım çalışmaları
değişik ülkelerde her ay yoğun bir şekilde
yürütülmektedir.
Diğer taraftan gönüllülük esasına göre
çalışan pek çok vakıf, dernek ve sivil toplum
kuruluşları ile daha sistemli ve verimli işbirlikleri
oluşturmaya dönük AR-GE çalışmaları
başlatılmıştır. Özellikle kriz bölgelerinde etkin
olmuş, belirli bir tecrübe ve birikime sahip,

like the biggest drought of the last 60 years
in East Africa and political and diplomatic
change called “Arab Spring” have been in
TIKA’s agenda.

This year is full of events that made TIKA
community happy: We started the restoration
projects on the historical mosque complex
that belonged to Mevlana Celaleddin Rumi’s
father in the city of Belh; at the moment,
we are working on its plans. In Macedonia,
we have started the restoration projects on
the destroyed house that used to belong to
Ataturk’s father, Ali Riza Efendi, to turn it into
a museum. We have finished the projects
like Komrat retirement home in Gagavuz and
Bulkaneshti regional hospital in neighboring
areas. With our Prime Minister signing a
protocol with Ezher Sheyh during his official
trip to Egypt last year, TIKA will take on the
restoration projects of many Ottoman and
Mamluk artifacts in Egypt. In the meantime, as
we have many ongoing restoration projects
on our ancestral heritage in the Balkans,
we also start new projects to preserve
and beautify many historical buildings like
mosques and tombs. Furthermore, Africa
has just recently joined the restoration group:
Libya, Tunus, Somali (and the Ottoman city
Zeyla in Somaliland), and Ethiopia (regions
populated by Harrar Turks and the city of
Mekele that hosts the tombs of Necashi King’s
and 15 Sahabis). Our restoration experts and
historian teams are currently working in these
regions.
TIKA has also started to share its experience
and knowledge in e-government projects,
the use of information systems, customs,
commerce, judge-attorney, police-security,
environment and water issues, energy and
production, economy and finance, culture and
tourism, health and treatment, family and child,
disability and counseling services, and in many
other important fields, we have cooperated with
public offices and associations for education
and training as we also provide abroad. Such
educational and cooperative projects are
being run in various countries.
On the other hand, we have started
Research and Development [AR-GE] projects
to cooperate with charitable foundations
and non-profit organizations that operate
on voluntary work. Especially experienced
in disaster areas, TIKA appreciates the
contributions of its local project partners with
same principles and working conditions.

İF KUDÜS RAMALLAH ŞAM
IRIM KİEV TİRAN BELGRAD
ÜP ADDİS ABABA DAKKAR
LİS KABİL MEZAR-I ŞERİF
AM PRİŞTİNE KİŞİNEV KIRIM
RAD SARAYBOSNA ÜSKÜP
KAR HARTUM BAKÜ TİFLİS
N BATUR TAŞKENT DUŞUNBE
D PODGORİTSA MOGADİŞU
AİROBİ KAHİRE BEYRUT...
RIF JERUSALEM RAMALLAH
KISHINEV CRIMEA KYIV TIRANA
VO SKOPJE ADDIS ABABA
KU TBILISI ASTANA BISHKEK
NT DUSHANBE ASHGABAT
RICA MOGADISHU TRIPOLI
AIRO BEIRUT SARAYBOSNA
TİKA’nın çalışma şartlarına ve prensiplerine uygun yerel
proje ortaklarının ve paydaşlarının katkılarını dikkate alan
bir yaklaşım içinde bulunulmaktadır.

TİKA, Türkiye’nin Kalkınma Yardımları Envanteri’nin
tutmakta ve raporlar ile ilan etmektedir. Bu yıl hepimizi
sevindiren çok güzel bir gelişme yaşanmış, adeta TİKA
için 20. Yaş günü hediyesi olmuştur: Sayın Başbakanımız,
Nisan ayında Katar’ın başkenti Doha’da Türkiye’nin
dış yardımlarında %38’lik bir artışta bulunarak 2011
yılında OECD üyesi ülkeler arasında rekor kırdığını ve 1.
olduğunu dünyaya ilan etmiştir. Türkiye, artık yardım alan
değil, yardım yapan bir ülke konumundadır. 2000’li yılların
başında en fazla 50 milyon dolarlık dış yardım yapan bir ülke
iken, bugün 1,38 milyar dolarlık yardım gücüne ulaşmıştır.
Geçtiğimiz Mart ayında TİKA’nın misafiri olarak Türkiye’ye
gelen DAC (Development Aid Comitee) Başkanı Sn. Brian
Adwood en üst düzeyde Türkiye’yi DAC üyeliğine davet
etmiş ve dünya yardımlarının gelecekteki başarısı için
Türkiye’nin üyeliğinin çok önemli olduğunu resmi olarak
beyan etmiştir.
TiKA bir taraftan 20. Yılını tamamlarken, gelecekteki
etkinliğinin ve kapasitesinin artmasına dönük bir değişim
ve dönüşüm sürecini yaşamaktadır. Uzman ve uzmanyardımcılarının özlük haklarının iyileştirilmesi, kurumsal
alt yapının güçlendirilmesi, koordinasyon sisteminin
geliştirilmesine yönelik bölgesel bazda dairelerin
kurulması, modern yönetimin gereği daha motive edilmiş,
insiyatif kullanabilen, risk alabilen ve kişisel gelişimini
sürekli artıran uzmanlardan oluşan bir ekip çalışması
hedeflenmiştir. İnsani, entelektüel, kültürel ve ahlaki
gelişimin dikkate alındığı ve tatlı bir yarışın sağlandığı bir
anlayışı kurumsal kültürün temel ögeleri haline getirecek
çalışmalar başlatılmıştır.

TİKA camiası olarak devletimizin ve halkımızın bize
göstermiş olduğu teveccüh’ün hakkını vermek üzere
gereken çaba ve azmi göstereceğimize buradan bir kez
daha söz veriyoruz. Eski ve yeni tüm çalışanlarımızın
değerli katkılarını da bu vesile ile ayrıca zikretmeden
geçemeyeceğim. Başta eski Başkanlarımız olmak üzere
TİKA’ya doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlamış,
göz nuru akıtmış, ter dökmüş, stresten kalbi sıkışmış,
hatta gözyaşı dökmüş pek çok gizli kahramanımız vardır;
onların hepsini sevgi ve saygı ile burada anıyorum. TİKA’ya
emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi
sunuyorum. TİKA bundan sonra da sahip olduğu en önemli
gücü olan “insan kaynağı” ile pek çok hayırlı ve gurur
verici projeye imza atmaya devam edecektir. Öncelikle
“Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” demek
gerekir. Bu çok önemli bir dua çünkü TİKA, devletimize ve
milletimize ait olan, yer altı ve üstü deruni gücü nispetinde
başarılı olacaktır. Bu vesile ile bu gücü fazlası ile kısmadan,
büyük bir sahavet ile bizlere emanet edenlere minnetle
şükran ve saygılarımızı sunarız.

TIKA keeps the data of Turkey’s Official Development
Assistance and prepares reports to announce it. This
year we witnessed a development that made us all happy,
which felt like a 20th birthday gift to TIKA. In Qatar’s
capital Doha, our Prime Minister announced to the world
that the 38% increase in Turkey’s foreign aid made the
country the number one among OECD countries. Turkey
is now not an aid-receiving country but an aid-giving
one. While receiving aid from other countries and giving
foreign aids less than 50 million dollars in early 2000s,
Turkey now provides 1,38 million dollars worth of foreign
aid. Mr. Brian Adwood, the chair of the Development
Assistance Committee (DAC), who was our guest this
past March, invited Turkey to be a member of DAC and
talked about the importance of Turkey’s membership for
its successful aid in the international donor community.
While completing its 20th year, TIKA is also experiencing
a transition that will increase its efficiency and capacity
in the near future. Among its new goals lie increasing
the autonomy of experts, strengthening their technical
equipment (initiating a paperless communication and
archiving system), establishing regional offices to
develop coordination and a team work with expert
members who have motivation, show initiative, take
risks and value professional development. To replace
the old-fashioned “boss-employee” relationships, we
are working to establish relationships that are based on
humane, intellectual, cultural, and moral improvements
as well as friendly competition. Towards this end, we are
continuously working on passing new regulations.

Once again, as TIKA community, we promise to continue
working hard be worthy of our people’s and government’s
trust. I must also mention the contributions of our old
and new employees: along with our former president, we
have many unknown heroes that officially and unofficially
contributed to TIKA, who went the extra mile with tireless
drive, gave their sweat and blood, and even shed tears;
I would like to acknowledge them with respect and love
here. I thank all my colleagues for their outstanding work.
TIKA will continue contributing to many projects with
its most important power, “human being.” But first, we
must say, “God bless our country.” This is an important
payer because TIKA will be successful in light of our
country’s spiritual power. We are grateful to all who have
generously given that power to us without hesitation.

İÇİNDEKİLER
TABLE OF CONTENT

06

12

16

T.C. BAŞBAKANLIK

28

TİKA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı
TİKA DÜNYASI

Aylık Yayın
Haziran 2012 Sayı.1

TİKA Adına Sahibi

34

Dr. Serdar Çam

Yayın Yönetmeni
Dr. Gökçen Kalkan

Yayını Hazırlayanlar
Leyla Erdek
Ümmügülsüm Tat

Grafik Tasarım

WE ON THE GO
www.weonthego.com

40

GÖRSELLER

Şansal Akınbingöl
Atatürk Bulvarı No:15
Ulus / ANKARA
Tel : +90 312 508 10 00
Fax: +90 312 309 89 68
basin@tika.gov.tr

www.tika.gov.tr

44

48

06 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan’a düzenlediği iki günlük resmi ziyaret
Prime Minister Tayyip Erdoğan’s two-day visit to Kazakhstan

12 Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı

13th United Nations Conference on Trade and Development

16 Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ ile TİKA’nın faaliyetleri üzerine röportaj
Interview With Deputy Prime Minister Mr. Bekir Bozdağ On The Activities Of TIKA

22 2012 yılı OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı
2012 OECD Ministerial Council Meeting

24 Özbekistan’da Tarımsal Kalkınma Projeleri: Kavak Yetiştiriciliği

Agricultural Development Projects in Uzbekistan: Poplar Breeding

28 Sarı Saltuk’un izinde Balkanlar ve TİKA

Yellow Saltuk footsteps in the Balkans and TIKA

34 Ayın Ülkesi Gürcistan

Georgia Land of the Month

40 TİKA’dan Tunus Eğitimine Destek

Support for Tunisia Education from TIKA

42 21.Yüzyılda Kadının Rolü Konferansı

The Role of Women in the 21st Century Conference

44 TİKA Arnavutluk’ta Bir İlki Gerçekleştirdi
TIKA has achieved a First in Albania

48 Türkmeni̇stan’da Turi̇zmi̇n Geli̇şti̇ri̇lmesi̇ne Yöneli̇k Mesleki̇ Eği̇ti̇m Programları Düzenlenmesi̇ Projesi̇
Project Regarding The Organization of Vocational Training Programs Aimed at The Development of
Tourism in Turkmenistan

TİKA DÜNYASI
TİKA`S WORLD
6

TÜRKİYE
KAZAKİSTAN

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
Kazakistan’a düzenlediği iki günlük resmi
ziyaret Türkiye-Kazakistan ilişkilerinde yeni
bir dönemin habercisi…
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan
temasları çerçevesinde Türk-Kazak İş
Forumu’nda ve Kazakistan Meclisi’ni
ziyaretinde iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine
yönelik önemli mesajlar verdi. Başkent
Astana’da Türk-Kazak İş Forumu’na
katılan Başbakan Erdoğan burada yaptığı
konuşmada, Türkiye ile Kazakistan iki kardeş,
iki akraba ülke olarak birbirlerinden çok uzun
süre ayrı kaldılar. Bu ayrılığı, hasreti hızla telafi
etmek zorundayız. Biz hükümetler olarak
yolları açan, engelleri temizleyen politikalar
üretmeye devam edeceğiz dedi. Ortak
tarih ve kardeşlik bağlarının iki ülke ilişkilerine
özel bir nitelik kazandırdığını vurgulayan
Başbakan Erdoğan, kardeşlik ve akrabalık
temelinde inşa edilen yakın işbirliğinin hızla
gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.
Erdoğan, “Türkiye ve Kazakistan olarak
aldığımız tedbirler sayesinde ekonomik
ilişkilerimiz tekrar ivme kazanmış durumda,
2011 yılında 3 milyar dolara ulaşan karşılıklı
ticaret hacmimizi önümüzdeki birkaç yıl
içerisinde 10 milyar dolara çıkarmayı ortak
hedef olarak belirlemiş bulunuyoruz, bu
hedefe sizlerin katkılarıyla, çalışmalarıyla
yakın vadede ulaşabileceğimize inanıyorum”
dedi. İki ülke arasındaki ortaklığın içeriğinin
doldurulması,
işbirliğin
çeşitlendirmesi
ve derinleştirilmesi gerektiğini vurgulayan
Erdoğan, “bu ziyaret esnasında inşallah
önümüzdeki dönemde yol haritamızı
belirleyecek imzaları atacak, yeni sinerji ve
ortak ekonomi programı ile işbirliğinde yeni
bir süreci başlatacağız” şeklinde konuştu.
Erdoğan,
“Kazakistan’da
petrol,
telekomünikasyon, ilaç kimya, bankacılık,
gıda, otelcilik, sağlık, tekstil ve hazır giyim
alanlarında yoğunlaşan yatırımlarımız 2,5
milyar dolar seviyesine ulaştı, Kazakistan
geneline yayılan yatırımlarımız ve müteahhitlik
hizmetlerimiz sadece ekonomik açıdan
değil, istihdam noktasında da önemli bir
boyut kazandı. Müteahhitlerimizce bugüne
kadar Kazakistan’da üstlenilen projelerin
toplam bedeli 20 milyar dolara yükseldi. Türk
dünyasının en genç ve modern başkenti olan
Astana’nın inşasına müteahhit, mühendis,

Prime Minister Tayyip Erdoğan’s twoday visit to Kazakhstan signalled a new
beginning for Turkish-Kazak Relations.
Prime Minister Tayyip Erdoğan made
important remark when attending TurkishKazak Business Forum and visiting Kazak
Parliament.
Speaking at the Turkish-Kazak Business
Forum in capital city Astana, Erdoğan
stated that ‘Turkey and Kazakhstan are
two brothers who have been apart for a
long time, and we have to put to an end
to this kind of seperation as quickly as we
can. Furthermore, we as the governments
should continue to develop policies to
clear hurdles lying in front of us’. Stressing
that the common history and brotherly ties
have brought special feature to bilateral
relations, Erdoğan said that he was very
satisfied with the rapid development of
close ties based on the brotherhood.
Erdoğan said, ‘owning to the measures
taken by Turkey and Kazakhstan, bilateral
economic relations has got momentum.
Bilateral trade volume has reached 3 billions
dollars, and we look forward to increasing
this volume to 10 billion dollar in a few
years. We beileve that we will acoomplish
this goal with your contributions and hard
work’. Emphasizing the need to deepen
and diversify areas of bilateral cooperation,
Erdoğan said, ‘ during this visit, we will
sign agreements which determine the
roadmap of future cooperation, thus
starting a new process of building synergy
and common economic program.’
Erdoğan said, ‘our investment in
Kazakhstan, which are concentrated on
petrol, telecommunications, pharmacy,
banking, food, hotel management, textile
and ready wear, has reached the level
of 2,5 billion dollars. On the other hand,
whole Kazakhstan is the destination our
investment and building contractors, who
has gained an important dimension not
only in a economic sense, but also in terms
of employment. The projects undertaken
by our building contractors have reache
the value of 20 billion dollars.
We are also very pleased to see that our
contractors, engineers, architects and
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mimar ve işçilerimizin katkıda bulunmuş
olması bizleri ayrıca memnun ediyor.
İlişkilerimizin yeni bir safhaya girdiği bu
dönemde, karşılıklı ticaretin ve yatırımların
çeşitlendirilmesi de önem arz ediyor” dedi.
Geçmişten Günümüze
Türkiye-Kazakistan İlişkileri
Türkiye, 16 Aralık 1991 tarihinde
bağımsızlığını ilan eden Kazakistan’ı
aynı gün tanımıştır. İki ülke arasındaki
diplomatik ilişkiler 2 Mart 1992 tarihinde
tesis edilmiş, Kazakistan’daki Türk
Büyükelçiliği ve TİKA koordinasyon
ofisi 1992 yılından günümüze, halen
faaliyetlerine devam etmektedir. İki ülke
Kazakistan’ın bağımsızlığını kazandığı tarihten
itibaren sürekli olarak işbirliği alanlarını
genişletmişler ve tatmin edici sonuçlara
ulaşmışlardır. Özellikle TİKA’ nın ortak tarihi
ve kültürel bağları öne çıkaran projeleri,
ikili ilişkilerin ve işbirliğinin hızla gelişmesine
önemli bir katkıda bulunmuştur. 1992
yılından itibaren Kazakistan ile Türkiye
arasında çok sayıda üst düzey ziyaret
gerçekleştirilmiş ve 100’den fazla ikili
anlaşma imzalanmıştır. Cumhurbaşkanımız
Sayın Abdullah Gül’ü, 2007 Ağustos ayında
göreve başladıktan sonra, 30 Eylül 2007
tarihinde ilk ziyaret eden devlet başkanı da
Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Sayın Nursultan NAZARBAYEV olmuştur.

workers have contributed to construction
of Astana tha is the most modern and
youngest capital of Turkish world. As we
are opening a new page for our relations, it
is very important to diversify bilateral trade
and investment.’
Turkish- Kazakhstan Relations From the
Past to the Present
The Republic of Kazakhstan declared its
indepednece on 16 December 1991, and
Turkey recognzied its independence on
the same day. Diplomatic relations were
established on 2 March 1992 and Turkish
Embassy to Kazakhstan and TIKA Office
have been operational since 1992. two
countries have expanded areas of bilateral
cooperation and attained sound results
since the independence of Kazakhstan.
TIKA has contribute greatly to the rapid
development of bilateral relations through
its projecs based on common history
and culture. Since 1992, there have been
many high level exchange of visits, more
than 100 agreements have been signed.
After His Excellency Abdullah Gul took up
his duty as the President of the Republic
of Turkey in August 2007, Kazakhstan
President Nursultan NAZARBAYEV was
the first head of state to pay visit to Mr. Gul
on 30 September 2007. Turkey considers

Türkiye Kazakistan’ı bölgede stratejik bir ortağı olarak
görmektedir.

Kazakhstan as an strategic ally in the region.

Mükemmel şekilde gelişen ikili ilişkilerin yanısıra, Türkiye
ve Kazakistan bölgesel ve uluslararası örgütlerde
de etkin şekilde birbirlerini desteklemekte ve işbirliği
yürütmektedir. Kazakistan Türkiye’nin girişimiyle 1992
yılında başlatılan “Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet
Başkanları Zirvesi”nin etkin bir katılımcısı olmuştur. İki
ülke, Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan ve Orta
Asya
Cumhuriyetlerinin
üyesi bulunduğu Ekonomik
İşbirliği
Teşkilatı
(EİT)
içinde de yakın işbirliğini
sürdürmektedir.

Apart from having a excellent bilateral relations, Turkey
and Kazakhstan actively join hands and support
each other in regional and international organizations.
Kazakhstan has been the active member of ` the
Summits of the Head of States of Turkic Speaking
Countries`initiated by Turkey in 1992. Two countries also
is cooperating very closely in the affairs
of Economic Cooperation Organization
of which Turkey, Iran, Pakistan,
Afganistan and Central Asian countries
are the members.

Kazakistan
Türkiye’nin
2009-2010 dönemi BM
Güvenlik Konseyi geçici
üyeliği
için
adaylığını,
Türkiye ise Kazakistan’ın
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı (AGİT) 2009 yılı
dönem başkanlığı adaylığını
desteklemiştir.
Türkiye
Kazakistan’ın Dünya Ticaret
Örgütü (DTÖ) üyeliğini de
desteklemektedir ve ikili
müzakereleri tamamlayan ilk ülkelerden biri
olmuştur. Her iki ülke Parlamentosu’nda
da “Parlamentolararası Dostluk Grupları”
bulunmaktadır. Kazakistan Devlet Başkanı
Nursultan Nazarbayev, 21-24 Ekim 2009
tarihleri arasında yaklaşık 200 Kazak
işadamıyla birlikte Türkiye’ye resmi
ziyarette bulunmuş ve iki üke arasında Stratejik
Ortaklık Anlaşması imzalanmıştır. Kazakistan Türk Dili
Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirveleri sürecine
aktif katkıda bulunmuş; bu çerçevede Türk Dili
Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin ve TÜRKPA’nın
kuruluşunda ülkemizle birlikte önemli rol oynamıştır.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın NAZARBAYEV’in
önerisi üzerine 2010-2012 Yılları döneminde
ülkemizin Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler
Konferansına (CICA) Dönem Başkanı olması iki ülke
arasında güvene dayalı ilişkilerin önemli bir göstergesi
olmuştur. İki ülke siyasi ilişkileri 2010 yılında zirve
yapmış ve iki ülke devlet başkanı yıl içerinde toplam
dört kez bir araya gelmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın
Abdullah GÜL’ün 24-26 Mayıs 2010 Kazakistan
ziyareti esnasında TİKA’ nın proje ortaklarından
olan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi bünyesinde
kurulan Tıp Fakültesi ve Astana’da Türk Dünyası
Akademisi’nin açılışı gerçekleştirilmiştir. Ankara,
Kazakistan’ın 2011 yılı İslam Konferansı Örgütü
başkanlığı sürecine aktif destek vermiştir. Kazakistan

Kazakstan supported Turkey’s bid for
the non-permanent membership to
the UN Security Council for 20092010. Turkey landed her support to
Kazakstan’s candidacy to the 2009
chairmanship of OSCE . Turkey also
supported Kazakhstan’s
membership to the WTO
and Kazakstan became
the first country to have
finished the bilateral
negotiations. In each
parliament, there is ‘Interparliamentary
Group’.
Kazakhstan
President
Nursultan NAZARBAYEV
paid a official visit to Turkey
accompanied by 200
businessmen on 21-24
October2009 and signed
the agreement of strategic
partner.
Kazakhstan, who has actively
contributed to the process of ` the Summits of the
Head of States of Turkic Speaking Countries`, also
took lead with Turkey in the founding of the TURKPA.
Upon Kazakhstan President Nursultan NAZARBAYEV’s
proposal, Turkey assumed the chairmanship of 20102012 `Conference on Interaction and Confidence
Building Measures in Asia` (CICA), this is the important
indicator signifying trust-based bilateral relations. Two
countries’ political relations reached climax in 2010 by
having presidential talks for four times.
Our president His Excellency Abdullah Gul, when
visiting Kazakstan on 24-26 May 2010, attended the
opening ceremony of the TIKA’s project partner Hoca
Ahmet Yesevi University’s Medical School as well as
the Turkish World Academy located in Astana. Ankara
landed her support to Kazakhstan in its bid for the
Chairmanship of the Islamic Cooepration Organization
in 2011. Kazakhstan Prime Minister visited Turkey on 22
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Başbakanı 22 Aralık 2010 tarihinde
beraberinde Kazak işadamları ile birlikte
ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
Bu önemli ziyaret esnasında Kazakistan’da
faaliyet gösteren Türk firmalarının sorunlarına
çözüm bulmak amacıyla ortak bir komisyon
kurulması ve Türkiye organize sanayi modeli
tecrübe ve bilgisinin Kazakistan’a aktarılması
kararlaştırılmıştır.
TİKA’nın Kazakistan Faaliyetleri
1992 yılında TİKA’nın kuruluşu ile birlikte
Kazakistan’a
yönelik
çalışmalarda
başlamıştır. iki ülke arasında 17 Ekim 1994
tarihinde imzalanan “Mutabakat Zaptı”yla
birlikte TİKA’nın Kazakistan faaliyetleri ivme
kazanmıştır. 1992-2010 döneminde TİKA
tarafından Kazakistan’a yönelik olarak
ekonomik, ticari, teknik, eğitim, sosyal ve
kültürel içerikli çok sayıda ikili ve çok taraflı
proje ve faaliyet gerçekleştirilmiştir. Söz
konusu proje ve faaliyetler kapsamında, Türk
Dünyasının en büyük manevi liderlerinden
olan Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesi 19922000 yılları arasında 8 yıl süren titiz bir
çalışmayla restore edilmiş, bu restorasyon
çalışması, türbede bugüne kadar yapılan en
kapsamlı restorasyon olmuştur. Almatı’nın
Talgar ilçesinde Başkanlığımızca inşa edilen
lise, Kasım 2011’de faaliyete başlamıştır. 16
derslikli 320 öğrenci kapasiteli okul binası
ve 280 öğrenci kapasiteli yurt binasından
oluşan lisede şu anda eğitim devamektedir.
Türkiye’de düzenlenen muhtelif konulardaki

December 2010 accompanied by Kazak
businessmen. During his visit, decision
has been taken to set up a commission
to deal with the problems encountered
by Turkish firms in Kazakstan as well as
to transfer Turkish experince in the field of
organized industry.
TİKA’s Activities in Kazakhstan
TIKA has started its aid activities to
Kazakstan since its inception in 1992.
TIKA’s activities in Kazakstan got
momentum after `Memorandum of
Understanding`
Was signed on 17 October 1994. during
the period of 1992-2010, TIKA has carried
out many bilateral and multilateral projects
in Kazakstan in the fields of economy,
trade, techonology, education and culture.
Within the framework of the projects and
programs, the mausoleum of one of the
greatest spiritual leaders fo the Turkic
World-Hoca Ahmet Yesevi was restorated
after 8-year non-stop work, which was the
first comprehensive job ever done for the
mausoleum before.
The high school, located in Talgar county
of Almati, was built by TIKA and started
tis function in November 2011. The said
school has 16 classrooms, accomadating
320 students as well as a 280 –student
capacity dormitary.

eğitim programlarına yaklaşık 1400 Kazak uzmanbürokrat - yetkilinin katılımı sağlanmış, Türkiye’den 100
uzman mahallinde eğitim/danışmanlık hizmeti vermek
üzere Kazakistan’da görevlendirilmiştir. 2012 yılında
Kazakistan’da mesleki eğitimin geliştirilmesi için çalışmalara
başlanmış, mayıs ayında İstanbul’da 6 ayrı branşta 120
öğretmen ve okul yöneticisine 3 haftalık kurs düzenlenmiştir.
Aynı proje kapsamında Eylül ayında Kazakistan’da
28 Türk öğretmen
görevlendirilecektir.
Ayrıca,
JICA
ile
işbirliğinde “endüstriyel
otomasyon” konusunda
3 yılda 30 öğretmen
eğitilecek ve Kuzey
Kazakistan
Bölgesel
Teknik ve Mesleki Eğitim
Merkezi’nin
tefrişatı
yapılacaktır.
20122013 yıllarında toplam
240 Kazak doktora
Türkiye’de 2 hafta ila 3
ay arası staj programı
düzenlenmesi
için
çalışmalar
devam etmektedir.
Kazakistan ekonomisi
son 20 yılda ciddi bir
gelişme
gösterdiği
için, Başkanlığımızca
gerçekleştirilen
projelerde
ülkenin
fiziksel
altyapısının
geliştirilmesinden
ziyade
insan
kaynaklarının
geliştirilmesine
ve
kapasite
inşasına
öncelik verilmektedir.

About 1400 Kazak experts-bureacrats-officials have
attended various training courses held in Turkey.
Meanwhile, 100 Turkish experts were dispacted to
Kazakstan to conduct training or providing consultant
services. Vocational training has been started in
Kazakstan, and 3-week training courses were offered
to 120 teachers in 6 different branches in Istanbul in
May 2012.
In
addition,
in
cooperation
with
JICA, 30 Kazak
teachers will receive
training
in
the
field of `industrial
automation` in three
years.
Regional
Technical
and
Vocational Center in
Northen Kazakhstan
will be furnished by
TIKA.
TIKA is planning
to have 240 Kazak
doctors
receive
on the job training in
Turkey for a period of
two weeks or three
months
between
2012-2013.
As
the economy of
Kazakstan has made
a great performance
in the past 20
years, TIKA will shift
its priorities from
previous
physical
infrasturcutral
focus to human resources development and
capacity building in its future project formation.

Katar ‘ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen

Birleşmiş Milletler Ticaret ve
Kalkınma Konferansı’na katılan
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
açılış seremonisinde bir konuşma yaptı.
Turkish Prime Minister His Excellencey
Mr. Recep Tayyip Erdoğan addressed
the opening ceremony of the 13th United
Nations Conference on Trade and
Development at the Qatar National
Conference Centre.
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Katar ‘ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma
Konferansı’na (UNCTAD XIII.) katılan
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
açılış
seremonisinde
bir
konuşma
yaptı. Konuşmasının başında UNCTAD
Konferansı’nın ilk kez bir Ortadoğu ülkesinde
gerçekleştirilmesini isabetli ve anlamlı
bulduğunu belirtti. Başbakan Erdoğan,
Ortadoğu’da çok önemli gelişmelerin
ve değişmelerin yaşandığı bir süreçte
konferansta ele alınan konuların ve ortaya
çıkacak kararların, küresel ekonomi kadar
Ortadoğu’ya da ışık tutacağını söyledi.
Konferansa hitap ederken, toplantı
gündeminin çok önemli olduğuna ve
dünyada kalkınma kavramının sınır aşan bir
özellik arz ettiğine dikkat çeken Erdoğan,
konferansın yapıcı sonuclar getireceğini
ümit ettiğini ve kalkınmayı sadece
ve sadece ekonomik büyüme olarak
algılamaya devam edememeceğimizi ifade
etti. Kalkınma refah artışını birlikte getirmeli,
huzuru istikrarı barışı getirmeli, insani ve
insanın memnuniyetini hedef almalı ve adil
olmalı ve insanlık vicdanını ve vicdanlardaki
adalet duygusunu yıpratmamalı, dedi.
Erdoğan, `Filistin’deki sorun sadece
Filistin’in, sadece Ortadoğu’nun değil,
dünyanın sorunudur.
Afganistan’daki
sorun
sadece
Afganistan’dakilerin değil, dünyanın
sorunudur.

Turkish Prime Minister Recep Tayyip
Erdoğan highlighted in his speech the
importance of 13th UN Conference
on Trade and Development (UNCTAD)
held in the capital city of Qatar because
it was taken place for the first time in a
Middle East country and it came amidst
important developments in the Middle
East.
Addressing UNCTAD XIII conference,
Mr. Erdoğan said the agenda of meeting
was vital and added that development
has already gone beyond boundaries.
Hoping the conference would have
constructive results, Mr. Erdoğan said
development should not be restricted to
economic growth but associated with
prosperity, stability and peace as well
as being just and harmless to humans
and nature. He said the Palestinian
problem, the conflict in Afghanistan,
poverty and famine in Somalia were
troubles of the whole world not only the
troubles of these countries themselves.
Mr. Erdoğan pointed out that there is a
need to develop the notion of economic
solidarity; He said that Turkey has made
great progress in social and economic
fields, and become a regional player.

Somali’deki açlık sadece Somali’nin
sadece Afrika’nın değil tüm insanlığın
sorunudur` dedi’.
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Konuşmasını devamında dayanışma
kavramını
geliştirilmesi
gerektiğine
değinen Erdoğan, ardından da Türkiye’nin
küresel alandaki girişim ve başarılarından
bahsetti. Türkiye’nin ekonomik ve sosyal
alanlarda gerçekleştirdiği başarılara
ek olarak bölgesel aktör olarak ortaya
çıktığını belirten Erdoğan, kalkınma
konusunda da uluslararası alanda
üzerine düşen görevi yerine getirmeye
devam edeceğini vurguladı.
Balkanlar ve Kafkas ülkeleri, Ortadoğu
ve Avrupa ile çok iyi ilişkiler geliştiren
Türkiye’nin çok iyi bir kalkınma modeli
olduğunun altını çizen Erdoğan,
bu modelin tüm ülkeler tarafından
paylaşılması için yoğun işbirliğini
sürdürdüklerini dile getirdi. Erdoğan,
ayrıca konuşmasında az gelişmiş ülkelere
model olarak Türkiye’yi anlattı.
Erdoğan, Türkiye’nin 2010 yılında
970 milyon ABD doları olan kalkınma
yardımının, 2011 yılında 1,32 milyar
dolara çıktığını ifade ederek, OECD
ülkeleri içinde en çok artış kaydeden
ülke olduğunu vurguladı. Ayrıca,
Mayıs 2011’de Türkiye’de düzenlenen
BM En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ)
Konferansı’nın sonunda kabul edilen
İstanbul Eylem Planı’nın takipçisi
olduklarını ve bu kapsamda EAGÜ’lere
yönelik yıllık 200 milyon dolarlık yardım
planının yürürlükte olduğunu ifade etti.

On the other hand, he said, Turkey is
fully committed to her obligations in
terms of international development
cooperation, and will continue to do so.
Mr. Erdoğan stated that Turkey enjoys
good relationships with the countries
in the Balkans, Caucasus, Middle East
and Europe and has become a role
model for Least Developed Countries.
Mr. Erdoğan said Turkey’s official aid
during 2010 amounted to USD 970
million and increased to USD 1.32
billion last year emphasizing the biggest
increase among the OECD countries.
In addition, Prime Minister Mr. Erdoğan
said, `we are committed to the Istanbul
Action Plan adopted in May 2011 during
the UN LDC Conference in Turkey.
For this end, we have announced a
package of economic and technical
cooperation programs with leastdeveloped countries valued at USD
200 billion per year`.
Prime Minister Mr. Erdoğan concluded
his speech by saying “we are making
great efforts to disseminate our
understanding of development that is
closely associated with peace, stability
and welfare in our region as well as in
the world. Therefore, we are drawing
world attention to the problems
faced by every nation regardless of
their language, religion and race. As

Başbakan, konuşmasının devamında “İnsanlığın
barışını, huzurunu ve refahını gözeten kalkınma
anlayışı bölge ve dünyadaki diğer ülkeler tarafından
paylaşılması için yoğun çabalarımız sürdürüyoruz
Dil, din, ırk ayrımı yapmadan her milletin yaşadığı
soruna dünyanın dikkatini çekiyoruz. AB katılım
müzarekeleri devam eden bir ülke olarak Kafkaslarda,
Balkanlarda, Orta Asya’da, Afrika’da, Ortadoğu’da
farklı bir kalkınma anlayışına sahibiz.” cümleleri ile
konuşmasını sonlandırdı.

a nation continuing its accession negotiations
with the European Union, Turkey has its different
development perspectives in Caucasus, Balkans,
Central Asia, Africa and Middle East.”
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Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ ile

TİKA’nın
faaliyetleri
üzerine röportaj
Interview With Deputy Prime Minister Mr. Bekir
Bozdağ On The Activities Of TiİKA

TİKA İLE 5 KITADA
EĞİTİM, KÜLTÜR VE
SAĞLIK PROJELERİ
GELİŞTİRİYORUZ.

We develop Education,
Culture and Health
Projects in 5 Continents
by means of TİKA.

Sayın bakanım, 1992 yılında kurulan ve 20
yaşına basmış olan TİKA’nın yeni vizyon
ve misyonu hakkında neler söylemek
istersiniz?
Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlık kazandığı
dönemde, kuruluş amacı kardeş ülkelere
yardımcı olmak olan TİKA, Türk dünyasından
başladığı faaliyetlerini bugün dünyanın 25
ülkesinde yürütüyor. 5 kıtada, 100 ülkede
eğitim, sağlık, kültür, restorasyon projeleri
yürüten TİKA, dünyadaki bütün milletlere
hizmet veren bir kuruluşa dönüşmüştür.

Dear Minister, what would you like to say on
the new vision and mission of TİKA, which was
founded in 1992 and has turned 20?
TİKA, the purpose of foundation of which was
aiding fellow countries during the period when the
Turkish Republics gained independence, carries
out its activities that were initiated in the Turkish
world across 2 countries of the world today.
TİKA, carrying out education, health, culture, and
restoration projects in 5 continents, 100 countries,
has transformed into an institution providing service
to all nations in the world.

Türkiye’nin 21. asırla birlikte gelişen ve değişen
dış politikasındaki, komşularıyla ortak değerleri
yeniden canlandırma, tarihî misyonuna uygun
düşecek şekilde, atalarının bıraktığı mirası
sahiplenme anlamında yapılan çalışmalarda
TİKA önemli bir rol oynamaktadır.
Bir örnekle açıklamak gerekirse; bildiğiniz gibi
son yıllarda Türkiye Balkanlar’da aktif bir dış
politika yürütmektedir. Balkanlar’da yaşayan
ve oradan göç eden vatandaşlarımızın
sorunlarını çözmek için yapılacak çalışmalar,
bir yandan devlet aklı ve hükümet politikaları
ile devam ettirilirken, diğer yandan sivil
toplum kuruluşları ile koordinasyon halinde
yürütülmelidir. Bu koordinasyonu Türkiye
adına TİKA yürütmektedir. Aynı şekilde
Somali’de yapılan çalışmalarda ve Somalili
kardeşlerimize sunduğumuz katkılarda TİKA,
yeni ismine uygun düşecek şekilde işbirliği ve
koordinasyonu sağlamıştır.
Türkiye Afrika açılımı ve Somali’ye yaptığı
yardımlarla dünya gündemine oturdu.
Türkiye bu başarıyı nasıl elde etti? Nedir
bizim farkımız?
Somali’de yaşanan insanlık dramına ve açlığa
Türkiye’nin seyirci kalması beklenemezdi.
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan, öncelikle büyük bir yardım
kampanyası başlatmış, Türk milleti bu
kampanyaya samimiyetle sahip çıkmış ve
Somali’deki çaresizlere ulaştırmak üzere gönül
hazinelerinden kopan yardımlar yapmıştır.
Daha sonra Başbakanımız Sayın Recep Tayyip

In a way that would suit to the historical mission
of Turkey in her foreign policy that has been
developing and changing through the 21st Century,
regarding the revival of the common values with
her neighbours, TİKA plays a great role in the works
carried out in terms of embracing the heritage of
their ancestors.
To explain with an example; as you may know,
Turkey has been following an active policy in
the Balkans recently. While the studies aimed at
solving the problems of our citizens who live in the
Balkans and emigrated from there are continued
with reason of state and government policies,
also must be carried out in coordination with nongovernmental organizations. This coordination is
controlled by TİKA on behalf of Turkey. The same
way, regarding the studies carried out in Somalia
and the contributions provided to our Somalian
fellows, TİKA maintained coordination and
cooperation in line with its new name.
Turkey has come to the fore in the world
agenda with the African initiative and the aid
it provided to Somalia. How did Turkey achieve
this success? What is our difference?
Turkey should not have been expected to be a
mere spectator regarding the human tragedy and
starvation in Somalia. The Prime Minister of the
Turkish Republic, Mr. Recep Tayyip Erdoğan, first
of all initiated a great aid campaign, Turkish people
embraced this campaign sincerely, and sent aid
from the heart to be delivered to the helpless
people in Somalia. Then our Prime Minister Mr.
Recep Tayyip Erdoğan took his reverend wife and
children, his ministers and their wives, businessmen,
artists, and media members to Somalia with him,
succeeded in attracting the attention of the entire
world and humanity to the tragedy in Somalia, and
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Erdoğan, muhterem eşi ve çocuklarını, eşleriyle
birlikte bakanlarını, iş adamlarını, sanatçıları ve
medya mensuplarını da yanına alarak Somali’ye
gitmiş, bütün dünyanın ve insanların dikkatini
Somali’de yaşanan drama çekmeyi başarmış
ve Somali’nin açlık, yoksulluk gibi çaresizliğini
dünyanın gündemine taşımıştır.
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Türkiye, hiçbir hesap gütmeden iç huzur ve
barışın temini için Somali’ye gitmiştir. Bu,
tamamiyle milletimizin Somali’de yaşanan
insanlık dramına karşı ortaya koyduğu
hassasiyetin sonucudur. İnsanların açlıktan,
imkânsızlıktan ölmemesi için Somali’deyiz.
Orada bulunmamızın nedeni insanî ve kardeşlik
hukuku içerisinde yardım yapmaktır.
6 Mart’ta Mogadişu Havaalanına THY’nin
tarifeli ilk uçuşu ve bazı açılışlar için gittiğimizde
bir manzarayla karşılaştık. Devletin en yetkili
makamlarının duygularına şahit olduk.
Edindiğimiz izlenim şu; Türkiye’nin gelmesiyle
birlikte Somali’nin makus tarihi değişti. Ölmüş
umutlar yeniden dirildi. Türkiye’yi değişimin,
umudun adı olarak görüyorlar. Başbakanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Mogadişu’yu
ziyaret etmesi tarihi bir adım oldu. Bunun
ikinci bir adımını ise Türkiye Cumhuriyeti’nin
büyükelçiliğinin açılması izledi. Türkiye Hava
Yolları’nın Mogadişu’ya seferler başlatması
üçüncü tarihi adım oldu.
Somali değişecek. Orada 500’e yakın
Somalili Türk kuruluşlarında çalışıyor. TİKA’nın
koordinasyonuyla STK’lar arasında uyumlu
bir çalışma var. Türkiye olarak Somali’deki
insanlara yabancı değiliz. Tarihimizden miras
kalmış birçok tarihî, kültürel ilişkilerimiz var.
Yardım etmek için oraya gittiğimizde, bize,
“Nerede kaldınız? Bizi neden yalnız bıraktınız?”

brought forward the helplessness, starvation
and poverty of Somalia in the world agenda.
Turkey went to Somalia without expecting
any benefits, to secure domestic peace and
reconciliation. This is the result of the sensitivity
presented by our people against the human
tragedy faced in Somalia. We are in Somalia
to prevent people from dying of hunger and
impossibility. The reason we are there is
providing aid within the framework of the code
of humanity and fellowship.
When we landed Mogadishu Airport on March
6 for the first scheduled flight of THY and some
openings, we were faced with something. We
witnessed the feelings of the top authorities of
the government. The impression we have is;
with the arrival of Turkey, the ill fate of Somalia
has changed. Dead hopes were revived again.
They consider Turkey as the name of change
and hope. Our Prime Minister Mr. Recep
Tayyip Erdoğan’s visit to Mogadishu has been
a historical step. The second step that followed
the former was the opening of the embassy of
the Turkish Republic. The third step was the
initiation of flights to Mogadishu by Turkish
Airlines.
Somali will change. Around 500 Somalian
people are working in Turkish institutions
there. There is a harmonious cooperation
among non-governmental organizations with
the coordination of TİKA. As Turkey, we are
not foreigners to the people in Somalia. We
have many historical and cultural relationships.
When we went there for aid, we meet people
expostulating on us saying “Where have you
been? Why did you leave us alone?”. We are
on site, visiting people at their homes and
workplaces, at the source of the problem in
other words, make individual investigation,
determine the needs and carry out these aid
activities. This is our difference.

diye sitem eden insanlarla karşılaşıyoruz. Sahaya inerek,
insanların evlerine, işyerlerine yani sıkıntının kaynağına gidip,
orada bizzat inceleme yaparak, ihtiyaçları belirleyerek bu
yardım faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu da bizim farkımız.
Mogadişu havaalanı açılışında “Sürekli gıda yardımı
yapmakla bu iş yürümez, balık tutmayı öğretmek
lazım” şeklinde açıklamalarınız oldu. Bu anlamda
Somali’de neler yapmayı düşünüyorsunuz?
Şimdiye kadar 16 uçak ve 8 gemi vasıtasıyla toplam 22.128
ton ayni yardım Somali’ye ulaştırıldı. 170 su kuyusu açıldı.
Bir hastane, bir depolama merkezi açıldı. Binlerce insanın
barındığı çadır kentler kuruldu, mobil fırınlarda ekmek
dağıtılıyor.
Biz Somali’nin sürekli yardımlarla değil, kendi kendine ayakta
duracak hale gelmesini istiyoruz. 500 öğrenciyi ülkemize
getirdik, Somali’nin ihtiyacı olan nitelikli insanları yetiştirmek
için ilgili bölümlerde okutuyoruz. . Son rakamlarla bu sayı
1000’e varmış durumda. 3 hastane daha kurulacak. Hemşire
meslek yüksekokulu ve sağlık lisesini de Somali’de hayata
geçireceğiz. Somali’de zaman içinde gördük, sadece gıda ve
ilaç temin ederek ayakta durmak mümkün değil. Donanımını
ve bilgisini çoğaltarak kendi ayakları üzerinde durmayı
öğretebilirsek Somali’ye daha büyük yardım etmiş oluruz.
Attığımız ve atacağımız adımlar Somali’ye sağlık alanında
kendi ayakları üzerinde durmayı öğretecek adımlardır.
Somali’nin kilometrelerce uzanan sahilleri var. Ancak balıkçılık
konusunda geri olduklarını tespit ettik. Balıkçılık konusunda
girişimler olacak. Türk balıkçılar Somali’ye gitmeye
hazırlanıyor. İlk etapta 10 balıkçı teknesi yapılacak. Somali
halkına gerçek anlamda balık tutmayı öğreteceğiz.
TİKA Türk dünyasıyla işe başladı. Hem TİKA hem
de Türk dünyası 20. yaşını kutluyor. Türk dünyasıyla
ilişkilerimiz hangi boyuta geldi? Şu an ne tür çalışmalar
yürütüyoruz?
TİKA, kurulduğu günden bu yana en çok projeyi Türk
dünyasında gerçekleştirmiştir. Genel olarak Türk dünyasına
yönelik yaptığımız uluslar arası işbirliği projelerimiz olduğu
gibi (ULUSLARARASI POLİS EĞİTİMİ İŞBİRLİĞİ- 2011
yılı sonu itibariyle toplam 73 eğitim programı düzenlenmiş
olup, toplamda 1381 kişinin bu eğitimlerden faydalanması
sağlanmıştır), üniversitelerle
birlikte
yürüttüğümüz
TÜRKOLOJİ PROJELERİ
ile
kültür
mirasımızı
sahiplenmek
anlamında
yaptığımız RESTORASYON
çalışmalarımız
da
bulunmaktadır. Hoca Ahmet
Yesevî ve hocası Arslan Baba
Türbesi’nin inşaatı gibi. Yine
büyük Türk devlet adamı
Sultan Sancar Türbesi’nin

You made statements at Mogadishu airport opening
such as “Constant food aid would not be enough, we
shall teach them how to catch a fish”. In this sense,
what are you planning to do in Somalia?
A total of 22.128 tons of aid in kind has been delivered to
Somalia via 16 planes and 8 ships until now. 170 water
wells have been opened. A hospital and a storage centre
have been opened. Tent cities that can shelter thousands of
people have been established, bread is distributed in mobile
bakeries.
We want Somalia not to survive on constant aid but to be
able to stand on her own feet. We brought 500 students
to our country, we are providing them education in related
departments in our country in order to provide the qualified
people Somalia needs. This number has reached 1000 with
the recent figures. 3 more hospitals will be constructed. We
will also realize Nursing Vocational High School and Health
High School. We have seen in Somalia within time that it
is not possible to survive only by supplying medicine and
food. If we can teach Somalia how to stand on her own feet
by improving her equipment and knowledge, we will have
provided a greater aid to Somalia. The steps we have taken
and will take are the steps that would teach Somalia to stand
on her own feet in the field of Health.
Somalia has kilometres of long coasts. However, we have
detected that they have got behind in terms of fishing. There
will be initiatives regarding fishing. Turkish fishermen are
prepared to go to Somalia. At the first stage, 10 fishing boats
will be constructed. We will literally teach Somalian people
how to catch a fish.
TİKA has started with the Turkish world. Both TİKA and
the Turkish world are celebrating their 20th year. What
is the dimension of our relations with the Turkish world.
What kind of activities we are carrying out currently?
TİKA has realized the greatest number of projects in the
Turkish world since the day it was founded. In general, as we
have international cooperation projects for the Turkish world
(INTERNATIONAL POLICE TRAINING COOPERATIONa total of 73 training programs was organized by the end
of 2011 and a total of 1381 people were made to benefit
from these training programs), we also have TURKOLOGY
PROJECTS carried out in cooperation with universities as well
as RESTORATION works carried out in order to embrace our
cultural heritage. Such as the construction of Hodja Ahmet
Yesevî and his mentor
Arslan Baba mausoleums.
We are also establishing
cooperation to reclaim our
historical and cultural values
such as the restoration of
the mausoleum of the great
statesman Sultan Sancar
Mausoleum. We are carrying
out common projects in the
fields such as agriculture,
tourism,
education,
health,
infrastructure,
media, informatics, and

RÖPORTAJ
REPORTAGE
TİKA DÜNYASI
TİKA`S WORLD

20

restorasyonu gibi tarihî ve kültürel değerlerimizi
ihya etmek için işbirliği yapıyoruz. Tarım, turizm
eğitim, eğitim, sağlık, altyapı, medya, bilişim
ve iletişim teknolojileri gibi alanlarda ortak
projeler yürütüyoruz ve bunları TİKA koordine
ediyor. Örneğin en son 28 Şubat 2012 günü,
“Türkmenistan’da Turizmin Geliştirilmesine
Yönelik
Mesleki
Eğitim
Programları
Düzenlenmesi Projesi”nin protokolü imzalandı.
13 Mart’ta Türk ve Azerî tarım uzmanları bir
araya gelerek dünyada ve Türkiye’de organik
tarım mevzuatı, üretim, işleme, pazarlama
yatırımlarını ele alan bir toplantı gerçekleştirdiler.
Özbekistan’da doktorlarımız plastik cerrahi
(doğumsal anomaliler, yanık vb.) operasyonları
yapmıştır ki bu Türk Cumhuriyetleri’nde ilk kez
olan bir çalışmadır. Bu anlamda 96 çocuğa
126 ameliyat gerçekleştirilmiştir.
Son olarak Balkanlarda değişen Türk
politikasının
yansımalarını
sormak
istiyoruz. Türkiye balkanlarda ne
hedefliyor? Siz bölgeyi yakından takip
ediyorsunuz, nasıl geri dönüşümler
alıyorsunuz?
Balkan ülkeleriyle ortak bir tarihten geliyoruz
ve aynı kültürü paylaşıyoruz. Bugün de pek
çok işbirliğini birlikte hayata geçiriyoruz.
Balkanlar’da atalarımızdan kalan pek çok
tarihi ve kültürel eser ve yapı bulunuyor. Cami,
tekke, külliye ve medrese gibi binlerce eserden
oluşan bir mirastır bu ve Türkiye Bosna Hersek
başta olmak üzere, Makedonya, Arnavutluk,
Moldova gibi ülkelerde eğitim, sağlık, kültürel
işbirliği projeleri yürütüyor.
Dünya genelinde Türkiye’nin tarihine, tarihi
eserlerine, kültür mirasına sahip çıktığımız
gibi Balkanlar’da da bu sorumluluğumuzu
yerine getiriyoruz. En son 11 Mart’ta
Bosna-Hersek’te tamamlanan 100 mektep

communication technologies and TİKA is
coordinating those. For example, recently
on February 28, 2012, the protocol of
“Organization of Vocational Training
Programs for the Development of Tourism in
Turkmenistan” was signed. A meeting where
organic agriculture legislation, production,
processing, and marketing investments
in Turkey and the world was held by the
Turkish and Azeri agricultural specialists on
May 13. Our medical doctors performed
plastic surgery (birth anomalies, burns etc.)
operations in Uzbekistan, and this is the first
implementation of this kind in the Turkish
Republics. In this sense, 126 operations
were applied on 96 infants.
Finally, we would like to ask you about the
reflections of the changing Turkish policy
in the Balkans. What is Turkey aiming at in
the Balkans? You are following the region
closely, what kind of feedback do you
receive?
We are coming from a common history
with the Balkan countries and we share the
same culture. Today, we are realizing many
activities together in cooperation. There are
numerous historical and cultural traces and
structures that remained from our ancestors
in the Balkans. This is a heritage comprising
of thousands of monuments such as
mosques, lodges, Islamic social complexes,
and madrasas and Turkey is conducting
educational, health, and cultural cooperation
projects primarily in Bosnia Herzegovina and
in countries such as Macedonia, Albania, and
Moldova.
As we are embracing the history, historical
artefacts, and the cultural heritage of Turkey
across the world, we are also fulfilling this
responsibility in the Balkans. Recently, we
organized a program for the 100 schools
project completed in Bosnia Herzegovina

projesi için bir program düzenledik. 23.500 öğrencinin
eğitim-öğretim göreceği mekteplerin donanımını TİKA
üzerinden gerçekleştirdik. “Sayın Başbakanımızın talimatları
doğrultusunda projelerimizi devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz
Temmuz ayında Makedonya’da Mustafa Paşa Camiini
açtık, Kosova Prizren’de Sinan Paşa Camiini açtık. Sayın
Başbakanımızın, Makedonya’daki Harabati Baba tekkesinin
restorasyonu ve ayağa kaldırılması ile alakalı bir talimatları
oldu, şimdi onunla ilgili çalışmaları devam ettiriyoruz. TİKA’nın
koordinasyonunda diğer ülkelerde de ne kadar ecdat yadigarı
eser varsa ayağa kaldırmak bizim vazifemiz.
Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi,
Arnavutluk’la, ticaret, eğitim, sağlık, kültür, turizm ve aklınıza
gelebilecek diğer tüm alanlarda işbirliğimizin gelişmesi için
kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.
Bütün bunları yaparken şahit olduğumuz sevindirici
manzaralara da işaret etmek lazım. Balkanlardaki kardeşlerimiz
bile büyük bir güven, sadakat ve özveriyle yaklaşıyor. Ortak
kültürümüzü, dinî ve millî değerlerimizi yaşatmak için bugüne
değin verdikleri mücadelede birbirimize hep destek olduk.
Bizi kendi içlerinden, ailelerinden biriymiş gibi karşılıyorlar. Biz
de onları ecdad yadigârı görüyoruz.
Sayın bakanım, çok teşekkür ediyoruz.
Ben de çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

on March 11. We realized the equipment of the schools,
where 23.500 students will be provided with education, over
TİKA. We continue our projects in line with the instructions
of our Prime Minister. We opened Mustafa Pasha Mosque in
Macedonia last July, and we opened Sinan Pasha Mosque
in Prizren. Our Prime Minister gave the instruction regarding
the restoration and erection of Harabati Baba Lodge in
Macedonia; currently we are carrying out works regarding
that. It is our duty to erect every monument remained from
our ancestors in other countries under the coordination of
TİKA.
The same way, as our President has also stated, we will
continue working with determination for improving our
cooperation with Albania in the fields of trade, education,
health, culture, tourism, and in any other field.
We should also indicate the pleasing points we come across
while we are doing all these works. Our fellows in the Balkans
are approaching us with great trust, fidelity, and self-sacrifice.
We have always supported each other to revive our common
culture, religious and national values in the struggle they had
been involved in until today. They are welcoming us as we are
a member of their own family and community. We consider
them as commemoratives from our ancestors.
Dear minister, thank you very much.
I wish you success in your further works.
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2012 yılı OECD
Bakanlar Konseyi
Toplantısı,

Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan’ın
başkanlığında 23-24 Mayıs 2012
tarihlerinde Paris’te düzendi.
2012 OECD Ministerial Council Meeting chaired
by Turkish Deputy Prime Minister Ali Babacan
was held in Paris on 23-24 May 2012.

2012
yılı OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı,
Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan’ın
başkanlığında
23-24
Mayıs
2012
tarihlerinde Paris’te düzendi.
Türkiye’nin, 1986 yılında yaptığı ilk
Başkanlıktan 26 yıl sonra 2012 OECD
Bakanlar Konseyi Toplantısının Başkanlığına
seçilmiş olması açısından büyük önem
arz eden toplantılarda, ekonomik krizle
mücadelede yeni yaklaşımlar, serbest
ticaret sistemi ve istihdama dayalı büyüme,
beşeri sermaye ve istihdama yatırım,
iş becerilerinin geliştirilmesi stratejisi,
OECD’nin temel ortaklarıyla Kuzey Afrika
ve Ortadoğu başta olmak üzere stratejik
bölgelerle iş birliği, kalkınma stratejisi,
cinsiyet eşitliği, eğitim ve girişimcilik gibi
gündem konuları ele alındı.
Ali Babacan toplantıda yaptığı konuşmada,
küresel kalkınma ortaklığını geliştirecek
ortak bir eylem ihtiyacı olduğuna değinirken,
dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden
biri olan Türkiye’ nin birçok ülkeye kayda
değer yardımda bulunduğunu belirtti.
Gelişmekte olan bir ekonomi olmasına
rağmen Türkiye’nin kalkınma yardımı
sağlayan önemli bir aktör konumuna
yükseldiğini belirten Babacan, 2011 yılında
Türkiye’ nin resmi kalkınma yardımlarının
bir önceki yıla oranla %38,2 artarak 1,3
milyar dolara yükseldiğini açıkladı.
Türkiye’nin bölgesel ve küresel sorunların
farkında olarak küresel krizle mücadele
ve kriz sonrası yapılacaklara ilişkin olarak
sahip olduğu tecrübeyi paylaşmaya hazır
olduğunu vurgulayan Babacan, Türkiye’nin
ekonomik büyüme ve sürdürülebilir
kalkınmanın insani boyutunu desteklemeye
devam edeceğini belirtti. Babacan,
Türkiye’nin En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ)
için hazırlanan İstanbul Eylem Planı’nın
Rio+20 Konferansı Sonuç Bildirgesi
ile uyumuna büyük önem atfetmekte
olduğunu söyleyerek sözlerine son verdi.

2012
OECD Ministerial Council Meeting
chaired by Turkish Deputy Prime Minister Ali
Babacan was held in Paris on 23-24 May 2012.
Turkey had assumed the chairmanship for the
OECD Ministerial Council meeting in 1986 for
the first time. Therefore, it is very significant
for Turkey to be selected again after 26 years
to chair the said meeting for the second time.
During the meeting, hot topics such as new
approaches on combating economic crisis,
free trade system, and employment based
growth, investment on social capital and
employment, strategy to develop working
skills, cooperation with MENA countries,
development strategy, gender equality,
education and entrepreneurship are discussed.
In his speech, Deputy Prime Minister Mr.
Babacan pointed out that Turkey, being
among the fastest growing economies in
the world, provides significant assistance to
many countries emphasizing that the need
for collective action to improve the global
partnership for development remains as a
crucial theme for all nations.
Becoming a substantial contributor of
development assistance despite being an
emerging economy, Mr. Babacan announced
that Official Development Assistance (ODA) of
Turkey posted a year-over-year rise of %38.2,
increasing to 1.3 billion dollars.
Highlighting that Turkey is aware of the regional
and global economic issues and stands ready
to share its experiences on how to deal with
crisis and post-crisis situations; Mr. Babacan
stated that Turkey will continue to promote the
human dimension of economic growth and
sustainable development.
Mr. Babacan concluded his speech by saying
that Turkey attaches paramount importance
to the harmonization of the Istanbul Program
of Action for the Least Developed Countries
with the Outcome Document of the Rio+20
Conference.

Özbekistan’da Tarımsal Kalkınma Projeleri

Kavak Yetiştiriciliği
AN EXAMPLE OF AGRICULTURAL
DEVELOPMENT PROJECTS IN UZBEKISTAN:
POPLAR TREE CULTIVATION
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülmekte
olan “Özbekistan Cumhuriyeti’nde Kavak
Yetiştiriciliğinin
Geliştirilmesi Projesi”
tüm hızıyla devam
ediyor. 2010 yılında
başlatılan
Proje
kapsamında
İzmit
Kavakçılığı Geliştirme
Enstitüsü uzmanlarından
oluşan
heyet,
Türkiye’den getirilen ve
2011’de dikimi yapılan
kavaklardan elde edilen
çeliklerden ağaçlandırma
sahası oluşturdu ve
gerekli
uygulama
eğitimleri verdi.
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Proje kapsamında, Türkiye’den getirilen
yetmiş klon ve Özbekistan menşeli iki klon
olmak üzere toplam yetmiş iki klon dikiminden
elde edilen olumlu sonuç neticesinde, dört
yıl boyunca gözlem yapılabilecek bir adet
deneme sahası kuruldu. Geniş sahada, her
klondan 24 adet çelik üretilerek, toplamda
1728 adet çelik kullanıldı. Çelikler sıralar
üzerine 90cm aralıkla dikilerek, sıralar
arasındaki mesafenin de 2.20 m olmasına
dikkat edildi.
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Özbekistan’da Kavak Yetiştiriciliğinin
Geliştirilmesi Projesi Kapsamında İlk
Ağaçlandırma Çalışması Tamamlandı
Ayrıca fidanlıkta 72 adet klonun gen bankası
olarak korunması amacıyla, bu klonlardan
oluşan 3’er adet fidan 4x4m aralıkla dikilerek
bir koleksiyon ağaçlandırması yapıldı. Dikilen
her fidan için 50cm derinliğinde çukurlar
açılmış ve hayvan gübresiyle karıştırılan
toprak kullanıldı.
Ülkede
kavak
ağaçlandırmalarında
kullanılan dikim modelinden farklı olarak
ve örnek olması amacıyla Özbekistan’da
çok yaygın olan kavak klonlarından da bir
pilot ağaçlandırma yapıldı. Söz konusu
ağaçlandırmada
Özbekistan’ın
çeşitli
bölgelerinde rastlayabileceğimiz melez
kavak (California), karakavak ve akkavak

“Project Regarding the Development of
Poplar Tree Cultivation in the Republic
of Uzbekistan”, carried out by Turkish
Cooperation
and
Coordination
Agency
(TİKA), continues at full
speed. Within the scope
of the project, which was
initiated in 2010, the
delegation comprising
of the specialists of İzmit
Poplar Tree Cultivation
Development Institute
constructed
a
forestation area from
the cuttings obtained
from the poplar trees
brought to Turkey and
planted in 2011 and
provided the required
implementation training.
Within the scope of the project, in
conclusion of the positive result obtained
from the planting of a total of 72 clones,
seventy clones brought from Turkey and
two clones of Uzbekistan origin, a test area
was constructed where observation can
be made for a duration of four years. In the
wide area, 24 cuttings were produced from
each clone and a total of 1728 cuttings
were used. Cuttings were planted on rows
in 90cm intervals and the distance between
the rows was 2.20 m.
The First Forestation Study was completed
within the Scope of the Project regarding
the Development of Poplar Tree Cultivation
in Uzbekistan Besides, for the purpose of
the preservation of 72 clones as gene bank
in the plantation, 3 saplings from each
clone were planted in 4x4m intervals and
a collection forestation was performed. For
each sapling planted, holes of 50cm depth
were drilled and animal manure mixed soil
was used. Different than the planting model
used in poplar tree forestation in the country
and to set an example, a pilot forestation
was implemented from poplar tree clones
that are very common in Uzbekistan. In the
said forestation activity, saplings of hybrid
poplar (California), black poplar, and white
poplar types, which can be encountered
in various regions of Uzbekistan, were
used. 100 saplings of each local type were
planted, and hybrid poplars were planted

türlerine ait fidanlar kullanıldı. Yerel türlerin her
birinden 100’er adet fidan dikilerek, melez kavakların
4x4m aralıklarla, karakavak ve akkavakların da 4x2m
aralıklarla dikilmesine önem verildi.

Tarım Ekipmanları Hibe Edildi

2012 Mart ayı sonunda Semerkant’ta Türk uzmanlarca
gerçekleştirilen kavak fidanları deneme sahası kurma
ve ağaçlandırma çalışmaları ardından bir ay geçmeden
Projenin uygulama bölgesi olan Camboy Devlet Orman
Çiftliği’ne teknik malzeme ve cihaz desteği yapılmıştır.
Özbekistan Tarım ve Su işleri Bakanlığı Orman Genel
Müdürlüğü’ne bağlı olan Camboy Devlet Orman
Çiftliği’nde düzenlenen törene TİKA Taşkent Ofisi,
Özbekistan Tarım ve Su İşleri Bakanlığı ve Semerkant
Valiliği temsilcilerinden yanı sıra, Vilayetteki tüm orman
çiftlikleri başkanları, çok sayıda basın mensupları ile
Camboy halkı katılmıştır.
Törende yapılan konuşmalarda, proje kapsamında
TİKA Başkanlığı’nca hibe edilen traktör, rotovatör,
diskaro, damlama-sulama sistemi, burgu, dipkazan,
budama makasları, benzinli testere ve diğer araç ve
malzemelerin, dost ve kardeş ülke olan Özbekistan’da
kavak yetiştiriciliğinin gelişmesi yönündeki çalışmalara
önemli katkı sağlayacağını belirtilmiştir.

“Yeni Tekniklerin Özbekistan’ın Diğer
Bölgelerinde Kullanılacak Olması
Umut Verici”

2015 yılına kadar devam etmesi öngörülen proje
doğrultusunda, TİKA’nın koordinasyonunda verilen
eğitim ve danışmanlık hizmetlerine devam edilecek
ve kavak ekim alanlarının genişletilmesine yönelik
çalışmalar gerçekleştirilecek.

in 4x4m intervals whereas black and white poplars
were planted in 4x2m intervals.
Agricultural Equipments Donated
Earlier than a month after the studies of sapling test
area construction and forestation realized by Turkish
experts in Samarkand at the end of March 2012,
technical material and device support was supplied
to Camboy State Forest Farm, which is the project’s
range of application.
The representatives of TİKA Tashkent Office, Ministry
of Agriculture and Waterworks of Uzbekistan,
and Samarkand Governorship were present at
the ceremony held at Camboy State Forest Farm
subordinate to the General Directorate of Forestry
of the Ministry of Agriculture and Waterworks of
Uzbekistan, along with the chairmen of all forest farms
in the province, numerous media members, and the
people of Camboy.
In the speeches delivered during the ceremony, it has
been stated that tractors, rotovators, disc harrows,
drip-irrigation system, drill, subsoiler, pruning shears,
gasoline powered saw, and other tools and materials
will make notable contribution to the studies aimed at
the development of poplar tree cultivation in the fellow
and friendly country Uzbekistan.
“Future Use of New Techniques in Other Regions of
Uzbekistan is Promising”
In line with the project that is expected to be continued
until 2015, training and consultancy services provided
under the coordination of TİKA will be continued and
studies aimed at the expansion of poplar tree planting
areas will be conducted.

by Dr.Zülküf Oruç

Haber Dr. Zülküf ORUÇ’a aittir.

Sarı Saltuk’un izinde

Balkanlar
ve TİKA...

Yellow Saltuk footsteps in the Balkans and TIKA
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SARI SALTUK’UN ASIRLARI
AŞAN MANEVİ MİRASI BALKAN
COĞRAFYASINA HAYAT VERİYOR.

SPIRITUAL HERITAGE OF SARI SALTUK GOING BEYOND
THE CENTURIES REVIVES THE BALKAN GEOGRAPHY
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Neretva boylarından Adriyatik’e doğru ilerlerken
zarif bir gerdanlık gibi nehrin boynuna dolanmış
Mostar Köprüsü üzerinde soluklanın. Gün
batımında ufuk kızıla kestiği vakit gül lokumu
ve zova şerbeti eşliğinde içtiğiniz kahvenin
en azından beş asırlık bir hikayesi olduğunu
aklınıza getirin ve dibinde biriken telvenin hatrına
fincanda birikmiş kıvrımlı izlerde hayale dalın.
Karagöz Bey’in, Şeyh Babe’nin ve Yuyo’nun
şehrinden ayrılırken acele etmeyin tek tek hava
ile su ile yeşille velhasıl şehirle vedalaşın.

Navigating along Neretva through the Adriatic,
have a rest on Mostar Bridge wrapped around
the neck of the river like an elegant necklace.
Remember that the cup of coffee you had with
rose delight and zova sherbet at sunset when
the horizon turns into red has a history of at
least five centuries and daydream staring at
the traces of coffee grounds on the cup. Do
not rush leaving the city of Karagöz Bey, Sheikh
Babe and Yuyo, say goodbye to air, water, and
green one by one.

Yol ehli yolda gerek, solunuzda incecik bir
patikaya girdiğinizde Blagaj kasabasının
tabelasını gördüyseniz doğru yoldasınız
demektir. Buna Irmağının kaynağına varın.
Tekkenin nemli duvarlarında sizi bir kılıç figürü
ve Arapça harflerle kazınmış “Hu” yazısı karşılar.
Tekkede makamı olduğuna inanılan Sarı Saltuk’a
onun diliyle selam verin. Irmağın kaynağı
bilinmez bir derinlerden kaynayıp gelen duru ve
adeta buz kesmiş görüntüsünde ve güvercin
ötüşleriyle karışmış uğultusunda Balkanlardaki
7 asırlık Türk varlığını bir kez daha düşünün. Zira
sembolleriyle ve içerdiği mana ile bu düşünce
için daha uygun bir yer daha bulamazsınız.
Kılıç ve en duru selam Hu. Yani o. Benliğin
senliğin bittiği sadece azim olan, kerim olan,
adil aynı zamanda rahim olan O’nun anıldığı;
geri kalan her şeyin, gayrının dışarıda kaldığı bir
yerdir burası. Her şey sanki az sonra dürülecek
zamanın ve mekanın sınırlarında incecik bir
tül üzerinde seyretmektedir burada. Buna’nın
serin suları nasıl kurak Hersek toprağına can
veriyorsa, Sarı Saltuk’un asırları aşan manevi
mirası da bütün bir Balkan coğrafyasına hayat
vermektedir.

The traveller shall set off, then you enter a
narrow path on your left, if you saw Blagaj town
signboard, you are on the right way. Arrive at the
resource of Buna River. Several sword figures
and the “Hu” script carved on the humid walls
of the lodge welcome you. Salute Sarı Saltuk,
who is believed to have a chair at the lodge,
in his own language. Consider 7 centuries of
Turkish existence in the Balkans once more
before the clear and almost frozen view of the
river coming from a depth, the resource of
which is unknown, listening to the humming of
the pigeons. Because you would not ever find
a place that is more suitable for this thought
regarding the symbols and the meaning it
contains. Sword and the clearest salute Hu.
Meaning him. This is a place where He, who is
just determination, gracious, just, and merciful,
is remembered; and the rest, all other things are
excluded. Here, everything is almost coursing
on a thin veil at the limits of space and time
to be rubbed out soon. As the cool water of
Buna vitalizes the arid soil of Herzegovina, the
spiritual heritage of Sarı Saltuk expanding over
the centuries vitalizes the entire geography of
the Balkans.

Balkanlar’da Türk olmak işte bu mirasın bu kutlu
soluğun mahremine aşina olmak, hangi renk ve
dokuda olursa olsun bu ruhu bedeninde taşımak
demektir. Bütün Balkan dillerini aşan birleştiren
bir aşk dilidir Balkanlarda Türkçe. Gramerin,
lügatların tükendiği bir yerde samimiyetin, kadim
olanın, asılların dilidir. Bir Rum Abdalı olan Sarı
Saltuk’un Balkanlar’da bir kaç makamı vardır.
Tıpkı Yunus’un 12 makamı gibi. Kuru dava ve
menfaat peşinde olmadan aşkın dili ile söyleyen
canlı ve dölleyen kelimelerle konuşan Anadolu
erenleri, Anadolu’nun mayasını rum ellerine
taşımış Balkanları da aynı ruhla mayalamıştır.

Being a Turk in the Balkans means being
familiar with the secret of this heritage, this
blessed breath, and carrying this soul within
your body regardless of color or texture. In
the Balkans, Turkish is a language of love that
overcomes and unifies all Balkan languages. It
is the language of sincerity, the ancient and real
where grammar and dictionary have vanished.
Sarı Saltuk, who is a Greek Wandering Dervish,
has several chairs in the Balkans.
Just like the 12 chairs of Yunus. Anatolian
saints speaking spirited and procreating words
in the language of love without running after
mere claim and benefit, carried the yeast of
Anatolia to Greek geography and fermented
the Balkans with the same spirit.

TİKA DÜNYASI
TİKA`S WORLD

32

Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Sancak,
Bosna ve Hersek boydan boya aşılmış ve
Balkan şehirlerine birer birer aynı medeniyetin tohumları ekilmiştir. Asırlarca camiler, mescitler, hanlar, hamamlar, tekkeler,
köprüler, çeşmeler kurmuş ve insana,
hayvana ve nebatata velhasıl bütün varlığa
hizmet etmiş, aziz bilmiş bir medeniyetin
izleriyle örülmüş Balkan coğrafyası.

Kosovo, Macedonia, Albania, Sancak,
Bosnia, and Herzegovina have been gone
beyond from end to end and the seeds of
the same civilization have been planted in
Balkan cities. Balkan geography, built with
the traces of a saint, knowing civilization
served to the entire human, animal, plant
realm and thus all beings with the mosques,
prayer rooms, hostels, baths, lodges,
bridges, fountains constructed.

Devran dönmüş, sular çekilmiş, zaman öz
evlatlarını boğmuş ve
araya yollar girmiş mesafeler uzamış fakat
bu birliktelik, Anadolu
coğrafyasını
Balkanlara bağlayan bu ruh
asla yitip gitmemiş bir
asır sonra kendini yeni
bir elbise ile yeniden
varetmiştir. Bu gün
adını Türkçe’den alan
Balkan
coğrafyasının
her bir yanında büyük
yangınlardan,
felaketlerden, savaşlardan
ve katliamlardan arta kalan izler artık sürülmektedir. Nerede bu ruha ait bir taş, motif varsa
yenilenmektedir. Bu gün TİKA Başkanlığı
eliyle Ayvazdede’nin, Sarı Saltuk’un mirası
kaldığı yerden devralınmış, Balkanlar’a bu
hüzün coğrafyasına tekrar can ve hayat
vermek için çalışılmaktadır.

Time has passed, water
has ebbed, time has
drowned its birth children
and roads have been
built between them, they
have become distant but
this association, this spirit
connecting
Anatolian
geography with the
Balkans
has
never
vanished and recreated
itself after a century with
a new outlook. Across
the Balkan geography,
which is named after
Turkish language today,
the traces remaining
from
great
fires,
disasters, wars, and
massacres are followed.
Each stone, pattern of this spirit is being
renewed wherever present. Today, the
heritage of Ayvazdede, Sarı Saltuk has been
taken over via TİKA Directorate and there is
an endeavor to regenerate this geography
of sorrow.

Bosna ve Hersek’te Konjic Köprüsü, Kalavun Yusuf Paşa Camiisi, Sokullu Mehmet
Paşa Camii artık öz evlatlarının elinde
yenilenmiş ve yenilenmektedir. Onlarca
okul, hastane tadilat ve donanım projeleri
ile yüzyılın en mazlum halkının yaraları
sarılmaktadır.
100 Mektep donanımı ve Vezirler şehri
Travnik’teki Medrese tadilatı projeleriyle
Boşnak halkının milli kimliğinin kurucu
sütunları tahkim edilmekte, Srebrenica Katliamı anısına Saraybosna’da bir
anma galerisi kurularak yılın 365 günü
Srebrenica’nın anılması ve toplumsal
hafızada yer etmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Aynı zamanda Zeljeznopolje’de
yürütülen arıcılık projesi ile savaşın tahribatı
ile yoksullaşmış köylülerin ve gazilerin
hayatlarında yeni bir sayfa açılmaktadır.

Konjic Bridge, Kalavun Yusuf Pasha
Mosque, Sokullu Mehmet Pasha Mosque
in Bosnia and Herzegovina have been
and being renovated in the hands of their
birth children. With modification and facility
projects regarding tens of schools and
hospitals, wounds of the most oppressed
people of the century are being healed.
With the projects of 100 Schools facility and
Madrasa modification in Travnik, the city
of Viziers, founder columns of the national
identity of the people of Bosnia are being
fortified, and works are carried out for the
commemoration of Srebrenica for 365
days of the year and never to be forgotten
by constructing a commemoration
gallery in Sarajevo. At the same time,
with the beekeeping project carried out in
Zeljeznopolje, a new page is opened in the
lives of the villagers and veterans who have
become poorer with the damage caused by
the war.

TİKA’nın Balkan coğrafyasının her yerinde, merkez ve
çevre ayırtmeksizin en ücra köylerden şehir merkezlerine kadar hizmet şuuru ve edebiyle yürüttüğü projeler
Makedonya’da da dikkat çekmektedir. Bir Osmanlı-Türk
şehri olan Üsküp artık yetim değildir. Onlarca okul tadilatı
ve donanımı projesinin yanısıra Makedonya’da Mustafa
Paşa Camii’nin ardından köklerini ta Azerbaycan’dan
alan bir gönül evi Ohri Halveti Tekkesi ve Zeynel Abidin
Paşa Camisi onarım çalışmaları sürdürülmektedir.
Kosova’da Şehit Sultan Murat Han’ın türbesinin
onarımı, Balkanlar’da Üsküp ve Saraybosna ile birlikte Osmanlı- Türk Kültürünün mührü olan şirin şehir
Prizren’deki Sinan Paşa Camii tamiratıyla TİKA Kosova
halkının gönlüne giden yolu kapanmayacak bir biçimde
açmıştır. Aynı zamanda Arnavutluk’ta bir yangının küllerinden kurtarılan Osmanlı dönemi camilerinin onarımı
için çalışmalar sürdürülmektedir.
Eğer yolunuz Tuzi’ye düşerse Fatih’in şehitlerinin medfun olduğu o cennet bahçesini mutlaka ziyaret edin. Bir
ikindi sonrası ötelerden gelen tatlı ve serin bir rüzgarın
sesine kulak kesilirseniz beş asırlık bir ayini işitebilirsiniz.
Serin selvilerin gölgesinde TİKA’nın Balkanlar’daki en
güzel hizmetlerinden biri olan Nizam Cami’nin ahşap
işlemelerini seyredin. Ruh değişmedikçe asırlar sonra da
aynı güzellikte eserleri ortaya koymanın ne kadar mümkün olduğunu görün.
Bu gün Balkanların kaderi tekrar Anadolu’nun kaderiyle
irtibatlı hale gelmiştir. Anadolu üzerindeki ataleti silkeleyip, kendi kültür kökleriyle sahici ve kompleksiz bir ilişkiye
geçtiği ölçüde Balkanlar’la olan kardeşliğini her geçen
gün daha iyi hatırlamaktadır. Resmi ve sivil kuruluşları
ile ülkemiz Balkan coğrafyasında tarihinin ve medeniyetinin izlerini sürdükçe ve yeniden keşfettikçe hem
kendine dair iç bakışı berraklaşmakta hem de kan ve
hüzün coğrafyası olan Balkanlar’ın acılı talihini refah ve
barışın yaşandığı topraklara dönüştürmesinde en aktif
özne olabilmenin imkanını idrak etmektedir.

The projects carried out by TİKA across the Balkan
geography, regardless of being central or the environment,
from the remotest villages to city centers, with service
consciousness and propriety are also attracting attention
in Macedonia. Skopje, which is an Ottoman-Turkish city,
is no more an orphan. Besides tens of school modification
and facility project, following Mustafa Pasha Mosque, the
repair works of Ohri Halveti Lodge, which is a spiritual
home that has its roots in Azerbaijan, and Zeynel Abidin
Pasha Mosque are continued.
Repair of Martyr Sultan Murat Khan mausoleum in
Kosovo, and that of Sinan Pasha Mosque in Prizren, the
lovely city which is the seal of Ottoman-Turkish Culture
along with Skopje and Sarajevo in the Balkans, the way
leading to the hearts of the people of Kosovo has been
opened by TİKA in a way that it will never be closed. Also
works regarding the repair of Ottoman period mosques
saved from the ashes of a fire in Albania. If you happen to
be in Tuzi, you should definitely visit the garden of heaven
where the martyrs of Fatih are buried. If you listen to the
sound of a sweet and cool breeze coming from far in the
afternoon, you can hear a five century old rite. Under the
shadow of cool cypress, watch the wooden ornaments
of Nizam Mosque, which is one of the most beautiful
services of TİKA in the Balkans. See how it is possible to
present art works of same beauty after centuries as long
as the spirit is the same.
Today, the faith of the Balkans has become connected
with that of Anatolia. To the extent Anatolia is removed
of its lethargy and establishes a real and uncomplicated
relation with its own cultural roots, it remembers its
brotherhood with the Balkans better every day. As our
country follows the traces of its history and civilization
and rediscovers those in the Balkan geography with
its official and civil organizations, both its self aspect
becomes more clear and realizes the possibility to be the
most active subject in the transformation of the bad luck
of the Balkans, the geography of blood and sorrow, into
a territory where welfare and peace is experienced.

Ayın Ülkesi

Gürcistan
Georgia land of the month.
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Gürcistan’ı Türkiye için özel kılan belki de en önemli
neden en sorunsuz ilişkilerimiz olan komşumuz olması.

Maybe the most important reason that renders Georgia special for the
Turks is the fact that she is a neighbouring country of ours with whom
we have the less problematic relations.

Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle, 19 Nisan
1991’de bağımsızlığını ilan edip özgürlüğüne
kavuşan Gürcistan Cumhuriyeti, 1918–21
arasındaki üç yıllık bağımsızlık dönemini
saymazsak, yaklaşık 200 yıl sonra gelen
ilk bağımsız Gürcü devleti oldu. Fakat
bağımsızlığa kavuşmanın getirdiği heyecan ve
mutluluk kısa sürede ülkenin içine sürüklendiği
iç savaş ortamının gölgesinde kaldı. Zviad
Gamsakhurdiya döneminde iktidarın estirdiği
koyu milliyetçilik rüzgârının onlarca etnik gruba
ev sahipliği yapan bir ülkede sorunlara yol
açacağı aşikârdı. Bombanın pimi çekilmişti ve
beklenenin olması fazla uzun zaman almadı.
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İktidar sekizinci ayını doldurmadan bir ihtilal
ile devrildi ama bu sorunların bittiği anlamına
gelmiyordu; devrik lider Gamsakhurdiya ve
yeni lider Şevardnadze’nin yandaşları, fiili olarak
Gürcistan’ın kontrolünde olmayan otonom
bölgeler Abhazya, Güney Osetya orduları, Rus
ordusu ve çeşitli güç sahibi yerel paramiliter
güçler arasındaki mücadele 1995’e kadar süren
acılarla dolu iç savaşı doğurdu. Bu süreçte
otonom bölgelerde yaşayan yüz binlerce
Gürcü toprağından vatanından olurken, Gürcü
tarafında yaşayan Oset, Rum, Abhaz ve Azeri
azınlıklarından yüz binler de ülkeyi terk etmek
zorunda kaldı.
Şevardnadze
yönetimindeki
Gürcistan’a
merkezi otoriteyi tanımayan iç savaştan kalma
yerel paramiliter güçlerin estirdiği terör, otonom
bölgeler ve Rusya ile devam eden gerginlik ve
irili ufaklı çatışmalar, sürgünler, göçler, yüksek
suç oranı, işsizlik, yoksulluk, devletin ülke
çapında zaruri hizmetleri sağlamaktan mahrum
olması, rüşvet düzeni ve istikrarsızlık damgasını
vurdu.
2003 yılında Mihail Saakaşvili önderlindeki Gül
Devrimi ile Şevardnadze iktidarının sonunu
gören Gürcistan bu tarihten itibaren yüzünü
batıya döndü. Yeni liderin Avrupa Birliği ve

The Republic of Georgia, which declared it`s
independence on April 19, 1991 with the
collapse of the Soviet Union, was the first
independent Georgian state after nearly 200
years, except the three years of independence
period between 1918-21. However, the
excitement and happiness brought along
by the independence was soon shadowed
by the civil war. It was obvious that the harsh
nationalist policy followed by the government
in Zviad Gamsakhurdiya period would lead to
problems in a country that is home for tens of
ethnic groups. Pin of the bomb was pulled and
it did not take much time for what was expected
to occur. The government was overthrown by
a revolution before it turned its eighth month
but this did not mean that the problems were
over; the struggle between the supporters of the
overthrown leader Gamsakhurdiya and the new
leader Şevardnadze, armies of the autonomous
regions Abkhazia and South Ossetia that are
not actually under the control of Georgia, the
Russian army, and local paramilitary powers
with various forces gave rise to the painful civil
war, which continued until 1995. During this
period, hundred thousands of Georgian living in
autonomous regions were deterritorialized, and
other hundred thousand among Osset, Greek,
Abhaz, and Azeri people living on the Georgian
side had to leave the country.
Terror caused by the local paramilitary powers
remaining from the civil war that repudiate
the central authority, autonomous regions,
the tension with Russia and large and small
scaled conflicts, banishments, immigrations,
high crime rate, unemployment, poverty,
disability of the state to provide indispensable
services across the country, bribe organization,
and instability labelled Georgia governed by
Şevardnatze. Georgia, which saw the collapse
of Şevardnadze government by the Rose
Revolution under the leadership of Mihail
Saakaşvili in 2003, turned its face to the west
as of this date. Within the framework of the

NATO üyeliği vizyonu çerçevesinde ekonomik ve sosyal
alanda birçok reform yapıldı. Liberal bir dünya görüşü ile
devletin küçülüp şeffaflaşmasını, hür teşebbüsün önünün
açılmasını savunan Saakaşvili yönetimi batılı yönetimlerin
de desteğiyle kısa sürede Gürcistan’ı Kafkasya’nın en
hızlı büyüyen ekonomisi haline getirdi. Katı bir disiplinle
uygulanan reformlar sayesinde sosyal hayatta görece
düzen ve istikrar sağlandı, rüşvet minimum düzeye
indirildi, kamu hizmetlerinde kolaylık ve hızlılık ilkesi hedef
alındı ve büyük oranda başarıldı.
2008 yılına kadar son derece başarılı bir grafik çizen
Gürcistan ekonomisi bu yılın Ağustos ayında Rusya
Federasyonu ile girilen ve faturası ağır olan Güney Osetya
Savaşı ile büyük yara aldı. Yaralanan yalnızca ekonomi
değildi, daha önceden de fiili olarak Gürcistan’ın kontrolü
dışında olan Güney Osetya ve Abhazya’nın geri alınması bir
kat daha zorlaştı, iki bölge Rusya Federasyonu tarafından
birer bağımsız devlet olarak tanındı, bunun yanında bu
bölgelerde yaşayan etnik Gürcülerin sürülmesi ciddi bir
göçmen sorununa yol açtı. Savaştan sonra küçük çaplı
politik ve ekonomik sallantılar yaşayan ülke kısa süre sonra
toparlanma eğilimleri göstermeye başladı, ekonomi iki yıllık
daralmanın ardından 2011 yılında tekrar büyümeye başladı.
Bugün Gürcistan, Kafkasya ülkeleri arasında en demokratik,
güvenlikli, kamu hizmetlerinin ücretsiz ve hızlı bir şekilde
sağlandığı, bürokrasisini büyük oranda azaltmış, yerli ve
yabancı girişimcilerin kolaylıkla iş kurabildiği, sosyal hayatta
beli bir istikrarın sağlandığı bir ülke konumunda. Batılı
ülkelerden gelen büyük çaplı dış yardım ve yatırım altyapı
hizmetleri ve turizm kapasitesinin arttırılmasına, Gürcistan’ın
daha yaşanılır bir ülke hale getirilmesine harcanıyor. Başkent
Tiflis’in batı başkentlerini andıran uzun caddelerinde yenileme
ve yeniden inşa çalışmaları son sürat devam ediyor. Ülkenin
doğusundaki Siğnagi adlı küçük kent tamamıyla restore
edilip bir turizm merkezi haline getirilmiş durumda; şimdilerde
aynı türde hummalı bir çalışma Türkiye sınırındaki Akhaltskhe
(Ahıska) bölgesinin merkezi olan tarihi kent için sürdürülüyor.
Toleransın Sembolü adıyla hizmete girmesi beklenen
şehirde Ortodoks Kiliseleri ve bir Osmanlı yapısı olan tarihi
Ahmediye Medresesi ve Camisi yan yana bulunuyor.

NATO and the European Union membership vision of the
new leader, many reforms were made in economic and
social areas. Saakaşvili government, which defended the
downsizing and transparency of the state and that every
enterprise shall be led up with a liberal world view, made
Georgia one of the fastest growing economies of Caucasia
in a short time with the support of western governments.
Thanks to the reforms implemented with a strict discipline,
respective order and stability was provided in social life and
bribery was reduced to a minimum, ease and fastness
were aimed at in public service and achieved to a great
extent.
Georgian economy, which had followed an extremely
successful trend until 2008, has been seriously damaged
with the war of South Ossetia fought with the Russian
Federation in August and which caused a heavy loss. It
was not just the economy that was damaged, but also
taking South Ossetia and Abkhazia back got harder, those
two regions were recognized as independent countries by
the Russian Federation, and in addition to this, banishment
of the Georgian ethnic people caused a serious immigrant
problem. The country that faced small scale political and
economic dissolutions after the war, and started growing
again in 2011 after two years of recession.
Today, as a democratic country where public services are
provided free of charge and fast, Georgia has reduced
bureaucracy to a great extent, and local and foreign
investors can easily establish business, and social stability
has been provided. Great scale of foreign aid received
from western countries is spent for increasing investment
infrastructure services and tourism capacity, and for
making Georgia a more habitable country. Renovation
and reconstruction works are continued in full speed on
the long roads of the capital Tbilisi, reminding of western
capitals. Small town called Siğnagi in the eastern part of
the country has completely been restored and transformed
into a tourism centre; nowadays a similar kind of work is
being carried out for the historical city which is the centre
of Akhaltskhe (Ahıska) region located on Turkey border. In
the city, which is expected to be put in service under the
name of The Symbol of Tolerance, Orthodox Churches
and Ottoman structure historical Ahmediye Madrasa and
Mosque are located adjacently.
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Aslında Gürcistan’ın genelinde bu tolerans
havası hâkim, değişik etnik kökenlerden
insanlar aynı ülke toprakları üzerinde, yer yer
aynı şehirlerde, aynı köylerde ve mahallelerde
yaşıyorlar. Azınlıkların kendi dillerini öğrenme ve
kendi dillerinde, kendi okullarında eğitim görme,
kendi dinlerini özgürce yaşama ve tanıtma,
kendi milli bayramlarını özgürce kutlama gibi
hakları kanunlarla güvence altına alınmış. 21
Mart 2011’de Azerbaycan Türkleri’nin yoğun
olarak yaşadığı Marneuli Rayonu’nda (ilçe)
coşkuyla kutlanan Nevruz Bayramı ve o alanda
bir arada dalgalanan Gürcistan, Azerbaycan
ve Türkiye bayrakları bu birlikte, barış içinde
yaşama azmi ve hoşgörünün belki de en
önemli göstergesiydi. Tiflis’in tarihi kısmını
oluşturan Eski Tiflis’te çok küçük bir alanın
içinde yan yana yer alan Ortodoks Kilisesi,
Sinagog ve Cami yeryüzünde ender rastlanan
manzaralardan.
Gürcistan’ı Türkiye için, Türkler için özel
kılan belki de en önemli neden en sorunsuz
ilişkilerimiz olan komşumuz olması. Siyasal,
ekonomik, sosyal, kültürel hemen her alanda
ilişkiler çift taraflı işbirliği ve iyi niyet ile şekilleniyor.
İki ülke vatandaşlarının sınırdan vizesiz geçiş
hakkı bulunuyor, bunun yanında sınırı geçmek
için pasaporta ihtiyaç yok, vatandaşlar nüfus
cüzdanları ile aynı ülke içinde bir şehirden
başka bir şehre gider gibi seyahat edebiliyorlar.
Ekonomik anlamda işbirliği Gürcistan’da
faaliyet gösteren çok sayıda Türk girişimci ve
Türkiye’de çalışan yüz bin civarında Gürcü
vatandaşının varlığı ile çok üst düzeylere
taşınmış durumda.

Actually, this ambiance of tolerance is dominant
across Georgia in general; people from different
ethnic origins are living on the same territory,
in the same cities, villages, and districts.
Rights of the minorities such as learning their
own languages, receiving education in their
own languages and schools, practicing and
introducing their own religions, and celebrating
their own national festivals have been secured
by laws. On March 21, 2011, Nawruz Festival
was celebrated with enthusiasm in Marneuli
Rayonu (county), where mostly Azeri Turks live,
and the flags of Georgia, Azerbaijan, and Turkey
waving together in that area, This was the
most important sign of this determination and
tolerance for living together and peacefully. The
Orthodox Church, Synagogue, and Mosque
located adjacently within a very small area in
Old Tbilisi that comprises the historical part of
Tbilisi provide an unusual landscape..
The most important reason that renders
Georgia special for the Turks maybe lie in the
fact, that she is a neighbouring country of
ours with whom we have friendly relations.
Relations in almost all fields including political,
economic, social, and culture, are shaped
in mutual cooperation and good will. Both
country’s citizens have the right to cross the
border without visa requirement, besides you
do not need passport to cross the border, the
citizens can travel with their identity cards as
if they are travelling from one city to another
within the same country. Cooperation in terms
of economy has been carried to very high levels
thanks to many Turkish entrepreneurs carrying
out activities in Georgia and around a hundred
thousand of Georgian citizens working in
Turkey.

TİKA bu işbirliğine olabildiğince destek vermek, Türkiye’yi
Gürcistan halkına tanıtmak ve Gürcistan’ın ekonomik ve
sosyal gelişimine katkıda bulunmak adına Tiflis Program
Koordinasyon Ofisi’nin kurulduğu 1994 yılından bugüne
birçok projeye imza attı. Bunlardan, 2008 Savaşı sonrası
Güney Osetya’dan ayrılmak zorunda bırakılan göçmenler
için Gori Şehri’nde inşa edilen 100 adet konut, Acara
Özerk Cumhuriyeti kırsalında tadilatı yapılıp, modern tıbbi
cihazlarla donatılan üç poliklinik, başkent Tiflis’te onarılıp
tefrişatı yapılarak hizmete sunulan Kanserle Mücadele
Merkezi gibi projeler en önde gelenleridir. Bunun yanında
temiz içme suyundan mahrum köylere artezyen kuyuları
vasıtasıyla içilebilir su sağlanması, tarım arazilerinin
verimini arttıracak sulama kanalları, tadilatı yapılarak
modern eğitim kurumlarına dönüştürülen köy okulları ve
çeşitli destekler verilen eğitim, işbirliği ve kültür etkinlikleri
de TİKA’nın Gürcistan’ın gelişimi adına ortaya koyduğu
projeler arasındadır.
Bugün, Gürcistan’da yaşayan yüz binlerce Türk ve
Müslüman’a karşılık Türkiye’de yaşayan ve yine sayıları
yüz binlerle ifade edilen Gürcü kökenli vatandaşımız
bulunuyor. Yüzyıllar boyu iç içe, yan yana yaşamanın da
etkisiyle Türk ve Gürcü kültürleri birbirne oldukça benzerlik
gösteren, yakın kültürlerdir. Aynı Türkler gibi Gürcüler de
ailelerine, dostluklarına sıkı sıkıya bağlı, misafirperver,
kolektif toplum anlayışına sahip bireysellikten uzak
insanlardır. Bu sayede bir Türk batı dünyasında hissettiği
yabancılık duygusunu Gürcistan’da hissetmez. Şimdi,
bu kültür ortaklığına, iki ülke yönetimlerinin karşılıklı iyi
niyet ve samimi ilişkiler çerçevesinde ortaya koyduğu
işbirliğinin de eklenmesi ile Gürcistan ve Türkiye Ortadoğu
ve Kafkaslarda benzerine zor rastlanan bir dostluğun
temellerini atıyorlar. Böylece yüzyıllar boyu yan yana
yaşayan, tamamen farklı etnik kökenlerden gelen, farklı
dinlere inanan, buna rağmen bir kez bile direkt olarak
karşı karşıya gelmeyen, savaşmayan bu iki halk diğer
dünya halklarına dostluğun, kardeşliğin, hoşgörünün en
güzel örneğini veriyor.

TİKA has realized many projects since 1994, when Tbilisi
Program Coordination Office was established in order to
support this cooperation as much as possible, introduce
Turkey to the people of Georgia, and contribute to the
economic and social development of Georgia. Among
them, projects such as the 100 residences constructed in
the city of Gori for the immigrants who were made to leave
South Ossetia, three polyclinics, the modification of which
was performed in the rural area of Ajaria Autonomous
republic and which was equipped with modern medical
devices, and Cancer Treatment Centre modified in the
capital Tbilisi, then furnished and put into service are the
leading ones. Besides, providing of potable water to the
villages that are deprived of clean potable water via artesian
wells, irrigation canals that will increase the efficiency
of agricultural fields, village schools transformed into
modern educational institutions and various education,
cooperation, and cultural activities that are provided with
various support are also among the projects completed,
by TİKA for the development of Georgia.
Today, we have hundred thousands of citizens of Georgian
origin as well as hundred thousands of Turks and Muslims
living in Georgia. With the impact of having lived together,
in touch for centuries, Turkish and Georgian cultures are
similar and close cultures. As the Turks, Georgian people
are also closely tied to their families and friendships,
hospitable, and far from the individuality, embracing an
understanding of collective society. Thanks to this fact,
a Turk would never feel alienated in Georgia in contrast
to what he feels in the western world. Now, with the
addition of the cooperation presented by both country
governments within the framework of mutual good will
and sincere relations to this cultural partnership, Georgia
and Turkey are laying the foundations of a friendship
that is hard to observe in the Middle East and Caucasia.
Thus, these two communities that have lived together
for centuries, come from entirely different ethnic origins,
believe in different religions, not having confronted, fought
each other despite this fact for even once provide the best
example of friendship, fellowship, and tolerance.

TİKA`DAN
TUNUS EĞİTİMİNE
DESTEK.
Support for Tunisia Education from TIKA.
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı faaliyet alanlarına bir
başka ülke daha kattı. Bir süredir
Tunus’ta Program Koordinasyon Ofisi
çalışmalarını sürdüren TİKA bu ülkede
ilk projesini gerçekleştirdi. Eğitimli insan
sayısının yüksek olduğu ve insanların
kaderlerini
değiştirmeye
eğitimle
çalıştığı Tunus’ta TİKA ülkenin geleceği
olan gençlere yönelik bu ilk projesini
Tunus’un en eski eğitim kurumlarından
biri ve ilk lisesi olan SADIKİ Kolejinde
gerçekleştirdi.

Presidency of Turkish International Cooperation
and Coordination Agency added another
country to its field of activity. TİKA, which has
been conducting its Program Coordination
Office works in Tunisia for a while, realized
its first project in this country. TİKA realized
this project that is aimed at the youth, the
future of the country, in Tunisia, where the
number of educated people is high and
people try to change their destinies by
education, in one of the oldest educational
institutes and the first high school of Tunisia,
SADIKİ College.

Bilgisayar laboratuarı kurulan Sadıki
lisesi 1875 yılında Tunuslu namıyla maruf
Hayrettin Paşa tarafından kurulmuştur. Lise
1881 yılında başlayan Fransız işgallerine
karşı milli direnişin de sembolü ve membaı
olmuştur. Modern Tunus’un kurucusu ve ilk
Cumhurbaşkanı Habib Burgiba ve günümüz
politikacılarının birçoğunun mezun olduğu
Sadiki koleji ülkenin siyasi ve entelektüel
hayatına yön vermeye devam etmektedir.

Sadıki High School, where a computer laboratory
has been established, was founded by Hayrettin
Pasha, as known as the Tunisian, in 1875. The
High School has become a symbol and center of
national resistance against the French occupancy
started in 1881. Sadıki College, where Habib
Burgiba, the founder and the first President of
modern Tunisia, and many politicians of today
graduated from, continues shaping the political
and intellectual life of the country.

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL’ün
de katılımlarıyla gerçekleşen açılış törene
Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir ATALAY,
Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ile
Tunus Milli Eğitim Bakanı, Tunus Ankara
Büyükelçisi ve çok sayıda üst düzey yetkili
katılmışlardır.

Deputy Prime Minister Mr. Beşir ATALAY, Minister
of Development Mr. Cevdet YILMAZ, Minister of
National Education of Tunisia, Ambassador of
Tunisia to Ankara, and many executives were
present at the opening ceremony, which was
held by the attendance of our President Mr.
Abdullah GÜL.

Kurulan Bilgisayar laboratuarıyla 1710
öğrenci ve 120 öğretmenden oluşan Sadıki
Lisesi’nin modern dünyayla internet yoluyla
irtibata geçmesi, bilimsel verilere kısa sürede
ulaşması ve öğrencilere araştırma yapmaları
imkânı ile bilgisayar derslerinin modern
cihazlarla gerçekleştirmeleri sağlanmış
oldu.
Okul
müdürü
gerçekleştirilen
bu proje ile bu alandaki ihtiyaçlarının
tamamen çözüldüğünü belirterek, TİKA’ ya
minnettarlığını ifade etti.

With the computer laboratory established,
Sadıki High School, comprising of 1710
students and 120 teachers, was enabled to
connect the modern world via the internet,
access scientific data in a short time, and with
the opportunity of doing research provided to
the students, they were enabled to have their
classes with modern devices. The principle of
the school stated that all of their needs in this
field have been met with this project realized,
and expressed gratitude for TİKA.

21. Yüzyılda Kadının
Rolü Konferansı
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3-4 Ekim 2011 tarihlerinde Azerbaycan
Parlamentosu’nun himayesinde, TİKA,
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter
Asamblesi (TÜRKPA), Diyalog Avrasya
Azerbaycan Temsilciliği ve Lider
Kadınlar İçtimai Birliği organizasyonuyla,
Azerbaycan
Cumhuriyeti
Aile,
Kadın ve Çocuk Problemleri Devlet
Komitesi’nin de katılımıyla, Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve
Türkmenistan’ın bağımsızlıklarını ilan
etmelerinin 20. yıl dönümüne hasredilmiş
“21. Yüzyılda Kadının Rolü Konferansı”
düzenlendi.
Bakü’deki
Konferans’a
Türkiye,
Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan,
Özbekistan ve Kırgızistan’dan kadın
milletvekilleri ve akademisyenlerden
oluşan 30 kişilik heyet ile Azerbaycan’da
mukim Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Büyükelçileri ve 150 civarında üst
düzey siyasetçi, bürokrat ve sivil toplum
kuruluşları temsilcileri katıldı.
Program kapsamında heyet, Fahri
Hıyaban’da bulunan Azerbaycan eski
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in anıt
mezarı ile Şehitler Hıyabanı’nda yer alan
Türk ve Azeri şehitliğini ziyaret etti.

Conference on the Role of
Women in the 21st Century

“Conference on the Role of Women in the 21st
Century” was held on October 3-4th, 2011
that was devoted to 20th anniversary of the
declaration of independence by Azerbaijan,
Kazakhstan,
Kyrgyzstan,
Uzbekistan
and Turkmenistan under the auspices of
National Assembly of Azerbaijan and with
the organization of Turkish Cooperation and
Development Agency (TİKA), Parliamentary
Assembly of Turkish Speaking Countries
(TÜRKPA), Azerbaijan Representation of
Dialogue Eurasia and Leader Women’s
Social Union and with the participation of
the State Committee for Family, Women and
Children Affairs of the Republic of Azerbaijan.
A team of 30 people, composed of female
MPs and academicians from Turkey,
Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan,
Uzbekistan and Kyrgyzstan as well as
ambassadors from Turkey, Kazakhstan,
Kyrgyzstan and Turkish Republic of Northern
Cyprus residing in Azerbaijan and around
150 senior politicians, bureaucrats and
representatives of NGOs participated in the
Conference held in Baku.
The team paid a visit to the mausoleum of
Haydar Aliyev, former President of Azerbaijan,
located in Fahri Xiyabanı (Fahri Memorial
Cemetary) and Turkish and Azerbaijani
Martyr’s Lane in Şehidler Xiyabanı (Marty’s
Memorial Cemetary).

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi hizmet binasında
düzenlenen Konferans’ın açılışında konuşan Azerbaycan
Cumhuriyeti Milli Meclis Başkan Yardımcısı Sn. Bahar
MURADOVA, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
Türkmenistan
ve
Özbekistan
Cumhuriyetleri’nin
bağımsızlıklarını kazanmalarının 20. yılı etkinlikleri
kapsamında kadının durumunu net olarak görme ve
bu konuda atılması gereken adımları belirlemeye katkı
sağlayacağına inandığını ifade ettiği bu ve benzeri
faaliyetlerin, sürekliliğine ve sonuçta somut uygulanabilir
projelere dönüşmesine vesile olmaları temennisinde
bulundu.
Konferans’a katılan T.C. Aile ve Sosyal İşler Bakanı Sn.
Fatma ŞAHİN yapmış olduğu konuşmada, kadının
toplumda önemli bir yere sahip olması gerektiğini, bunun için
de kişilerin, toplumların, devletlerin kadının parlamentolarda
daha yüksek oranlarda

temsil
edilmeleri
için gerekli adımları atmaları gerektiğine dikkat çekerek,
Türkiye’nin bu konuda ciddi adımlar attığına vurgu
yaptı. Konferans oturumlarında; “Temel İnsan Hakları
Çerçevesinde Kadın Hukuku”, “Yeni Dünya Düzeninde
Kadın Siyasetçilerin Rolü”, “Uluslararası Organizasyonlarda
Kadın Teşkilatlarının Katılımının Zorunluluğu” gibi konu
başlıkları ele alındı.
Konferans etkinlikleri çerçevesinde, katılımcılar onuruna
akşam yemeği veren T.C. Bakü Büyükelçisi Sn. Hulusi
KILIÇ, konunun önemine vurgu yaparak, çok geniş katılımlı
ve yüksek düzeyde böyle bir programın Bakü’de ilk defa
yapıldığını ve bu günün tarihi bir gün olduğunu belirtmiştir.

Speaking at the inauguration of the Conference held in
the Parliamentary Hall of the Republic of Azerbaijan, Ms.
Bahar MURADOVA, Vice President of National Assembly of
the Republic of Azerbaijan, says that she believes that the
conference will contribute to clearly understanding the status
of women and determining the necessary steps that should
be taken in the scope of events for the 20th anniversary of
the declaration of independence by Azerbaijan, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Turkmenistan and Uzbekistan and wishes that
this event and similar events would become sustainable and
would finally pave the way for concrete applicable projects.
Speaking at the conference, Ms. Fatma Şahin, Minister for
Family and Social Affairs of the Republic of Turkey, remarks that
women should have an important status in the society and
individuals, societies and states should take the necessary
steps for enabling women to be represented in the national
assembly with higher rates and emphasizes that Turkey has
made considerable steps in this respect. Some titles
of the conference sessions were “Women’s Law in the
framework of Fundamental Human Rights”, “the Role
of Female Politicians in the New World Order” and
“Challenge for Women’s Organizations to Participate in
International Organizations”.

Hosting a dinner for participants in the framework of
conference events, Mr. Hulusi KILIÇ, Ambassador of the
Republic of Turkey in Baku, highlights the importance of
this issue and states that such a senior program with broad
participation was held for the first time in Baku.

Konferans sonucunda katılımcılar tarafından, Türk
Cumhuriyetleri’nde faaliyet gösteren kadın teşkilatlarının
daha sıkı işbirliği içinde olmaları gerektiği ve bu aktif faaliyetleri
ile ülkelerin kalkınmalarında daha fazla rol almaları yönünde
gayret gösterilmesi hususuna dikkat çekilmiştir. Ayrıca,
bu çerçevede yapılabileceklerin TÜRKPA çatısı altında
kurumsallaşması yönünde mutabık kalınan hususların
devlet başkanlarına ulaştırılması kararlaştırılmıştır.

On the occasion of the conference, the participants draw
attention to the fact that women’s organizations serving to
Turkic Republics should be in a tighter cooperation and should
endeavour to play more active roles in the development of
these countries with their activities. In addition, it has been
decided that matters that have been agreed on in relation
to institutionalization of what can be done in this framework
under the umbrella of TÜRKPA will be conveyed to heads of
the states.

Söz konusu Konferans yazılı ve görsel ulusal ve uluslararası
basında geniş yer bulmuştur.

This Conference has been widely covered by national and
international printed and mass media.
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TİKA Arnavutluk’ta bir ilki gerçekleştirdi.
TİKA Broke New Grounds In Albania

Başkanlığımızca
kurulan
ve
Arnavutluk’ta alanında ilk olma özelliğini
taşıyan Arnavutluk Sporcu Sağlığı ve
Performansı Değerlendirme Merkezi,
Tiran Büyükelçisi Hasan S. AŞAN,
Tiran Program Koordinatörü Yahya
GÜLSEVEN, Arnavutluk Sağlık Bakanı
Dr. Petrit VASİLİ, Arnavutluk Turizm,
Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Aldo
BUMÇİ, Spor Hizmetleri Ajansı Müdürü
Klodiana SHALA ile çok sayıda üst
düzey bürokrat, akademisyen ve basın
mensubunun katılımı ile 13/12/2011
tarihinde gerçekleştirildi.
Görsel ve yazılı medyada geniş yankı
bulan açılış töreninde bir konuşma
yapan
Arnavutluk
Cumhuriyeti
Turizm, Kültür, Gençlik ve Spor
Bakanı Aldo BUMÇİ, başarılı bir
şekilde tamamlanan projeden dolayı
TİKA’ya minnettar olduğunu belirtti ve
TİKA’nın Arnavutluk’ta yürüttüğü proje
faaliyetlerle bir marka haline geldiğini
ifade etti.

The inauguration of Albania Sportsmen
Health and Performance Evaluation
Center, which was established by our
Presidency and is the first in its area in
Albania, was realized on 13/12/2011
with the participation of Hasan S. AŞAN,
Ambassador of the Republic of Turkey
in Tirana, Yahya GÜLSEVEN, Tirana
Program Coordinator, Dr. Petrit VASİLİ,
Minister of Health of Albania, Aldo BUMÇİ,
Minister of Tourism, Culture, Youth and
Sports of Albania, Klodiana SHALA,
Manager of Sports Services Agency, as
well as numerous senior bureaucrats,
academicians and press members.
Speaking at the inauguration that was
widely covered by the printed and mass
media, Aldo BUMÇİ, Minister of Tourism,
Culture, Youth and Sports of Albania,
stated that he was grateful to TİKA due
to the project that was successfully
completed and expressed that TİKA had
become a brand with its project activities
carried out in Albania.

Arnavutluk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Petrit VASİLİ
ise yaptığı konuşmada, Başkanlığımız tarafından kurulan
Sporcu Sağlığı ve Performans Değerlendirme merkezinin
ülkede spor altyapılarının geliştirilmesinde stratejik bir
öneme sahip olduğunu vurguladı ve olimpiyatlara
hazırlanan Arnavut milli sporcuların faydalanabileceği
modern bir merkezin kurulmasından dolayı TİKA’ya
teşekkürlerini sundu.
Tiran Büyükelçisi Hasan S. AŞAN, TİKA’nın Arnavutluk’ta
yürüttüğü proje ve faaliyetleriyle iki ülke arasında
mükemmel seviyede olan ilişkileri daha da güçlendirdiğini
ifade etti ve projede emeği geçenlere teşekkürlerini
sundu.

In his speech, Dr. Petrit VASİLİ, Minister of Health of
the Republic of Albania, emphasized that Sportsmen
Health and Performance Evaluation Center established
by our Presidency had a strategic importance for the
development of sports infrastructure in the country and
thanked TİKA for establishing a modern center from
which national sportsmen of Albania who prepare for
the Olympics can benefit. Hasan S. AŞAN, Ambassador
of the Republic of Turkey in Tirana, stated that the
relationship between two countries that is already
perfect will be strengthened by projects and activities
carried out by TİKA in Albania and thanked everyone
who contributed to the project.

Açılış töreninin ardından, Spor Hizmetlerin Ajansı
Müdürü Klodiana SHALA, Sporcu Sağlığı ve Performansı
Değerlendirme Merkezi’ni gezen ve incelemelerde
bulunan Bakanlara ve diğer katılımcılara Başkanlığımız
tarafından kurulan merkezi tanıttı. Kendisi de milli
bir atlet olan ve 2012 Olimpiyatları’nda Arnavutluk’u
temsil edecek olan Klodiana SHALA; kurulan Sporcu
Sağlığı ve Performansı Değerlendirme Merkezi’nin en
yeni ve son teknoloji cihazlarla donatılması sebebiyle
Arnavutluk’un en modern sporcu sağlığı merkezi haline
geldiğini belirterek, bu merkezin önemini en iyi anlayacak
kişilerin maddi imkansızlıklar nedeniyle temel test ve
tedavi imkanlarından mahrum kalarak zor şartlar altında
ülkelerini temsil etmek zorunda kalan milli sporcular
olduğunu ifade etti.

Following the inauguration, Klodiana SHALA, Manager
of Sports Services Agency, introduced the center to
ministers, who visited and examined Sportsmen Health
and Performance Evaluation Center established by our
Presidency, and other participants. Klodiana SHALA,
who is also a national athlete and will represent Albania
in 2012 Olympics, said that Sportsmen Health and
Performance Evaluation Center had become the most
modern sportsmen health center since it is equipped
with state-of-the-art devices and expressed that
national sportsmen would understand the importance
of this center better than others since they had to
represent their countries under difficult conditions by
being deprived of basic test and treatment facilities due
to financial hardships.

Merkezin açılış töreni Arnavutluk Resmi Televizyonu ve 4
özel televizyon kanalı tarafından takip edildi. Arnavutluk
Resmi Televizyonu ve 4 özel televizyon kanalının
13/12/2011 tarihli öğle ve akşam haberlerinde yer verilen
açılış töreninin ayrıntıları, 14/12/2011 tarihinde ülke
genelinde yayın yapan 4 gazetede de yer aldı.

The inauguration of the center was followed by Albania’s
National Channel and four private channels. Details
of inauguration that was covered in afternoon and
evening news by National Channel of Albania and four
private channels on 13/12/2011 were also published
in four newspapers distributed across the country on
14/12/2011

Arnavutluk’ta bulunan
Osmanlı dönemi’ne ait 5
caminin restorasyon projeleri
A.C Tarihi Eserler Enstitüsü
Bilimsel Konseyi’nde
onaylandı
Arnavutluk topraklarının büyük bir bölümünde Osmanlı
İmparatorluğu’nun izlerini bulmak mümkündür. Fakat,
özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde, yapılış
amaçları dışında kullanılan, tahrip edilen ya da tamamen
yıkılan bir çok tarihi eserden ancak bir kısmı günümüze
kadar ayakta kalabilmiştir. Özgün mimarisiyle ayakta
kalabilen bu eserlerin Başkanlığımızın desteği ile
kapsamlı bir restorasyona tabi tutulmasıyla, tarihi mirasın
korunması ve Arnavutluk’ta kültür turizminin gelişimine
katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Restoration projects for 5
mosques in Albania from the
Ottoman period were approved
by Scientific Council of
Historical Artefacts Institute of
the Republic of Albania

The traces of Ottoman Empire can be found in a major
part of Albania’s territories. Only few monuments could
survive especially after World War II since monuments
were used for purposes other than intended or ruined
or completely destroyed. It is aimed to protect historical
heritage by subjecting these monuments that could
survive with their unique architecture to comprehensive
restoration with the support of our Presidency and to
contribute to the development of cultural tourism in
Albania.
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Arnavutluk’ta bulunan Osmanlı dönemine
ait tarihi eserlerin Başkanlığımız tarafından
restorasyonlarının
projelendirilmesi
ve
uygulanması ile ilgili protokol 2010 yılında
imzalanmıştı. İlk etapta seçilen Arnavutluk
Preze Şehri Kale Camisi, Kruja Şehri Murad Bey
Camisi, Berat Şehri Kurşunlu Camisi, Elbasan
Şehri Nazire Camisi ile Korça Şehri İmrahorlu
İlyas Bey Camisi’nin rölöve, restorasyon ve
restitüsyon projelerinin hazırlanmasına 2011
yılının Mayıs ayı içerisinde başlanmıştı.

The protocol for planning and implementing
restoration of historical monuments from the
Ottoman Period located in Albania by our
Presidency was signed in 2010. Preparation of
relievo, restoration and restitution projects for
Preze City Castle Mosque, Kruja City Murad
Bey Mosque, Berat City Kurşunlu Mosque,
Elbasan City Nazire Mosque and Korça City
İmrahorlu İlyas Bey Mosque in Albania that
were selected for the first phase started in May
2011.

Bahse konu proje
çizim
çalışmalarının
Başkanlığımızca 2012
yılının Şubat ayı içerisinde
onaylanmasının
ardından, Arnavutluk
mevzuatı ve bahse konu
protokol çerçevesinde
Arnavutluk
makamlarınca
da
onaylanması
için
A.C. Tarihi Eserler
Enstitüsü, A.C. Turizm,
Kültür
,Gençlik
ve
Spor
Bakanlığı
ve
Koordinatörlüğümüz
yetkililerinin
katılımı
ile
oluşturulan
Bilimsel
Konsey’de
yapılan
incelemeler
ve
değerlendirmeler
sonrasında
projeler
üzerinde
herhangi
bir
değişiklik
öngörülmemiş ve proje
çizimleri
Arnavutluk
makamlarınca
uygun
bulunmuştur. Arnavutluk
makamından
alınan
onay
doğrultusunda
tüm yapılara ait metraj ve keşif çalışmaları
tamamlanıp projeler son halini alacaktır. Bahse
konu projeler kısa bir süre içerisinde A.C.
Turizm, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda
toplanacak olan Milli Restorasyon Konseyi’nde
ikinci ve son bir onaylama sürecinden geçecek
ve 2012 yılı içerisinde Camilerin restorasyon
uygulamalarına başlanacaktır.

After design studies
for said projects
were approved by
our Presidency in
February
2012,
any
modification
on project was not
stipulated as a result
of
examinations
and evaluations by
Scientific
Council
formed with the
participation
of
authorities
from
Historical Artefacts
Institute of the
Republic of Albania,
Ministry of Tourism,
Culture,
Youth
and Sports of the
Republic of Albania
and our Coordinator
Department
in
connection
with
the approval by
Albanian authorities
in the framework of
Albanian legislation.
The said protocol
and design studies
were approved by Albanian authorities. In
line with the approval of Albanian authority,
quantity surveys and budget estimates for
all structures will be prepared and projects
will be completed. The said projects will be
submitted to the Ministry of Tourism, Culture,
Youth and Sports of the Republic of Albania
in a short time and will be subject to a second
and final approval by National Restoration
Council and restoration works of mosques
will start in 2012.

Projelerin Bilimsel Konsey’de onaylama sürecinin
ardından, Başkanlığımız tarafından hazırlatılan
projeler 28/02/2012 tarihinde düzenlenen bir
basın toplantısıyla Arnavutluk kamuoyuna tanıtıldı.
Toplantı’ya Arnavutluk Cumhuriyeti Tarihi Eserler
Enstitüsü Müdürü Apollon BAÇE, Arnavutluk
Başbakanı Sali BERİSHA’nın kültür danışmanı
Neritan CEKA, TİKA Tiran Program Koordinatörü
Yahya GÜLSEVEN ve üst düzey yetkililer katıldı.

Following approval process of projects in
Scientific Council, projects prepared with the
instruction of our Presidency were introduced
to the Albanian public in a press meeting held
on 28/02/2012.

A.C. Tarihi Eserler Enstitüsü Müdürü Apollon BAÇE, yapmış
olduğu konuşmada “Arnavutluk’ta bulunan Tarihi Eserlerin
Restorasyonu Projesi”nden dolayı Başkanlığımıza teşekkürlerini
sunarak, asırlarca ayakta kalabilen bu eserlerin restorasyonunun
yapılarak tekrar canlandırılmasının heyecan verici olduğunu ifade
etti.
TİKA Tiran Program Koordinatörü Yahya GÜLSEVEN ise yapmış
olduğu konuşmada, “Arnavutluk’ta bulunan Tarihi Eserlerin
Restorasyonu Projesi” ile Arnavutluk kültür ve turizmine yapılan
desteğin Arnavutluk halkına beslenen samimi dostluğun açık
bir ifadesi olduğunu, iki ülke arasındaki ortak değerleri yansıtan
ve bütün insanlığın kültürel mirası olan bu eserleri korumak,
kollamak ve gelecek nesillere ulaştırmanın
başta Türkiye ve Arnavutluk’un yetkili
kurumları olmak üzere herkesin görevi
olduğunu ifade etti. Düzenlenen basın
toplantısı başta Arnavutluk resmi radyo
televizyon kurumu RTSH ve Arnavutluk
Haber Ajansı olmak üzere çok sayıda
medya kuruluşu tarafından takip edildi.

Proje Kapsamında
Restorasyonu
Gerçekleştirilecek Camiler

Preze Şehri Kale Camisi: Tiran’dan
yaklaşık 25 km uzaklıkta bulunan Preze
Kalesi 15. yüzyılın başında Arnavutluk’un
önde gelen feodal ailelerinden Topia Ailesi
tarafından yaptırılmıştır. Kale, 1528-1547
yılları arasında Osmanlılar tarafından
genel bir onarımdan geçmiş ve Preze
Kalesi Camisi 1547 yılında kale surlarının
içinde inşa edilmiştir. İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra yıkılan Cami’nin
minaresinin aslına uygun bir şekilde inşa
edilmesi öngörülmektedir.
Kruja Şehri Murat Bey Camisi: Kruja
şehrinin merkezinde olan Cami 1534
yılında inşa edilmiştir. Mimari özellikleri
yakın coğrafyada inşa edilen diğer Camilere de esin kaynağı olan
Murat Bey Camisi 1837 yılında genel bir onarımdan geçmiştir.
Berat Şehri Kurşunlu Camisi: Şehir merkezi yakınında bulunan
Cami, 1554 yılında inşa edilmiştir. Arnavutluk Cumhuriyeti
Tarihi Eserler Enstitüsü tarafından 1977-1978 yılları arasında
restorasyonu yapılmış ve 1990 yılına kadar müze olarak
kullanılmıştır.
Elbasan Şehri Nazire Camisi: Elbasan’da bulunan Caminin,
1599 yılında inşa edilmiştir. Proje kapsamında Caminin yıkılmış
olan minaresinin yerine aslına uygun bir minare inşa edilmesi
öngörülmektedir.
Korça Şehri İmrahorlu İlyas Bey Camisi: Korça’nın merkezinde
bulunan Cami, 1496 yılında İmrahorlu İlyas Bey tarafından inşa
edilmiştir. 1572-1573 yılları arasında Caminin ana kubbesi kurşun
ile kaplanmıştır. Camide 1833-1834 yılları arasında genel bir
onarım gerçekleştirilmiştir. 2008 yılında, Arnavutluk Tarihi Eserler
Enstitüsü tarafından yıkılan minare yerine aslına uygun yeni bir
minare inşa edilmiş ve küçük çaplı restorasyon bir çalışması
gerçekleştirilmiştir.

Apollon BAÇE, Manager of Historical Artefacts Institute of
the Republic of Albania, Neritan CEKA, Cultural Advisor
of Sali BERİSHA, Prime Minister of Albania, Yahya
GÜLSEVEN, Tirana Program Coordinator of TİKA, and
senior officers attended the meeting.
In his speech, Apollon BAÇE, Manager of Historical Artefacts
Institute of the Republic of Albania, thanked our Presidency for
“Restoration Project for Historical Monuments in Albania” and
stated that it was exciting to revive these monuments that could
survive for ages by restoration. In his speech, Yahya GÜLSEVEN,
Tirana Program Coordinator of TİKA, said that the support
given to Albanian culture and tourism by means of “Restoration
Project for Historical Monuments in
Albania” was a clear expression of
sincere friendship toward Albanian
public and it is the duty of everyone
and especially authorized institutions
in Turkey and Albania to protect and
preserve these monuments that
reflect common values between two
countries and are cultural heritage of
the entire humanity and to hand them
down to future generations. The press
meeting was followed by many media
organizations, including RTSH, public
broadcaster Albania Radio and TV, and
Albanian News Agency.

Mosques to be restored in the
scope of Project
Preze City Castle Mosque: Preze

Castle, located approximately 25km away
from Tirana, was constructed by Topia
Family, one of the leading feudal families of
Albania at the beginning of 15th century.
The Castle was repaired by Ottomans in
1528-1547 and Preze Castle Mosque was
constructed within the walls of the castle
in 1547. The minaret of mosque that was
destroyed after World War II is planned to be
constructed
according to its original form.
Kruja City Murad Bey Mosque: The Mosque located in the center
of Kruja City was constructed in 1534. Murad Bey Mosque that
was an inspiration to other mosques constructed in the nearby
geography with its architectural characteristics was repaired in
1837
Berat City Kurşunlu Mosque: The Mosque located in the center of
city was constructed in 1554. It was restored by Historical Artefacts
Institute of the Republic of Albania in 1977-1978 and served as a
museum until 1990.
Elbasan City Nazire Mosque: The Mosque located in Elbasan was
constructed in 1599. A minaret in line with the original minaret of
the mosque is planned to be constructed in the scope of project.
Korça City İmrahorlu İlyas Bey Mosque: The Mosque located
in the center of Korça was constructed by İmrahorlu İlyas Bey in
1496. The main dome of mosque was covered by lead in 15721573. The mosque was repaired in 1833-1834. Historical Artefacts
Institute of the Republic of Albania constructed a new minaret
in 2008 in line with the original one that was destroyed and a
small-scale restoration work was realized.

Türkmen Devlet
Başkanı Gurbangulu
Berdimuhamedov’un

Türkiye ziyareti sırasında tarihi ortaklıklara imza atıldı
Historic Partnerships Agreement was signed during Turkmenistan
President Gurbangulu Berdimuhamedov’s visit to Turkey
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“PROJECTREGARDINGTHEORGANIZATION
OF VOCATIONAL TRAINING PROGRAMS
AIMED AT THE DEVELOPMENT OF TOURISM
IN
TURKMENISTAN”
APPLICATION
PROTOCOL SIGNED BETWEEN TİKA AND
STATE COMMITTEE OF TURKMENISTAN
FOR TOURISM AND SPORTS.

TİKA İLE TÜRKMENİSTAN TURİZM VE
SPOR DEVLET KOMİTESİ ARASINDA
“TÜRKMENİSTAN’DA
TURİZMİN
GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK MESLEKİ
EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENLENMESİ
PROJESİ” UYGULAMA PROTOKOLÜ
İMZALANDI.
Türkmenistan Cumhuriyeti’nde son yıllarda
turizm sektörünün ülke ekonomisindeki
payının arttırılması yönünde çalışmalar
yapılıyor. Ülkede 2008 yılında Hazar Denizi
kıyısında “Avaza Milli Turizm Bölgesi” adlı
bir proje oluşturuldu. Bu bölgede yapay
göl, marina, oteller, iş merkezleri, su
sporları merkezleri, spor tesisleri, kamp
alanları ve lüks konutların inşa edilmesi,
bölgenin önemli bir turizm merkezi haline
getirilmesi amaçlandı. Bu çerçevede,
2008 yılında başlayan yatırımlar 2012
yılında da devam ediyor. Bölgede bulunan
otellerin sayısı arttırılıyor. Turizm teması
olarak ise deniz-güneş-kum turizminin
yanı sıra kongre turizminin geliştirilmesi
hedefleniyor.

Studies have been carried out recently
in the Republic of Turkmenistan aimed at
increasing the share of tourism sector in
the national economy. In 2008, a project
named “Avaza National Tourism Region”
was developed on the Caspian Sea coast.
In this region, the construction of an artificial
lake, marina, hotels, business centers,
water sports centers, camping areas, and
luxury residences, and making the region
an important tourism center were aimed
at. Within this framework, the investments
initiated in 2008 are being continued also
in 2012. The number of hotels in the region
is being increased. Besides sea-sun-sand
tourism as tourism theme, the development
of tourism is also aimed at.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) ile Türkmenistan
Cumhuriyeti Turizm ve Spor Devlet
Komitesi arasında “Türkmenistan’da
Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Mesleki
Eğitim Programları Düzenlenmesi Projesi”

“Project Regarding the Organization of
Vocational Training Programs Aimed at the
Development of Tourism in Turkmenistan”
Application Protocol was signed in Çankaya
Palace on February 29, 2012 between
Turkish Cooperation and Coordination

Uygulama Protokolü 29 Şubat 2012 tarihinde
Çankaya Köşkü’nde imzalandı.
İmza törenine Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah
Gül, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu
Berdimuhamedov ve aralarında TİKA Başkanı Dr.
Serdar Çam’ın da bulunduğu çok sayıda yetkili katıldı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından Devlet Nişanı takdim
edilen Türkmenistan Devlet Başkanı konuşmasında
ülkemiz tarafından TİKA eliyle yaptırılan Sultan Sancar
Türbesi’nin restorasyonunu hatırlattı. Türkiye’nin
katkıları ve TİKA’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen
bu proje ile dünya mirasına kazandırılan Sultan
Sancar Türbesi’nin önemine değinen Devlet Başkanı
Berdimuhamedov,
Türkmenistan
topraklarında
bulunan Sultan Alparslan Türbesi’nin de restorasyonu
konusunda Türkiye’nin desteklerini beklediklerini
söyledi.
Türkmen Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov’un
Türkiye ziyareti sırasında tarihi ortaklıklara imza atılarak,
iki ülke arasındaki mevcut ekonomik işbirliğinin daha
da güçlenmesinin temelleri atıldı. Heyetler arası
görüşmelerden sonra iki ülke arasında ekonomi, adli,
diplomasi ve turizm alanında toplam 8 anlaşmaya
imzalandı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Berdimuhamedov,
“İki ülke arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulması’nın
20’inci Yıldönümü Vesilesiyle Ortak Bildiri” imzaladı. İki
ülke arasında imzalanan “Su Alanında İşbirliğine İlişkin
Mutabakat Zaptı”, Türkmenistan’daki su kaynaklarının
Türk firmaları tarafından işlenmesi ve işletilmesini
öngörürken, “Turizmin Teşvikine İlişkin Anlaşma”
Türkmenistan’da Türkiye’nin 5 yıldızlı büyük oteller
kurmasının yolunu açtı. Adli alanlarda yapılan anlaşmalar
gereği de Türkiye, Türkmenistan’a hukuk ve terörizmle
mücadele konularında tecrübelerini aktaracak.

Agency (TİKA) and State Committee of
Turkmenistan for Tourism and Sports.
Numerous officials including TİKA President Dr. Serdar
Çam attended the signing ceremony, where our
President Mr. Abdullah Gül and Turkmenistan President
Gurbangulu Berdimuhamedov were present. In his
speech, Turkmenistan President, who was presented
the order of Turkish State by the Presidency, mentioned
the restoration of Sultan Sancar Mausoleum performed
via TİKA by our country. President Berdimuhamedov,
stating the importance of Sultan Sancar Mausoleum
that has been brought in the world treasury with this
project with Turkey’s contribution and under TİKA’s
coordination, said that they also expect Turkey’s support
regarding the restoration of Sultan Alparslan Mausoleum
located within Turkmenistan territory.
During Turkmen President Gurbangulu Berdimuhamedov’s
visit in Turkey, historical partnerships were established and
the foundation for the consolidation of current economic
cooperation between the two countries was laid. After
the bilateral talks between the committees, a total of 8
agreements were signed in the field of economy, law,
diplomacy, and tourism.
President Abdullah Gül and Berdimuhamedov signed
“Joint Declaration for the 20th Anniversary of the
Establishment of Diplomatic Relations between the
Two Countries”. “Memorandum of Understanding
Regarding Water Cooperation” signed between the
two countries set forth the processing and operation of
water resources in Turkmenistan by Turkish companies,
“Agreement Regarding the Promotion of Tourism” paved
the way for the opening of 5 star great hotels by Turkey
in Turkmenistan. In line with the agreements signed in
the field of law, Turkey will transfer her experience in the
field of justice and combating terrorism to Turkmenistan.

