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Türkiye değişen
dünya düzeninde
daha etkin bir rol
almaya başladı

Turkey started playing
a more active role in
the changing world
order

Değerli TİKA DÜNYASI okurları;

Dear TİKA’S WORLD readers;

Dünya son 30 yıldır önemli bir dönüşümden geçiyor.
Teknoloji alanındaki büyük dönüşüm tüm ekonomik
ve kültürel yaşamı derinden sarstı ve her şeyi
birbirine eskiden hiç olmadığı kadar daha sıkı bir
şekilde bağladı. Küreselleşmenin de etkisiyle Kuzey
Afrika’da yaşanan bir sorunun Orta Asya’yı etkilediği
yeni bir dönem başladı. Tabii böyle bir dönemde
Türkiye’nin de değişen dünya şartları doğrultusunda
izlediği politikalarda önemli güncellemeler oldu.

The world has been undergoing significant
transformation over the past 30 years. The great shift
in technology has shaken profoundly both economic
and cultural life and linked everything together much
more tightly than ever before. With the eﬀect of the
globalization, started a new era where a problem
in North Africa inﬂuences life in Central Asia.
Naturally, in such a period, Turkey has updated its
foreign policy in parallel to all these changes in the
world.

Türkiye, daha etkin bir dış politika izlemeye
başladı. Türkiye, uluslararası sistemler ve dengeler

Turkey started to present a much more active policy.
In a setting of rapidly evolving international systems
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yeniden şekillenirken, tarihi ve içinde bulunduğu
coğrafyayı stratejik bir değer olarak algılayarak; yeni
aktörleri ön plana çıkartan, bölgesinde ve dünyada
yapıcı, kuşatıcı, uzlaşmacı bir rol üstlendi. Pek
çok kamu kurum ve kuruluşumuz bu politikalarda
aktif rol alırken bunlardan biri de Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) oldu.

and equilibriums, Turkey leveraged the strategic value
of her history and geographical position to assume a
constructive, embracing and reconciliatory role in the
region and in the world, putting new actors on the
forefront. While many of agencies and institutions
play important roles in these policies, a crucial one is
the Turkish Cooperation and Coordination Agency of
the Prime Minister’s Oﬀice (TİKA).

30 ülkede 33 program koordinasyon ofisi ile beş
kıtada çalışmalar yapan TİKA’nın faaliyet coğrafyası
Moğolistan’dan Senegal’e; Özbekistan’dan Yemen’e,
Havana’dan Moldova’ya kadar uzanıyor. Bugüne
kadar 100’den fazla ülkede gerçekleştirdiğimiz
projeler ülkemizin bölgesinde ve dünyada barış kuşağı
oluşturma çalışmalarına katkı sağlıyor.

TİKA, working via its 33 program coordination
oﬀices in 30 countries in five continents, has
expanded its geography of activity from Mongolia to
Senegal, from Uzbekistan to Yemen, from Havana
to Moldova. Our projects realized in more than 100
countries have contributed to peace eﬀorts both in
our region and in the world.

TİKA dost ve kardeş coğrafyamız Balkanlar başta
olmak üzere medeniyetin kilit taşı niteliğinde olan
birçok eserin restorasyonunu tamamladı. Aynı
zamanda Balkanlarda eğitim, sağlık, uzman eğitimi
ve tarımsal kalkınma konularında da birçok proje
gerçekleştirildi. Bosna-Hersek, Sırbistan, Arnavutluk,
Karadağ başta olmak üzere birçok ülkede eğitim,
sağlık, kurumlar arası işbirliği, turizm alanında
birçok çalışma tamamlandı. Ata topraklarımız olan
Orta Asya’da tarımsal kalkınma alanında önemli
adımlar atıldı. Aşkabat’tan Astana’ya kadar uzanan
geniş coğrafyada işbirliği çalışmaları yapıldı. Eğitim,
sağlık, sanayi, tarım, turizm, kamu yönetimi, iletişim,
haberleşme ve kurumsallaşma alanında düzenlenen
uzman eğitimi programları ile karşılıklı bilgi ve
tecrübe paylaşımına olanak tanındı.
Ülkemiz, Doğu Afrika’da yaşanan insanlık krizine
duyarsız kalmayarak Somali başta olmak üzere bölgeye
yönelik olarak kalkınma işbirliği temelli çalışmalar
yaptı. TİKA’nın acil insani yardımlarla başlayan Somali
çalışmaları zamanla işbirliği projelerine dönüştü.
Ülkemiz tarafından Somali’de su ve sanitasyon çevre
düzenlemesi çalışmaları yapıldı. İnşaat projeleri
başlatıldı, hastalar tedavi edildi. Ulaşım ve eğitim alt
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TİKA has completed many restoration works on
many historical monuments in many locations,
starting with our neighbor region, the Balkans.
Also, many projects in education, health, personnel
training, and agricultural development have been
realized. Much work has been done in education,
health, inter-agency cooperations, and tourism in
many countries like Bosnia-Hersegovina, Serbia,
Albenia, and Montenegro. In Central Asia, our
ancestors’ land, crucial steps have been taken in
agricultural development. In a large region from
Ashgabat to Astana, opportunities were created to
share experiences and train personnel and specialists
in education, health, industry, tourism, public
administration, communication and correspondence,
and institutionalization.
Our country has accomplished a lot of work based
on development cooperation in various East African
countries like Somalia. TİKA’s initial urgent human
aids to Somalia gradually turned into cooperation
projects. Our country completed regulation works
in water and sewage systems in Somalia. Many

yapısını güçlendirecek faaliyetler gerçekleştirildi.
1992 yılında kurulan ve bugün 20. yaşını geride
bırakan TİKA, bir yandan Türk dış politikasına
önemli katkı sağlayan kurumlardan biri olarak
dikkat çekerken bir yandan da Balkanlardan
Orta Asya’ya, Afrika’dan Orta Doğu’ya kadar
bir çok ülkede daha yaşanılabilir bir dünya için
verdiği destek ile de öne çıkıyor. İşte tüm bu
çalışmalarımızdan birtakım örnekleri sizlerle
paylaşmak istedik.

construction projects started, and patients healed.
Projects were created to strengthen the infrastructures in
transportation and education.
Founded in 1992, hence celebrating its 20th anniversary
this year, TİKA today is recognized for its significant
contributions to the Turkish foreign policy, and it shone
out because of the support it provided towards a better
world in many countries from the Balkans to Central Asia,
to Africa, and to the Middle East. In this issue, we would
like to share some of these works.

Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna
Hersek, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın
Afrika ziyareti ilk akla gelen konular arasında
yer alıyor. Bunun yanında Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu ile yapılan röportajda ise hem
Türkiye’nin dış politikası hem de bu politikada
TİKA’nın üstlendiği görevi rahatlıkla görebiliyoruz.

Our Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan’s BosniaHesegovna trip and the Deputy Prime Minister
Bekir Bozdağ’s Africa trip are among the first stories that
come to mind. The interview with Minister of Foreign
Aﬀairs Mr. Ahmet Davutoğlu includes clear references
to the role assumed by TİKA in this policy and in overall
foreign policy of Turkey.

Yine 20. yılımıza özel olarak hazırlanan sayfalarda
bugüne kadar hayata geçen projelerden öne çıkan
bazı çalışmaları da bir arada okuyucularımıza
sunmak istedik. Eğitim konusunda önemli
faaliyetler üstlenen TİKA’nın bu noktada hayata
geçirdiği projeleri “Okul Zili TİKA ile çalıyor” adlı
haberimizde okuyabilirsiniz.

In this issue that is spared for our 20th anniversary, we
would like to present to our readers several significant
projects we have accomplished since our establishment.
You can read more on some of the significant educational
projects executed by TİKA in our special report “School
Bell rings with TİKA.”

Geçmişin mirasını geleceğe taşıyan TİKA’nın
yaptığı restorasyon çalışmalarından kimi örnekleri
de hem Bizden Haberler hem de Zincirli Medrese
haberinde görmeniz mümkün.

You can also learn about TİKA’s restoration works in
several examples mentioned both in “News from Us” and
“Zincirli Madrasa.”
Until we meet again in our next issue on the new projects
of TİKA that is celebrating its 20th anniversary.

20. yaşını kutlayan TİKA’nın yeni faaliyetlerini
aktaracağımız bir sonraki sayımızda görüşmek
dileğiyle.

DR. SERDAR ÇAM
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politikasını etkilemektedir” dedi.
Foreign Minister Davutoğlu, said,
“TİKA, throughout its ﬁeld of
activity, signiﬁcantly aﬀects the
foreign policy.”
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SYNERGY
20. yaşını kutlayan TİKA, küresel
çapta faaliyetlerde bulunuyor. Yıllar
içerisinde proje sayısı ve yardım
miktarı da arttı.
Celebrating its 20th year, TİKA
continues to carry out its activities
across the globe. The number
of projects has grown as has the
volume of the aid.

42 YENİ ADIMLAR ATILDI
NEW COOPERATION STEPS
TAKEN
TİKA Heyeti’ni kabul eden Türkmen
yöneticiler, işbirliğinin devam
etmesini diledi.
Turkmen authorities, who
welcomed the TİKA Delegation,
wish to maintain the cooperation.

‘‘EKMEĞİN KOKUSU BİLE
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“EVEN THE SMELL OF THE
BREAD IS BEAUTIFUL”
Somali’nin başkenti Mogadişu’daki
Cezire Hayat Çadır Kenti’nde
barınan üç çocuk annesi Xaava
Sheik Osman, yaşama tutunuyor.
Xaava Sheik Osman, mother of
three, holds on to life in the Jazeera
Life Tent-City built by Turkish Red
Crescent in Mogadishu.
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hareketle atılan adımlar, binlerce
çocuğun hayatını değiştiriyor.
TİKA is changing the lives of
thousands of children with steps
taken in the belief that a better
future is possible with education.
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DEVAM EDİYOR

TİKA’S COOPERATION WITH
THE BALKANS CONTINUES TO
INCREASE
TİKA Başkanı Dr. Serdar
Çam, Arnavutluk, Sırbistan ve
Macaristan’ı ziyaret ederek çeşitli
temaslarda bulundu.
TİKA President Dr. Çam visited the

authorities of Albania, Serbia, and
Hungary.
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COOPERATION FOR A SECURE
FUTURE
Suç çetelerinin uluslararası alanda
işbirliği yaptığı günümüzde,

SREBRANİCA ANMA
GALERİSİ AÇILDI
MEMORIAL SREBRENICA
GALLERY OPENS

TÜRK HALKI
ARAKANLILARIN YANINDA
TURKISH PEOPLE WITH
ARAKANS

ülkelerin polis teşkilatları da suçla
mücadelede ortak bilinç geliştiriyor.
Against the criminals cooperating
internationally, police forces of
various countries work together to
raise awareness against crime.

94 TARİHİ ESERLERLE

KURULAN DOSTLUK
KÖPRÜSÜ
THE BRIDGE OF FRIENDSHIP
ESTABLISHED WITH
HISTORICAL MONUMENTS
Kırım Yarımadası’nda yapılan
restorasyon çalışmaları 15. yüzyılda
inşa edilen Zincirli Medrese ile
Hacı Giray Han Türbesi’ni günümüz
insanı ile buluşturuyor.
The restoration in the Crimean
peninsula introduces the modern
man to Zincirli Madrasa and Haci
Giray Khan Mausoleum of the 15th
century.
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SARAYBOSNA
550 YAŞINDA
SARAJEVO
550 YEARS OLD

BAŞBAKAN ERDOĞAN’DAN SARAYBOSNALILARA ÇAĞRI

A CALL TO THE PEOPLE OF SARAJEVO BY PRIME MINISTER ERDOĞAN

İRİ OLUN, DİRİ OLUN

BİRLİKTE BOSNA
HERSEK OLUN!
BE GREAT, BE ALIVE, TOGETHER
BE BOSNIA AND HERZEGOVINA!
SARAYBOSNA’NIN KURULUŞUNUN 550. YILINI
KUTLAMAK AMACIYLA ŞEHRİN KURUCUSU
İSABEY İSHAKOVİÇ ADINA VERİLEN ÖDÜL, BU YIL
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A TAKDİM
EDİLDİ. ÖDÜL İÇİN SARAYBOSNA’YA GİDEN
ERDOĞAN, YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI.

THE ISABEY ISHAKOVIC AWARD FOR
SARAJEVO’S 550TH ANNIVERSARY THIS
YEAR IS PRESENTED TO THE PRIME MINISTER
RECEP TAYYIP ERDOGAN. ERDOGAN WAS
WELCOMED WITH ENTHUSIASM DURING HIS
VISIT TO RECEIVE THE AWARD.

BOSNA HERSEK’TE ÇEŞİTLİ TEMASLARDA
BULUNAN BAŞBAKAN ERDOĞAN, TİKA
TARAFINDAN SÜRDÜRÜLEN PROJELERİN
AÇILIŞINI DA GERÇEKLEŞTİRDİ.

WHILE MEETING WITH VARIOUS
AUTHORITIES IN BOSNIA AND
HERZEGOVINA, ERDOGAN ALSO INAUGURATED
TİKA’S PROJECTS IN THE COUNTRY.
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SARAYBOSNA 550 YAŞINDA

B

osna Hersek’le Türkiye’nin tarihi bağları, halkların
ve politikacıların attığı adımlarla giderek güçleniyor.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bosna
Hersek’in başkenti Saraybosna’nın kuruluşunun 550.
yıldönümünde, kentin kurucusu ünlü Osmanlı devlet
adamı İsabey İshakoviç (İshakoğlu İsa Bey) adına verilen
ödüle layık görülmesi de, ülkede geniş yankı buldu.
Başbakan Erdoğan’a bu ödül, Bosna’daki çok kültürlülük,
barış ve istikrara yaptığı katkılar nedeniyle verildi. Tören,
15 Eylül’de Saraybosna’da gerçekleştirildi. Ödül önceki
yıllarda Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Styepan Mesiç
ve Avusturya eski Dışişleri Bakanı Alois Mock’un da
bulunduğu devlet adamlarına verilmişti.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Eylül’de Bosna
Hersek’in başkenti Saraybosna’ya geldi. Başbakan Erdoğan’ı,
Uluslararası Saraybosna Havalimanı’nda, Bosna Hersek
Savunma Bakanı Muhammed İbrahimoviç, Türkiye’nin
Saraybosna Büyükelçisi Ahmet Yıldız ve diğer yetkililer
ile Türk girişimciler tarafından başkent Saraybosna’da
kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nin öğrencileri
karşıladı. Başbakan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan
Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,
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T

he historical bonds between Turkey and Bosnia and
Herzegovina are growing stronger thanks to the steps
taken by people and politicians. The Prime Minister
Recep Tayyip Erdogan’s being awarded in the name of the
city’s Ottoman statesman Ishakovic Isabey on the 550th
anniversary of the city’s foundation was celebrated in the
country. Prime Minister Erdogan, was honored for the
award, for his contribution to multiculturalism, peace and
stability in Bosnia. The award ceremony was held in Sarajevo
on September 15. In previous years, award was given to
statesmen, including the former President of Croatia Styepan
Mesic and former Foreign Minister Austria Alois Mock.
Prime Minister Erdogan, was greeted at the International
Airport Sarajevo, Bosnia and Herzegovina by Mohammed
Ibrahimovic, the Defense Minister; Ahmet Yildiz,the
Turkish Ambassador to Sarajevo; other oﬀicials as well
as the students from International University of Sarajevo
that was founded by entrepreneurs of Turkey in the capital
city Sarajevo. Prime Minister Erdogan and his wife Emine
Erdogan, arrived in Sarajevo together with Bekir Bozdag,
Deputy Prime Minister; Ahmet Davutoglu, Minister of
Foreign Policy; Taner Yildiz, the Minister of Energy and

SARAJEVO 550 YEARS OLD

TİKA PROJELERİNE TOPLU AÇILIŞ

COLLECTIVE OPENING OF TİKA PROJECTS
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ekonomi
Bakanı Zafer Çağlayan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa
Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve T.C.
Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)
Başkanı Dr. Serdar Çam da Saraybosna’ya geldi. Başbakan
Erdoğan, Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi
Başkanı Bakir İzzetbegoviç ve Konsey’in diğer üyeleriyle
görüştü. Ödül Komitesi Başkanı Amel Sulyoviç, İsabey’in
Saraybosna’ya gelmesi ve ilk yapıyı inşa etmesinin 550. yıl
dönümü münasebetiyle 2012 yılını “İsabey İsakoviç Yılı” ilan
ettiklerini ve bu yılki ödülü şehrin kuruluş yıldönümünde
“çok önceden gönüllerini fetheden” Erdoğan’a vermek
istediklerini söyledi. Başbakan Erdoğan’ın günümüzün en
önemli dünya liderlerinden biri, aynı zamanda da Saraybosna
ve Bosna Hersek’in büyük dostu olduğunu ifade eden Sulyoviç,
“İsabey de kendi döneminin önemli bir lideriydi. Biz bu
topraklarda 450 yıl boyunca Osmanlı ile yaşadık. Bu 450 yıllık
süreçte Saraybosna çok güzel ve mistik hikayelere konu oldu.
Sayın Erdoğan’ın buraya gelip bu ödülü alması, 450 yıllık bu
müthiş zamanın bir nişanesi olacaktır” diye konuştu.
Sulyoviç, İsabey İshakoviç’in 550 yıl önce Saraybosna’nın
Bentbaşı Mahallesi’ndeki tekkeye yazdırdığı “Burası iyi
insanların mekanıdır” yazısından yola çıkarak, ödülü insani
değerlere önem atfeden kişilere verdiklerini belirtti.

Natural Resources; Zafer Caglayan, the Minister of Economy;
Mustafa Elitaş, the AK Party group vice president; Omer
Celik, AK Party Deputy President; and Dr.Serdar Çam, the
President of Turkish Cooperation and Coordination Agency
of the Prime Ministry of Turkish Republic (TİKA). Amel
Sulyovic, the Awards Committee Chair, said that they have
named 2012 as “Isabey Ishakovic Year” to commemorate the
550th anniversary of Isabey’s arrival and building the first
structure in Sarajevo and that they wanted to present this
year’s award to Erdogan who “has already conquered [their]
hearts.” Sulyovic added that the Prime Minister Erdogan is
one of the most inﬂuencial world leaders today and a great
friend of Sarajevo and Bosnia and Herzegovina. Sulyovic said,
“Isabey was also an important leader of his time. We lived
with the Ottomans on this land for 450 years. This period of
Sarajevo became the subject of very beautiful and mystical
stories. Mr. Erdogan’s accepting this award is a token of this
incredible
450-year era.”
Sulyovic explained that, based on Isabey Ishakvic’s 550-yearold words, “This city is the place for good people,” they
present the award to leaders who value and work for
humanitarian causes.

İSABEY İSHAKOVİÇ KİMDİR?

WHO IS ISABEY ISHAKOVIC ?
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“ERDOĞAN’A MEKTUP YAZDIK”

“WE WROTE TO ERDOGAN”
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BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ, ZİYARETİYLE ÇOCUKLARI MUTLU ETTİ
DEPUTY PRIME MINISTER BEKIR BOZDAG MADE CHILDREN HAPPY WITH HIS VISIT

ETİYOPYA VE SOMALİ’NİN
GÜLEN YÜZLERİ
SMILING FACES OF ETHIOPIA AND SOMALI
TİKA’NIN FAALİYETLERİNİ YERİNDE
İNCELEYEN BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR
BOZDAĞ, ÇOCUKLARA BİLGİSAYAR DAĞITTI,
ONLARLA AYNI SIRALARA OTURDU.

THE DEPUTY PRIME MINISTER BOZDAG PAID
VISITS TO ETHIOPIA AND SOMALIA AND
ASSESSED THE ACTIVITIES OF TİKA IN PLACE,
GAVE AWAY COMPUTERS TO CHILDREN.

B

D

aşbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 15-17 Temmuz
tarihlerinde Etiyopya ve Somali’yi ziyaret etti.
Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenen
Afrika Birliği zirve toplantılarına, Türkiye’yi temsilen katılan
Bozdağ, Somali’de de incelemelerde bulundu. Afrika Birliği
Zirvesi’ne katılan Mısır’ın yeni Cumhurbaşkanı Muhammed
Mursi ile ikili görüşme yapan Bekir Bozdağ, Mursi’ye yeni
Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı başarı dileklerini iletirken
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın da selamlarını iletti. Başbakan Yardımcısı Bozdağ
ayrıca, Somalili mültecilerin bulunduğu Jamo’daki okulu ziyaret
etti. Bozdağ’ın ziyaretine TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam ve
Kızılay Başkanı Ahmet Lütfi Akar da eşlik etti. Somalili mülteci
çocuklara verilen bilgisayarları teslim eden Bozdağ, TİKA’nın
verdiği sıralarda oturan öğrencilerle de bir araya geldi.

eputy Prime Minister Bekir Bozdag, visited
Ethiopia and Somalia on July 15th to 17th. Bozdag
participated in meetings of The African Union
summit in Ethiopia’s capital Addis Ababa, as the
representative of Turkey and did various assessments in
Somalia as well. Participating in the African Union Summit,
Bekir Bozdag had a bilateral meeting with the new President
of Egypt, Mohammad Mursi, to wish him success for his
presidency, while also conveying greetings of President
Abdullah Gul and Prime Minister Recep Tayyip Erdogan as
well. Accompanied by the TİKA’s President Serdar Çam and
Red Crescent President Ahmet Lutfi Akar, Deputy Prime
Minister Bozdag also visited the school in Jamo where the
Somalia refugees are placed. Bozdag delivered computers
to the children of Somali refugees and sat together with the
students at the desks provided by TİKA.

COŞKULU KARŞILAMA
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın Etiyopya’dan sonraki
durağı Somali oldu. Somali’de her şeyin çok daha iyi bir
noktaya doğru gittiğini belirten Bozdağ, “İlk geldiğimizdeki
durum ile bugün ortaya çıkan durum arasında çok büyük
farklar var. Ortaya çıkan eserler var. Bütün bunlar bizi
memnun ediyor. İnşaatların artmış olması, pazarların
canlanmış olması, yüzlerin gülüyor olması, geleceğe dair
umutların olması, Somali’nin geleceği açısından son derece
önemlidir” dedi. Türk Kızılayı’nın başkent Mogadişu’da
kurduğu mobil mutfak tesisinin açılış kurdelesini Başbakan
Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye’nin Somali Büyükelçisi Kani
Torun, Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar ve
TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam birlikte kesti. Tesisin girişinde
Türk heyetini Somali, Türk ve Kızılay bayrakları ile karşılayan
Somalili minikler sevgi gösterisinde bulundu. Başbakan
Yardımcısı Bozdağ ve beraberindeki heyet, Türkiye’nin
Mogadişu Büyükelçiliği’ni ve TİKA Mogadişu Program
Koordinasyon Ofisi’ni ziyaret etti.
18 TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD

ENTHUSIASTIC WELCOME
Bozdag’s next stop was Somalia. He said that everything
is going well in Somalia, and added, “There is a very big
diﬀerence between the situation when we first visited and
the current situation today. One can see the result of all
the work done, which greatly pleases us. The increase in
construction, the rebound of the markets, smiles on the
faces, and hopes for the future are extremely important
for the future of Somalia.” Accompanied by Kani Torun,
the Turkish ambassador to Somalia; Ahmet Lutfi Akar, the
President of the Turkish Red Crescent Serdar Çam, TİKA
President and; Deputy Prime Minister Bekir Bozdag cut the
ribbon at the opening ceremony of mobile kitchen facilities
set up by the Turkish Red Crescent. Turkish delegation were
welcomed by the joyful greetings of Somali children. The
delegation led by Deputy PM Mr. Bozdağ visited the Turkish
embassy in Mogadishu and TİKA Coordination Oﬀice for
the Mogadishu Program.

Etiyopya ve Somali’de
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INTERVIEW
NURİ AKSU

TİKA TÜRK DIŞ
POLİTİKASINA

BÜYÜK DESTEK SAĞLADI
TİKA PROVIDED GREAT SUPPORT
FOR TURKISH FOREIGN POLICY
TÜRKİYE’NİN ETKİLEDİĞİ GENİŞ
SİYASİ VE TARİHİ COĞRAFYADA,
GÜÇLÜ VE ETKİN FAALİYET GÖSTEREN
BİR KURULUŞA UZUN SÜREDİR
İHTİYAÇ DUYULDUĞUNU BELİRTEN
DIŞİŞLERİ BAKANI DAVUTOĞLU,
“TİKA, BU BOŞLUĞU BÜYÜK ÖLÇÜDE
DOLDURDU” DEDİ.
THE MINISTER OF FOREIGN
POLICY DAVUTOGLU SAID
THAT A STRONG AND EFFECTIVE
ORGANIZATION WAS NEEDED
IN THE BROAD POLITICAL AND
HISTORICAL GEOGRAPHY THAT
TURKEY OPERATES, AND HE
ADDED, “TİKA FILLS THIS GAP
SUCCESSFULLY”.
20 TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD
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“BALKANLARIN
KÜLTÜREL UYUM
VE ÇEŞİTLİLİKLE
BİR ARADA
YAŞAYAN
KARAKTERİNİ
TEKRAR
UYANDIRMAK
LAZIM.”

B

u yıl 20. kuruluş
yıldönümünü kutlayan
T.C. Başbakanlık Türk
İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı, Türk dış
politikasının en önemli desteklerinden
biri haline geldi. Uluslararası İlişkiler
Uzmanı Nuri Aksu’nun sorularını
yanıtlayan Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu, TİKA’nın faaliyetleri
hakkında görüş ve düşüncelerini
açıklarken, “TİKA, faaliyet alanına göre
dış politika performansını büyük ölçüde
etkilemektedir” dedi. Türkiye’nin geniş
siyasi ve tarihi coğrafyasında, güçlü
ve etkin faaliyet gösteren bir kuruluşa
uzun süredir ihtiyaç duyulduğunu ifade
eden Davutoğlu, “TİKA bu boşluğu
büyük ölçüde doldurdu. Türkiye’nin
dış politikasına bu anlamda büyük bir
destek sağladı” diyerek kurumun dış
politika üzerindeki etkisini dile getirdi.
Önümüzdeki dönemde TİKA’nın
faaliyetlerinin daha da önem
kazanacağını belirten Davutoğlu,
kurumdan beklentilerini “TİKA’nın
şu ana kadar yaptığı faaliyetleri
daha da güçlendirmesini, doğrudan
insana ulaşan yardımları artırmasını,
sistematik kurum oluşturucu yapılara
yönelmesini yani sadece noktasal
yardım faaliyeti yapmak değil o
yardım faaliyetlerinin toplamı ele
alındığında ‘balık tutmayı öğretmek’
felsefesini temel alan kurumsal yapılar
oluşturulmasına katkıda bulunmasını
arzu ediyoruz” sözleriyle dile getirdi.

Nuri Aksu: TİKA önemli
çalışmalara imza atan bir kurum.
Yardım yaptığı ülke sayısı
22 TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD

artarken, ulaştığı coğrafyaların
da çeşitlendiğini görüyoruz. Türk
dış politikası ile TİKA’nın yaptığı
çalışmalar arasındaki eşgüdümü
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ahmet Davutoğlu: Dış politika,
muhteva ve kapsam olarak çok büyük
değişim geçiriyor. Artık dış politika,
bir ülkenin toplam performansı, birçok
alanda gösterdiği faaliyetlerin bütünü.
Yani diplomatik faaliyetler dışında;
ekonomik etkinlik, kültürel aktiviteler,
enerji politikaları eğitim faaliyetleri,
bir ülkenin dış politikasının toplam
performansını etkiliyor. Bunların en
önemli ayaklarından biri de, insani ve
ekonomik kalkınma yardımları ile işbirliği
faaliyetleri... Türkiye’nin son dönemde
dış politikasındaki değişim ölçütlerinden
bir tanesi, güçlü bir ülke olarak etkin
bir güce sahip olmasının yanında,
‘soft power’ dediğimiz daha yumuşak/
ince gücü de doğru zamanlamayla,
doğru yerlerde kullanabilme kabiliyeti.
Son yıllarda bunun en önemli
göstergelerinden biri, TİKA’nın artan
faaliyetleri oldu. Türk diplomasisi,
bu tür yardımlarla da görünürlük
kazandı. TİKA’nın artan etkisi Türk dış
politikasına büyük bir değer olarak geri
dönmektedir. Faaliyet alanına göre de
dış politika performansını büyük ölçüde
etkilemektedir.
Kurumun faaliyet alanındaki
çeşitlilik, dış politikaya nasıl
yansıyor?
Dünyanın her yerinde TİKA’nın
faaliyetleri var. Baktığımızda, ilk sırada
insani hassasiyetler çevresindeki
faaliyetler yer alıyor. 2005 depremi ve

INTERVIEW
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İKA, which celebrates its
20th anniversary, has
become one of the crucial
supports of the Turkish
foreign policy. While
answering questions of Nuri Aksu,
International Relations expert,
Foreign Aﬀairs Minister Ahmet
Davutoglu, explained his opinions
about the activities of TİKA and
said, “TİKA, significantly aﬀects the
performance of foreign policy through
activities.” He also mentioned the
imperative impact of the Agency on
foreign policy by adding “in lieu of
the broader political and historical
geography of Turkey, a strong and
long-standing organization that
operates eﬀectively was needed, and
TİKA successfully filled this gap, and
gave huge boost to Turkey’s foreign
policy in this regard.”
Davutoglu said that, in the near
future, TİKA’s activities will gain
more and more importance, and
stated his expectations from the
agency: “We expect TİKA to further
strengthen its already-successful
activities, to increase the services that
reach and benefit people directly, to
increase the structures for systematic
institutions, meaning that, instead
of directing the aid to a single spot,
considering the sum of the services,
to aim ‘to-teach-him-how-to-fish’
philosophy on which to base their
humanitarian aid and economic
development assistance to contribute
to the creation of institutional
structures.”

TİKA is an institution who has
significant work. We see that while
the number of countries it helps
has increased, the geographies
it reaches out have also become
diversified. How do you evaluate
the correlation between TİKA’s
work and Turkish foreign policy?
Ahmet Davutoğlu: International
policy is currently changing in its
scope and content. Now, foreign
policy does not include only
diplomatic relations but also the
total performance of a country in
the international arena. This means
that economic and cultural activities,
energy policies also aﬀect the overall
performance of a country’s foreign
policy. One of the most important of
these pillars is the humanitarian aid
and economic development assistance,
and co-operation activities. One of
the criteria for change in Turkey’s
recent foreign policy is Turkey’s
ability to have, in addition to being an
eﬀectively powerful country, what we
call, ‘soft power’ and to use this soft
/ thin strength at the right place and
time. Recently, Turkey’s soft strength
has been evident in TİKA’s increasing
services; therefore, Turkish diplomacy
has gained visibility through such
activities of aid. The growing inﬂuence
of TİKA comes back as great value
added to the Turkish foreign policy.
How is the diversity in the
agency’s operations reﬂected in
the foreign policy?
TİKA has activities all over the world.
On top of the list of their services is

“THE BALKANS’
CHARACTERISTICS
OF CULTURAL
HARMONY AND
DIVERSITY MUST
BE REVIVED.”
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ardından meydana gelen tsunamiler
sonrasında, Türkiye’nin dış
politikada ilgi alanı itibariyle yoğun
ilişkiler içerisinde bulunmadığı
Sri Lanka’da, Endonezya’nın Açe
bölgesinde, Sahra altı Afrika’da
TİKA büyük yardım faaliyetlerinde
bulundu. Doğrudan komşumuz
olmamasına rağmen buradaki
insani faaliyetler, Türkiye’nin dış
politikadaki imajını büyük ölçüde
değiştirdi. Türkiye, sadece krizlere
müdahil olan bir ülke olmaktan
çıkıp, insani alanda dünyanın her
yerinde faaliyet gösteren bir ülke
haline geldi. Nitekim, Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi seçimi
öncesi Türkiye’nin faaliyetleri o
derece görünür hale geldi ki; Çin’den
sonra uluslararası yardım ve katkı
sağlayan, yükselen ikinci donör
(yardımda bulunan) ülke oldu. Bu
görünürlük, Türkiye’nin küresel
etkisine büyük katkı sağlıyor.
İkinci sırada hangi alan
yer alıyor?
TİKA’nın ikinci önemli faaliyet
alanı; Türkiye ile tarihi bağları
olan ülkeler olarak tanımlanabilir.
Yine ekonomik kalkınma temelli
faaliyetler, bu ülkelerle Türkiye
arasındaki tarihi bağları, pratik,
uygulanabilir kalkınma projeleri
haline dönüştürebiliyor. Bu da
TİKA faaliyetlerinin ikinci önemli
katkısı. Balkanlar’dan Kafkaslar’a,
Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya
kadar uzanan coğrafyada birçok
ülke ve topluluk, Türkiye’den
beklenti içinde. Ekonomik bakımdan
Türkiye’nin büyük gücünü fark
ediyorlar ve o gücün yansımasını
kendilerinde görmek istiyorlar.
Kültürel bakımdan bu coğrafyaya
yayılan çok güçlü bir mirasımız
var. Bu kültür mirasına sahip
çıkılmasını bekliyorlar. Türkiye’nin
geniş siyasi ve tarihi coğrafyasında
güçlü ve etkin faaliyet gösteren bir
kuruluşa ihtiyaç duyuluyordu uzun
zamandır. TİKA bu boşluğu büyük
ölçüde doldurdu, Türkiye’nin dış
politikasına bu anlamda büyük bir
destek sağladı.
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“DIŞ POLİTİKA,
HEM MUHTEVA
HEM DE KAPSAM
OLARAK ÇOK
BÜYÜK DEĞİŞİM
GEÇİRİYOR.”

YENİ AÇILIM BÖLGELERİ
Uzak ülkelere yönelik
açılım projelerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Türkiye, yeni coğrafyalara açılır
ve dış politika stratejisi itibariyle
kararlar alırken, bu kararların
enstrümanlarını da oluşturmak
durumunda. ‘Afrika’ya ya
da Latin Amerika’ya açılım’
dediğinizde, sadece oralara gidilerek
büyükelçilikler, başkonsolosluklar
açılmasıyla olmuyor. Oralarda
faaliyet gösterecek, insani boyutlu
yardım faaliyetlerinde bulunacak
mekanizmalara, kurumlara ihtiyaç
duyuluyor. TİKA, bu bakımdan
büyük bir boşluğu doldurdu. Çünkü
kurumun üçüncü önemli faaliyet
alanı; yeni açılım bölgeleri. Nitekim
son yıllarda kalkınma işbirliği
faaliyetleri ile artık sadece Orta
Asya, Kafkasya, Balkanlar veya
Ortadoğu gibi bizim hinterlandımız
olan, tarihi bağlarımız olan
bölgelerde değil, Sahra güneyi Afrika
gibi, Türkiye ile yine dostça ilişkileri
bulunan ve Türkiye’nin yeni stratejik
açılım alanları olan bölgelere
dönük olarak da büyük katkılar
sağlıyor. Tabii birinci ve ikinci
faaliyet alanlarından fedakarlık
etmeksizin. TİKA’nın bu açılımları,
Türk dış politikasına ve Dışişleri
Bakanlığımızca yürütülen dış politika
stratejimize büyük katkı sağlıyor.

INTERVIEW

the humanitarian aids they provided.
After the earthquake in 2005 and the
subsequent tsunamis, in Sri Lanka,
with which Turkey does not have
direct relationships, in Indonesia’s
Aceh region, and sub-Saharan Africa,
TİKA has done great service. Even
though these countries are not our
immediate neighbors, TİKA’s relief
aids have changed Turkey’s image in
the international arena significantly.
Instead of being involved only in
crises, Turkey has became a country
that operates all over the world for
humanitarian purposes. In fact, prior
to the election of the United Nations
Security Council, Turkey’s activities
have become highly visible, so that
Turkey, in terms of international aid
and contributions, has been named
by the United Nations as the second
main donor (with aid) country after
China. This visibility makes a major
contribution to Turkey’s inﬂuence in
the globe.
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What is TİKA’s next field of
activity?
TİKA’s second major activity area
may be defined as countries with
historical ties with Turkey. Activities
based on the economic development
can easily convert these historical ties
into practical, applicable development
projects. This is TİKA’s second most
important contribution. In the region
stretching from The Balkans, to the
Caucasus, from the Middle East to
North Africa, many countries, many
communities are in some sort of
expectation from Turkey. Now, they
are aware of Turkey’s economical
power and want to see in themselves
the reﬂection of that power. We have
our cultural heritage throughout this
region. They anticipate us to claim
this cultural heritage. Turkey, for
a long time, needed a strong and
eﬀective organization active in this
political and historical geography.
TİKA has filled this gap successfully by
providing a great support to Turkey’s
foreign policy.
How do you evaluate the
expansion projects for distant

countries?
When we talk about expansion to
Africa, Latin America, we cannot
succeed just by going to those
places and opening embassies, or
general consulates. Institutions and
mechanisms are needed to operate
there with the various dimensional
activities of humanitarian relief. TİKA
has filled a major gap in this respect
because the organization’s third major
area of activity is the new expansion
areas. In recent years, development
co-operation activities contributes not
only to Central Asia, the Caucasus,
the Balkans or the Middle East,
which are our hinterlands, but also
to regions that are without historical
ties, such as sub-Saharan Africa,
which still have friendly relations with
Turkey and where Turkey has new
strategic expansion policies, providing
great benefits to these regions, of
course, without sacrificing the first
and second fields of activity. This
expansion of TİKA brings a major
contribution to the Turkish foreign
policy and the foreign policy strategies
of the Foreign Aﬀairs Ministry.

“INTERNATIONAL
POLICY IS
CURRENTLY
CHANGING IN
ITS SCOPE AND
CONTENT.”

TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD

25

RÖPORTAJ

YARDIMLARIN
KÜLTÜREL
ETKİSİ
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“TİKA’NIN İKİNCİ
ÖNEMLİ FAALİYET
ALANI, TÜRKİYE
İLE TARİHİ
BAĞLARI OLAN
ÜLKELER OLARAK
TANIMLANABİLİR.”
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ÇATIŞMA DEĞİL
KAYNAŞMA TARİHİ
Balkanlar’da TİKA’nın yaptığı
restorasyon çalışmaları öne
çıkıyor. 18. yüzyıl gravürlerine
baktığımızda, Sırp ve Türk
köylüsünün giysi bakımından çok
farklı olmadığını, bu noktadan
hareketle de ortak bir medeniyete
sahip olduklarını görüyoruz.
TİKA’nın bu tarihi ve kültürel
arka planı canlandırması, bir
arada yaşama iklimini tekrar
hatırlatmasıyla ilgili neler
söylemek istersiniz?
Balkanlar’ın tarihi birçok mezhebin,
birçok etnik topluluğun yan yana, iç
içe, aynı mahallede, aynı sokaklarda
yaşadığı bir tarihtir. Geçmiş yedi-sekiz
yüzyıla bakın, bu hep böyledir. Aynı
şekilde yine Balkanlar’da bazen etnik
bazen dini kaynaşmalar öne çıkar. Her
halükarda Balkan şehirleri, hep çok
kültürlü, çok dinli şehirler olagelmiştir.
Selanik’e, Bosna’ya, Üsküp’e, Filibe’ye
baktığınızda bu böyledir ve zannedilir
ki Balkanlar tarihi, bu etnik ve dini
farklılıkların çatışmalarla yaşandığı
tarihtir. Hayır, Balkanlar’da bu tür
çatışmaların yoğunluk kazandığı
dönem, belki son 150 ya da 200 yıldır.
Onun öncesinde halk, asırlarca, hatta
savaşın sürdüğü yıllarda bile iç içe
yaşadı. 90’lı yıllardan sonra Balkanlar,
Bosna ve Kosova savaşları sonrası
olumsuz imajla gündeme geldi. Şimdi
bu imajı değiştirme vakti. Balkanların
kültürel uyum ve çeşitlilikle bir arada
yaşayan karakterini tekrar uyandırmak
lazım. Bu çerçevede Balkanlar’daki
kültür mirasımızın canlandırılması
bizim için sadece kültürün
canlandırılması değil, dayandığı
felsefi zeminin de canlandırılması
anlamına gelmektedir. Bir Osmanlı
eserinin, caminin, külliyenin, sinagog
ya da kilisenin canlandırılması, aynı
zamanda fiziki mimariyi ortaya çıkaran
düşünce ve zihniyetin canlandırılması
demektir. Balkanlar’ın o güçlü, o
zengin birikimini ortaya çıkaracak
her çalışma, sadece Türk kültürüne
ve tarihimize değil, insanlığa hizmet
niteliği taşır.

2010 yılı ve sonrası için
TİKA’nın Türk dış politikası
kapsamında gerçekleştirdiği yeni
açılımlar bağlamında; yeni program
koordinasyon ofislerinin açılması,
bu ofisler eliyle yeni projeler
üretilmesine ilişkin görüşleriniz
nelerdir?
Son yıllarda TİKA çok büyük hamleler
yaptı. Uluslararası konjonktür
dinamikse kurumlar da dinamik olmak
zorunda. TİKA, son dönemde olumlu
yönde büyük değişimler geçirdi. Hem
faaliyet alanlarını hem de türlerini
çeşitlendirdi. Alt alta yazdığınızda bu
çeşitlilik daha net görülebilir. Faaliyetin
yayıldığı alanlara baktığınızda,
yeni coğrafi alanları görebiliyoruz.
Afrika’da kuyu açmak ya da sağlık
alanında yardımlarda bulunmak,
TİKA’nın faaliyet alanında olmayan
coğrafya ve projeler gibi görünebilir.
Önümüzdeki dönemde TİKA’nın
şu ana kadar yaptığı faaliyetleri
daha da güçlendirmesini, doğrudan
insana ulaşan yardımları artırmasını,
sistematik kurum oluşturucu yapılara
yönelmesini yani sadece noktasal
yardım faaliyeti yapmak değil o
yardım faaliyetlerinin toplamı ele
alındığında “balık tutmayı öğretmek”
felsefesini temel alan kurumsal yapılar
oluşturulmasına katkıda bulunmasını
arzu ediyoruz. Afganistan ve Somali,
şu anda TİKA’nın en önemli operasyon
alanları. Mesela Afganistan’da okul da,
hastane de açarsınız. Bunun yanında
bir kurumun oluşması, bakanlığın
tesisi, kalkınma bürokrasisinin oluşması
da yardımdır. Kalkınma projeleri
bağlamında bir ülkenin bütün ihtiyacını
sağlayacak kurumsallaşma yardımının
da sağlanması gerekir. TİKA’nın bu
yöndeki kabiliyetinin önümüzdeki
dönemde artmasını bekliyoruz. Çünkü
birçok ülkeden bu yönde talepler
geliyor. Ayrıca Afrika, Latin Amerika,
Pasifik, Doğu Asya gibi Türkiye’nin
yeni ilgi alanları konusunda TİKA’nın
çok daha fazla katkıda bulunacağına ve
stratejisini bu yönde çeşitlendireceğine
dair inancım da güçlüdür.
Bize zaman ayırdığınız için
teşekkür ederiz Sayın Bakanım.

INTERVIEW

THE TIME OF COHESION,
NOT CONFLICT
TİKA’s restoration works stand
out in the Balkans. When we look at
engravings from the 18th century,
we see that Serbian and Turkish
peasants did not diﬀer in terms of
clothing, which shows that they
had similar cultures. What would
you say about TİKA’s reviving this
historical and cultural background,
reminding us of the harmonious
climate of this area?
The history of the Balkans is a
history with many cults, many ethnic
communities living side by side, nested
in the same neighborhood, in the
same street. One cannot find one city
representing only one single religious
cult or single ethnic background in the
Balkans. The region has always been
the same in the past seven or eight
centuries: sometimes ethnic, sometimes
religious cohesion still stands out in
the Balkans. In any case, Balkan cities
have always been multicultural and
multi-religious, and it is assumed that
Thessaloniki, Bosnia, Skopje, Plovdiv
have always had conﬂicts due to this
diversity. However, such conﬂicts
became intense perhaps only for the
last 150 or 200 years. Prior to this,
the people lived together for centuries,
even through the war-torn years.
After the 90s, the Balkans, have had
a negative image due to the wars in
Bosnia and Kosovo. Now it’s time to
change the image. In this context, the
revitalization of our cultural heritage
of the Balkans means not only the
revitalization of culture for us but
also the revitalization of philosophical
ground that culture is based on. The
revitalization of our cultural heritage
in the Balkans, of an Ottoman art such
as, a mosque, a church or synagogue
also means the revitalization of
thoughts and mentalities that created
the physical architecture. Each work
uncovering the Balkans’ strong and rich
cultural heritage will serve not only the
Turkish culture but also humanity.
What are your views on TİKA’s

opening new oﬀices and its
production of new projects, for
2010 and later, in relation to
new initiatives in Turkish foreign
policy?
If the international environment is

dynamic, then Institutions have to be
dynamic as well. TİKA has recently
experienced major positive changes;
they diversified both the fields and
kinds of their activities. When we list
the areas of activity, we can see many
new geographical areas. We expect
TİKA to further strengthen its alreadysuccessful activities, to increase the
services that reach and benefit people
directly, to increase the structures
for systematic institutions, meaning
that, instead of directing the aid to a
single spot, considering the sum of the
services, to aim ‘to-teach-him-howto-fish’ philosophy on which to base
their humanitarian aid and economic
development assistance to contribute to
the creation of institutional structures.
Currently Afghanistan and Somalia are
the most important areas of operations
for TİKA. To help is not only to help
the poor or needy, but also to provide
assistance for all the requirements
of a country; ample provisions for
institutionalization must be supplied
via development projects. We expect
an increase in TİKA’s ability in this
direction in the upcoming terms
because we are receiving demands
from many countries. I have faith that
TİKA will contribute a lot more in that
direction and diversify its strategies to
work with countries like Latin America,
Africa, the Pacific Rim, and East Asia.
Thank you for your time,
Mr. Minister.

“TİKA’S SECOND
MAJOR ACTIVITY
AREA MAY BE
DEFINED AS
COUNTRIES
WITH
HISTORICAL TIES
WITH TURKEY.”

THE CULTURAL
IMPACTS OF AID
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This is, after all, an assistance
in contributing to the cultural
atmosphere of a given country.
We now are in a new corporate
work through the Yunus Emre
Institute. There must be a healthy
communication, and co-ordination
is required between the aid of
&  &0% #345
the institutionalization of this new
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activities are carried out so far to
rise even further, to ensure the
widespread use of Turkish, and to
increase educational assistance.
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TIKA
KURULDUĞU İLK YILLARDAN
İTİBAREN TÜRK DIŞ POLİTİKASININ
ÖNEMLİ UYGULAYICILARINDAN
BİRİ OLAN TİKA, BUGÜN
KÜRESEL ÇAPTA FAALİYETLERDE
BULUNUYOR.
TİKA, ONE OF THE MAJOR
PRACTITIONERS OF TURKISH FOREIGN
POLICY SINCE ITS ESTABLISHMENT,
CONTINUES TO CARRY OUT ITS
GLOBAL ACTIVITIES.

28 TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD

KÜRESEL
İŞBİRLİĞİNDE
20 YIL

20 YEARS OF
GLOBAL SYNERGY
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TİKA 20. YIL

KITALARA UZANAN BİRLİKTELİK
COLBORATIONS REACHING OVER THE CONTINENTS
//   Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) bugün küresel çapta
faaliyetlerde bulunuyor. Özellikle 2003’ten itibaren proje
uygulamalarında vizyon değişikliğine giden TİKA, dış hibe
yardımlarının nakdi olarak yapılması yerine proje tabanlı
gerçekleştirilmesini sağladı. Türkiye bu faaliyetlerle donör
(yardım yapan) ülkeler konumuna yükseldi.

OFİS SAYISI 33’E ULAŞTI
Türkiye’nin dış politik açılımlarına paralel olarak yeni
Program Koordinasyon Ofisleri (PKO) açılıyor. TİKA,
2002’de 12 olan PKO sayısını, 2011’de 30 ülkede 33 ofise
çıkardı. PKO bulunmayan ülkelerde de çalışmalar yürüten
TİKA’nın faaliyetlerinden 100’ün üzerinde ülke yararlanıyor.

 H H / Changing its vision in
2003, TİKA started to provide project-base assistance
rather than direct financial aid in cash. Through such
activities, Turkey has become one of the donor countries
in the world.

THE NUMBER OF OFFICES REACHES 33
Along with new outreach in Turkish foreign policy, New
Program Coordination Oﬀices (PCO) have been opened.
In 2002, TİKA raised the number of PCO oﬀices from 12
in 2002 to 33 in 2011. Over 100 countries benefit from
activities of TİKA, which also works in countries with no
PCO.

GLOBAL VISION
KÜRESEL VİZYON
Son dönemde Etiyopya, Sudan, Senegal, Filistin, Kosova,
Karadağ ve Makedonya’da PKO açan TİKA, Latin Amerika
ülkelerinde başlattığı projelerle küresel çapta faaliyet
gösteren bir kurum haline geldi.
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Recently, in addition to opening oﬀices in Ethiopia, Sudan,
Senegal, Palestine, Kosovo, Montenegro and Macedonia,
TİKA also opened a PCO in Latin America, becoming an
institution operating on a global scale.

TİKA 20 YEARS OLD

PROJE SAYISI DA
YARDIM MİKTARI DA ARTTI
BOTH THE NUMBER OF AID PROJECTS AND
THE VOLUME OF AID GREW
 J    bağımsızlıklarını yeni ilan
eden devletlere yönelik teknik yardım desteği sağlamak
amacıyla kurulan TİKA, daha sonra proje ve faaliyetlerini
genişleterek dış politikaların uluslararası alanda
yansıtılması görevini üstlendi.

H   was founded to provide technical assistance
to the states that newly declared independence in Central
Asia, it took upon responsibilities to reﬂect foreign
policies by expanding its activities and projects.

ACTIVITIES WERE ACCELERATED IN 2003
2003’TE FAALİYETLERE HIZ VERİLDİ
Proje ve faaliyetleri incelendiğinde, 1992-2002 arasındaki
on yıllık dönemde yıllık ortalama 250 proje ve faaliyet
yürüten TİKA’nın, daha sonraki yıllarda çalışmalarına hız
verdiği görülüyor. 2006 yılında, proje ve faaliyet sayısı,
bir önceki yıla oranla yüzde 158 artarak bin 452’ye ulaştı.
TİKA, 1992-2002 yılları arasında toplam 2 bin 346 proje
gerçekleştirdi. 2003-2006 dönemini kapsayan üç yılda ise
bu sayı toplam 2 bin 800’e ulaştı.
Türkiye’nin kardeşlik elini uzattığı ülkeler “Geniş
Türk Coğrafyası” diye adlandırılan ve ortak bir geçmişe
sahip olduğumuz ülkelerle sınırlı değil. 2002-2010 yılları
arasında ihtiyaç sahibi tüm ülkelere, kamu kurumlarından
yapılan toplam kalkınma yardımı, 4 milyar 870 milyon
dolar düzeyinde gerçekleşti. Yıllara göre dağılım da bu
rakamın katlanarak arttığını gösteriyor. 2002’de 85
milyon dolar olan yardım miktarı, 2010’a gelindiğinde
967 milyon dolar oldu.

When the projects and activities are analyzed, it can be
seen that in ten-years between 1992 to 2002 the annual
average of 250 projects and activities were carried out
by TİKA, while the work was accelerated in the following
years. In 2006, the number of projects and activities
increased with the rate of 158% compared to the previous
year and reached up to 452 thousand. TİKA carried out a
total of 2 thousand 346 projects between 1992 and 2002.
In the next three years between 2003-2006, this number
reached a total of 2,800.
Turkey’s helping hands are not limited to countries
that have a common history with Turkey and called “Large
Turkish Geography.” Between the years 2002 and 2010
the total amount of development assistance from public
institutions for all countries in need was as high as 4
billion 870 million dollars. In 2002, 85-million-dollar
worth of aid was made, whereas the amount went up to $
967 million by 2010.
TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD
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ATA YADİGARINA
SAHİP ÇIKIYORUZ

CMING THE ANCESTRAL INHERITANCE
   faaliyet alanını oluşturan sosyal ve
kültürel projeler, aynı tarihi geçmişi ve mirası paylaşan
ülkeler ile Türkiye’nin yakınlaşmasını sağlıyor. Bu projeler,
milli hislerinin ve tarih bilincinin yerleşmesine zemin
hazırlarken, Türkiye’nin tarihinde önemli yer tutan kişi ve
olayların günümüze kalan eserlerinin yeniden gün yüzüne
çıkmasına da olanak verdi.
Balkanlar’dan Doğu Avrupa’ya, Orta Asya’dan
Ortadoğu ve Afrika’ya uzanan çok geniş bir coğrafi alanda
birçok restorasyon ve imar projesi gerçekleştirildi. Geniş
Türk coğrafyasında, tamamlanmış ve halen devam eden belli
başlı projeler arasında restorasyon ve imar faaliyetlerinin
ayrı bir yeri var. 2008 yılında açılan Orhun Müzesi
sayesinde Türk tarih ve edebiyatının ilk yazılı örnekleri
olması bakımından büyük önem taşıyan Göktürk (Orhun)
Anıtları koruma altına alındı. Orhun Anıtları’na ulaşımı
kolaylaştırmak amacıyla 2005 yılında temeli atılan 46
kilometrelik Bilge Kağan Karayolu da 2008’de tamamlandı.
İnşa yılı itibari ile en büyük Türk eseri olan
Türkmenistan’daki Sultan Sancar Türbesi’nin onarımı ve
Bosna Hersek’teki tarihi Mostar Köprüsü’nün yeniden
yapımı da 2004 yılında tamamlandı.
Bosna Hersek’teki Osmanlı miraslarının en
önemlilerinden biri olan Konjic Köprüsü’nün restorasyonu
ve Kosova’da bulunan Priştine Sultan Murat Hüdavendigar
Türbesi’nin selamlık binası müze teşhir ve tanzimi 2009’da
bitirilerek hizmete açıldı.
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    projects that make up TİKA’s
main operating area enable Turkey to get closer with
countries that share the same history and heritage. These
projects, while leading the way to increased nationalism and
historical awareness, have made the emergence of historical
artifacts from crucial events and figures in Turkish history
possible.
Several restoration and reconstruction projects have
been held within a wide geographical area extending
Balkans, Eastern Europe, Central Asia, Middle East and
Africa. Restoration and construction of major projects hold
a special place amongst various completed and ongoing
activities within Large Turkish geography. Thanks to the
Orkhon Museum opened in 2008, Göktürk (Orkhon)
monuments, the first written examples of Turkish history
and literature, are now in full protection. The construction
of 46-kilometer Bilge Khan Highway, which started in
2005 to provide access to the Orkhon monuments, was
completed in 2008.
The restoration of Sultan Sanjar Mausoleum in
Turkmenistan, the greatest Turkish historical artifact
considering its construction era, and the reconstruction
of the historic Mostar Bridge in Bosnia and Herzegovina
were completed in 2004. The restoration of the Konjic
Bridge and arrangement of the Pristine Sultan Murad
Hudavendigar Museum in Kosovo were completed in 2009.
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OSMANLI ESERLERİ
AYAĞA KALDIRILIYOR
REVIVING OTTOMAN WORKS

  Razgrad
şehir merkezinde Makbul
İbrahim Paşa adına yapılmış olan
caminin restorasyonunun ihalesi
gerçekleştirildi.
Sofya’da bulunan Mimar Sinan
eserlerinden Banyobaşı Camii’nin
restorasyon ihalesi de 2010 yılında
yapıldı.
2006 yılında başlanan Kırım
Zincirli Medrese ve Hacı Giray
Han Türbesi restorasyonu ve
çevre düzenlemesi çalışmaları,
orijinal özelliklerine sadık
kalınarak gerçekleştirilen ve 2009’da tamamlanan titiz
bir çalışmanın sonucu Kırım’ın kültür hayatına yeniden
kazandırıldı.
Sudan’da Sevakin Adası’nda Osmanlı tarafından
gümrük binası olarak kullanılan bina ve iki cami
onarıldı, restorasyon ihalesi de 2010 yılı aralık ayında
gerçekleştirildi.

    has been held for
the restoration of the mosque
which was built on behalf
of Makbul Ibrahim Pasha in
Bulgaria’s Razgrad city center
Another tender was held
in 2010 for the restoration of
Banyobaşı Mosque, of Mimar
Sinan, in Sofia in 2010.
Restoration and landscaping
works Crimea Zincirli Madrasa
and Hajji Giray Khan Mausoleum
were handled with extreme
loyalty to their original shapes,
and after meticulous work between 2006 and 2009, they
were reintroduced to Crimean cultural life.
The building which was used as the Ottoman Empire’s
customs building and two mosques were repaired in
Sudan’s Sevakin Island; restoration tender was held in
December, 2010.

ÜÇ KITADA TÜRKÇE EĞİTİMİ
TEACHING TURKISH IN THREE CONTINENTS
    topluluklar
ile geçmişten geleceğe kültürel
bağlarımızın yeniden kurulması için
TİKA tarafından başlatılan Türkoloji
Projesi, Türkçe’nin yaygınlaşmasına
büyük katkıda bulunuyor.
Afganistan, Arnavutluk, Belarus,
Bosna Hersek, Bulgaristan, Estonya,
Filistin, Hindistan, Gürcistan,
Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan,
Kosova, Letonya, Litvanya, Makedonya, Moğolistan,
Moldova, Özbekistan, Slovakya, Suriye, Kırım Özerk
Cumhuriyeti, Tataristan Özerk Cumhuriyeti, Ukrayna ve
Yemen’de üniversitelerle proje çerçevesinde yapılan işbirliği
sürdürülüyor.
Bu ülkelerde bulunan üniversitelerle Akademik İşbirliği
Protokolü imzalanarak bünyelerinde Türkoloji/Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümleri ile Türkçe Eğitim Merkezleri açıldı. Söz
konusu bölümlere eğitim araçları desteği verilmesinin yanı
sıra öğretim elemanları da görevlendirildi.

 Q  initiated by
TİKA to re-establish cultural ties with
neighbors, friends, and relatives, as well as
communities from the past to the future,
greatly contributes to the expansion of
Turkish language.
Our cooperations with universities in
Afghanistan, Albania, Belarus, Bosnia and
Herzegovina, Bulgaria, Estonia, Palestine,
India, Georgia, Montenegro, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Kosovo, Latvia, Lithuania, Macedonia,
Mongolia, Moldova, Uzbekistan, Slovakia, Syria,
Autonomous Republic of Crimea, Autonomous Republic of
Tatarstan, Ukraine and Yemen continue.
Academic Cooperation Protocol was signed with
universities in these countries and Turcology / Turkish
Training Centres, and Turkish Language and Literature
Departments were opened in these institutions.
These departments are provided with training tools
supplementation as well as staﬀed with teachers.
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“OLMAYA DEVLET CİHANDA
BİR NEFES SIHHAT GİBİ”

“THERE’S NO FURTUNE LIKE A HEALTHY BREATH IN THIS WORLD”
       “Halk içinde muteber bir
nesne yok devlet gibi / olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat
gibi” şeklindeki hikmetli dizelerini kendine düstur edinen
TİKA, sağlık ve insani yardım konusunda Sağlık Bakanlığı ile
birlikte, ihtiyaç halindeki halkların ayağına gitti.
“2006’da açılan Kırgız-Türk Kemik İliği Nakli Merkezi
sayesinde 13 Haziran 2007’de Türk ve Kırgız doktorlar
tarafından Orta Asya’da ilk defa kemik iliği nakli operasyonu
gerçekleştirildi.
Azerbaycan’da yaygın olarak görülen Talesemi hastalığı
(Akdeniz anemisi) ile mücadele amacıyla, 2009’da Bakü’de
Talesemi Merkezi bünyesinde Kemik İliği Nakli Merkezi açıldı.
2006 ve 2007 yıllarında işletimi üstlenilen Meymene
Afgan-Türk Dostluk Hastanesi ve Sibirgan Afgan-Türk
Dostluk Hastanesi faaliyetine devam ediyor ve günde 650
hastaya hizmet veriyor. Benzer şekilde 2007 yılında kurulan
ve günde 225 kişiye hizmet veren iki ana-çocuk sağlığı kliniği
ile iki gezici hastane de işletiliyor. Bunların yanı sıra Bagrami
Türk-Afgan Dostluk Kliniği’nde binlerce kişiye hizmet
veriliyor.

   by Suleiman the Magnificent’s lines, “There’s no
object of respect like the State among the people / There’s no
fortune like a healthy breath in this world,” and committing
itself to medical and humanitarian aid, TİKA collaborated
with the Ministry of Health and went to people in need.
With the opening of Kyrgyz-Turkish Bone Marrow
Transplantation Center in 2006, the first bone-marrow
transplantation surgery was performed in Central Asia by
Turkish and Kyrgyz doctors in June 13th, 2007.
In 2009, The Bone Marrow Transplantation Center was
opened within Thalassemia Center in Baku to combat a
thalassemia disease (also known as Mediterranean anemia)
common in Azerbaijan.
Meymene Afghan-Turkish Friendship Hospital and
the Sibirgan Afghan-Turkish Friendship Hospital, whose
operations were undertaken in 2006 and 2007, still continue
to operate, serving 650 patients a day. Similarly, in 2007 two
mother-child health clinics and two mobile hospitals were
founded and are still being operated, serving 225 people a
day. In addition, Bagrami Turkish-Afghan Friendship Clinic
serves thousands of people.

AFRİKA’DA SAĞLIK TARAMASI
TİKA, Afrika’ya Açılım Eylem Planı çerçevesinde, sivil
toplum kuruluşları işbirliğiyle başta Senegal olmak üzere
birçok Afrika ülkesinde sağlık taraması yaptı. Dakar,
Saint-Louis, Kaolack ve Touba’da 8 bin 566 kişi sağlık
taramasından geçirildi ve ihtiyaç sahiplerine ilaç ulaştırıldı.
Öte yandan Sudan’da Hartum ve Darfur’da, iki Türk sivil
toplum kuruluşu ve TİKA desteği ile kurulan katarakt
merkezlerinde yüzlerce hastanın ameliyatı gerçekleştirildi.
Sağlık taramasının yanında, yardıma muhtaç ülkelere
sağlık malzemeleri yardımı da yapıldı. Filistin’in Batı Şeria
kesimindeki hastanelere tam teçhizatlı 15 ambulans aracı
verildi. Bosna Hersek Goras Hastanesi’ne ve Kosova
Mamuşa’ya tam teçhizatlı birer ambulans gönderildi.
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HEALTH SCREENING IN AFRICA
TİKA, as part of the Action Plan for expansion into
Africa, carried out health screening in collaboration with
non-governmental organizations, particularly in many
African countries, such as Senegal. 8,566 people were
screened in Dakar, Saint-Louis, Kaolack and Touba and
medicine delivered to those in need. Hundreds of patients
were operated on at the cataract surgery centers founded
in Hartum Sudan and Darfur by two non-governmental
Turkish organizations with the support of TİKA. Fifteen fully
equipped ambulances were delivered to hospitals of the West
Bank in Palestine. Fully equipped ambulances have been sent
to Bosnia and Herzegovina and Kosovo.
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SU SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ
TİKA PROJELERİNDE
SOLUTION TO WATER PROBLEM: COVERED BY TİKA
   J en başında kuşkusuz su geliyor.
Bugün dünyanın çok önemli bir bölümünde temiz ve
içilebilir su sorunu yaşanırken TİKA, projeleriyle çözüm
yollarını hayata geçiriyor. “Su hayatın kaynağıdır”
felsefesiyle hareket eden TİKA’nın, kırsal alanda sağlıklı
içme suyu temini için kuyu açma çalışmaları ve hijyenin
sağlanması için su şebekelerinin iyileştirilmesine yönelik
çalışmalara ağırlık veriyor.
Kırım Entegrasyon ve Kalkınma Programı Su Sağlama
Projesi, Afganistan’da Su Kuyuları Açılması Projesi,
Etiyopya’da Su Temini ve Osmanlı Çeşmelerinin İmarı
Projesi bu çalışmaların temelini oluşturuyor.
Afganistan’ın çeşitli vilayetlerinde 2005-2008 yılları
arasında 166 su kuyusu açıldı, bunlardan toplam 520 bin
kişi faydalandı.
Proje maliyeti 2,5 milyon dolar olan Etiyopya’da
Su Temini ve Osmanlı Çeşmelerinin İmarı çalışmaları
kapsamında 2007-2009 döneminde 42 adet su kuyusu
açıldı. Burada elde edilen günlük su verimi, toplam 19 bin
551 ton oldu ve 977 bin 550 kişinin su ihtiyacı karşılandı.
Beş adet Osmanlı çeşmesi imar edildi. Suyun dağıtımı
amacıyla 4 bin 985 metre boru tesisatı döşendi.
Gazze Şeridi’nde, 7 adet su kuyusu, 2011’in mayıs ve
haziran aylarında hizmete başladı. Açılan su kuyularıyla
Gazze şehri başta olmak üzere Zaitoun, Sourany Dağı,
Shoraﬀa Remal, Nuseryat, Rafah ve Beyt Hanun’da
yaşayan yaklaşık 50 bin kişinin su ihtiyacı giderildi.

   at the top of the list of the crucial needs is
drinking water. As many areas around the world experience
shortage in clean and drinking water, TİKA implements
projects to solve this problem. Acting on the philosophy
of “Water is the origin of life,” TİKA puts eﬀorts to ensure
well-drilling and to increase hygiene to improve supplies
for safe drinking water in rural areas. Integration and
Development Program Water Supply Project in Crimea,
Water Well Drilling Project in Afghanistan, and Water
Supply Project and Restoration of Ottoman Fountains in
Ethiopia constitute the mainstay of these eﬀorts. Drilled
wells are mostly concentrated on school yards.
166 water wells have been drilled in Afghanistan’s
various provinces between 2005 and 2008, and a total of
520 thousand people have benefited from them. Forty-two
water wells have been drilled in the scope of Ethiopia Water
Supply and Reconstruction of Ottoman Fountains Project
between 2007-2009 with the project cost of $ 2.5 million
These projects yielded a total of 19 thousand 551
tons of water per day, which met need of 977 thousand
550. Five Ottoman fountains have been reconstructed.
4 thousand 985 meters of pipe have been laid for water
distribution network. Seven wells got opened in The Gaza
Strip in May and June of 2011. These drop-down water
wells met water needs of about 50 thousand people in Gaza,
Zaitoun Mountain, Sourany, Shoraﬀa Remal, Nuseryat,
Rafah and Beit Hanun.
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AFRİKA’NIN YÜZÜNÜ
GÜLDÜREN PROJELER

THE PROJECTS, THOSE PUTTING A SMILE ON AFRICA
  iklim koşullarının ve
iç savaşların yorduğu insanların kıtası
Afrika, özellikle son yıllarda Türk dış
politikasının önemli ilgi alanı oldu.
TİKA da misyonu gereği Afrika’da
Program Koordinasyon Ofisleri açtı.
Geçmiş yüzyıllarda Batılı ülkelerin
sömürgesi olan, geçen yüzyılı ise savaş
ve açlıkla mücadele ederek geçiren
Afrika, TİKA’nın yardım açısından
öncelikli hedeﬂerinden biri oldu. Gıda
krizinin aşılmasına katkı sağlamak
amacıyla, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı işbirliğiyle, Afrika ülkelerine
yönelik geniş kapsamlı bir program
uygulamaya konuldu. Program
kapsamında, ekonomisi tarım ve
hayvancılığa dayalı Afrika ülkelerinin,
gelirlerinin artırılarak yaşam
düzeylerinin iyileştirilmesi, yoksulluğun azaltılması, tarım
ve hayvancılık alanında modern teknolojilerin kullanılması
ve bu alanda nitelikli eleman yetiştirilmesi öngörülüyor.
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T   H   harsh climate, and
civil wars, the African Continent has recently
become an important focal point in Turkish
foreign policy. Therefore, Program Coordination
Oﬀices have been opened in Africa in lieu of the
mission of TİKA. In the past centuries, Africa
had been colonized by Western countries, and
then spent the last 100 centuries with war and
hunger; consequently, the continent became
one of the primary targets of aid for TİKA.
To help overcome the food crisis, an extensive
program has been implemented for African
countries in collaboration with the Ministry of
Food, Agriculture and Livestock Farming. The
program is expected to improve living standards
by increasing revenue, reducing poverty,
encouraging the use of modern technologies
in agriculture and animal husbandry, and by
training qualified personnel in this field for the
African countries whose economy is largely based on
agriculture and animal husbandry.
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‘BUĞDAY BAŞAĞINDAN ARI
KOVANINA İŞİMİZ KALKINMA!’

“FROM WHEAT EAR TO BEEHIVE; DEVELOPMENT IS OUR BUSINESS!”
     en önemli araçlarından olan
tarım, TİKA’nın yoğun olarak faaliyet gösterdiği sektörlerden
biri olarak göze çarpıyor. “Buğday başağından arı kovanına,
işimiz kalkınma!” sloganıyla tarım projeleri geliştiren kurum,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği yaparak üç
kıtada bir çok faaliyet gerçekleştirdi. Bakanlık ile birlikte
yürütülen projeler çerçevesinde Türkmenistan’da yılda 400 bin
civciv üreten tesisler kuruldu. 2007’de geliştirilen “Türkmenistan
Antep Fıstığı Yetiştiriciliği Projesi” ile yeterli tarım arazisi
bulunmayan ülkede fıstık bahçeleri oluşturulması hedeﬂeniyor.
TİKA, Azerbaycan’da daha çok tarımsal araştırmalar üzerine
yoğunlaştı. Bu doğrultuda Azerbaycan-Türkiye Tohumluk Üretim
ve Araştırma Merkezi’nin Kurulması Projesi gerçekleştirildi.
Balkanlar’da da önemli atılımlara imza atan TİKA, Doğu

AS AGRICULTURAL ECONOMY, being the most important
tool in the development, stands out as one of the sectors
where TİKA operates intensively. With the slogan, “From
the wheatear to beehive, development is our business!” the
agency developed agricultural projects in three continents
in collaboration with the Ministry of Food, Agriculture and
Livestock Farming. Plants growing 400 thousand chicks
per year were established in Turkmenistan in conjunction
with the Ministry of Turkmenistan. In 2007, with the
development of “Turkmenistan Growing Pistachio Project,”
creation of adequate agricultural land was aimed for nut
orchards in the country.
TİKA, has mostly focused on agricultural research in
Azerbaijan. In this respect, Establishment of Azerbaijan-

Makedonya’nın kırsal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere
“Arıcılığın Geliştirilmesi Progamı” hazırladı. 2 bin adet kovan,
bin 420 adet arı kolonisi, gerekli tüm ekipmanla birlikte ailelere
dağıtıldı.
Kosova’da koyunculuğu geliştirme, Bosna Hersek’te balık
üretim ve araştırma merkezinin kurulması, organik arıcılığı
geliştirme ve entegre projeleri ile veteriner hekimlere ve
özel sektöre yönelik HACCP eğitim projesi de Balkanlar’da
sürdürülen çalışmalar arasında. TİKA’nın tarım projelerinin
yoğunluk kazandığı Afganistan’da, veteriner kliniği kurulması
ve veteriner hekimlerin eğitilmesi projesi ile Wardak ili tarım
meslek lisesinin kurulması projeleri gerçekleştirildi. Uygulanan
projelerde başarı sağlanması, ülke ihtiyaçlarının iyi irdelenmesi
ile mümkün oluyor. Bu nedenle TİKA, faaliyette bulunduğu
ülkelerdeki öncelikleri göz önünde bulundurarak projeler
geliştiriyor. Sudan’ın en büyük sorunlarından biri olan salgın
hayvan hastalıkları sorununa çözüm için veterinerlere, tanı ve
mücadele teknikleri eğitimi verildi.

Turkey Seed Production and Research Center was finalized.
TİKA made significant advances in the Balkans to contribute
to rural development Eastern Macedonia by preparing
“Agricultural Development Program.” Two thousand
hives and 1,420 units of bee colony, with all the necessary
equipment, were distributed to families.
Among many other projects carried out in the Balkans
are sheep development in Kosovo, fish production and the
establishment of research centers, and integrated organic
beekeeping development projects in Bosnia and Herzegovina.
A project to establısh an agrıcultural vocatıonal school ın
Wardaq provınce and another project to open a vet clınıc
and traın vets were completed ın Afghanistan where TİKA
ıs concentratıng on agrıcultural projects. TİKA’s success in
these projects is made possible by the agency’s thorough
investigation of the countyies’ needs. Sudanese vets receıved
traınıng on dıagnostıc and therapeutıc technıques to combat
ınfectıous anımal dısease, a maın concern ın the country.
TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD
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TÜRK HALKI
ARAKANLILARIN YANINDA
TURKISH PEOPLE WITH ARAKANS

Ç

ocuk, her yerde çocuk... Objektiﬂere bakan
kocaman gözlerinde, açlık ve yoksulluğun
gölgesi, üstlerinde sevdikleri takımın
formaları. Daha küçük olanlar, annelerinin
kollarında... Hayat bazen, tıpkı burada Bangladeş’te
Arakanlı Müslümanların kaldığı mülteci kampında
olduğu gibi, aynı sahneye ait iki zıt fotoğrafı
barındırıyor. Bir yanda yemyeşil uzanan tarlalar
ve onlara bekçilik eden dağlar, diğer yanda açlıkla,
yoksullukla ve zulümle mücadele eden insanlar...
Geçen yazdan itibaren Türkiye’nin gündeminde
yer alan Arakan, Güneydoğu Asya ülkelerinden
Myanmar’ın kuzeydoğusunda bulunan bir bölge.
Nüfusunun önemli çoğunluğunu Rohingya
Müslümanları ile Budistler oluşturuyor. Myanmar’ın
(eski adıyla Burma) 1948’de bağımsızlığını
kazanmasından sonra, azınlıklara yönelik güvenceler
içeren bir anayasaya kavuşamaması ve darbenin
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ardından iktidara gelen askeri yönetimin istikrarlı
bir demokrasinin oluşturulmasına izin vermemesi
nedeniyle temel insani hak ve özgürlüklerden
mahrum bırakılan Arakanlı Müslümanlar son derece
zor koşullar altında yaşıyor.
Seyahat edemeyen, evlenmek için devlet iznine
ihtiyaç duyan, evlerini ahşap malzemeden yapma
zorunluluğu bulunan Arakanlı Müslümanların
çocukları, sadece ilköğretimden faydalanabiliyor.
Resmi rakamlara göre sayısı 30 bin olsa da, bir
milyondan fazla Arakanlının, başta komşuları
Bangladeş olmak üzere çeşitli ülkelerde mülteci
olarak yaşadığı belirtiliyor. Myanmar, gidenlere
engel olmaya çalışırken dünyanın en yoksul ülkeleri
arasında yer alan Bangladeş de mülteci sayısının
artmasını istemiyor. Doğrudan göçmen kamplarına
yerleşemeyen Arakanlı Müslümanların bir kısmı
daha önce göç eden akrabalarının yanına sığınıyor.
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ACI, AÇLIK, YOKSULLUK VE MEMLEKET HASRETİ, AYNI İFADELERDE OTURUYOR İNSANLARIN
YÜZLERİNE, GÖZLERİNE. ARAKANLI MÜSLÜMANLAR, ÜLKELERİNDE GÖRDÜKLERİ
ZULÜMDEN KAÇIP KOMŞU ÜLKELERDE, YAŞAMA TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR. TÜRKİYE’DEN
GÖNDERİLEN YARDIMLAR DA ONLARIN BU UMUDUNU BİRAZ OLSUN GÜÇLENDİRİYOR.
PAIN, HUNGER, POVERTY, AND HOMESICKNESS ARE RESTING ON PEOPLE’S FACES,
EYES, AS CONSTANT EXPRESSIONS. MUSLIMS OF ARAKAN ARE RUNNING AWAY
FROM OPPRESSION THEY FACE IN THEIR OWN COUNTRY, TRYING TO HOLD ON TO LIFE IN
NEIGHBORING COUNTRIES. AID FROM TURKEY STRENGTHENS THEIR HOPE A BIT.

A

child is a child all around... The huge eyes
shaded with hunger and the poverty,
gazing at the objectives, yet the shirt of
his favorite team on their back. The younger ones
in their moms’ arms... Life sometimes, just like here
in Bangladesh at the refugee camp where Arakan
Muslims try to survive, holds two conﬂicting pictures
of the very same scene. On one side the lush green
fields guarded by the mountains, on the other side
hunger, poverty, and people trying to survive against
the cruelty... Arakan, located in the northeast
of Myanmar in Southeast Asia, held a place in
Turkey’s agenda last summer. A significant majority
of the population consists of Rohingya Muslims
and Buddhists. After Myanmar (formerly Burma)
gained its independence in 1948, the country did
not acquire a constitution guaranteeing minority
rights, and the military government in power did

not allow the establishment of a stable democracy;
consequently, Muslims of Arakan,deprived of basic
human rights and freedom, are forced to live under
extremely cruel conditions.
These Muslims cannot travel, need state
permission to get married, and are forced to build
their homes with timber. Their children can only
benefit from primary education. According to oﬀicial
figures, only 30 thousand Muslims live in Arakan,
but in realty over a million Arakans, are reported
to be living as refugees in several nearby countries,
including Bangladesh. While Myanmar tries to
prevent people from leaving, Bangladesh, one of the
poorest countries in the world, does not wish the
number of refugees to increase. Therefore, refugees
who cannot find room in the camp find home at the
relatives’ who previously migrated there.

Some Arakans
who could not
A 
the refugee
&%  
  
%A 
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TÜRKMENİSTAN ZİYARETİ

YENİ ADIMLAR
ATILDI

VISIT IN TURKMENISTAN: NEW STEPS TAKEN
TİKA HEYETİ’Nİ KABUL EDEN TÜRKMEN YÖNETİCİLER ÜLKELERİNDE DEVAM
EDEN PROJELERDEN DUYDUKLARI MEMNUNİYETİ İFADE EDERKEN
KURUMLAR ARASINDA SÜRDÜRÜLEN İŞBİRLİĞİNİN DEVAM ETMESİNİ DE DİLEDİ.
TURKOMAN AUTHORITIES, WHO WELCOMED TİKA DELEGATION, EXPRESSED
THEIR PLEASURE WITH TİKA’S ONGOING PROJECTS AND THEIR HOPES FOR
THE CONTINUATION OF THE COOPERATION AMONG INSTITUTIONS.
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TÜRKMENİSTAN ZİYARETİ

T

İKA Başkanı Dr. Serdar Çam, beraberinde
bir heyet ile 19-21 Temmuz 2012 tarihleri
arasında Türkmenistan’a ziyaret gerçekleştirdi.
TİKA’nın ilk yurtdışı ofisi olan Türkmenistan Program
Koordinasyon Ofisi’nin açıldığı 1993 yılından bu yana
kurumun gerçekleştirdiği projeler değerlendirildi.
Dr. Serdar Çam ve beraberindeki heyet, ziyaretin ilk
gününde Sağlık Günü nedeniyle başkent Aşkabat’ta
düzenlenen uluslararası fuarın açılış törenine katıldı.
Türkmenistan’ın Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları,
ülkedeki diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler ile
beraber fuar alanını gezen Çam, daha sonra Türkmenistan
Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov adına
verilen öğle yemeği davetine katıldı. “Sadaka” adı verilen
bu yemeğin hemen ardından Türkmenistan Bakanlar
Kurulu Binası’na geçilerek TİKA Türkmenistan Program
Koordinasyon Ofisi tarafından ülkede yürütülmekte
olan proje ve faaliyetlerin işbirliği halinde yürütüldüğü
kurum ve kuruluşlardan sorumlu Bakanlar Kurulu
Başkan Yardımcıları ile görüşmeler yapıldı. Bu kapsamda
Turizm, Spor, Sağlık ve Eğitimden Sorumlu Bakanlar
Kurulu Başkan Yardımcısı Sapardurdı Toylıyev, Tarım,
Gıda ve Hayvancılıktan Sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan
Yardımcısı Annageldi Yazmırov, Kültürden Sorumlu
Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bagül Nurmıradova,
Kültür Bakanı Gunça Mammedova, Ekonomi ve
Maliyeden Sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı
Annamuhammed Goçıyev, Bakanlar Kurulu Başkan
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile
biraraya gelindi.

T

İKA President Dr. Serdar Çam, accompanied by
a delegation, visited Turkmenistan between July
19th and 21st, 2012. The delegation assessed
the projects implemented since 1993 when this first
overseas Program Coordination Oﬀice of TİKA was
opened. On the first day of their visit, Serdar Çam and
the accompanying delegation visited the capital city,
Ashgabat, for the opening ceremony of the international
trade fair organized for the Health Day. After seeing
the exhibition area with the Vice Presidents of the
Council of Ministers of Turkmenistan, representatives
of diplomatic missions in the country and the guests,
Çam then attended the lunch invitation in honor of
Turkmenistan President Gurbanguly Berdimuhamedov.
Immediately after this lunch, called “Charity,” they
moved to the House of the Council of Ministers of
Turkmenistan for the meeting with the heads of
the institutions and organizations responsible for
the Council of Ministers to discuss the projects and
activities of Turkmenistan TİKA Program Coordination
Oﬀice. In this context, they also held meetings with
Sapardurdı Toylıyev, the Vice President of the Council
of Ministers of Tourism, Sports, Health, and Education;
Annageldi Yazmırov, the Vice President of the Council
of Ministers of Agriculture, Food, and Livestock; Bagül
Nurmıradova, Vice President of the Council of Ministers
of Culture; the Minister of Culture, Gunça Mammedova;
Annamuhammed Goçıyev, the Vice President of the
Council of Ministers of Economy; and Rashid Meredov,
the Vice President Vice President of the Council of
Ministers and Foreign Affairs.

TÜRKMEN KÜLTÜRÜNE YAKIN BAKIŞ
Görüşmelerde vurgulanan temel nokta, TİKA’nın
Türkmenistan’daki faaliyetlerinden Türkmenistan
Hükümeti tarafından duyulan memnuniyet ve kurumlar
arasında geliştirilen yakın işbirliğinin devam ettirilmesinin

A LOOK AT THE TURKMEN CULTURE
The main point highlighted in the interviews was the
gratitude of the Turkmenistan Government with the
activities of TİKA in the country and the necessity to

7.$%DąNDQà'U6HUGDUqDPYH
EHUDEHULQGHNLKH\HWÍHąLWOLWHPDVODUGDEXOXQGX
7.$łV3UHVLGHQW'U6HUGDU&DPDQGWKHDFFRPSDQ\LQJ
GHOHJDWLRQPHWZLWKYDULRXVDXWKRULWLHV
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Independence
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gerekliliği oldu. TİKA Başkanı Dr. Çam, Türkmenistan
ziyaretinin ikinci gününde Türkmenistan’ın ilk Devlet
Başkanı Saparmurat Niyazov Türkmenbaşı’nın kabrinin
bulunduğu Kıpçak Camii’ni ziyaret ederek kabristana
çiçek koydu. Daha sonra Aşkabat’taki Millî Halı Müzesi
ile Altın Asır ve Gülistan adı verilen mekânları görme
olanağı buldu. Ziyaretin üçüncü ve son gününde ise Çam
ve beraberindeki heyet, Mary Vilayeti’nde restorasyonu
TİKA tarafından yaptırılan Sultan Sancar Türbesi ile
diğer tarihî mekânları ziyaret etti. Ayrıca, Bağımsız
Devletler Topluluğu’nun (BDT) 2012 yılı kültür başkenti
ilan edilen Mary Vilayeti’nde düzenlenen konsere
Türkmenistan Kültür Bakanı Gunça Mammedova’nın
özel davetlisi olarak katılan heyet, Mary’de Türkmen
kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Daha sonra
Aşkabat’a dönen heyet, TİKA Türkmenistan Program
Koordinatörlüğü ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı
yetkililerince Türkiye’ye uğurlandı.

maintain close cooperation between the institutions. On
the second day of his visit, the President Çam visited
the Kipchak Mosque and served ﬂowers at the tomb of
the first president of Turkmenistan, Saparmurat Niyazov
Turkmenbashi at the cemetery.
Later, he had the opportunity to see the National
Carpet Museum in Ashgabat and places called Gulistan
and Altın Asır. The third and the final day of their visit,
Çam and the accompanying delegation went to see the
restoration of the Sultan Sanjar Mausoleum built by
TİKA as well as other historical sights.
In addition, attending the concert as Gunca
Mammedova’s special guests in Mary, that was
declared the cultural capital of the Commonwealth of
Independent States (CIS) for 2012, the group had a
chance to observe the Turkmen culture.

TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD

45

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ XAAVA SHEIK OSMAN
‘HAYAT’I ÖZETLİYOR
XAAVA SHEIK OSMAN, MOTHER OF THREE, SUMS UP “LIFE”

“EKMEĞİN
KOKUSU BİLE
GÜZEL”
“EVEN THE SMELL OF THE
BREAD IS BEAUTIFUL”
BİR MAHALLEDE YA DA SOKAKTA, TÜM EVLERİN KAPILARI
BAMBAŞKA ÖZLEMLERE AÇILIR. OYSA BURADA, SOMALİ’NİN
BAŞKENTİ MOGADİŞU’DAKİ CEZİRE HAYAT ÇADIR KENTİ’NDE HER
“EV”İN YOLU BELKİ DE TEK DİLEKTE BİRLEŞİYOR; REFAH VE BARIŞ
İÇİNDE, HUZURLU BİR ÜLKEDE YAŞAMAK.

IN A NEIGHBORHOOD OR STREET, DOORS OF ALL THE HOUSES
OPEN TO COMPLETELY DIFFERENT ASPIRATIONS. YET HERE, AT
THE JAZEERA LIFE TENT-TOWN IN THE CITY OF SOMALIA’S CAPITAL
MOGADISHU, THE PATH OF EACH “HOME” PERHAPS UNITES ON A
SINGLE WISH: TO BE ABLE TO LIVE IN A PEACEFUL COUNTRY WITH
PROSPERITY AND IN TRANQUILITY.
YAZI/TEXT
TURAN ŞAHİN
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Xaava’s serenity resembles to galleys embedded on the beach to heal
the holes tempestuous waters opened.
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XAAVA SHEIK OSMAN

omali’de, 21 yıldır iç savaş
yaşanıyor. Hayatlar yanıyor, kavruluyor.
Bu ateşin içinde, hayata tutunmaya çalışan
Somalililer, başka ülkelerden gelenlerin
kurduğu kentlerde yaşıyor. Bunlardan biri
de ülkenin başkenti Mogadişu’da Türk
Kızılayı’nın kurduğu Cezire Hayat Çadır
Kenti. 2 bin 600 çadırdan oluşan kentte,
16 bine yakın kişinin yaşadığı tahmin
ediliyor. Bu çadır kentin sakinlerinden
biri de Xaava Sheik Osman. 35 yaşında,
Shebelle Köyü’nden Mogadişu’ya gelmiş.
Türk Kızılayı Cezire Hayat Çadır Kenti’nde
yaşıyor. Yaşantısı umutları kadar sade, her
gün bir öncekinin aynı. Dillendirmese de,
tek istediği bu aynılığın devamı. Çünkü
süregiden bu durum, huzur ve yiyecek
bir şey bulabilmek anlamına geliyor
onun için. Çoğumuzun varlığı hakkında
düşünmeye zahmet bile etmediği bir çok
şeyin yokluğunu hissetmeden yaşıyor.
543 No’lu çadırı “evim” diyerek
sahiplenmesi ise yaşam karşısındaki
direncini gösteriyor. Sahip olduğu her şey,
bir köşede duran üç beş poşet dolusu giysi.
Bu topraklarda “sahip olmak” sırta vurulan
lüzumsuz bir yük . “Mal, canın yongası”
belki ama bu topraklarda önce can derdi
var. Xaava’nın çadır kentteki dinginliği,
hırçın suların gövdesinde açtığı delikleri
onarmak için sahile oturtulan kadırgaları
andırıyor. Hayata küçük bir mola vermiş
gibi. Bir oksijen takviyesi bu çadır kent
onlar için. “İyi olacak. Köye döneceğiz,
hayvanlarımız, tarlalarımız olacak” diyor.
Kocası işsiz. Xaava da sadece çalışmak için
çıkıyor çadır kentten. Taş işçisi. Basitçe
anlatıyor yaptığı işi:
“Her sabah çalıştığım taş ocağına
gidiyorum. Orada taş kırıyorum, sonra
taşları sepete yükleyip başıma alıyorum.
Ardından kamyona yüklüyorum.”
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When Xaava Sheik Osman works
her sister living nextto her tent
takes cares of the children.

omalia has had a civil war for
twenty-one years. Lives are
burning, blistering. Within this
fire, Somalis, trying to hold on to life,
live in towns set up by people from other
countries. One of these towns is Jazeera
Life Tent-City built by the Turkish Red
Crescent in the country’s capital city
of Mogadishu. It’s estimated that 16
thousand people live in 2600 tents.
One of the residents of this tent-city is
35 year-old Xaava Sheik Osman, who
came to Mogadishu from the village
of Shebelle. Her life is as simple as her
hopes; each day is the same as the one
before. Even though she does not voice
it, all she wants is the continuation of
this sameness because, for her, this
ongoing sameness means peace of mind
and finding something to eat. She lives
without noticing the absence of a lot of
things most of us could not even imagine
living without.
Calling the tent number 543 her
“home” with sincere ownership shows her
resistance to harsh life. All she owns are
just a few nylon packs of clothes.“To own”
on this land is just an unnecessary load
on her shoulders. “Property [may be] the
token of soul,” perhaps, but above all is
the struggle to stay alive.
The serenity of Xaava in this tent-city
resembles the galleys embedded on a
beach to heal the holes that harsh waves
created. As if she just took a short break

ÇOCUKLAR, MUTLULUĞUN
TADINI ÇADIR KENTİN
PAZARYERİNDE SATILAN
ŞEKERLERDEN ALIYOR.
CHILDREN ENJOY THE
CANDIES OFFERED AT
THE MARKET PLACE OF
THE TENT CITY.
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XAAVA SHEIK OSMAN

Bir kadın için hayli zor olan bir işin tarifi ancak bu
from life. This tent-city is just like a supply of oxygen to
coğrafyada bu kadar kolay yapılabilir. Taş kırmak, sepete
her. She says, “Everything will be alright. We’ll go back to
yüklemek, kamyona taşımak... Bütün gün ve 3 ya da 4
our village and have our livestock and fields.” Her husband
dolar karşılığında.
is unemployed. Xaava leaves the tent-city only for work.
O çalıştığında, hemen yan çadırda kalan kız
She’s a stone worker. She describes what she does: “Every
kardeşi çocuklarına bakıyor. Çalışmadığı günlerde,
morning, I go to the quarry. I break rocks and load them
kazandığı parayla alışveriş yapıyor. Çadır kentte
in a basket to carry them on my head to load the truck.”
“Burada her şey satılıyor” dediği bir pazaryeri kurulmuş.
A job that is diﬀicult for a woman could be described so
Çocuklarına şeker alıyor, sonra iki dilim de olsa kavun
easily only on this land. To break the rock, to load into the
ve taneyle sebze. Dışardaki çadırlar, bu kenttekilerden
basket, and to load onto the truck… All for 3 or 4 dollars
farklıymış. “Yağmur yağdığı zaman, oralarda yaşanmaz”
a day.
diyor. Oysa ki, yaşanmaz dediği yerde evlenmiş, üç
On the days she does not work, she goes shopping
çocuğunu dünyaya getirmiş, yaşama karışmış. O kadar
to spend what she earns. There’s a marketplace in the
güzel anlatıyor ki yaşadığı çadır kenti:
tent-city; she says: “All is sold here.” She buys candy
“Burası deniz kenarında ve havalimanının hemen
for her children, two slices of melon, and a few pieces of
yanında. Okul var, cami var, su var, temiz banyo ve
vegetable. The tents outside are diﬀerent from here...
tuvalet var. Türk doktorların olduğu klinik var. Ekmeğin
”When it rains, it’s unlivable there,” she says. Yet, that’s
kokusu çok güzel. Haftada bir erzak kolisi var. Pazaryeri
the unlivable place where she got married, had her three
var. Suyu kesilmeyen çamaşırhane de.
children, started her life. She so
Emniyet var, hırsızlık yok.”
beautifully describes her tent town:
“Var”ları sayarken, “yok”luk
“We have school, mosque, water,
ÇADIRKENT’TE, TİKA,
aklına geliyor olmalı ki, gözleri
and clean bath and toilet. We have
yaşarıyor. Mogadişu’nun enkaza
a clinic with Turkish doctors. The
DSİ, KIZILAY VE SAĞLIK
dönmüş sokaklarına gece çöktüğünde
smell of the bread is so beautiful.
BAKANLIĞI PERSONELİ
jeneratör motorlarının gürültüsüne
We have a parcel of food ration once
YAPTIĞI ÇALIŞMALAR İLE
karışıyor hala kurşun sesleri. AU
a week. We have a market place.
DİKKAT ÇEKİYOR.
armalı zırhlıların dışında caddelerde
And a laundry room without water
araç yok. Hareketi fark edilen her
shortage. We have security, no
IN THE TENT-CITY,
nesneye bir namlu doğrultulmuş.
theft.”
EFFORTS OF TİKA, RED
Xaava’nın “Emniyet var” dediği
While listing what she has in
CRESCENT, AND THE
çadır kentte dalgalan Türk bayrağına
the tent-city, she tears up as she
STAFF OF THE MINISTRY
duyulan saygı onu korunaklı kılıyor.
remembers what she doesn’t have.
Xaava, burada bazı Türkçe
At nights on the ruined streets of
OF HEALTH ARE NOTED.
kelimeler de öğrenmiş; abi, abla,
Mogadishu, bullet sounds mingle
kardeş, su, ekmek, tamam gibi.
with the sound of the generator
Ablaları kliniğin kadın çalışanları,
engines. There are no vehicles on
abileri TİKA, DSİ, Kızılay ve Sağlık Bakanlığı personeli. O
the streets other than the armed ones with AU sign on. A
gün başına gelen bir durumu sıkça anlatmış, tercümanımız
barrel pointed at each object that might move. What she
Ayşe Hanım bize de aktardı. Ateşi çıkınca küçük kızını
calls “security” is the respect for the Turkish ﬂag waving
kliniğe götürmüş. Doktor hanım çocuğunu kucağına
over the tent city.
almış ve uzun uzun sevmiş, sonra Xaava’ya dönüp “Kız
Xaava has learned some Turkish words here: brother,
sen ne kadar güzelsin” demiş. Onca yokluk arasında akla
sister, water, bread, okay. Her sisters are the women in
gelmeyen güzelliğin, böyle zarif bir şekilde dile getirilmesi,
staﬀ of the clinic; her brothers are men in TİKA, DSİ,
cansuyu olmuş belli ki. “Bana ‘Kız sen ne güzelsin!’ dedi’’
Red crescent and Ministry of Health staﬀ. That day,
derken gözlerinin içi gülüyor.
she frequently told what had happened, and Mrs. Ayse,
Xaava’nın abi ve ablaları zorunlu ikametin
the interpreter told us: When her daughter had high
yükümlü personeli değil. Orada olmayı istedikleri, talep
fever, Xaava took her to the clinic. After examining her
ettikleri, bunun için sıraya dizilip cevap gözledikleri için
daughter, the doctor lady turned to Xaava and said, “Girl,
oradalar. 3 ila 6 ay kalacak, memleketlerinde özlenecek,
you are so beautiful!” In the absence of many, such an
belki de her akşam geride bıraktıklarıyla cızırtılı telefon
elegant way of expressing her forgotten beauty gave her
konuşmaları yapacak, çocuklarına neden orada olmaları
joy. Her eyes smile when she says, “she said, ‘Girl you how
gerektiğini anlatacaklar.
beautiful you are!’”
Xaava bir yıldır çadır kentte yaşıyor. Çevresindeki
Xaava has been living in this tent town for a year.
soluk renklere inat, zorluğun siyahına inat kırmızı
Against the dead color around her, she wears a red burka;
çarşaf giyiyor, şimdilerde toprak rengi gözleri gülüyor.
her earth-colored eyes are smiling nowadays.
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16 thousand people are estimated to live in Jazeera Life
Tent-city of 2600 tents.
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Xaava Sheik Osman has been living
in this tent-city for a year.
She wears red burka against the
pale colors around her.
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YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, HER ÜLKEDE
FARKLI TARİHLERDE BAŞLASA DA, ÇALAN
ZİLLERDE EMEĞİ OLAN KURUM BİRÇOK YERDE
AYNIYDI; TİKA. DÜNYANIN NERESİNDE YARDIMA
İHTİYAÇ OLSA ORAYA UZANAN TİKA, EĞİTİM
PROJELERİNE AĞIRLIK VERİYOR. DAHA İYİ BİR
GELECEĞİN EĞİTİMLE MÜMKÜN OLDUĞU
İNANCINDAN HAREKETLE ATILAN ADIMLAR,
BİNLERCE ÇOCUĞUN HAYATINI DEĞİŞTİRİYOR.
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ALTHOUGH THE NEW ACADEMIC
YEAR STARTS AT DIFFERENT TIMES
IN EACH COUNTRY, THE SAME
INSTITUTION CONTRIBUTED TO
THE BELLS IN MANY PLACES:
REPUBLIC OF TURKEY HEAD OF
TURKISH COOPERATION AND
COORDINATION AGENCY. TİKA,
WHO REACHES OUT WHERE HELP IS
NEEDED IN THE WORLD, FOCUSES
ON EDUCATIONAL PROJECTS. WITH
THE BELIEF THAT A BETTER FUTURE
IS POSSIBLE ONLY WITH EDUCATION,
TİKA IS CHANGING THE LIVES OF
THOUSANDS OF CHILDREN.

 


















BAZEN SAVAŞ, kimi zaman işgal,
çoğunlukla da yoksulluk, çocukların eğitim hayatını
engelliyor. Her biri, parlayan bir yıldız olabilecekken
koşulların ağırlığı altında eziliyor. Dünyanın birçok
yerinde, binlerce çocuk, tüm zorluklara karşın daha
iyi bir gelecek için eğitim alma çabasında. Olanakları
yetersiz binalarda, kapısı olmayan sınıﬂarda, yolu
olmayan okullarda, kendilerine gelecek hazırlamaya
çalışıyorlar... Kurulduğu günden bu yana, zorluklarla
mücadele edenlerin yanında olan, projeleriyle hayatlarını
kolaylaştıran T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın eğitime yönelik
çalışmaları ise, çocukların gözlerindeki ışıltının artmasını,
anne babalarının da geleceğe daha güvenli bakmalarını
sağlıyor. Makedonya’dan Sudan’a, Somali’ye, Bosna
Hersek’ten Şam’a kadar birçok yerde, onlarca okulda,
binlerce öğrenciye ulaşan TİKA’nın eğitim projeleri, yeni
nesilleri 21. yüzyılın gerektirdiği donanıma kavuşturuyor.
TİKA’nın anaokulundan üniversiteye kadar çeşitli
kademelerde imzası bulunuyor. Biz de, bu sayımızda TİKA
ile çalan okul zillerini sizinle paylaşmak istedik...

SOMETMES THE WAR, sometimes invasion, but
mainly poverty, prevents children’s educational
life. They are crushed under the weight of
unfortunate circumstances whereas each one
could have been a shining star, otherwise. In many parts of the
world, thousands of children, despite many diﬀiculties, work
hard to receive education for a better future, trying to prepare
for their future in inadequate buildings, classrooms without
doors, schools without roads... Since its first establishment,
while being side by side with those who struggle, facilitating their
lives with its projects for education, the Turkish Cooperation
and Coordination Agency of the Prime Minister’s Oﬀice of the
Turkish Republic increases the sparkles in children’s eyes and
helps parents to imagine a more secure future. From Macedonia,
to Sudan, and Somalia, from Bosnia and Herzegovina, to
Damascus, and in many other places, reaching out to thousands
of students at dozens of schools, TİKA’s education projects
provide the new generations with the equipment required for
the 21st century. TİKA’s signature is found at various levels of
education from kindergarten to university. Therefore, in this
issue, we would like to share with you the school bells ringing
with TİKA...
TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD
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MAKEDONYA MACEDONIA

Anaokulundan liseye uzanan

The bridge of education from kindergarten to high school
EKONOMİK SORUNLARLA MÜCADELE EDEN
MAKEDONYA CUMHURİYETİ EĞİTİME GEREKLİ
DESTEĞİ VEREMİYOR. TİKA’NIN UYGULADIĞI
PROJELERLE İNŞAATI VE DONANIMI
TAMAMLANAN OKULLAR, BULUNDUKLARI
BÖLGELERİN EN SEÇKİN EĞİTİM KURUMLARI
OLARAK GÖSTERİLİYOR.
REPUBLIC OF MACEDONIA, FACING MANY
FINANCIAL CHALLENGES, IS NOT ABLE TO
PROVIDE THE NECESSARY SUPPORT FOR
EDUCATION. SCHOOLS WHOSE CONSTRUCTIONS
COMPLETED AND EQUIPMENTS SUPPLIED VIA
PROJECTS IMPLEMENTED BY TİKA ARE POINTED
OUT AS THE MOST DISTINGUISHED EDUCATIONAL
INSTITUTIONS IN THEIR REGIONS.
1991 YILINDA bağımsızlığını kazanan, yıllarca siyasi
ve ekonomik sorunlarla mücadele etmek zorunda kalan
Makedonya Cumhuriyeti, kaynaklarının yetersiz olması
nedeniyle eğitime gerekli desteği sağlayamıyor. Öğretmenlerin
hizmet içi eğitimi, ders kitaplarının güncellenmesi ve
okullarda fiziki altyapının geliştirilmesi gibi konularda ciddi
sorunlarla karşılaşılan Makedonya’da, bazı okullar fiziksel
yetersizlikleri nedeniyle kapatılıyor. T.C Başkakanlık Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın eğitim
hayatına önemli katkılarda bulunduğu ülkelerden biri de
Makedonya. TİKA tarafından donanımı yapılan Türk okulu
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Okulu
gezen ve öğrencilerle tek tek sohbet eden Başbakan Erdoğan,
TİKA’nın çalışmalarını yerinde inceledi, çocuklarla fotoğraf
çektirdi. Ülkedeki görüşmeleri hakkında bilgi veren Başbakan
Erdoğan, şunları söyledi: “9 yıl öncesine kadar Türkiye alan el
idi, şimdi veren el... Dünyanın her yerine uzanacağız. Nerede
dertli varsa Türkiye oraya da gidecektir. Çünkü veren el, alan
elden hayırlıdır.”
Makedonya’da özellikle Türkçe eğitimde zorluklar
yaşanıyor. Eğitimlerini anadilllerinde devam ettirmek isteyen
öğrenciler, altyapı eksikliği, kitaplarının ve Türkçe konuşma
kabiliyetlerinin yeterli seviyede olamaması gibi sorunlarla
karşılaşıyor. Göçlerle sayıları her geçen gün azalan Makedonya
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GAINING its independence in 1991, Republic of Macedonia
has been struggling with the political and financial problems
for many years so is not able to provide the necessary
resources for education. Due to serious problems and issues
such as lack of teacher-training resources, inability to update
the textbooks, and under-developed physical infrastructure,
some schools in Macedonia are being shut down. Therefore,
Macedonia is one of the countries where, Head of the Turkish
Cooperation and Coordination Agency of the Republic of
Turkey made important contributions to education. Prime
Minister Recep Tayyip Erdogan opened the Turkish school
which TİKA provided with hardware. Prime Minister Erdogan
browsed around the school and chatted with students
individually, inspected the works of TİKA in place, posed for
pictures with the kids. Providing information on his meetings
in the country, Prime Minister Erdogan said, “Until nine
years ago, Turkey was the receiving hand, but it is the giving
hand now... We shall reach out to everywhere in the world.
Wherever there is a suﬀerer, Turkey will go there as well
because a giving hand is more beneficent than a receiving
hand.’’
Macedonia is experiencing diﬀiculties particularly in
Turkish education. Students who wish to continue their

SCHOOL BELL RINGS WITH TİKA

Türkleri, ülkenin dağınık yerlerinde yaşamaları sebebiyle
sınıf oluşturacak çoğunluğa ulaşamamıştı. Bu nedenle Türk
öğrencilerin çoğu, diğer dillerde eğitim görmek zorunda
kalmıştı. Türkçe sınıﬂarın devam ettirilebilmesi için altı ayrı
şehirde eğitim dönemi boyunca “Taşımalı Eğitim Desteği”
verilmesine devam ediliyor. Öte yandan Makedonya’nın 16
farklı belediyesinde ve 19 farklı yerleşim biriminde 7 ay süren
bir programı içeren Türkçe kursları da TİKA’nın desteği ile
sürdürülüyor. “Makedonya’da Yeni Okulların İnşaatı, Tadilatı
ve Tefrişi Projesi” doğrultusunda, Petrovets Belediyesi Çiftlik
Köyü, Demir Kapı Belediyesi Çelevez Köyü ve Karbintsi
Belediyesi Ocalı Köyü okulları inşa
edildi. Studeniçan Belediyesi
Morane Köyü “Naim Fraşeri” ve
Tsvetova Köyü “Aliya Avdoviç”
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ilköğretim okullarının onarımı gerçekleştirildi. Makedonya’nın
farklı bölgelerinde bulunan ve farklı etnik yapıları kapsayan
bu okulların inşaatının ve onarımının tamamlanması,
kamuoyunun ve yetkililerin dikkatini çekti. Eğitim sektöründe
gerçekleştirilen bu projeler medyada da geniş yer aldı. Türk,
Makedon, Arnavut, Boşnak ve Romen olmak üzere yaklaşık
3 bin 600 öğrenciye eğitim verilmesine olanak sağlayan bu
projelerle, çocuklar daha sağlıklı koşullara kavuştu.
Aralık 1944 yılında açılan ve Makedonya Cumhuriyeti’nin
en önemli eğitim kurumlarından biri olarak bilinen Yosip
Broz Tito Lisesi, 1990’da faaliyete geçen Türkçe sınıfı ile Türk
öğrencilerin ana dilini öğrenmesine olanak sağlıyor. Ancak
donanım ve fiziki koşullar açısından yetersiz kalan okul
TİKA tarafından gerçekleştirilen proje ile yeni öğretmenler
odası ve kütüphaneye kavuştu. Yenilenen okul 23 Mart
2012 tarihinde gerçekleştirilen açılış töreni ile Makedonya
Cumhuriyeti yetkililerine teslim edildi. Ekonomik sorunlar
nedeniyle eğitimini tamamlamakta zorluk yaşayan farklı
kurumlardaki 350 öğrenciye burs verildi.

education in their mother tongue, face problems such as
lack of infrastructure, of textbooks and insuﬀicient Turkish
speaking capabilities. The population of the Macedonian
Turks is decreasing every day due to migrations, and because
they live scattered around the country, they were not able
to form big enough groups to open classes. Therefore,
most Turkish students had been forced to study other
languages. Consequently, “Mobile Education Support” is to
be provided in six separate cities throughout the semester in
order to continue Turkish education classes. Furthermore,
in 16 diﬀerent municipalities and 19 diﬀerent locations,
7-month-long program of Turkish courses are continued
7
tto be supported by TİKA. Also, schools were built in
Farm Village of Petrovets Municipality, in Iron Gate
Municipality of Celevez Village and in Ocali Village of
Karbintsi Municipality with “Macedonia New School
Construction, Renovation and Furnishing Project.”
Primary schools “Naim Frasheri” in Morane Village
and “Aliya Avdoviç” in Tsvetova Village of Studenica
Municipality were repaired. The construction and repair
of these schools with diverse ethnic populations located in
diﬀerent regions of Macedonia is noted by the authorities and
general public. These projects in the education sector have
received wide coverage in the media. About 3600 Turkish,
Macedonian, Albanian, Bosnian and Romanian students now
study in healthier conditions due to these projects.
Opened in December 1944 and known as one of the
most important educational institutions in Macedonia,
Josip Broz Tito High School allows Turkish students to learn
their mother tongue in the Turkish Class opened in 1990.
However, TİKA provided this school, which had insuﬀicient
physical conditions and equipment, with a new teachers’
oﬀice and a library. With an opening ceremony which was
held on March 23, 2012, the refurbished school was handed
over to Macedonian authorities. In various institutions, 350
students with financial diﬀiculties received scholarships to
complete their education.
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Kazak-Türk Lisesi
Kazakh-Turkish High School



KAZAKHISTAN

Dünya gençlerine umut projesi
A project of hope for the youth of the world
İKİLİ ZİYARETLER ülkelerle yapılacak işbirliği alanlarında
önemli rol oynuyor. Tıpkı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
2005 yılında Kazakistan Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği
ziyaretin ardından yapılması kararlaştırılan Kazak-Türk
Lisesi’nin fizibilite çalışmasına TİKA tarafından 2008 yılında
başlaması gibi. 153 bin 316 metrekare alan üzerine inşa
edilen okulda, Selçuklu mimarisinin temel tasarım prensipleri
göze çarpıyor. Kazak-Türk Lisesi’nin bahçesinde “Selçuklu
Yıldızı” motifi de bulunuyor.
Yaklaşık 7 milyon dolara mal olan ve 320 öğrencinin
öğrenim görmesine olanak sağlayan okulda, dersliklerden
doktor odasına, yemekhaneden spor salonuna kadar farklı
kullanım alanları yer alıyor. Dört farklı laboratuvar ile
öğrencilerin öğrendiklerini uygulamasına olanak veren
fiziksel alanlar bulunuyor. Türklerin yoğun olarak yaşadığı,
Almatı şehrine 35 km. uzaklıktaki Talgar ilçesinde lise
ile aynı bahçeye inşa edilen 280 öğrenci kapasiteli yurt
binası, diğer vilayetlerden gelen öğrencilerin de burada
öğrenim görmesine olanak sağlayacak şekilde yapıldı.
Pencere ölçülerinden, iç ve dış duvarların renklerine kadar
tüm ayrıntılar iklime ve doğal koşullara göre düzenlendi.
Yurt ve yemekhane mobilyalarının seçiminde farklı renkler
kullanılarak öğrencilerin ev sıcaklığını hissetmesi sağlandı.
Okul, 2001 yılının kasım ayında Başbakan Yardımcısı
Bekir Bozdağ tarafından açıldı. Ahıska Türkü ve Kazak
öğrencilerin birlikte öğrenim görecekleri lise, Türkiye’nin beş
kıtaya uzanan işbirliği eli TİKA tarafından dünya gençlerine
bir ‘umut’ projesi olarak armağan edildi. Okulda, Kazakça,
Türkçe, Rusça ve İngilizce eğitim veriliyor.
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BILATERAL visits have a crucial role in prospective
cooperation between countries. Just like Prime Minister
Recep Tayyip Erdogan’s visits to Republic of Kazakhstan
in 2005, where a decision was made to build a KazakhTurkish High School, after which TİKA carried out a
feasibility study into building it in 2008. Built on an area
of 153.316 square meters, the school attracts attention
with its basic design principles of Seljuk architecture.
“Seljuk Star” motifs are found in the yard of Kazak
-Turkish High School.
The school, which cost $ 7 million, holds 320 students
and has all residential facilities from the classes to the
doctor’s room, gym, and cafeteria. Four laboratories allow
the students to have hands-on education. Located by the
high school, a 280 student-capacity dormitory was built in
Talgar district, 35 km from the city of Almaty, where the
majority of inhabitants are Turks, allowing the students
from other provinces to have access to education as well.
From the window sizes, to inner and outer wall colors, all
the details were arranged considering climate and natural
conditions. Decoration colors and furniture in the dorm
and dining hall were chosen accordingly to help students
feel at home. The school was opened in November 2001
by the Deputy Prime Minister Bekir Bozdag. The high
school where Ahıska Turks and Kazakh students will study
together, along with Turkey’s hand reaching out to five
continents, was TİKA’s gift to the youth of the world as
part of the ‘hope’ project. At the school, Kazakh, Turkish,
Russian and English are taught.

SCHOOL BELL RINGS WITH TİKA
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Genç üniversitenin
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BOSNA HERSEK’TE eğitimin her kademesine destek veren
TİKA, who supports all levels of education in Bosnia and
TİKA, geleceğe tohum olacak bir projeyi daha gerçekleştirdi.
Herzegovina, implemented another project which will be the
Bihaç, Krajina bölgesi olarak adlandırılan, idari olarak Unaseed for the future. Bihac, a city in the region called Krajina,
Sana Kantonu’nun merkezi konumundaki ülkenin kuzeybatı
is the administrative center of Una-Sana Canton situated at
ucunda Hırvatistan sınırında yer alan bir şehir. Gerek
northwestern corner of the country by the border of Croatia.
Yugoslavya zamanında gerekse de savaş sonrası dönemde
The city had never received suﬀicient public investment due
y
ülkenin merkezine uzaklığından dolayı kamu yatırımlarını
to its distance from the center of the country, neither during
yeterli ölçüde alamamış. Savaştan sonra Bihaç’ta
h a
Yugoslavian time nor the post-war period. The
Yu
kurulan ve yapılanma sürecini henüz
president and deans of faculties of the young
pr
tamamlamayan genç üniversitenin
university, which was established after the
u
rektörü ve fakülte dekanları TİKA
war and have yet to complete the process of
w
Saraybosna Program Koordinasyon
rreconstruction in Bihac, visited TİKA Program
Ofisine ziyaret gerçekleştirdi. Daha
Coordination
C
Oﬀice in Sarajevo. Then, the
w
sonra üniversiteye bağlı sağlık
works
for microbiological laboratory at the
meslek yüksek okuluna mikrobiyoloji
university’s vocational health college and for
t establishment of the laboratory analysis
laboratuarı, teknik fakülteye ise ağaç
the
ürünleri analiz laboratuarı kurulmasına
of wood products for the technical faculty,
n
yönelik çalışmalar başlatıldı. Tamamlanan
began. Completed laboratories were handed
laboratuarlar düzenlenen bir törenle yetkilileree
over to the authorities at a ceremony.
teslim edildi.
Located within Zenica-Doboj Canton of
t country, Kakanj is a settlement between
Ülkedeki Zenica- Doboj Kantonu dahilindee
the
ri
th cities of Sarajevo and Zenica. Resat
yer alan Kakanj, Saraybosna ve Zenica şehirleri
the
K
arasında kalan bir yerleşim birimi. Reşat Kadiçç
Kadic
District Elementary School is located
Bölge İlköğretim Okulu ise, Kakanj’a yaklaşık
in town of Bırnjic, approximately 20 km away
fro Kakanj. The region hosting all Bosnian
20 km. uzaklıktaki Bırnjic kasabasında
from
M
Mu
bulunuyor. Tamamı Boşnak Müslümanlardan
Muslims
cannot suﬀiciently benefit from public
inve
oluşan bölge kamu yatırımlarından yeterli
investments.
Resat Kadic Elementary School
miktarda faydalanamıyor. 1967 yılında
was built in 1967, and it continues education
inşa edilen Reşat Kadiç İlköğretim Okulu,
with 386 students in the region. The school,
   & 
386 öğrenciyle bölgede eğitime devam
which originally has inadequate conditions
  !  
ediyor. Eğitim ve sağlık açısından yetersiz
for education and health, was renovated by
 
koşullarda olan okulun tadilatı TİKA
TİKA.
The students are exhibiting
tarafından yapıldı.
Kiseljak is a town with a population of
examples of traditional folk dances
Kiseljak Bosna Hersek Federasyonu
about
2400 situated within Central Bosnia
at the opening of the school.
dahilinde yer alan Orta Bosna Kantonu’na
Canton in the Federation of Bosnia and
bağlı, nüfusu yaklaşık 24 bin olan bir
Herzegovina. A dual curriculum being
belediye. Hırvat ve Boşnak nüfusun bir arada yaşadığı
implemented in the schools since the Croat and Bosnian
şehirdeki okullarda da ikili müfredat uygulanıyor. Boşnak
population live together. Zabrze Kiseljak Primary School
müfredatının uygulandığı kurumlardan Kiseljak Zabrde
is one of the institutions where the Bosnian curriculum is
İlkokulu’nda acil olarak ek dersliğe ihtiyaç duyuluyordu. Okul
implemented immediately needed an additional lecture hall.
yetersiz olduğu için çocuklar 15 km. uzaklıktaki başka bir
Due to insuﬀicient room, students used to go to another
eğitim kurumuna gidiyordu. Gerekli düzenlemeler yapılarak
school 15 km away. After the necessary arrangements, the
yenilenen okul, yetkililere teslim edildi.
renovated school was handed over to the authorities.
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1992 -1997 yıllarında
yaşanan iç savaşın oluşturduğu
ekonomik durgunluk,
Tacikistan’ın mücadele ettiği
sorunlardan biri. Yeni nesillerin
geleceklerine hazırlanırken
modern binalarda eğitim
görmeleri gerekiyor. TİKA,
bu kapsamda ‘Dangara Şehri
4 No.lu Okul Projesi’ ile
mli
Tacikistan’ın eğitim sektörüne önemli
bir katkı sağladı. Başkent Duşanbe’nin
120 km. güneydoğusunda yer
alan Dangara, eğitim altyapısında
eksiklikler bulunan, 125 bin nüfuslu
bir şehir. Aynı zamanda Tacikistan
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
İmamali Rahmon’un da memleketi
olan Dangara, nüfus artış hızı,
eğitim alt yapısının yetersizliği,
genç nüfusun ihtiyaçları ve şehrin
imarı doğrultusunda Tacikistan altyapı ve üstyapı
yatırımlarında ağırlık verilen bir şehir. Şehirde 35 bin
ilk ve orta öğretim öğrencisi bulunuyor.

ECONOMIC RECESSION created by
the civil war in 1992 -1997 is one of the
problems that Tajikistan is struggling against.
Education of the future generations needs to be
prepared in new modern buildings. Therefore,
T
TİKA provided a significant contribution to
tthe education sector with ‘Dangara City No 4
S
School Project’ in the Republic of Tajikistan.
D
Dangara is a city located at the
so
southeast and 120 km distance
fr
from the capital, Dushanbe, with
a population of 125.000, with
ed
education infrastructure deficiencies.
D
Dangara, also the hometown of the
T
Tajikistan President İmamali Rahmon,
h
has been the focus for investments
d
due to its high population growth,
la
lack of infrastructure for education,
n
needs of the young population,
rreconstruction of the city
in
infrastructure and superstructure in
Tajikistan. There are 35.000 primary and secondary
school students in the city.
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Çok uzaktan geldiler, sefa getirdiler

They came from far away, brought joy…
EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERE 200 milyon dolarlık yatırım
yapma sözü veren Türkiye, Doğu Afrika’daki çalışmalarını
hızlandırdı. Somalili öğrenciler eğitim görmek üzere
Türkiye’ye getirildi. Ankara Esenboğa Havalimanına gelen
öğrenciler için düzenlenen törene, Başbakan Yardımcısı
Bekir Bozdağ, TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam ve çok sayıda
kurumun temsilcisi katıldı. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, zor
koşullarda yaşayan çocuklara eğitim olanağı tanınmasının
önemine değindi. Öte yandan TİKA tarafından Senegal’de,
Tivaouane şehrinde 120 öğrenci kapasiteli anaokulu inşa
edildi. Okul, düzenlenen bir törenle Senegalli yöneticilere
teslim edildi. Suriye’nin başkenti Şam’da Yermuk Filistin
Mülteci Kampı’nda yaşayan maddi durumu yetersiz ailelerin
çocuklarına okul üniforması ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.
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TURKEY, who has pledged to invest $ 200 million to the
least developed countries, stepped up its eﬀorts in East Africa.
Somali students were brought to Turkey to study. Deputy
Prime Minister Bekir Bozdag, TİKA President Dr. Serdar Çam,
and a large group of the representatives of various institutions
attended the ceremony for incoming students at Ankara
Esenboga airport. Deputy Prime Minister Bozdag emphasized
the importance of providing children living in diﬀicult
circumstances with educational opportunities. On the other
hand, a kindergarten with a capacity of 120 students was built
by TİKA in Tivaouane in Senegal. The school was handed over
to the Senegali management at a ceremony. School uniforms
and stationery were distributed to the children of poor families
in Yarmouk Palestine refugee camp in Damascus, Syria.

SCHOOL BELL RINGS WITH TİKA
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CRIMEA
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Kindergarten ready for Crimean Tatars returning to the motherland

YÜZYILLARDIR YAŞADIKLARI Kırım’dan 1940’lı
yılarda göç ettirilen Kırım Tatarları son yıllarda hızlı bir
şekilde anayurtlarına dönüyor. Kırım’da nüfusunun yüzde
12’sini teşkil eden Kırım Tatarları, çocuklarına anadille
eğitim verebilecek kurumlar açmaya başladı. Ancak Tatarca
eğitim veren anaokulu bulunmuyordu. Bu ihtiyaç nedeniyle
geçen yıllarda ‘Kırım Özerk Cumhuriyeti Eğitim Altyapısına
Katkı Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen projelere bir
yenisi eklendi. Kırım Tatarlarının nüfus olarak en yoğun
oldukları Karasubazar (Belogorsk) şehrinde Kırım Tatarca
ve Ukraynaca eğitim veren anaokulu, onarım ve bakım
çalışmaları yaptırılarak 2009’da eğitim ve öğretime hazır
hale getirildi. Metruk bir ilköğretim okulu binası iken
modern bir eğitim kurumu haline getirilen yeni anaokulu,
bürokratik işlemlerin bitirilememesi nedeniyle eğitime
açılamamıştı. Bu sorun aşılınca, okul 1 Eylül 2012’de
kapılarını 48 minik öğrenciye açtı.
TİKA’nın Kırım’da yürüttüğü bir proje de Tatar Milli
Mektebi’nin yenilenmesi oldu. Kırım Tatar Milli Mektebi,
yapılan bir törenle yeni dönemde öğrencilere ve eğitim yılına
“Merhaba” dedi. Kırım’da TİKA’nın işbirliği çalışmaları ile
toplam 8 okul ve bir anaokulu binası yenilendi.

4  
projelerine, 4 milyon
750 bin dolar maddi
  
Financial support of
4,750,000 dollars was
provided for education
projects in Crimea.

CRIMEAN TATARS, who were forced in the 1940s to migrate
from Crimea, where they have lived for centuries, are rapidly
returning to their homeland in recent years. The Crimean
Tatars who constitutes 12 % of the population of Crimea,
began to open educational institutions for their children
where they could have education in their mother tongue.
However, there was no kindergarten with Tatar education.
Because of this need, a new one has been added to the projects
with ‘Autonomous Republic of Crimea Contribution to
Infrastructure for Education Project’ implemented in previous
years. The kindergarten, which teaches in Crimean Tatar and
Ukrainian in the city of Karasubazar (Belogorsk), where the
highest number of Crimean Tatars live, was repaired in 2009,
so it became available for education and training. While it was
an abandoned primary school building, it was turned into a
modern educational institution. The new kindergarten, which
could not have been opened to education due to bureaucratic
procedures, was opened for the 48 little students on September
1, 2012.
Another project carried out by TİKA was the renewal of
Crimea Tatar National School. School of the Crimean Tatar
people greeted its students and the new academic year with
a ceremony. A total of 8 schools and a kindergarten building
have been renovated through TİKA’s cooperation activities in
Crimea.
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TİKA BAŞKANI ÇAM, ARNAVUTLUK, SIRBİSTAN VE MACARİSTAN’I ZİYARET ETTİ
TİKA PRESIDENT ÇAM VISITED ALBANIA, SERBIA, AND HUNGARY

İŞBİRLİĞİ ARTARAK
DEVAM EDECEK
COOPERATION WILL CONTINUE

PROJELERİYLE BİRÇOK ÜLKEDE YAŞANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE ÖNEMLİ
KATKILAR SAĞLAYAN TİKA’NIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ, BALKAN ÜLKELERİNE
ZİYARETLERDE TARİHSEL BAĞLARIN İŞBİRLİĞİ İLE GÜÇLENDİRİLDİĞİNİ BELİRTTİ.
WITH THEIR PROJECTS CONTRIBUTING TO THE SOLUTIONS OF PROBLEMS IN
MANY COUNTRIES, TIKA’S TOP EXECUTIVES STATE THAT OUR HISTORICAL TIES
WITH THE BALKANS GOT STRONGER.
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ARNAVUTLUK

T

.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı’nın (TİKA) proje yürüttüğü ülkeler kurumun
yöneticileri tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Bu ziyaretler
hem ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendiriyor, hem de
projelerin yöre halkına faydasının yerinde incelenmesini
sağlıyor.
TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam da sık sık bu ziyaretleri
gerçekleştiriyor. Dr. Çam, 21 Eylül’de, kurumun
Arnavutluk’taki faaliyetlerini ve projelerini incelemek ve bazı
temaslarda bulunmak bu ülkeye resmi ziyarette bulundu.
TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Ali Maskan
ve TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire
Başkanı Dr. Gökçen Kalkan’ın da katıldığı ziyaret kapsamında
işbirliği olanaklarını değerlendirmek amacıyla, Arnavutluk
Cumhuriyeti Turizm, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Aldo
Bumçi ve Arnavutluk Müslüman Cemiyeti Başkanı Selim Muça
ile görüşmeler gerçekleştirildi.
Dr. Çam’ın başkanlığındaki heyet ilk olarak TİKA Tiran
Program Koordinasyon Ofisi’ne giderek, Arnavutluk’taki
projelerle ilgili bilgi aldı ve izlenimlerini paylaşarak bazı
değerlendirmelerde bulundu. Ardından Arnavutluk
Cumhuriyeti Turizm, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Aldo

T

he countries where TİKA of the President of Turkish
Republic implement projects are frequently visited by
TİKA’s executives. These visits not only strengthen the
cooperation between the countries but also serve a factfinding function of the benefits from projects to the local
people.
As the President of TİKA, Dr. Serdar Çam also conducts
these visits quite frequently. Dr. Çam visited Albania
on September 21 in order to examine the institution’s
operations and projects as well as to have dialogs with the
oﬀicials. Ali Maskan,the Head of the Balkans and Eastern
European Oﬀice of TİKA, and Dr. Gökçen Kalkan,the Head
of Human Resources and Support Services Oﬀice of TİKA,
met with Aldo Bumçi, the Republic of Albania Tourism,
Culture, Youth and Sports Minister and Selim Muça, the
President of the Muslim Association of Albania to assess the
possibilities of cooperation during their visit. The delegation
also visited the orphanage of Zyber Hallulli, Ethnography
Museum of Kruja (Akçahisar) City, and Shrine of Sarı
Saltuk.
The delegation led by Dr. Çam first visited the Program
Coordination Oﬀice of TİKA and received a debriefing
regarding the projects in Albania and shared their
assessments and some of their impressions. Afterwards,
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BALKAN ZİYARETLERİ
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Bumçi ile bir araya geldi. TİKA’nın Arnavutluk’ta turizm,
kültür ve spor alanlarında çok faydalı projeler geçekleştirdiğini
ifade eden Bakan Bumçi, projelerin kısa sürede tamamlanması
nedeniyle duyduğu minnettarlığı dile getirdi. Ülkede faaliyet
gösteren diğer kuruluşlarla kıyaslandığında, TİKA’nın proje
destek taleplerini en kısa sürede gerçekleştiren kuruluş
olduğunu belirten Bumçi, kurumun hayata geçirdiği “Tiran
Uluslararası Havalimanı’nda Turizm Tanıtım ve Danışma Ofisi
Kurulması Projesi” nedeniyle mutluluğunu ifade etti. Heyet
daha sonra Arnavutluk Müslüman Cemiyeti Başkanı Selim
Muça’yı ziyaret etti. Cemiyetin ihtiyaç duyduğu alanlarda
kurumun desteğini hiçbir zaman esirgemediğini belirten Muça,
mevcut işbirliğini daha da genişletmek istediklerini dile getirdi.
Arnavutluk’taki en büyük yetimhane olan Zyber Hallulli
Yetimhanesi de ziyaret edildi. Yetimhane Müdürü Albana
Dula, TİKA’nın gerçekleştirdiği Donanım ve Ekipman Desteği
Projesi’nden dolayı minnettarlığını belirterek, 30 çocuğun
barınma koşullarının hissedilir şekilde iyileştiğini ifade
etti. Ziyaretin sonunda çocuklara, TİKA heyeti tarafından
hediyeler verildi. Ayrıca Kruja (Akçahisar) Şehri Etnografya
Müzesi ve Sarı Saltuk Türbesi de heyet tarafından ziyaret
edildi.

they met with Aldo Bumçi, the Republic of Albania Tourism,
Culture, Youth and Sports Minister. Minister Bumçi stated
that TİKA implemented many valuable projects in Albania
in tourism, culture, and sports and expressed his deep
gratitude for the projects completed in a short time. Mr.
Bumçi informed that TİKA is the swiftest performing
organization compared to other institutions currently active
in the country. He also mentioned his great pleasure for
TİKA’s implementation of the Establishment of Tourism
Promotion and Information Oﬀice at Tiran International
Airport. President Çam thanked for the hospitality of the
Minister Bumçi while stating his intentions to increase the
existing cooperation. At the end of the meeting, gifts were
exchanged in memory of the visit.
The President visited the Zyber Halluli Orphanage in
Albania. Albana Dula, the Director of the Orphanage,
expressed his grattitude for TİKA’s Hardware and
Equipment Support Project and added that housing
conditions of 30 children have improved significantly. At
the end of their visit, the TİKA delegation presented gifts to
children. The delegation also visited The Kruja Etnography
Museum and Sari Saltik Shrine.

MÜZE VE TÜRBE ZİYARETLERİ

VISITS TO THE MUSEUM AND SHRINE
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BALKAN’S VISIT

MACARİSTAN
Macaristan'daki
Gülbaba Türbesi'nin
 
sürede bitirilecek.

DOSTLUKLAR
İŞBİRLİĞİYLE
GÜÇLENİYOR

The restoration of
Gulbaba Shrine in
Hungary will end
soon.

THE FRIENDSHIPS ARE
GETTING STRONGER THROUGH
COOPERATION
MACARİSTAN’A YAPILAN
ZİYARETTE HEM İŞBİRLİĞİ
OLANAKLARI ORTAYA KONDU HEM
DE TARİHİ ESERLERİN RESTORASYON
SÜREÇLERİ YERİNDE İNCELENDİ.

t

DURING THE VISIT TO HUNGARY,
BOTH COOPERATION POSSIBILITIES
AND THE RESTORATION PROCESS OF
HISTORICAL MONUMENTS HAVE BEEN
INSPECTED AT SITE.

İKA Başkanı Dr. Serdar Çam ve beraberindeki heyet,
Macaristan Dışişleri Bakanlığı’nın daveti üzerine süregiden
projelerle ilgili incelemelerde bulunmak ve işbirliği alanlarını
tespit etmek üzere 17-19 Eylül 2012 tarihleri arasında bu
ülkeye gitti. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki resmi
görüşme ve proje gezileri ile başlayan ziyaret kapsamında
Mohaç ve Pecs şehirlerine gidildi, ziyaret Zigetvar’daki resmi
temas ve incelemelerle sona erdi.
Macaristan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Szabolcs
Takacs, heyet için verdiği yemekte dış yardım faaliyetlerinin dış
politika stratejisi ile paralel yürüdüğü ve Türkiye’nin dünyada
güçlü bir imajı olduğunu belirtirken, iki ülke arasında kurulacak
işbirliğinin çok verimli olacağına işaret etti. Macaristan
Kalkınma Bankası yöneticileri ile yapılan görüşmenin
ardından heyet, Arnavut Abdurrahman Paşa Anıtı, Budapeşte
Kalesi ve civarındaki tarihi mekanları ziyaret etti, yapımına
1565’te başlanan ve inşaatı 6 yıl süren Kiraly Hamamı’nda
incelemelerde bulundu. Gülbaba Türbesi’ndeki incelemelerde
restorasyon sürecinin bir an önce tamamlanacağı da belirtildi.
Çalışma ziyaretinin ikinci günü Budapeşte’den Mohaç’a
geçen TİKA Heyeti, Mohaç Belediye Başkan Yardımcısı
Erica Boder ile görüştü. Heyet onuruna verilen yemekte Dr.
Çam, Macarların dosttan öte kardeş olduklarını söyleyerek
“Olanaklar çerçevesinde Macarlarla ortak projeler yapılmasını
ümit ediyoruz” dedi. Heyet daha sonra Mohaç Meydan
Muharebesi’nin simgesel olarak temsil edildiği parkı ve müzeyi
ziyaret etti, Pecs ve Zigetvar şehirlerinde de Osmanlı eserlerine
dair bilgi aldı.

T

he President of TİKA Dr. Serdar Çam and the
accompanying delegation visited the country between
September 17th and 19th, 2012, at the invitation of the
Ministry of Foreign Aﬀairs of Hungary to examine the
ongoing projects and to identify and evaluate the areas of
cooperation. Mohács and pecs were vısıted durıng the vısıt
whıch started wıth oﬀıcıal talks and project trıps ın Hungary,
and ended wıth an oﬀıcıal vısıt and talks at Zıgetvár.
Deputy Undersecretary of the Ministry of Foreign
Aﬀairs of Hungary, Szabolcs Takacs, spoke at the dinner
for the delegation and said that foreign policy strategy runs
parallel with foreign aid, added that Turkey have a powerful
image in the world and the cooperation established between
the two countries would be fruitful. The Delegation, after
meeting with the directors of the Development Bank of
Hungary, visited the Memorial of Albanian Abdurrahman
Pasha, Budapest Castle, and the other historical places
around, and saw the Kiraly Baths whose construction
started in 1565 and lasted six years. During the inspections
in Gulbaba Shrine, the delegation reported that the
restoration process would be completed soon.
On the second day of their visit, TİKA delegation
travelled from Budapest to Mohács and met with the
Deputy Mayor of Mohács Erica Boder. During the dinner
given in honor of the delegation, Dr. Çam said, “We hope
to implement joint projects with Hungarians as much as
possible,” stressing that Hungarians have always been
more of brothers than friends.
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BALKAN ZİYARETLERİ

SIRBİSTAN

TİKA BALKAN BARIŞINA
KATKI SAĞLIYOR
TİKA CONTRIBUTES TO PEACE
IN THE BALKANS

T

İKA projeleriyle birçok ülkede değişime katkı sağlıyor.
Yöneticilerin ziyaretleri ise yöre halkı ile ilişkileri
güçlendiriyor. Hiç kuşkusuz geçen eylül ayında Sırbistan’ın
en az gelişmiş bölgesi sayılan Sancak’ın Tutin kentinde
yaptırılan okul ile Syeniçe’deki kültür merkezi açılışları,
coşkunun en fazla hissedildiği ziyaretlerden oldu.
Aslında bölge, Osmanlı’nın 1912’deki Balkan Savaşı’nın
ardından ilk çekildiği yerlerden biri. Yoğun olarak Boşnak
nüfusu yaşıyor. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında
Sırp milliyetçilerinin saldırılarıyla büyük kayıplar yaşanan
Sancak’ta, özellikle Peşter Yaylası’ndaki köylere ulaşım
olanakları son derece kısıtlı. Bu nedenle birçok köyde
okul ve öğretmen yok ve çocuklar eğitim olanaklarından
mahrum kalıyor. Varolan okullar ise yetersiz koşullar
nedeniyle sağlıklı bir eğitim verilmesine pek uygun değil.
Sancak bölgesinin neredeyse 100 yıldır yaşadığı bu sorun,
TİKA’nın başlattığı çalışmalarla çözüm buluyor.
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T

İKA managers’ visits to countries where the
organization operates is highly imperative to see the
benefits of projects and to strengthen the ties with local
people. Undoubtedly, this enthusiasm was remarkably felt
during the September visits to Sandzak, which is considered
the least developed region of Serbia, at the openings of the
schools in Tutin and cultural centers at Syeniçe.
In fact, this region was one of the first regions where
the Ottoman Empire retreated during Balkan Wars in
1912. High Bosniak population lives in this area. Having
huge losses during the Serbian nationalists’ attacks in I
and II World Wars in Sandzak, especially the highland
villages of Pester have extremely limited transportation
facilities. Subsequently, many villages do not have schools
and teachers, so children remain deprived of educational
opportunities. Currently operating schools are not suitable
to provide appropriate education because of limited

BALKAN’S VISIT
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Sırbistan’da sürdürülen projeleri yerinde görmek
için bu ülkeye ziyaret gerçekleştiren TİKA Başkanı Dr.
Serdar Çam, önce, Sancak’ın Priboy Belediyesi’nce
gerçekleştirilen sekiz adet sosyal konut yapımı ve
donanımı projesinin açılışını yaptı. Çam’a eşlik eden
heyette En Az Gelişmiş Belediyelerin Kalkınmasından
Sorumlu Devlet Bakanı Süleyman Uglanin, TİKA İnsan
Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr.
Gökçen Kalkan, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire
Başkanı Ali Maskan, Sırbistanlı bazı belediye başkanları
ve yerel yöneticiler yer aldı. Ayrıca Priboy Belediyesi’ne
7 adet çapa makinesi hibesi projesinin teslim törenine
katılan Dr. Serdar Çam, daha sonra Senitsa’da sürdürülen
“Kültür Merkezi İnşası Projesini” yerinde inceledi.
Ardından Tutin Şehri’ne giden Dr. Çam, TİKA’nın
yürüttüğü 3 okulun yeniden inşası projesi kapsamında
yapımı tamamlanan bir okulun açılış törenini yaptı.

conditions. This issue of the Sandzak, which has been
ongoing for almost 100 years, is being resolved by TİKA.
TİKA’s President Serdar Cam, inaugurated eight social
housing construction and furnishing projects in Priboy,
Sandzak. Accompanying Dr. Çam were Süleyman Uglanin,
Minister of State for Development of the Least Developed
Municipalities; Dr. Gökçen Kalkan, the Head of Human
Resources and Support Services; Ali Maskan, the Head
of the Balkans and Eastern European Oﬀice; and several
Serbian mayors and local authorities. In addition, Dr. Serdar
Çam participated in the ceremony to hand over 7 hoeing
machines to Municipality of Priboy and then had performed
on-site inspection at ongoing “Cultural Center Construction
Project” in Zenitsa.
Then, moving on to the town of Tutin, Çam attended
the opening ceremony of one of three schools whose
construction was completed by TİKA.
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AYIN

ÜLKESİ

AZERBAYCAN
Country of Month
Azerba jan

BİR YÜREKTE

ÇOK KÖKLÜ BİR KÜLTÜR
BİRİKİMİNE SAHİP OLAN
AZERBAYCAN, ZENGİNLİĞİNİ ÇOK PARÇALI
BÜTÜNLÜĞÜ VE ETNİK YAPISINDAKİ
RENKLERLE ARTIRIYOR. EKONOMİSİNDE
PETROL-DOĞAL GAZ SEKTÖRÜ ÖNEMLİ
YER TUTUYOR.
KİMİ ZAMAN DÜZ İLERLEYEN, KİMİ ZAMAN SERT
VİRAJLARLA KESKİN DÖNÜŞLER YAPAN TARİH
YOLUNDA, ZEMİNE VE ZAMANA İNAT, İKİ KARDEŞ GİBİ KOL
KOLA YÜRÜYEN TÜRKİYE VE AZERBAYCAN, 21. YÜZYILI DA
BİRLİKTE KUCAKLIYOR. BU ÜLKEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
PROJELER AZERBAYCANLILARI TÜRK KARDEŞLERİNE BİRAZ
DAHA YAKINLAŞTIRIYOR.
TURKEY AND AZERBAIJAN, TWO SISTER COUNTRIES,
WALKING ARM IN ARM, SOMETIMES ON A STRAIGHT
LINE, SOMETIMES TAKING SHARP TURNS WITH HARD
TWISTS, REGARDLESS OF TIME AND PLACE, ALL
THROUGHOUT THE HISTORY, ARE NOW EMBRACING THE
21ST CENTURY TOGETHER. THE SUCCESSFUL PROJECTS
IN THIS COUNTRY BRING THE AZERBAIJANIS CLOSER TO
THEIR TURKISH BROTHERS.
66 TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD

AZERBAIJAN, WHICH HAS A
RICH CULTURAL BACKGROUND,
INCREASES HER WEALTH THROUGH ITS
MULTI-PART STRUCTURE AND COLORS IN
ITS ETHNIC STRUCTURE. OIL AND NATURAL
GAS HOLD AN IMPORTANT PLACE IN ITS
ECONOMY.

BİRLEŞEN İKİ ÜLKE
GLE HEART.

AYRILIK, HİÇ BU KADAR
BİRLEŞTİRİCİ OLABİLİR Mİ?
EĞER BİR ŞARKIYSA, HELE DE GÖNÜL
KIRIKLIĞINI ANLATIYORSA, ELBETTE
OLUR. MÜZİĞİN HEMHAL ETTİĞİ
İNSANLAR, AYNI YERDE BULUŞUR
ÇÜNKÜ. İŞTE BU NEDENLE AZERİ
TÜRKÜLERİ DENİNCE HERKES
MIRILDANMAYA BAŞLAR, “FİKRİNDEN
GECELER YATABİLMİREM.”
CAN SEPARATION EVER BE
SO UNIFYING? IT SURE CAN IF
IT IS A SONG ESPECIALLY ABOUT
A BROKEN HEART BECAUSE THE
PEOPLE WHO ENGAGE IN MUSIC
ALWAYS MEET AT THE SAME PLACE.
THAT IS WHY, WHEN SOMEBODY
MENTIONS OF AZERI FOLK SONGS,
EVERYONE BEGINS TO HUM,
“BECAUSE OF THE THOUGHT OF
YOU, I CANNOT SLEEP AT NIGHTS.”
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ok sevdiğiniz bir arkadaşınızı
düşündüğünüzde kendinizi aynaya bakar
gibi hissedersiniz... Bu benzetmeyi ülkeler
için yapacak olursak Türkiye’nin aynadaki
yüzünün Azerbaycan Cumhuriyeti olacağını
söylemek yanlış olmaz herhalde. Geçmişi çok
derinlere uzanan, her dönemde ülke liderlerinin
vurgulamaktan geri durmadığı dostluk ve
kardeşlik bağları, Türkiye ve Azerbaycan
cumhuriyetlerinin 21. yüzyılın önemli aktörleri
olmasını sağlayacak gibi görünüyor. Üstelik her
iki ülkenin liderlerinin benzer dilekleri de her
zaman akıllarda kalıyor. Türkiye Cumhuriyeti’ni
kuran Atatürk’ün “Azerbaycan’ın sevinci bizim
sevincimiz, kederi bizim kederimizdir” derken
Azerbaycan’ın üçüncü cumhurbaşkanı Haydar
Aliyev’in yaptığı “Biz bir millet, iki devletiz.”
tespitinin sorgusuz sualsiz kabul gördüğünü de
hatırlamakta fayda var.
Azerbaycan kelimesinin kökeni hakkında
değişik görüşler bulunuyor. Eski Asların
adından kaynaklandığını “Aser yurdu”,
“Aserler yurdu” anlamına geldiğini söyleyenler
olduğu gibi, eski Türkçede “yüksek” ya da

“zenginlerin oturduğu yer olarak” geçen bir
kelime olduğunu ve ülkenin adının da buna
dayandığını belirtenler var. Üçüncü görüş
ise, Ahameniş İmparatorluğu’nda Midya
bölgesine valilik yapan ve imparatorluğun
Büyük İskender tarafından fethinden sonra
görevine devam eden Atropat’ın adından
kaynaklandığı yönünde. Atropat’ın adına
istinaden bu bölgeye Atropatena adı verildiği
ve Azerbaycan’ın da buradan geldiği
düşünülüyor. Bölgede büyük bir devlet
kurmuş olan ve Hazar Gölü’ne de adını veren
Hazarların, bu ülkenin adına da kaynaklık
ettiği de kabul gören dördüncü görüş.
Türklerin Azerbaycan’ı kendilerine yurt
edinmesi milattan önceki çağlara kadar iniyor.
M.Ö. yedinci yüzyılda Türk kavimlerine
mensup topluluklar Azerbaycan’a Kafkasların
kuzeyinden Derbend yoluyla gelip yerleşmiş.
Bu nedenle Derbend’e Türk kapısı deniyor.
Selçuklular, 1015-1021 yılları arasında
Azerbaycan’da görüldü. 16. yüzyılda ise
ülke Safevi egemenliğine girdi. Daha sonra
da Afşarlar, Zendler ve Kaçarlar tarafından
yönetildi. Bu arada birçok küçük hanlık oluştu.
1804–1813 Rus-İran Savaşları’nın ardından
1813 yılında bu hanlıkların büyük bir kısmı
Rusya İmparatorluğu hakimiyetine girdi.
Türkmençay Antlaşması ile İran, Rusya’nın
Revan, Nahçıvan ve Taliş hanlıklarının güney
bölümü üzerindeki hakimiyetini tanıdı. 28
Mayıs 1918’de de Azerbaycan Demokratik
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WHAT DO THE NUMBERS TELL?
THE RICHNESS OF Azerbaijan comes from its colorful
ethnic structure. According to a census in July 2012, of
9.493.600 people, the 90.6% are Azerbaijani, 2.2% are
Lezgi, 1.5% are Armenian, and 1% are Talis. The remaining
4.7% consists of Turkish, Tatar, Ukrainian, Sahur, Georgian,
Kurdish, Tat, Udine and Jewish ethnic groups. The official
language is Azerbaijani, but Lezgi, Russian, and Armenian
are also spoken. While 93.4% of the population is Muslim,
a large number of Russian and Armenian Orthodox
communities reside in the county. More than 70% of the
population is between 15-64 years of age, and the ratio of
children and young people is around 23%. While the 52% of
Azerbaijanis live in cities, a look at the sectorial distribution
of the labor force shows that the service sector has the
highest percentage with the 49.6% of workers. Agriculture
is the second with the rate of 38.3%, and the industry is
the third with a 12.1% rate. According to official figures, the
unemployment rate in the country is 1%, and 11 % of the
population lives below the poverty line.

W

hen you think of a very close friend,
you may feel as if you are gazing at
the mirror. If we were to make this
comparison between countries, it would not
be wrong the say that the mirror reﬂection
of Turkey is the Republic of Azerbaijan.
Sharing a long history and having long line
of leaders that never stop emphasizing their
close friendship and brotherhood, Turkey
and Azerbaijan seem to be crucial actors of
the 21 century. Furthermore, similar wishes
of the countries are always remembered. It’s
important to notice that Turkish Republic’s
founding father Ataturk’s statement
“Azarbaijan’s happiness is our happiness, its
sorrow is our sorrow”and Azerbaijan’s third
president Haydar Aliyev’s statement “We are
one nation, two states” are widely accepted.
While mutual relationship between Turkey
and Azerbaijan gets stronger day by day, the
coalition between the two cultures becomes
increasingly evident. One can see the reﬂection
of Turkish cultural life in Azerbaijan and
Azerbaijani cultural life in Turkey. The best
example for this is the Azerbaijani folk song
“Separation.” Who hasn’t hummed it to
oneself? What do you say: shall we create more
opportunities to listen to it again?
There are diﬀerent opinions about the
origin of the word Azerbaijan. Some claim that
it comes from the name of the former Aces,
meaning “Homeland of Aser ’’ or “Ashers

homeland” while some state that it is based
on a word in old Turkish that means “high” or
“the home of the rich.” The third view is that
the name was originated from the governor of
Midian region during the Achaemenid Empire,
Atropat, who continued to serve even after the
empire was conquered by Alexander the Great.
The region was called Atropatena, on behalf of
Atropat, from which the name of Azerbaijan
is thought to be originated. Another popular
explanation is that Khazars, who established a
large state in this region and gave the Caspian
Lake its name, could have also been the origin
of the name of this country.
Turks’ making Azerbaijan their homeland
dates back to the ages before Christ. During
seventh century BC, the Turkish tribal
communities who came through Derbend
in the north of the Caucasus settled in
Azerbaijan. Therefore, Derbend is also called
the Turkish Gate.
Seljuks also were in Azerbaijan between
1015 -1021. In 16th century, the country
became a part of the Safavid. Then, they
were ruled by the Avshars, the Zends, and the
Kacars. Meanwhile, many small khanates were
formed. After the Russo-Persian Wars between
1804 -1813, many of these khanates were
taken over by the Russian Empire in 1813.
With the Treaty of Turkmenchay, Iran had to
recognize the Russian sovereignty over the
southern parts of Revan, Nakhichevan, and
TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD
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2012’DE YAPILAN
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Cumhuriyeti kuruldu. Bu devlet Orta Doğu’da kurulan
ilk cumhuriyet. 1920’de Kafkasya ötesi Sosyalist Sovyet
Cumhuriyetler Birliği’ne katıldı.

YAKIN TARİHİN KİLOMETRE TAŞLARI
Sovyetler Birliği’nin son döneminde Ermenistan’ın
Dağlık Karabağ’da hak iddia etmesi etnik çatışmalara
yol açtı ve bu karmaşık koşullar altında 18 Ekim
1991’de Azerbaycan bağımsızlığını ilan etti. Bu
dönemde iktidarda olan Azerbaycan Komünist Parti
Genel Sekreteri Ayaz Mutallibov, bağımsız cumhuriyetin
ilk cumhurbaşkanı oldu, ancak Mart 1992’de Dağlık
Karabağ’daki Hocalı Katliamı’ndan sonra istifa etti. 7
Haziran 1992’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini
Azerbaycan Halk Cephesi’nin lideri Ebulfez Elçibey
kazandı. Haziran 1993’te Gence şehrinde Süret
Hüseynov liderliğinde silahlı isyan çıktı ve Elçibey
yardım için Haydar Aliyev’i Nahçıvan’dan Bakü’ye
davet etti. Fakat Haydar Aliyev’in Bakü’ye gelince
Süret Hüseynov’u desteklemesi ve göstericilerin
Bakü’ye yürümesi üzerine, halktan umduğu desteği
alamayan Elçibey, doğum yeri olan Nahçivan’ın Keleki
köyüne gitti. Bu gelişmeler üzerine, Cumhurbaşkanlığı
yetkileri Haydar Aliyev’e devredildi. Ülkedeki siyasi
istikrarsızlıktan yararlanan Ermeni silahlı kuvvetleri
Azerbaycan’ın Ağdam, Cebrayıl, Füzuli, Kubadlı,
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Ülkenin tarihi eserleri
 #0@ 
2 7 8  * 
2  $ 
#!!   & #0@ 
"P7 !  8
 * "P
&   

Talishregions khanates. On May 28, 1918, the democratic
Republic of Azerbaijan was founded. This state was the first
republic in the Middle East. However, in 1920, those located
beyond the Caucasus joined the Union of Soviet Socialist
Republics.

THE MİLESTONES OF THE NEAR PAST
In the last period of the Soviet Union, Armenia’s claiming
the Nagorno-Karabakh region led to ethnic conﬂicts, and
under these complex conditions, Azerbaijan declared its
independence on October 18, 1991. Ayaz Mutallibov, the
Secretary General of the Communist Party of Azerbaijan,
which was the ruling party at the time, became the first
president of the independent republic, but he resigned
in March 1992 after the Khojaly Massacres in NagornoKarabakh. On June 7, 1992, the leader of the Popular Front of
Azerbaijan, Ebulfez Elchibey, won the presidential election. In
June 1993, an armed rebellion led by Süret Huseynov, began
in Ganja, so Elchibey invited Heydar Aliyev from Nakhijevan
to Baku for help. However, when Heydar Aliyev arrived and
supported Süret Huseynov, and demonstrators marched
towards Baku, Elchibey did not get the public support he hoped
so went back to his home-village Keleki in Nakhichevan. Upon
these developments, the presidential powers were handed over
to Heydar Aliyev. Armenian armed forces benefited from the
country’s political instability and occupied Aghdam, Jabrail,
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Zengilan rayonlarını işgal etti. Ağustos 1993’te
referandum ile Elçibey’in görevi resmen geri
alındı ve ekim ayındaki seçimlerde Haydar
Aliyev yüzde 99 oyla cumhurbaşkanı seçildi.
Ermeni-Azeri savaşı 1994’te Rusya’nın dayattığı
ateşkesle sona erdi.
Daha sonra Haydar Aliyev, Süret
Hüseynov’dan desteğini çekti. Vatana ihanetten
yargılanan Hüseynov müebbette mahkum
oldu. 10 yıl hapis yatan Hüseynov’un cezası
2005’te İlham Aliyev tarafından aﬀedildi.
Azerbaycan Cumhuriyeti, 12 Kasım 1995’te
referandum yoluyla kabul edilen Anayasa ile
yönetiliyor. Anayasa’ya göre; Azerbaycan
Devleti demokratik, laik ve üniter bir cumhuriyet
ve kuvvetler ayrılığı prensibini benimsiyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti, rayon adı verilen
idari bölgelerden oluşuyor. Ülkede Nahcıvan
Özerk Cumhuriyeti’nin yanı sıra, 66 rayon, 13

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER
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şehir rayonu, 70 şehir bulunuyor. Azerbaycan
Milli Meclisi’nde 125 milletvekili görev yapıyor.
Meclis seçimleri beş yılda bir yapılıyor. İlham
Aliyev’in cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı
ülkenin başbakanı Artur Rasizade...
Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ikili
ilişkilerin ivmesi her geçen gün daha da artarken
iki kültürün kaynaşması da aynı oranda
kendini gösteriyor. Türkiye’deki kültürel hayat
Azerbaycan’a Azerbaycan’daki kültürel hayat da
Türkiye’ye kolayca yansıyabiliyor. Buna en güzel
örnek ise Azeri türküsü “Ayrılık”. “Fikrinden
geceler yatabilmirem” diye bir kez olsun
mırıldanmamış olan var mı bilinmez ama yeniden
dinlemek için fırsat yaratmaya ne dersiniz?
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TURKEY-AZERBAIJAN RETIONS
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Fuzuli, Kubadlı, Zangilan regions of Azerbaijan.
Elchibey was taken down with a referendum in
August 1993, and Heydar Aliyev was elected
president with 99% of the votes in October
elections. Armenian-Azerbaijani war ended with
Russia’s imposing a cease-fire in 1994.
Later, Heydar Aliyev withdrew its support
from Suret Hüseynov. Huseynov was convicted
for treason and sentenced for life. After 10 years
in prison, Huseynov was pardoned by Ilham
Aliyev in 2005. The Republic of Azerbaijan is
now ruled by the Constitution adopted with a
referendum on November 12, 1995. According
to the Constitution, the State of Azerbaijan
is a democratic, secular, and unitary republic,
who adopted the principle of separation of
powers. The Republic of Azerbaijan consists of
administrative territories, called rayon. In the
country, there are 66 rayons, 13 city-rayons, and
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70 cities as well as the Autonomous Republic of
Nakhichevan. The Azerbaijan National Assembly
has 125 members of parliament. Parliamentary
elections are held every five years. Currently, the
country’s president is Ilham Aliyev and the prime
minister is Artur Rasizade.
The increasing collaboration between the
two countries is pleasing. What unites people is
culture. When one say “Azerbaijan,” folk songs
come to mind. When it comes to Azerbaijani
songs, “Separation” still has the top rank. Who
hasn’t hummed it to oneself? What do you say:
shall we create more opportunities to listen to it
again?
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Turkish culture can be observed in every
branch of art, language and literature in
the nations of Macedonian, Albanian,
Greek, Bulgarian, Serbian, Romanian and
Vlach.
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TİKA-ARAŞTIRMACI
TİKA-RESEARCHER

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE

BALKANLAR’DA
TÜRK İZLERİ

FROM THE OTTOMAN EMPIRE TO THE PRESENT
DAY TURKISH INFLUENCES IN THE BALKANS
2012, BALKAN SAVAŞLARI’NIN YÜZÜNCÜ
YILDÖNÜMÜ. BUNU FIRSAT BİLEREK, “BALKAN
SAVAŞLARI’NDAN SONSUZ BARIŞA” DEMEK
GEREKİYOR. ÇÜNKÜ TÜM BALKAN ÜLKELERİNİN
KADERİ ORTAK VE BÖLGEDE GELECEK BİRLİKTE
İNŞA EDİLECEK. GÖNÜLLER ARASINDAKİ
SINIRLARIN KALDIRILMASIYLA SAĞLANACAK
“GÖNÜL BİRLİĞİ”NİN TÜM TOPLULUKLARA FAYDA
GETİRECEĞİ DE UNUTULMAMALI.

2012 IS THE CENTENNIAL OF THE BALKAN
WARS. THIS IS AN OCCASION FOR A NEW
MOTTO, “FROM THE BALKAN WARS TO ETERNAL
PEACE,” BECAUSE ALL THE BALKAN COUNTRIES
HAVE A SHARED DESTINY AND THE FUTURE OF
THE REGION WILL BE BUILT TOGETHER. IT MUST
BE REMEMBERED THAT “A UNION OF HEARTS,”
WHICH CAN BE ACHIEVED ONLY BY REMOVING THE
BORDERS BETWEEN HEARTS, WILL BENEFIT TO ALL.

1912–2012 Balkanlar’da Bozgun. Balkanlar’daki şehitlerimize ithaf edilmiştir.
1912-2012 Defeat in the Balkans. This piece is dedicated to our martyrs in the Balkans.
Günümüzde farklı millet ve etnik toplumları ortak
paydalarda buluşturan bir Balkan kimliğinden
bahsedilebilirse, bunda Balkanlar’da hüküm sürmüş
geçmişteki büyük uygarlıklarla beraber, 500 yıllık
Osmanlı-Türk varlığının çok önemli bir katkısının olduğu
inkar edilemez. Çünkü, “Balkan” sözcüğü bu coğrafyaya
uzun bir tarihi süreç içinde göç eden Türklerin armağanı.
Türkçede, “sarp ve ormanlık, ormanlarla kaplı dağlık
bölge” gibi anlamlara gelen “Balkan” adı bu coğrafyaya
kalıcı olarak yerleşti.
Günümüze gelmeden önce Balkanlar’da yaşananlara
göz atmakta fayda var... Osmanlı Devleti, Anadolu’da

If today, a common denominator which brings together
diﬀerent nations and ethnic communities to form a
Balkan identity were to be found, in addition to the great
civilizations of the Balkans, the 500 years of OttomanTurkish presence would undeniably be the answer. The word
“Balkan” is the gift of Turks who gradually migrated to this
region in a long period of time. The Turkish word “Balkan,”
which means a steep, forested, mountainous region covered
with forests, had been permanently settled in this region.
The Ottoman Empire originated in Anatolia and began
to dominate the European continent in 14th century. During
the reign of Osman Bey, the first inﬂux to Macedonia was
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kurulup, kısa zamanda genişleyip, 14. yüzyılda Avrupa
kıtasına da hâkim olmaya başladı. Osman Bey devrinde,
Makedonya’ya ilk Osmanlı akını 1324 yılında yapıldı.
Osmanlı sultanlarından Birinci Murat Han devrinde, 26
Eylül 1371 Çirmen Zaferi ile Makedonya’nın kapıları
Türklere açılarak, Balkanlar’daki mukavemet kırıldı.
Makedonya, Balkan Yarımadası’nın Osmanlı
Devleti’nin sınırları içinde en uzun zaman kalan, Türk
nitelik ve değerlerini hala koruyabilen bir Balkan bölgesi.
1912–1913 Balkan Savaşı’ndan sonra, Makedonya,
Osmanlı hakimiyetinden çıktı. Bölgedeki Türk ve
Müslüman ahali Anadolu’ya göç etmek mecburiyetinde
kaldı. Buna karşın, bölgede hala çok sayıda Türk-İslam
nüfusu yaşıyor. Din, dil ve ırk ayrılıklarına rağmen,
Osmanlının 500 yıl, barışı ve birlikte yaşama aşkını,
erdemini, aşıladığı Balkanlar, Batı’da gelişen uluslaşma
sürecine paralel olarak, Osmanlının güç kaybına uğraması
sonucu tam bir çözülmeye, kargaşaya itildi ve karşılıklı
büyük acılar yaşandı.

held by the Ottomans in 1324. During the period of the
Ottoman Sultan Murat Khan I, the Balkans’ resistance was
broken with the Victory of Çirmen on September 26, 1371,
opening Macedonia’s gates for Turks.
Macedonia is the Balkan country that remained within the
Ottoman boundaries for the longest time; therefore, it still
maintains Turkish quality and values in the Balkan region.
The disastrous defeat at the Balkan War in 1912-1913
meant the end of the Ottoman ruling in Macedonia, so
Turkish and Muslim peoples in the region were forced to
migrate to Anatolia. However, a large number of TurkishIslamic population still live in the area. Despite the
diﬀerences in religion, language, and race, the Ottoman
Empire instilled peace and love of life and virtues in the
Balkans for 500 years, but the process of nation-building
movement in the West and the complete dissolution of the
Ottoman power led the Balkans into a turmoil resulting in
great anguish for all.

POPULATION MOVEMENTS
NÜFUS HAREKETLERİ
Balkanlar, tarih boyunca Avrupa kıtasının etnik
gruplar bakımından en zengin bölgesi oldu. 14. yüzyıldan
itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun hakimiyetine bağlı
olarak bölgedeki Müslüman nüfus oranı yükseldi. Ancak
günümüzde bütün Balkan coğrafyasında 1,5 milyon
civarında Türk ve toplam 8 milyon civarında Müslüman
yaşıyor. Bu rakam, bölgenin toplam nüfusunun yüzde

ACININ TARİHİ

HISTORY OF PAIN
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The Balkans has been the most diverse region
throughout the history of the European continent. Form
the 14th century and on, when the Ottoman Empire
began to rule in the region, Muslim population rate
increased substantially. However, today 1,5 million Turk
and approximately 8 million Muslims live in the Balkans.
This number is only 12% of the total population at the
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With the Treaty of Berlin signed
after the Ottoman-Russian
War in 1878, the borders were
restructured.

12’sine karşılık geliyor. Oysa 19. yüzyılın ikinci yarısında
Müslümanların Balkanlar’daki nüfusa oranı yüzde 40’lar
düzeyindeydi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu kadrosunun,
çoğunlukla Balkan kökenli olması tesadüfi değil. Rumeli
vilayetlerinin Avrupa’ya en yakın bölgeler olmasının
entelektüel hayata kaçınılmaz yansımalarının yanı sıra,
o günün Osmanlı tebaası içinde yer alan etnik toplumlar
arasında doğan milliyetçi akımlar, genç Türk aydınlarını
etkiliyordu. Gençlikleri Balkanlar’da geçen ve başında
Mustafa Kemal’in yer aldığı siyasi kişiliklerden oluşan lider
kadro, bugünkü modern devletimizi kurdu. Bu sebeple
Cumhuriyetimizin temelinde çok kuvvetli bir Balkan
dokusu bulunduğunu söylemek yanıltıcı olmaz.

region, whereas approximately the 40% population were
known to be Muslims in Balkans at the second half of the
19th century. It is not a coincidence that the majority of
the founding team of the Turkish Republic have roots in
the Balkans. Rumeli provinces’ being the closest regions
to Europe had inevitable repercussions in the intellectual
life; in addition, the nationalist movements among the
ethnic communities in the Ottoman Empire inﬂuences the
young Turkish intellectuals. In fact, with the gathering of a
leader squad composed by political personalities, including
Mustafa Kemal, who spent their youth in the Balkans,
emerged from these lands and finally established our
modern state. Consequently, it wouldn’t be misleading to
say that there is a very strong Balkan inﬂuence at the base
of our Republic.

TÜRKİYE’NİN POLİTİKASI
Etnik milliyetçilik çok kültürlülüğe, çok dinliliğe, farklı
milliyetten toplumların bir arada yaşamasına tahammül
göstermiyor. Oysa Balkanlar’daki güzel zamanlar, hep bu
çoklu değerlerin korunduğu dönemlerde yaşanmış. İşte bu
nedenle, çatışma, bölünme ve etnik temizlik, Balkanların
“makus talihi” olmamalı.
Türkiye’nin Balkan politikası, soydaş ve akraba
topluluklarımızın güven ve refah içinde yaşayabilmelerini,
dillerini, dinlerini, gelenek ve kültürlerini korurken,
kendilerini geliştirmelerini ve bulundukları ülkelere katkı
sağlayan ve bu ülkelerle görevlerini gören, ileri toplumlar
olmalarını öngörüyor.
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TURKEY’S BALKAN POLICY
Ethnic nationalism does not tolerate cultural, religious,
and national diverse communities to live together in
a society. However, all the best times in the Balkans
occurred in periods when diverse values were maintained.
Therefore, conﬂict, division, and ethnic genocide, should
not be the “ill faith” of the Balkans.
Turkey’s Balkan policy predicts that our kin and soul
brothers and sisters in the Balkans live in safety and peace,
that they are able to preserve their languages, religions,
traditions, and cultures, and that they improve themselves
and do their duties to contribute to countries they live in.
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ethnic nationalism could not tolerate the co-existence of different
 &      & & 
“clean societies.”
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KONFERANSI
UNITED NATIONS CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

RIO’DAN İSTANBUL’A

SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
FROM RIO TO ISTANBUL
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RIO+20
DÜNYANIN
GELECEĞİ
İÇİN TARİHİ
İŞBİRLİĞİ
RIO+20 COOPERATION
FOR THE FUTURE OF
THE WORLD
GELİŞME VE KALKINMA
İÇİN DOĞAL KAYNAKLARIN
FÜTURSUZCA KULLANILMASI
ANLAYIŞI GERİDE KALDI.
ARTIK DÜNYANIN GELECEĞİNİ
DÜŞÜNEREK SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA MODELİ
BENİMSENİYOR. ÇÜNKÜ SAHİP
OLDUĞUMUZ KAYNAKLAR,
SADECE BİZİM DEĞİL
ÇOCUKLARIMIZIN DA HAKKI.
TİKA DA YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
VE KATILDIĞI ETKİNLİKLERLE
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN
ÖNEMİNE VURGU YAPIYOR.

THE BRAZEN USE OF
NATURAL RESOURCES
FOR DEVELOPMENT IS LEFT
BEHIND. NOW A DEVELOPMENT
MODEL IS ADOPTED FOR THE
PLANET’S FUTURE BECAUSE
THE RESOURCES WE HAVE
NOW WILL BELONG TO OUR
CHILDREN. THEREFORE, TİKA
EMPHASIZES THE IMPORTANCE
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
IN ITS ONGOING PROJECTS.

TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD
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RIO+20 SÜRECİ

B

RIO+20 PROCESS

undan 20 yıl önce, Brezilya’nın dünyaca ünlü
kenti Rio de Janeiro’da düzenlenen Birleşmiş
Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı, gittikçe azalan
yaşam kaynaklarına ilk kez dikkat çekilmesi açısından
önemliydi. Rio’dan 10 yıl sonra, Johannesburg’da
düzenlenen “Dünya Sürdürülebilir Kalkınma
Konferansı” ve 20 - 22 Haziran 2012 tarihlerinde yine
Rio’da düzenlenen “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma (Rio+20) Konferansı”, bu anlayışın
yerleşmesinde önemli kilometre taşlarını oluşturuyor.
Peki nedir sürdürülebilir kalkınma? Bu soruya kısaca,
“insan ve doğa arasında denge kurarak, doğal
kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının
karşılanmasına ve kalkınmasına olanak verecek
şekilde, bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını
programlama” diye cevap vermek mümkün. Sosyal,
ekolojik, ekonomik, mekansal ve kültürel yönleri olan
bu kavram TİKA’nın da önceliklerinden biri.

a

bout 20 years ago, the United Nations Conference
on Environment and Development held in Brazil’s
world-famous city of Rio de Janeiro, was important
because for the first time attention was paid to the
dwindling resources of life. 10 years after Rio, the
“World Sustainable Development Conference” held in
Johannesburg and “The United Nations Sustainable
Development (Rio +20) Conference” in Rio de Janeiro
again in June 20-22, 2012, became important milestones
in the settlement of this approach.
So what is sustainable development? It is possible
define the term as the following: “Programming for the
development of present and future life by establishing
a balance between man and nature without depleting
natural resources so as to allow future generations to
meet their needs.” This concept, having social, ecological,
economic, spatial and cultural dimensions, is a TİKA
priority as well.

GELECEĞİ SAHİPLENMEK CIMING THE FUTURE

T

ürkiye’nin yeşil büyüme yaklaşımı “Sürdürülebilir
Kalkınma: Geleceği Sahiplenmek” başlıklı raporda
şöyle ifade edildi: “Türkiye, gücünü köklü tarihinden
ve kültürel mirasından alarak sürdürülebilir kalkınma
ilkeleri çerçevesinde yeşil büyümeyi gerçekleştirmek
üzere; küresel sorunların çözümüne ülke gerçeklerini
gözeterek katkı veren, kalkınmanın getirdiği refah
artışını adil paylaştıran, toplumun kırılgan kesimlerinin
güçlendirilmesine öncelik veren, güçlü toplum yapısıyla
riskleri etkin bir şekilde yönetebilen bir ülke olacak.”

T

urkey’s green growth approach was expressed in the
“Sustainable Development: Claiming the Future” report
as follows: “Turkey, getting its strength from its history
and cultural heritage, in order to achieve green growth in
accordance with the sustainable development principles,
will be a country that contributes to the solution of global
problems within the realities of the country, justly distributes
the wealth brought by increased development, gives priority to
strengthening vulnerable sections of the society, and manages
risks eﬀectively with its strong social structure.”

YEŞİL BÜYÜMEDE ZORLUK VE FIRSATLARIMIZ
GREEN GROWTH DIFFICULTIES AND OPPORTUNITIES

T

ürkiye sürdürülebilir kalkınma ilkelerini büyük ölçüde
kalkınma politikalarına ve ulusal dokümanlarına
entegre etti. Ancak bütüncül bir yaklaşım henüz tam
anlamıyla hayata geçirilemedi. Kamu yönetiminin
kurumsal yapılanması, kurumlar arası görev ve yetki
paylaşımı ile yerel düzeyde sahiplenme için uygun ortam
mevcut. Çevrenin korunması, yenilikçilik ve istihdamın
artırılması gibi unsurların ekonominin rekabet gücünü
artırdığı kabul ediliyor. Kurumsal yapı buna yönelik
olarak güçlendiriliyor. Sürdürülebilir kalkınmaya olanak
veren mevzuat önemli ölçüde oluşturulmasına karşın
uygulamada çeşitli zorluklar yaşanıyor.
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T

urkey has largely integrated the principles of sustainable
development into its own development policies and
national documents. However, a holistic approach has not yet
been fully realized. The appropriate context for the institutional
restructuring of public administration and inter-agencies
sharing of duties and powers and ownership at the local level
currently exists. It’s accepted that environmental protection,
innovation, and high employment increases international
competition. Institutional structure is being strengthened
accordingly. Although the legislation has been implemented,
allowing the creation of significant sustainable development,
various diﬀiculties are experienced applications.

BAŞBAKAN ERDOĞAN DA ORADAYDI
PRIME MINISTER ERDOGAN WAS THERE
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SONUÇ BELGESİ CERTIFICATE OF RESULTS

İSTEDİĞİMİZ GELECEK THE FUTURE WE WANT
R
A
io+20 Konferansı sonucunda kabul edilen “The
Future We Want” başlıklı sonuç belgesi taslağına
ilişkin notlar şöyle sıralanabilir:
Q Uluslararası kararların uygulanması yönündeki
siyasi kararlılık yinelendi. Son 20 yılda sürdürülebilir
kalkınma alanındaki uygulamalar değerlendirildi ve
uygulamadaki eksiklikler tespit edildi.
Q Yeşil ekonominin, sürdürülebilir kalkınma ve
yoksullukla mücadele kapsamındaki çerçevesi
belirlendi. Buna bağlı olarak doğal kaynakları
koruma ve geliştirme, kaynak etkinliğini artırma,
sürdürülebilir tüketim ve üretim uygulamaları, düşük
karbona dayalı büyüme boyutlarına vurgu yapıldı.
Q Yeşil ekonomi için ülkelerarası bilgi ve
deneyim paylaşımı, iyi uygulamalar ve etkin
politikaların geliştirilmesi, bu alandaki ilerlemenin
değerlendirilmesi için ortak uluslararası platformlar
oluşturulmasının önemi” bir kez daha yinelendi.

dopted as a result of Rio +20 Conference, some
notes on the draft of the outcome document
titled “The Future We Want” are as follows:
QApplications in the field of sustainable
development in the last 20 years were evaluated and
deficiencies have been determined.
QThe framework of the green economy, within
the sustainable development and the fight against
poverty, has been determined. Accordingly, emphasis
was placed on the protection and development of
natural resources, increasing resource eﬀiciency and
sustainable consumption and production practices,
growth practices based on low-carbon use.
QAt the conference, the importance of
“transnational information and experience sharing,
developing good practices and eﬀective policies,
assessment of the improvement needed for green
economy” is reemphasized.
TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD
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SÜRDÜRÜLEBİLİR
GELECEĞİN 7 ÖNCELİĞİ

7 PRIORITIES FOR SUSTAINABLE FUTURE

RİO’DA DÜZENLENEN BM SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA KONFERANSI’NDA GELECEK İÇİN
TEMEL ALINACAK ÖNCELİKLİ ALANLAR DA
BELİRLENDİ.

1

2
3

İŞ/İSTİHDAM

THE PRIORITY AREAS FOR A SUSTAINABLE FUTURE
ARE DETERMINED IN THE UNITED NATIONS
CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT
IN RIO DE JANEIRO.

BUSINESS / EMPLOYMENT

E

konomik durgunluk iş piyasasını olumsuz yönde
etkiledi. 1,3 milyar insan, günde 2 dolardan az
kazanıyor. Önümüzdeki bir yıl içinde 500 milyon kişinin
iş arayışı içinde olacağı hesaplanıyor. Tarım, endüstri,
hizmet ve yönetim sektörlerinde oluşturulacak “yeşil
istihdam (green jobs)”, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin
korunmasını, enerji tüketimi ile karbon etkisinin
azaltılmasını ve kirliliğin en aza indirilmesini sağlayacak.

ENERJİ

T

he economic recession aﬀected the job market
negatively. 1.3 billion people earn less than $ 2 a day.
In the next year, 500 million people are estimated to be
in job search. “Green jobs” to be created in agriculture,
industry, service, and administration will contribute to
the environmental protection and the preservation of
biodiversity, to the reduction of energy consumption and
carbon footprint, and to minimizing pollution.

ENERGY

E

nerji, günümüzde yaşanan küresel sorunların ve
fırsatların temelinde yer alıyor. Üç milyar insan,
ısınmak ve yemek pişirmek için geleneksel yöntemler
(odun, kömür, hayvansal atık, vs.) kullanıyor. 1,3 milyar
kişinin elektriğe erişimi bulunmuyor. Diğer yandan, sera
gazı emisyonlarının yüzde 60’ından sorumlu olan enerji
sektörü, iklim değişikliğine neden olan önemli faktörlerden.
Karbon yoğunluğunun azaltılması sürdürülebilir
kalkınmanın temel hedeﬂerinden biri olarak gösteriliyor.

ŞEHİRLER

E

nergy today forms the basis of the global problems
and opportunities. Three billion people are using
traditional methods (wood, charcoal, animal waste,
etc.) for heating and cooking. 1.3 billion people lack
access to electricity. Therefore, the energy sector
is responsible for 60% of greenhouse gas emissions
causing climate change. Reducing the carbon
intensity is one of the main objectives for sustainable
development.

CITIES

G

ünümüzde 3,5 milyar insan şehirlerde yaşıyor. 2030
itibariyle insanların yüzde 60’ının kentsel alanlarda
yaşayacağı öngörülüyor. Kentsel genişlemenin yüzde
95’i ise gelişmekte olan ülkelerde meydana gelecek. 828
milyon insan, şehirlerin altyapısız bölgelerinde (slum)
yaşıyor ve bu sayı artmaya devam ediyor. Şehirler, dünya
yüzeyinin sadece yüzde 2’sini kaplamakla birlikte, enerji
tüketiminin yüzde 60-80’i ve karbon emisyonlarının
yüzde 75’i şehirlerde gerçekleşiyor. Hızlı kentleşme; taze
su kaynakları, kanalizasyon altyapısı, yaşam alanları ve
kamu sağlığı üzerinde baskı yaratıyor.

82 TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD

T

oday, 3.5 billion people live in cities. 60% of
people expected to live in urban areas by 2030.
It is estimated that in the near future, 95% of urban
expansion will occur in developing countries. Currently,
828 million people now live in slums of the cities with no
infrastructure, and this number continues to increase.
Although, cities cover only 2% of the earth’s surface, 60
to 80% of the energy consumption and 75% of carbon
emissions take place in cities. Rapid urbanization
is putting pressure on fresh water supply, sewage
infrastructure, habitats and public health.

4
5
6
7

SU

WATER

1

990’dan bu yana 1,7 milyar insan güvenli içme
suyuna kavuştu. 884 milyon insan ise hala güvenli
içme suyuna ulaşamıyor. 2,6 milyar insan, temel
sanitasyon (hijyen ve sağlık koşullarının oluşturulması)
olanaklarından yoksun. Her gün ortalama beş bin
çocuk, su kaynaklı önlenebilir hastalıklardan yaşamını
yitiriyor. 2050 yılı itibariyle, her dört kişiden birinin su
sıkıntısı çeken bir ülkede yaşayacağı hesaplanıyor.

GIDA

ince 1990, 1.7 billion people have gained access to
safe drinking water. 884 million people, on the other
hand, have still no access to safe drinking water. 2.6 billion
people lack basic sanitation facilities (to create hygiene and
healthy conditions). Every day, an average of five thousand
children lose their life due to preventable diseases from
water. It’s estimated that as of 2050, one in every four
people will live in a country with water problems.

FOOD

G

elişmekte olan ülkelerde tüketilen gıda ürünlerinin
yaklaşık yüzde 80’i dünya çapındaki 500 milyon
küçük çiftlikte üretiliyor. Yoksul kesimlerde gıda
güvenliğinin sağlanması, yerel ve arzın artması için
küçük üreticilerin desteklenmesi gerekiyor. 1900’lerden
bu yana, tarımsal ürün çeşitliliğinin yüzde 75’i
yok oldu. Tarımsal bio-çeşitliliğin doğru yönetimi,
daha sağlıklı beslenme olanakları yaratacak, çiftçi
topluluklarının gelirinin artmasını ve sürdürülebilir
tarım sistemlerini mümkün kılacak. Tarım sektörü
dünya nüfusunun yüzde 40’ına istihdam ve gelir olanağı
sağlıyor. Topraklar, içme suları, okyanuslar, ormanlar
ve biyolojik çeşitlilik hızla zarar görüyor.

OKYANUSLAR

milyardan fazla insan, deniz ve kıyı kaynaklarıyla
geçimini sağlarken, okyanuslar, 2,6 milyar insan için
temel protein kaynağını teşkil ediyor. Balıkçılık sektörü
200 milyondan fazla insana istihdam alanı yaratıyor. Bu
sektörde sağlanan sübvansiyonlar, birçok balık türünün
hızla yok olmasına, dolayısıyla iş olanaklarının ve
okyanus balıkçılarının gelirinin azalmasına neden oluyor.

FELAKETLER

A

pproximately 80% of the food products consumed
in developing countries are produced in 500 million
small farms. In order to ensure food security in poor
areas and to increase the supply of local and global
markets, the small producers should be supported.
Since the 1900s, 75% of the diversity of agricultural
products have become extinct. Proper management of
agricultural biodiversity will help create a more healthy
diet opportunities, increase income and sustainable
agricultural systems in farming communities. Agriculture
sector provides employment and income for 40% of
the world population. The soil, drinking water, oceans,
forests, and biodiversity are at risk.

OCEANS

3

H

S

W

hile more than 3 billion people get their income
through marine and coastal resources, the oceans
constitute the main protein source for 2.6 billion people.
Fishing provides employment for more than 200 million
people. Due to the subsidies granted to this sector, many
fish species disappear rapidly, resulting in a decrease in
job opportunities and income for the ocean fishermen.

DISASTERS

er yıl, 226 milyondan fazla insan felaketlerden
etkileniyor. 2000-2010 döneminde 680 binden
fazla kişi, kalitesiz yapılar nedeniyle depremlerde
yaşamını yitirdi. 1980’den bu yana kuraklık ve bundan
kaynaklanan kıtlık, 1,6 milyar insanı etkiledi ve 558
bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Her yıl
ortalama 102 milyon insan sel felaketinden etkileniyor.

E

ach year, 226 million people are aﬀected by
disasters. In 2000-2010 period, more than 680
people lost their lives in earthquakes due to poor
quality construction. Since 1980, droughts and food
shortages aﬀected 1.6 billion people and caused 558
thousand people to die. Every year, approximately 102
million people face ﬂood.
TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD

83

AYIN

KONUSU
MONTH’S
TOPIC

‘DAHA İYİ BİR DÜNYAYA
GİDEN YOL BİLGİ VE
TECRÜBEDEN GEÇİYOR’
‘THE ROAD TO A BETTER WORLD IS THROUGH
INFORMATION AND EXPERIENCE’

S

ürdürülebilir kalkınma konusunda bir adım da
İstanbul’da, 13-14 Ekim 2012’da atıldı. Başbakanlık
Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ile Siyaset, Ekonomi
ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) işbirliğinde yapılan
İstanbul Küresel Forumu’nun teması “adalet”ti. Dünyanın
karşı karşıya olduğu sorunların ve somut çözümlerin
tartışıldığı forumda adalet “Küresel Düzen, Siyaset, Tarih,
Ekonomik Adalet, Sanat ve Medya ile Din” temalarıyla
birlikte ele alındı. Forumun ilk gününde konuşma yapan
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, küresel ekonomik
krizin yaşandığı ülkelerde, toplumsal gruplar arasındaki
gelir uçurumunun tehlikeli bir şekilde büyüdüğünü dile
getirerek, şöyle devam etti:
“Küresel gelir dağılımını daha adaletli hale getirecek
bir yeni düzenin kurulması, yoksullukla etkin mücadele,
sürdürülebilir kalkınma gibi hususların bütün ülkeler
için öncelikli hale geldiğini görüyoruz. Bilhassa yükselen
ekonomilerin, bu konuda önemli sorumluluklar üstlenmesi
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a

nother step on sustainable development was taken
in Istanbul on October 13-14, 2012. The theme of
the forum, organized by Prime Minister’s Oﬀice of Public
Diplomacy in collaboration with Political, Economic and Social
Research Foundation (SETA), was Justice. Justice has been
discussed in length in relation to current problems the world
is facing and to concrete solutions under diﬀerent themes
such as “Justice and the Global Order,” “Justice and Politics,”
“Justice and History,” “Economic Justice,” “Justice, Arts and
Media,” and “Justice and Religion.” In his speech on the first
day of the forum, The Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan
expressed that the income gap between social groups is
growing dangerously in countries facing the global economic
crisis. He added, “We can see clearly that a new order for the
more equitable global income distribution for an eﬀective
fight against poverty and sustainable development became a
priority for all countries. Particularly, countries with emerging
economies need to take on important responsibilities in this
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gerekiyor. Türkiye olarak, sorumluluklarımızın bilinci
içinde, bu doğrultuda aktif çalışmalar yürütüyoruz.
Uluslararası işbirliği ve koordinasyon ajansımız TİKA’nın
faaliyetlerini dünya geneline yayılacak şekilde genişlettik.
TİKA bugün 5 kıtada, 100 ülkede faaliyet yürüyor.
Türkiye’nin az gelişmiş ülkelere yönelik bu yılki kalkınma
yardımlarının tutarı 1,5 milyar dolara ulaştı.” Projeleri
ve faaliyetleriyle sürdürülebilir kalkınmanın yakından
takipçisi olan TİKA da forumdaydı. Sürdürülebilir kalkınma
başlıklı oturumda moderatörlük yapan TİKA Başkanı
Dr. Serdar Çam, daha iyi bir dünyaya giden yolun bilgi
ve tecrübe paylaşımından geçtiğini ifade etti. Forumda
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Alman Uluslararası
İşbirliği Topluluğu Başkanı Eckhard Deutscher, İsveç
Uluslararası Kalkınma İşbirliğI Ajansı (Sida) Genel Direktörü
Charlotte Petri Gornitzka, işadamı Ali Sabancı ile New York
Üniversitesi’nden Ortadoğu siyaseti ve ilişkileri uzmanı
Alon Ben Meir, görüşlerini dile getirdi.

regard. In Turkey, we are actively working in this direction,
with an awareness of our responsibilities. We expanded the
activities of our International Co-operation and Co-ordination
Agency, TİKA, throughout the world. TİKA now operates in
5 continents and 100 countries. Turkey’s development aid to
under-developed countries reached to $ 1.5 billion this year.
TİKA, a close follower of sustainable development projects
and activities, were also in the forum. TİKA’s President Dr.
Serdar Çam, who acted as the moderator at the session titled
“Sustainable Development,” said that a better world could be
achieved through sharing information and experience. Cevdet
Yilmaz, the Minister of Development; Eckhard Deutscher,
the President of the German Society for International
Cooperation; Charlotte Petri Gornitzka, the Director General
of Swedish International Development Cooperation Agency
(Sida); Ali Sabancı,the businessman; and Alon Ben Meir,
expert on politics and relations with the Middle East from
University of New York, expressed their views in the forum.
TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD
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SREBRENICA ANMA GALERİSİ AÇILDI

GALLERY OF COMMEMORATION OPENS IN SREBRENICA

KATLİAMIN
KANITLARI BURADA

THE EVIDENCE OF THE MASSACRE IS HERE
1992-1995 YILLARI ARASINDA ESKİ
YUGOSLAVYA’DA YAŞANAN SAVAŞTA, ÇOĞU
BOŞNAK 100 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ. 11 TEMMUZ
1995’TEKİ SREBRENICA KATLİAMI İSE TARİHE 20.
YÜZYILIN EN BÜYÜK LEKELERİNDEN BİRİ OLARAK
GEÇTİ. 8 BİN BOŞNAK ERKEK, SIRP KOMUTANLAR
LİDERLİĞİNDEKİ ASKERLER TARAFINDAN
ÖLDÜRÜLDÜ. İŞTE BU GALERİ, O ACININ YENİDEN
YAŞANMAMASI İÇİN OLANLARI UNUTTURMAMAK
AMACIYLA AÇILDI.
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DURING THE WAR IN THE FORMER
YUGOSLAVIA BETWEEN 1992-1995, 100.000
PEOPLE LOST THEIR LIVES, MOSTLY BOSNIANS.
ON JULY 11, 1995, THE SREBRENICA MASSACRE
WAS RECORDED AS ONE OF THE GREATEST
STAINS OF THE 20TH CENTURY. SOLDIERS
UNDER SERBIAN COMMANDERS KILLED EIGHT
THOUSAND BOSNIAN MEN. THIS GALLERY WAS
OPENED SO WE DO NOT FORGET THE PAIN AND
IT DOES NOT HAPPEN AGAIN.
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It is not easy to comprehend photographs
documenting the massacre. Children’s still bodies
as if they were just resting down on the ground, a
part of an arm that probably belongs to an adult,
a boot, little further... More than 17 years passed
since the Srebrenica massacre. The pain and
longing are not over by any means but increased
in these years. Every year on July 11, in Bosnia the
S  !%       
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990’lı yıllarda Avrupa’da sınırlar yeniden çizilirken Bosna’da olacaklar
belki kimsenin aklına bile gelmiyordu, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
meydana gelen en büyük kitlesel kıyımın, Srebrenica Katliamı’nın
kapıda olduğu da. Oysa yükselen milliyetçilik akımları gereken tüm
uyarıları yapıyor, Yugoslavya’nın bölünmesinin ardından yaşananlar
tehlikeye dikkat çekiyordu. Olmadı, dünya duymadı belki de duymak
istemedi. 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, çoğu Boşnak
100 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Takvimler, 11 Temmuz 1995’i
gösterdiğindeyse, savaşın boyutu değişti, Srebrenica’da katliama dönüştü.
O gün, 8 binden fazla Boşnak erkek bölgede Birleşmiş Milletler’e bağlı
Hollandalı askerlerin bulunmasına karşın Sırp komutanlar liderliğindeki
askerler tarafından katledildi. Boşnak kadınlar babalarını, kocalarını,
kardeşlerini, oğullarını yitirdi bir günde. Katliamın boyutları o yıllarda
değilse de, daha sonraları açılan toplu mezarlardan yansıyan görüntülerle
ancak anlaşılabildi. Srebrenica Katliamı’nın sorumlusu iki Sırp lider
Radovan Karaciç ile Ratko Mladiç, halen Lahey’deki Uluslararası Eski
Yugoslavya Savaş Suçları Özel Mahkemesi’nde yargılanıyor ve her 11
Temmuz Yas Günü olarak yaşanıyor. Boşnak hafızasında daima yer edecek
olan Srebrenica Katliamı hakkında bir anma kültürü oluşturulması için
başlatılan çalışmalara destek veren T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Türk toplumu için de çok büyük önem
taşıyan bu acı felaketi hatırlamak ve hatırlatmak için çalışma başlattı. Mart
2012’de başlanan proje kapsamında inşa edilecek sanat galerisi ve fotoğraf
sergisi, geniş belge ve doküman birikimiyle araştırmalara hizmet edecek.
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GALLERY OF COMMEMORATION SREBRENICA

W

hat would happen in Bosnia did not probably occur to anybody
when the European borders were being reshaped in the 1990s,
neither did the Srebrenica massacre, the largest mass slaughter
that occurred after the Second World War. Although the emerging
nationalist movements showed signs of it, and what happened after
Yugoslavia’s break-down was pointing at the danger, the world didn’t
see, perhaps did not want to see. During the war of 1992-1995, mostly
Bosnian, more than 100.000 people died. On July 11, 1995, the dimension
of the war changed and turned into a massacre in Srebrenica. That day,
despite the presence of Dutch soldiers under the UN in the region, more
than 8,000 Bosnian men were killed by soldiers under Serbian commanders.
Bosnian women lost their fathers, husbands, brothers, and sons in a single
day. Although the dimensions of the massacre were not fully comprehended
in those years. they became evident later when mass graves were uncovered.
Two Serbian leaders responsible for the Srebrenica massacre, Radovan
Karadzic and Ratko Mladic, are still in trial at The Former Yugoslavia,
Special Court of International War Crimes in Hague, and July 11 now
is the Day of Mourning. To support eﬀorts to create a memorial day for
the Serbian Massacre, which will take its place in the Bosnian memory,
The Turkish Cooperation and Coordination Agency started projects to
remember and remind this disaster, which is of great importance for the
Turkish community as well. With the project that began in March 2012,
an art gallery will be built to present a photography exhibition, a large
accumulation of studies and documents.

Memories must be
kept alive to remember
the sorrows and to
avoid experiencing it
again. Therefore, these
photographs have
great importance. The
Srebrenica Memorial
Gallery was established
= !#345%% 
to provide the subject
experts who wish to
explore this topic with an
opportunity to examine
all varieties of information
and documents.
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SUÇ ÇETELERİNİN ULUSLARARASI ALANDA İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI
GÜNÜMÜZDE, ÜLKELERİN POLİS TEŞKİLATLARI DA SUÇLA
MÜCADELEDE ORTAK BİLİNÇ GELİŞTİRİYOR. TİKA’NIN 2007’DE
ARNAVUTLUK VE KIRGIZİSTAN İLE BAŞLADIĞI ULUSLARARASI POLİS
EĞİTİMI İŞBİRLİĞİ PROJESİ, HER YIL GİDEREK ARTAN KATILIMLA
SÜRDÜRÜLÜYOR. PROJE KAPSAMINDAKİ EĞİTİMLER, ÜLKELERİN
İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYOR.

ULUSLARARASI P
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çinde bulunduğumuz çağ ve üzerinde
yaşadığımız coğrafya, güvenlik konusunda,
ülkelerin sürekli kendilerini yenilemelerini
gerektiren durumları da beraberinde getiriyor.
Hal böyle olunca, uluslararası işbirliğinin önemi
de artıyor. Belki de bu önemli gerekçeden dolayı,
T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı’nın Emniyet Genel Müdürlüğü
işbirliğiyle 2007-2008’de pilot ülke olarak
Arnavutluk ve Kırgızistan’da başlattığı
Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği, suya atılan
bir taşın yol açtığı halka gibi giderek büyüdü,
genişledi. 2009’da Kazakistan, Türkmenistan,
Moğolistan ve Filistin’in katıldığı projeye 2010’da
Bosna Hersek, 2011’de Azerbaycan ile Özbekistan
ve 2012 yılında Makedonya ile Tunus da dahil
oldu. Coğrafi açıdan geniş bir alana yayılan proje,
başarısıyla da adından söz ettiriyor.
Proje kapsamında, ülkelerin emniyet alanında
sahip oldukları tecrübelerin paylaşılması, suçla
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mücadelede ortak bilinç geliştirilmesi ve ülkelerin
polis teşkilatlarında kullanılan terminolojide birlik
sağlanması amacıyla, hizmet içi ve uygulamalı
eğitimler veriliyor.
Bunun yanı sıra uygulamalarda uluslararası
standartların yaygınlaştırılması, bölgesel
güvenlik sorunları ile eşgüdümlü olarak mücadele
anlayışının geliştirilmesi, bu ülkelerdeki üst
düzey polis yöneticilerinin çeşitli eğitimlerle
gelişmelerden haberdar edilmesi ve polis
teşkilatlarındaki değişimin hızlandırılması da
amaçlar arasında.
Bu işbirliğinin yanı sıra TİKA ile Emniyet Genel
Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı işbirliğinde
yürütülen “Uluslararası Lisansüstü Eğitim Projesi”
kapsamında, Polis Akademisi Başkanlığında
yüksek lisans yapan Moğolistan, Kırgızistan,
Filistin ve Bosna Hersekli öğrencilere burs desteği
verildi. Ayrıca, 2012 yılında da Kırgızistan,
Kazakistan, Filistin, Sudan, Bosna Hersek ve
Makedonya uyruklu 10 öğrenciye daha burstan
faydalanma olanağı sunuldu.

E

THE POLICE FORCES OF VARIOUS COUNTRIES ARE DEVELOPING A
COLLECTIVE CONSCIOUSNESS IN THE FIGHT AGAINST CRIME AS CRIMINAL
GANGS INTERNATIONALLY COOPERATE AS WELL. TİKA’S INTERNATIONAL
POLICE TRAINING COOPERATION PROJECT WITH ALBANIA AND THE KYRGYZ
REPUBLIC STARTED IN 2007 AND CONTINUES WITH GROWING PARTICIPATION
EACH YEAR. AS PART OF THE PROJECT, TRAINING IS PLANNED
BASED ON THE NEEDS OF EACH COUNTRY.
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he current era and the geography we
live on bring along a need for constant
updates in security measures in many
countries. Therefore, the increased importance
of international co-operation led, in 20072008, to the initiation of a pilot project by the
International Police Training Cooperation in
Albania and Kyrgyzstan via Turkish Cooperation
and Coordination Agency in cooperation with
the General Directorate of Police. The project
has grown and expanded steadily just like a
wave caused by a stone thrown into the water. In
2009, Kazakhstan, Turkmenistan, Mongolia and
Palestine; in 2010, Bosnia and Herzegovina; in
2011, Azerbaijan and Uzbekistan; and finally in
2012, Macedonia and Tunisia joined to the project.
As the project spreads in a broad range, it is also
recognized for its success.
As part of the project, the countries share
experiences in security, and in-service training is
provided for police forces, and countries develop
shared terminology and a collective consciousness.

In addition, among the main goals of the
project are the dissemination of international
standards, the development of the concept of
fight in coordination with regional security issues,
informing the police administrations about the
developments in various training programs, and
the acceleration of the exchange among the police
forces.
In addition to this co-operation, students
from Mongolia, Kyrgyzstan, Palestine, and
Bosnia and Herzegovina, who are studying in
the graduate program of the Police Academy,
are granted financial support as part of the
“International Graduate Education Project”
run by the Presidency of the Police Academy,
the Directorate General of Security, and TİKA.
In addition, 10 more students from the Kyrgyz
Republic, Kazakhstan, Palestine, Sudan, Bosnia
and Herzegovina and FYR Macedonia were oﬀered
the opportunity to benefit from scholarships in
2012.
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THE FIGHT AGAINST CRIME
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polıce corps share theır experıences
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TARİHİ ESERLERLE KURULAN

dostluk köprüsü

THE BRIDGE OF FRIENDSHIP LINKED
WITH THE HISTORICAL MONUMENTS

K

ültürel açıdan zengin olan bölgelerde tarihin değişik dönemlerine ait pek çok eser yer
alıyor. Tarihe meydan okuyan bu yapıların kimi zaman da restorasyondan geçmesi
gerekiyor. TİKA’nın Ukrayna’da gerçekleştirdiği en önemli ve büyük ölçekli projeler,
Zincirli Medrese ile Hacı Giray Han Türbesi’nin restorasyonunu kapsıyor. Bu proje sayesinde
Kırım Hanlığı’na ait tarihi mirasın yoğunluklu olarak bulunduğu Bahçesaray vilayetinin Salacık
mevkiindeki bu iki önemli eser, yenilenerek Kırım’ın kültürel hayatına kazandırıldı.
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KIRIM YARIMADASI’NDA YAPILAN RESTORASYON
ÇALIŞMALARI 15. YÜZYILDA İNŞA EDİLEN ZİNCİRLİ
MEDRESE İLE HACI GİRAY HAN TÜRBESİ’Nİ GÜNÜMÜZ
İNSANI İLE BULUŞTURUYOR. TİKA’NIN PROJELERDEKİ
BAŞARISI YENİ İŞBİRLİKLERİNİ DE GÜNDEME GETİRİYOR.
THE RESTORATION WORKS CARRIED OUT IN
THE CRIMEAN PENINSULA ARE INTRODUCING
THE MODERN MAN TO ZINCIRLI MADRASA AND HACI
GIRAY KHAN MAUSOLEUM OF THE 15TH CENTURY.
TİKA’S SUCCESS IN THESE PROJECTS LEAD TO NEW
COLLABORATIONS.

C

ulturally rich regions host historical monuments from various periods. Although
these monuments have survived to this day, they need restoration. TİKA’s most
important projects in Ukraine include the restoration of Zincirli Madrasa and Khaji
Girai Khan Shrine. With these projects, two important historical manuments from the
Crimean Khanate in historically rich Salacik of Bakhchysarai have been re-introduced to
the cultural life of Crimea.
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Bu eserlerin taşıdığı önemi anlamak için tarih bilgimizi
yenilemekte fayda var. Kırım Hanlığı’nın kurucusu Hacı
Giray Han, 15. yüzyılda Eski Kırım’dan Salacık’a taşınmış
ancak orada da günümüze ulaşamayan Aşlama Sarayı’nın
inşaatına başlamış. Salacık’ın tasvirine, 17. yüzyılda
Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde hemen hemen
bütün memleketleri gezen Evliya Çelebi’nin yazılarında
da rastlanıyor. Ünlü gezginin anlattığına göre, “evvelce
nice hamam, cami ve medreseyi barındıran Salacık;
Mengli Giray Han Medresesi’ne bitişik olarak bir hamam
ve onun karşısındaki saray, Aşlama bahçesi ve sarayları,
ayrıca hanlar tarafından yaptırılan görkemli köşkler” ile
süslenmiş. Maalesef Evliya Çelebi’nin kaleme aldığı bu tarihi
mekânlardan sadece Zincirli Medrese ve Hacı Giray Han
Türbesi ayakta.
Doğu Avrupa’daki en eski eğitim kurumlarından biri
olan ve âlimlerin yetişmesinde önemli bir yer tutan Zincirli
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The most important and large-scale projects TİKA
implemented in Ukraine consist of the restoration of the
Zincirli Madrasa and the shrine of Hajji Giray Khan. Thanks to
these projects, these two important works around Salacık in
Bakhchisaray, where the concentration in historical heritage
of Crimean Khanate is located, have been renewed and added
to the cultural life of Crimea. In order to understand the
importance of these works, it is useful to renew our knowledge
of history. The founder of the Crimean Khanate, Hajji Giray
Khan, moved from the Old Crimea to Salacık in 15th century
and began the construction of the Aşlama Palace, which did
not survive to this day. A description of Salacık can be found in
the writings of Evliya Çelebi, who visited almost all countries
within the borders of the Ottoman Empire in the 17th
century. According to the famous traveller, “Salacık, which
had previously hosted many baths, mosques and madrasahs, is
ornamented with Mengli Giray Khan Madrasa, a bath adjacent

HISTORICAL MONUMENTS
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HISTORICAL MONUMENTS

Medrese, Osmanlı etkisinin yoğun olarak görüldüğü mimari
tarza iyi bir örnek. Girişine, herkesi ilmin önünde eğilmek
zorunda bırakmak amacıyla bir zincir çektirilmiş. Medresenin
adı da buradan geliyor.
20. yüzyılın sonunda, zamanın yol açtığı yıpranma ve
bakımsızlık nedeniyle büyük hasara uğrayan medresenin
aslına uygun restorasyonu için ilk adım 2005’te atıldı.
TİKA tarafından Türkiye’den Kırım’a gönderilen uzman
heyetin değerlendirmelerinin ardından ertesi yıl, T.C. Kültür
Bakanlığı, Ukrayna Kültür Bakanlığı, Bahçesaray Valiliği ile
Bahçesaray Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü
desteğiyle restorasyon çalışmalarına başlandı. Maliyeti 2
milyon doları aşan ve 2009’da tamamlanan proje ile, Kırım
Tatarlarının tarihsel mirasının ayrılmaz parçaları olan Zincirli
Medrese ile Hacı Giray Han Türbesi, hem onların hem de
tüm insanlığın ilgisine sunuldu. Tarihi Kırım Hanlığı’na ait
eserlerin yoğun olarak bulunduğu Bahçesaray’ın, bu özelliği
ile turistlerin uğrak noktalarından biri olduğunu da belirtmek
gerek. Zincirli Medrese ve Hacı Giray Han Türbesi’nin ise bu
çekimi güçlendirdiğini de vurgulamak gerekiyor.
Projelerin hızla başlanıp bitirilmesi yarımadanın kültürel
mirasının korunmasına yönelik yeni taleplerin de TİKA’ya
iletilmesine yol açıyor.

to and a palace across it, Aşlama gardens and palaces, as well
as the majestic mansions built by khans.” Unfortunately, of
these all historic venues Evliya Çelebi describes, only the Hajji
Giray Khan Mausoleum and Zincirli Madrasa are still standing.
One of the oldest educational institutions that trained many
scholars in Eastern Europe, Zincirli Madrasa was built in 1500
by Mengli Giray, the son of Hajji Giray Khan. With the eﬀect
of the Ottoman exemplary architectural style, the madrasah
entrance gate was chained so that guests have to bend over
to enter to show respect for the importance of science; hence
the name of the madrasa (“Zincirli” means “with chain” in
Turkish).
At the end of the 20th century, in 2005, the first step
was taken to restore the madrasa, which suﬀered major
damage caused by the wear and tear of time and neglect, to its
original state. The following year, after the assessments of the
delegation of experts that TİKA sent to Crimea, the restoration
work started with the support the Ministry of Culture
of Turkey, Ministry of Culture of Ukraine, Bakhchisaray
Governor’s Oﬀice and Bakhchisaray Cultural and Natural
Heritage Protection Directory. When the project, which
cost more than $ 2 million, was completed in 2009, Zincirli
Madrasa and Haci Giray Khan Mausoleum, integral parts of
the historical heritage of the Crimean Tatars were presented to
them as well as to the interest of all mankind. It should also be
noted that Bakhchisaray, where many historical works from
the Crimean Khanate are located, is one of the most frequently
visited touristic spots.
Rapid commencement and completion of projects led to
new requests to TİKA towards protecting the cultural heritage
of the peninsula.

15 YILDA 500’DEN FAZLA PROGRAM HAYATA GEÇİRİLDİ

MORE THAN 500 PROGRAMS IMPLEMENTED IN 15 YEARS
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