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TİKA’NIN 2011 FAALİYET RAPORUNA

ALTIN TASARIM ÖDÜLÜ
GOLDEN DESIGN AWARD FOR THE 2011 ANNUAL REPORT OF TİKA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı‘nın
2011 yılı Faaliyet Raporu Altın Tasarım Ödülü kazandı.

“Turkish Cooperation and Coordination Agency’s Annual
Report of 2011” garnered the Golden Award.

Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından,
iletişim ve tasarım alanında en
iyi uygulamaları belirlemek
amacıyla düzenlenen
ve bu yıl 5.500
faaliyet raporunun
değerlendirildiği
“Vision Awards”
yarışmasında,
“TİKA 2011
Faaliyet
Raporu” Altın
Ödül’e layık görüldü.

“TİKA’s Annual Report of 2011” has been awarded with
gold in the “Vision
Awards” Competition
hosted by the
League of American
Communications
Professionals (LACP)
who selected the best
communication and
design applications
from the 5500 entries.

“TİKA 2011 Faaliyet Raporu”, 319
sayfadan oluşan yoğun bilgi içeriğine rağmen akıcı
tarzı, mesajlarının açıklığı ve Kurumun dinamizmini
yansıtan özgün tasarım anlayışıyla tüm kategorilerde
yüksek puan almayı başararak Altın Ödülün sahibi oldu.
TİKA Strateji Geliştirme Dairesi tarafından hazırlanan,
“TİKA 2011 Faaliyet Raporu” yoğun bir çalışma
sürecinin ardından tamamlanmıştı.

Despite the intense
amount of written
information that the
319 page-2011 Annual TİKA Report comprised, fluency
of its texts, clarity of its messages and unique page
designs that reflect the dynamism of our agency enabled
us to receive the highest judging results in all categories;
the Golden Award.
The 2011 Annual Report of TİKA has been completed
thanks to the ardous works of the Department of
Strategy Development of TİKA.

DR. SERDAR ÇAM
TİKA BAŞKANI
TİKA PRESIDENT

TİKA 21 YAŞINDA

TİKA IS 21 YEARS OLD

Değerli TİKA DÜNYASI okurları,

Dear readers of the TİKA’s WORLD,

Küreselleşmenin giderek hız kazandığı, teknolojik
dönüşümlerin neredeyse yaşamımızın her alanında
hissedildiği ve jeopolitiğin tek başına anlamının azaldığı
bugün, Türkiye daha aktif ve yapıcı bir dış politika
davranışı sergilemeye devam ediyor. Hareketli gündemi,
dinamik ekonomisi, dikkat çeken kamu diplomasisi ve
giderek çapı genişleyen ekonomik, kültürel ve diplomatik
faaliyetleriyle uluslararası basının yükselen ülkesi
olmaktayız.

Today, at a time when the pace of globalisation
accelerated, transformation created by the technology
affects all parts of our lives and geopolitics on its own
does not mean much, Turkey continues to display an
active and constructive foreign policy. With our vibrant
agenda, dynamic economy, cultural, diplomatic activities
and outstanding public diplomacy, we are becoming
an emerging country that attaracts attenion of the
internatonal media.

Ülkemizin artan dış politika performansının en somut
göstergesi, kuşkusuz, uluslararası kalkınma yardımlarındaki
kapsayıcı rolü ve partner ülke olarak arzulanan
konumudur. Merak edilen ve tartışılan Türkiye modelinin,
bölgesel ve küresel alanda kazandığı bu görünürlüğünün
ayrılmaz bir parçası olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı ise faaliyet alanını ülkemizin artan
küresel rolüne paralel olarak genişletmeye devam
etmektedir.

The most concrete evidence of our country’s intensifying
foreign policy is, no doubt, her all-embracing role in the
international development aid and her partner country
position desired by many. TİKA, on the other hand,
being the inseparable part of the widely marveled and
discussed Turkish Model that gave Turkey a regional and
global visibility, proceeds to widen its fields of activity in
parallel with the intensifying global role of our country.

Bugün, 31 ülkede 37 Program Koordinasyon Ofisimiz
(PKO) ve ofisimizin bulunmadığı 100’ü aşkın ülke ile
faaliyetlerimizi ve projelerimizi arttırmış bulunuyoruz.
Geride bıraktığımız 21 sene içerisinde, ilk ofislerimizi
açtığımız Orta Asya’dan bugün sınırlarımızı genişletmeye
devam ettiğimiz Pasifik’e kadar ulaştığımız ülke sayısını
katlayarak 5 kıtada çalışmalar yürütüyoruz.

Today, with our activities in 31 countries through our
37 PKOs (Program Coordination Offices) and in 100
countries where we have not got PKO yet, we already
increased the number of our activities and projects.
In the past 21 years, we have continued to extend our
activities in five continents and increased the number of
countries we serve from Central Asia, from where our
activities first started, to the Pacific.
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Küresel taleplerin karşılanabilmesi noktasında,
kuruluşumuzdan beri sürdürdüğümüz ‘insanlığa
hizmet’ düsturu uluslararası toplum tarafından dikkatle
izlenmektedir. Attığımız adımlar, yaptığımız çalışmalar,
desteklediğimiz projeler artık tüm dünyada takip ediliyor.
Mesafelere bağlı kalmaksızın götürdüğümüz hizmetin
maddi ve manevi kazanımlarıyla yolumuza devam
ediyoruz. Dostluklarımız gelişiyor, hitap ettiğimiz kesim
genişliyor ve etkinliğimiz artıyor.
Dün olduğu gibi bugün de ihtiyaç sahiplerinin yanındayız.
Tüm inançlara saygılı yaklaşarak ülkemizin kaynakları
ve kapasitesi ölçüsünde kültürümüzden inancımıza,
bereketli paramıza kadar paylaşmaya devam ediyoruz.
Emeğimizin, insanlığa hizmetteki bu çabalarımızın belki de
bir yansıması olarak uluslararası toplumun ülkemize olan
ilgisi gün geçtikçe artıyor. Bu kapsamda, Temmuz ayında
dünya basınında uzun süre üzerinde konuşulan güzel bir
gelişmeyi hatırlatmak yerinde olacaktır: Merkezi Londra
olan Küresel İnsani Yardım Raporu’na göre, Türkiye
kalkınma yardımlarının bir alt başlığı olan insani yardımlar
alanında harcadığı 1 milyar dolarla dünyada dördüncü
sırada yer almayı başarmıştır. Dünya genelinde insani
yardım için yapılan harcamalar % 8 düşüş gösterirken
ülkemizin 2012 yılında insani yardım bütçesini neredeyse
ikiye katlayarak performansını artırması uluslararası
camiada yükselen profilimizi kuvvetlendirmiştir.
Dolayısıyla, TİKA, Türkiye’nin bölgesel ve küresel alanda
üstlendiği rolün neticesinde dünyanın her yerinde
faaliyet gösteren bir kurum olarak Türkiye’nin kalkınma
yardımlarının nabzını tutmakta, yardım eli olmaya devam
etmekte ve ülkemizin kalkınma işbirliği faaliyetlerini
sürdürmektedir.

The principle “to serve for humanity”, we have been
following since the establishment day of our institution
to meet the needs of the global community, coes
attention and carefully viewed by the international
community. The steps we have taken, the works we have
accomplished and the projects we have supported so
far are being observed now by the whole world. We are
fueled by the concrete and spiritual gains of the services
we offer and keep proceeding on our way of delivering
aid regardless of the distances.Our friendships advance,
part of the global community that we address widens
and our efficiency grows.
As we have been in the past, today also we are by the
needy. Exhibiting an approach respectful to all faiths,
insofar as our country’s resources and capacity permit,
we carry on sharing our everything from our culture to
our faith and to our resources. Maybe as a reflection
of our strive and efforts for serving the humanity, the
international community’s interest upon our country
increases day by day. It will be a pertinent remark to
recall a beautiful development happened in July that
has been discussed in the world press for a long time:
The Annual Report of the London-centered Global
Humanitarian Assistance listed Turkey among the top
four countries, due to her 1 billion dollar expenditures
on humanitarian assistance, allocated under Turkey’s
allowance for developmental assistance. While
expenditures allocated for humanitarian assistance
have decreased by 8 per cent across the globe, our
country increased her performance by nearly doubling
her humanitarian assistance budget in 2012 which
strengthened our rising profile in international arena.
In this regard, TİKA, an institution active in all around
the world as a result of Turkey’s roles she has taken
over in the region and in the global area, continues to
be Turkey’s helping hand and a finger on the pulse of
Turkey’s developmental assistance through executing the
developmental cooperation activities of our country.

2 TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD

Hiç şüphesiz, Meksika’dan Solomon Adaları’na kadar
hizmet götürdüğümüz coğrafyalardaki halklar tarafından
benimsenişimiz, küresel bir dil kullanmamızın ötesinde
gönülleri nasıl fethettiğimizin kayda değer bir göstergesi
olmaktadır.

Surely from Mexico to Solomon Islands, the embrace of
the people living everywhere we delievered the aid is a
significant sign that we have used a globally accepted
language and conquered the hearts of those people.

21. yılımıza özel olarak hazırlanan bu sayıda, her zaman
olduğu gibi götürdüğümüz hizmetler ve ulaştığımız
coğrafyalardan hareketle projelerimizi, işbirliklerimizi,
dertlere derman olma amacıyla gerçekleştirdiklerimizi
sizlere aktarmaya çalıştık. Yazılarımızı ve haberlerimizi
şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalar arasından
herhangi bir kıstasa bağlı kalmadan olabildiğince geniş
yelpazede seçerek paylaşmak istedik. Aynı zamanda,
sahada çalışan personellerimizin bizzat alanda görerek ve
taşları yerinden oynatarak deneyimlediklerini ve elbette
anekdotlarını Türkiye’de üniversite okumak isteyen
Somalili kardeşlerimizin duygularında olduğu gibi sizlere
anlatmaya çalıştık. Dünyanın herhangi bir köşesinden
hissedilen Türkiye algısını, insanlarımızın gönüllerinde
nasıl bir yere sahip olduğumuzu tüm türbedar teyzelerin
Türkiye aşklarına ithafen sizlere aktarmak istedik.
Türkmenistan’dan Afganistan’a, Bosna Hersek’ten Nijer’e,
Kudüs’e kadar yaptıklarımızı, yaşadıklarımızı sizlerle
paylaşmak istedik. Dergimizin yayına hazırlanması
aşamasında yazılarımızın özenle kaleme alınmasından
görsel olarak zenginleştirilmesine kadar emeği geçen tüm
TİKA ailesine teşekkür ediyorum.

In this issue dedicated for the 21st year of our
establishment, we, as usual, tried to inform you about
the services we delivered, our projects we prepared for
the places we reached, cooperations we established
and efforts we spent to be a remedy for people’s
problems. We wanted to share with you our writings
and news by selecting from within our works in an
indiscriminative manner, keeping the array of services
as wide as possible. We also tried to convey the first
hand experiences they gained by shaking the rocks
from their places and of course the anecdotes of our
personnel working on the field, such as the feelings
of our Somalian brothers who would like to study in
Turkey. We wanted to display the perceptions of Turkey
from any corner of the world and what kind of a place
we have in the hearts of our people, in dedication to the
love of Turkey of all tomb keeper. We wanted to share
with you what we have done and what we have lived
everywhere from Turkmenistan to Afghanistan, from
Bosnia-Herzegovina to Niger and Jeruselam. I would like
to offer my thanks to all members of TİKA who spent
effort for the publication of our magazine from writing
and editing the articles with great care to enrich the
contents with wonderful photos and graphics.

Sizleri TİKA’nın 21. yaş sayısıyla baş başa bırakırken
güncel faaliyetlerimizden bahsedeceğimiz, yeni
projelerimizi anlatacağımız bir sonraki sayımızda sizlerle
tekrar görüşmeyi diliyorum.

I hope to address you again in the next issue in which
we will explain to you about our updated activities and
new projects and leave you to enjoy this issue dedicated
to the 21st year of TİKA.

DR. SERDAR ÇAM
TİKA BAŞKANI
TİKA PRESIDENT
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BİZDEN HABERLER
NEWS FROM US

II. TİKA DANIŞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
CONSULTATIVE BOARD of TİKA HELD THE 2nd MEETING

TÜRKİYE ARTIK ALAN EL DEĞİL VEREN ELDİR

TURKEY IS NO LONGER A RECEIVER BUT A GIVER OF AID

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın II. Danışma
Kurulu Toplantısı Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın
başkanlığında Ankara’da gerçekleştirildi.

The 2nd Meeting of TIKA’s Consultative Board is held
in Ankara under the chairmanship of the Deputy Prime
Minister Bekir Bozdağ.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve TİKA
Başkanı Dr. Serdar Çam’ın yanısıra birçok kurum ve
kuruluşun üst düzey temsilcisi katıldı. Toplantıda konuşma
yapan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “Türkiye artık alan
el değil veren eldir. Bu veren ellerin en güzel örneklerini
gösteren teşkilatlarımızdan bir tanesi de TİKA’dır” dedi.

The Deputy Prime Minister Bekir Bozdağ, TIKA President Dr.
Serdar Çam and senior officials of many public institutions
have participated in the meeting. In his speech he delivered in
the meeting, Turkey is no longer a receiver, but a giver of aid.
One of the best examples of our aid supplier organisations is
TİKA.” Mr. Bozdağ commended.

‘TİKA, TÜRKİYE’NİN GÜZİDE KURUMLARINDAN BİRİDİR’

“TİKA IS ONE OF THE DISTINGUISHED INSTITUTIONS OF TURKEY”

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 1992 yılından bu yana
faaliyette olan TİKA’nın, Türkiye’nin güzide kurumlarından
biri olduğunu ifade etti.

The Deputy Prime Minister Bekir Bozdağ also acknowledged
that TİKA is one of the distinguished institutions of
Turkey since 1992, the year it started to be active.

Türkiye’nin 2012 yılında açıklanan Resmi Kalkınma
Yardımı (RKY) miktarının 2 milyar 530 milyon dolar olarak
gerçekleştiğini belirten Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “Bu
nedenle TİKA, yaptıklarıyla bizim göğsümüzü kabarttığı gibi
bundan sonra yapacaklarıyla da hem ihtiyaç sahiplerinin
ihtiyaçlarını karşılayacak hem de milletimizin, devletimizin
hamiyetperverliğini gösteren faaliyetlere imzasını atacaktır”
diye konuştu.

After explaining that the amount of official aid provided
by Turkey in year 2012 has been 2 billion and 530 million
dollars, “this is why we are proud what TİKA has been
doing and, with the things it is going to do in the future,
TİKA will both answer the needs of the destitute people
and will continue to carry out activities which reflect the
benevolence of our nation and our state” the Deputy Prime
Minister Bekir Bozdağ said.

10 YILDA 11.447 PROJE
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, TİKA’nın 1992’den 2002 yılına
kadar 2.241 projeyi hayata geçirdiğini, 2002-2012 yıllarında
ise 11.447 projeyi uygulamaya koyduğunu kaydetti.
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11,447 PROJECTS IN 10 YEARS

The Deputy Prime Minister Bekir Bozdağ stated that from
1992 until 2002 TİKA has accomplished 2.241 projects, while
between 2002 and 2012 it carried 11.447 projects into practice.

VANUATU/VANUATU

TİKA 16.000 KM UZAKTAKİ VANUATU’YA GİTTİ
TİKA DELEGATION IS IN 16.000 KM DISTANT VANUATU
Pasifik Okyanus’unda küçük bir ada ülkesi
olan ve Türkiye’ye 16.000 km uzaklıkta
bulunan Vanuatu’ya Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Heyeti bir
çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
TİKA Başkan Yardımcısı Harun Tuncer’in
başkanlığındaki TİKA Heyeti, Vanuatu’yu
ziyaret ederek resmi temaslarda bulundu.
Ziyaret sırasında çeşitli protokoller
imzalanırken ülkedeki çeşitli okul ve
kamu kurumlarına dağıtılmak üzere 50
adet bilgisayar hibe edildi.

Türkİye’den 16.000 km uzakta
Pasifik Okyanusu’nda yer alan 16
ada ülkesinden biri olan Vanuatu,
yaklaşık 300.000 nüfusu ile milli
gelirinin büyük bir bölümünü
hindistan cevizi başta olmak
üzere tarım ürünleri, balıkçılık ve
turizmden elde ediyor. Başkenti
Port Vila olan Vanuatu tropik
iklime sahip ve Türkiye’ye
16.000 km uzaklıkta yer
alıyor.

The Turkish Cooperation and Coordination
Agency delegation paid a study visit to
Vanuatu, an island republic in Melanesia
in South Pacific.
The Delegation, led by the deputy
President of TİKA Harun Tuncer, made
some formal visits during their stay in
Vanuatu. The Delegation signed various
protocols with the local officials and
donated 50 computers to be distributed to
various schools and public institutions in
the country.

16 THOUSAND KM DISTANT FROM
TURKEY

Vanuatu, one of the many small islands
in the Pacific Ocean, has a population of
300 thousand dwellers and gains most
of its income from agricultural goods –
mainly coconut-, fishing and tourism.
This island country whose capital is
Port Vila, has a tropical climate and it
is 16 thousand km away from Turkey.
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BİZDEN HABERLER
NEWS FROM US
SIRBİSTAN/SERBIA

SIRBİSTAN’DAKİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ ARTARAK DEVAM EDİYOR
OUR COOPERATION PROJECTS IN SERBIA INCREASINGLY CONTINUE

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Heyeti
Sırbistan Devlet Başkanı Tomislav Nikoliç’i ziyaret ederek
ülkede yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde
bulundu.

The Delegation from the Turkish Cooperation and
Coordination Agency visited Tomislav Nikolich,
the President of Serbia and exchanged information
about the works being conducted in the country.

Nikoliç, TİKA Belgrad Koordinatörlüğü’nün kurulmasından
bu yana gerçekleştirilen faaliyetleri yakından takip ettiklerini
ve projelerin tüm ülke geneline yayılmasından memnuniyet
duyduklarını ifade ederek TİKA’ya teşekkür etti.

In his speech he delivered at the reception, Mr. Nikolich
stated that they are closely following TİKA’s activities since
the opening of its Belgrade Coordination Office and offered
his thanks to TİKA to expand its activities, which they are
very happy with, throughout the country.

2012 yılında Sırbistan’da TİKA tarafından yürütülen projeler
daha çok eğitim alanında gerçekleşirken 2013 yılında sağlık
ve tarım alanında yapılan projeler ağırlık kazanıyor.

TİKA’NIN SIRBİSTAN’DAKİ FAALİYETLERİ
• Sera Alımı Projesi.
• Sancak Bölgesine 7 ambulans alımı.
• Mladost Anaokulu’nun tadilatı.
• Dragişa Mişoviç Hastanesi’nin tadilatı.
• Tutin’de 2 adet seraya sulama ve ısıtma sistemi kurulması.
• Prijepolye ve Subotitsa Hastanesi’ne cihaz alımı.
• Şeyh Mustafa Türbesi’nin restorasyonu ve çevre düzenlemesi.
• Novi Pazar TİKA İlköğretim Okulu inşası ve ekipman temini.
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While TİKA’s projects for Serbia in 2012 were mainly
focussed on education, in year 2013, projects in fields of
health and agriculture gained more importance.

TİKA’S ACTIVITIES IN SERBIA

• Project of provision of Greenhouse for public benefit.
• Provision of 7 Ambulance for Sanjak region.
• Repair and renovation of Mladost Nursery School.
• Repair and renovation of Dragisha Mishovich Hospital.
• Installation of irrigation and heating systems for 2
greehouses in Tutin.
• Provision of medical instrument for Prijepolye and
Subotitsa hospitals.
• Restoration and landscaping of Sheikh Mustafa Tomb.
• Construction and installation of school equipments for
Novi Pazar TİKA Primary School.

MAKEDONYA/MACEDONIA

MAKEDONYA CUMHURBAŞKANI GORGE IVANOV
TİKA HEYETİ’Nİ KABUL ETTİ

MACEDONIAN PRESIDENT GORGE IVANOV ACCEPTED TİKA DELEGATION

Makedonya Cumhurbaşkanı Gorge Ivanov çeşitli temaslarda
bulunmak ve açılışlara katılmak üzere Balkanlar’da bulunan
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Dr. Serdar
Çam ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

The President of Macedonia Gorge Ivanov welcomed TİKA
President Dr. Serdar Çam and his delegation during their
stay in Balkans where they made some official contacts and
attended some opening ceremonies in the region.

Ohri Yazlık Köşk’de gerçekleşen görüşmede TİKA Başkanı
Dr. Serdar Çam, Makedonya Cumhurbaşkanı tarafından
kabul edilmekten onur duyduğunu ifade etti.

During the meeting held in Ohri Presidency Summerhouse,
Dr. Serdar Çam expressed his gratitude for Macedonian
President’s warm hospitality.

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, şimdiye kadar Ali Rıza Efendi
Hatıra Evi başta olmak üzere TİKA’nın Makedonya’da
gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlere verdiği özel destekten
dolayı Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov’a şükranlarını
sundu. Ayrıca, TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, Makedonya
Cumhurbaşkanı’nın eşinin kurmuş olduğu vakıfla yapılan
işbirliklerinin devam edeceğini de belirtti.

TİKA President Dr. Serdar Çam offered thanks to the
Macedonian President Mr. Ivanov for providing special
supports for the projects and activities carried out by TİKA
in Macedonia, primarily the Ali Riza Efendi Memory House.
Dr. Serdar Çam also mentioned that their collaboration with
the foundation established by Mrs. Ivanov will continue.
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BİZDEN HABERLER
NEWS FROM US

RAMAZAN’DA AFRİKA’YA GIDA YARDIMI
FOOD-AID PROVIDED FOR AFRICANS IN RAMADHAN
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, kuraklık
ve gıda yetersizliği gibi sorunların yaşandığı Ruanda, Çad
ve Burundi’nin de aralarında bulunduğu 9 Afrika ülkesine
Ramazan ayında acil gıda yardımı gönderdi.

TİKA (The Turkish Cooperation and Coordination
Agency) sent emergency food aid for 9 African
countries including Ruanda, Chad and Burundi which
have been hit by drought and food shortage.

Afrika’daki farklı ülkelerde yaşanan iç savaş, siyasi gerginlikler,
kamu ve özel sektörde mevcut kapasite yetersizlikleri,
endemik hastalıklar ve salgınlar kıtada yer alan ülkelerin
kalkınma potansiyellerini harekete geçirme adına ciddi
olumsuzluklar ortaya çıkarıyor. Bu durum aynı zamanda kıta
ülkelerinin kalkınmasını da engelliyor.

Civil wars, political conflicts, insufficient capacities
of public and private sectors, endemic and epidemic
diseases all adversely affect the efforts spent for
stimulating the development potentials of these African
countries. This, as a result, also halts the advancement
of other countries on the continent.

Afrika’da uluslararası yardım kuruluşları, kuraklık ve gıda
yetersizliğinin önlenmesi için hem teknik işbirliği alanında
hem de acil gıda yardımlarının sağlanması amacıyla projeler
gerçekleştiriyor.

International aid organisations are carrying out projects to
overcome drought and food shortage, establishing technical
cooperation and providing emergency food supply.

Afrika ülkelerine yönelik yardım ve yatırımlarına devam
eden TİKA, Afrika’da Program Koordinasyon Ofisleri ve
Büyükelçilikler aracılığıyla yaptığı çalışmalar sonrasında
ramazan ayı boyunca Ruanda, Burundi, Kenya, Tanzanya,
Uganda, Cibuti, Sudan, Çad ve Mali’de acil gıda yardımları
gerçekleştirdi.

Continuing its aid and contributions towards African
countries, TİKA, following the field study performed by
Program Coordination Offices and Turkish Embassies,
distributed emergency food aid in Ruanda, Burundi,
Kenya, Tanzania, Uganda, Djibouti, Sudan, Chad and
Mali.
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AZERBAYCAN/azerbaijan

AZERBAYCAN’DAKİ 12 BİN EL YAZMASI ESER KORUMA ALTINA ALINDI
MANUSCRIPTS IN AZERBAIJAN ARE UNDER PROTECTION
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Azerbaycan’da
kültürel eserlerin korunmasına yönelik çalışmalara destek
oluyor. Bu amaçla, TİKA desteğiyle Konya Yazma Eserler
Bölge Müdürlüğü Kütüphanesi uzmanlarından oluşan heyet,
Azerbaycan’da çalışmalara başladı. Kafkas Müslümanları
İdaresi ve Bakü İslam Üniversitesi’nin kütüphanelerinde
bulunan toplam 3.752 adet eserin kataloğunun çıkarılması,
restore edilmesi, dijital ortama aktarılması ve kütüphane
çalışanlarının eğitilmesi için Türkiye’den giden uzmanlar
incelemelerde bulundu.

Muhammed Fuzulİ El yazmaları
Enstİtüsü

Enstitü, el yazması ve tarihi eserlerin,
eski basılı kitapların ve matbu
yayınların tek merkezde toplanması,
korunması ve yenilenmesi için 1950
yılında kuruldu. Enstitü ’de yaklaşık
12.000 el yazması eser, 19. ve 20.
yüzyılın ilk yarısına ait 20.000 arşiv
materyali, 10.000 adet litografi ve
eski baskı kitap, 2.600 periyodik yayın
korunuyor.

The Turkish Cooperation and Coordination Agency
is supporting efforts for protecting works of art
in Azerbaijan. For this purpose, a delegation of
experts from the Regional Directorate of Konya
Manuscripts, have started their works in Azerbaijan.
These experts from Turkey have examined the conditions
for cataloguing and restoring the 3,752 manuscripts kept
in the Administration of Caucasian Muslims and Baku
Islamic University, copying these works onto the digital
environment and training the librarians.

THE INSTITUTE OF MUHAMMAD
FUZULI MANUSCRIPTS

This institute was established in 1950
to gather, protect and renovate all
manuscripts, historical texts, old printed
books and publications in one centre.
In the institute, 12 thousand manuscripts,
20 thousand archive materials belonging
to the 19th and the first half of the 20th
centuries, 10 thousand lithographic and
printed books and 2600 periodicals are
kept in safety.

AFGANİSTAN/Afghanistan

BAHAEDDİN VELED
MEDRESESİ İHYA EDİLİYOR

BAHAADDEEN WALAD MADRASA
RENOVATED

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, yaklaşık
20 yıldır iç savaşın hüküm sürdüğü Afganistan’da
faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Mevlana Celalettin
Rumi’nin babası Sultanul Ulema Bahaeddin Veled’in
ders verdiği Belh’te bulunan medresenin restorasyonu
ve yıkılmış bölümlerin yeniden inşası çalışmaları devam
ediyor.

The Turkish Cooperation and Coordination Agency incessantly
continues activities in Afghanistan where civil war prevails
for 20 years. The restoration and reconstruction works of the
demolished parts of the madrasa (school) are continued in
Balkh. Bahaddeen Walad, who was the Sultan of Ulama and
father of Mawlana Jalaladdeen Rumi, used to deliver lectures.

BahAEddİn Veled Medresesİ

In this madrasa, which is situated in Balkh province near
the provincial capital Mazar-i Shareef, Mawlana Jalaladdeen
Rumi’s father Bahauddeen Walad had raised his students
and given lectures. As part of a special TİKA project, TİKA
and Konya Metropolitan Municipality are carrying out
restoration, structural enforcement and landscaping works
for the madrasa.

Afganistan’ın Mezar-ı Şerif İli Belh kasabasında bulunan
Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin babası Bahaeddin Veled’in
ders verdiği medresenin, restorasyon ve yapısal güçlendirme
ile çevre düzenlemesini TİKA, Konya Büyükşehir Belediyesi
ile birlikte gerçekleştiriyor.

THE MADRASA OF BAHAADDEEN WALAD
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BİZDEN HABERLER
NEWS FROM US
FİLİSTİN/PALESTINE

GAZZELİ SAVAŞ MAĞDURLARI “İRADE” İLE
HAYATA TUTUNUYOR

THANKS TO TİKA, WAR VICTIMS IN GAZA STRIP CLING TO LIFE

İrade Projesİ
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın desteğiyle,
Gazze İslam Üniversitesi’nin denetiminde yürütülen
Gazzeli savaş gazilerini topluma kazandırmayı amaçlayan
İrade Projesi sayesinde İsrail’in 2008-2009 yılında Gazze’ye
23 gün süren saldırıları sonucu sakatlananlara akademik
ve mesleki eğitim verilerek katılımcılar çalışma hayatına
hazırlanıyor.
Eğitim programı çerçevesinde, psikolojik destek ve
rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra marangozluk, cam
ve seramik işçiliği, ahşap boyama, bilgisayar ve mobil
cihazların bakımı ile grafik tasarım eğitimleri veriliyor.

THE PROJECT *IRADE

TİKA-supported “Irade” Project, which is carried out
under the supervision of Islamic University of Gaza,
the victims of the 23-day war waged by Israel over
Gaza in 2008 and 2009 are receiving academic and
vocational education that will help them to reintegrate
into the society and adapt to the business life.
Within the academic programme, alongside receiving
psychological support and rehabilitation services, the
students acquire skills in fields of carpentry, glassblowing
and pottery, wood painting, computer and mobile device
maintenance and graphic design.
*Willpower
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MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ
Gazze İslam Üniversitesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet
töreninde eğitimlerini tamamlayanlara diplomaları
verildi.Törene, TİKA Ortadoğu ve Afrika Daire Başkanı
Dr. Enver Arpa, Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Dr.
Kemalin Şas, Gazze İslam Üniversitesi öğretim üyeleri ve
öğrenci velileri katıldı.

GRADUATION CEREMONY HELD

Students completed the course successfully received their
diplomas with a graduation ceremony held in Gaza Islamic
University. TİKA Middle East and Africa Department Head
Dr. Enver Arpa, the Rector of Gaza Islamic University Dr.
Kemalin Shas, academic members of the university and
parents of the students attended the ceremony.
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ATAYURT’TAN AFRİKA’YA

BAŞBAKAn’IN YURTDIŞI SEYAHATLERİ
FROM OUR FATHERLAND TO AFRICA FOREIGN VISITS OF THE
PRIME MINISTER ERDOĞAN
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Başbakan Erdoğan TİKA’nın Afrika
faaliyetlerini yerinde inceledi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
ve beraberindeki heyet TİKA’nın
Moğolistan’daki faaliyetlerini
inceledi.

The Prime Minister Erdoğan observed
TİKA’s Africa activities on-site.
The Prime Minister Recep Tayyip
Erdoğan and the accompanying
delegation examined the activities of
TİKA in Mongolia.
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BAŞBAKAN ERDOĞAN SEYAHAT KAPSAMINDA TİKA’NIN
O

NİIJER FAALİYETLERİNİ İNCELEDİ
THE PRIME MINISTER ERDOĞAN INSPECTED OUR
ACTIVITIES IN NIGER
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet
Ocak ayı içerisinde Gabon, Nijer ve Senegal’i ziyaret etti.

The Prime Minister Erdoğan and the accompanying delegation
visited Gabon, Niger and Senegal in January this year.

Başbakan Erdoğan’a bu ziyaretinde Başbakan Yardımcısı
Bekir Bozdağ ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanı Dr. Serdar Çam eşlik etti.

The Deputy Prime Minister Bekir Bozdağ and Dr. Serdar Çam, the
President of the Turkish Cooperation and Coordination Agency
have accompanied Prime Minister Erdoğan during his visit.

Geziye 300’e yakın iş adamı da katıldı. İş adamları ziyaret
edilen 3 ülkede iş forumlarına katılarak muhataplarıyla
karşılıklı yatırım imkanlarını görüştü.

About 300 businessmen have also joined the visit. The Turkish
businessmen explored mutual investment opportunities
with their local counterparts in the three countries.

Başbakan Erdoğan ve Türk heyetİ Nİjer’de coşkuyla karşılandı
THE PRIME MINISTER ERDOĞAN AND HIS DELEGATION WELCOMED WITH ENTHUSIASM IN NIGER
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TİKA’nın Gabon’dakİ Çalışmaları
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı Gabon’da çok sayıda
kalkınma işbirliği çalışması yürütüyor.
Çeşitli bölgelerde gelir getirici projeler
kapsamında canlı hayvan dağıtılıyor.
Okulların eğitim koşullarının
iyileştirilmesine yönelik projeler
gerçekleştiriliyor.

TİKA’S WORKS IN GABON

The Turkish Cooperation and
Coordination Agency is carrying out
many development coordination works
in Gabon. As part of income generating
projects, various types of livestock are
donated to the households in various
areas of the country. TİKA also carries
out projects to improve educational
conditions of the schools.

Nİjer - Türk Dostluk ormanı
NIGER-TURKEY FRIENDSHIP FOREST

NİJER’DEKİ FAALİYETLER

NİJER PROJELER / PROJECTS IN NIGER

Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyetin Gabon’dan
sonraki ikinci durağı Nijer’di. TİKA ile Orman ve Su İşleri
Bakanlığı işbirliğiyle Nijer’de kurulan Türkiye-Nijer Dostluk
Ormanı’nın açılışı yapıldı. Dostluk Ormanı’nda 6 bin fidan,
güneş enerjisiyle çalışan su kuyusu ve futbol sahası bulunuyor.
Başbakan Erdoğan, Nijer’de TİKA’nın Program Koordinasyon
Ofisi açacağını müjdeledi. Ziyaret sırasında TİKA aracılığı ile
topraklarının % 89’u çöl olan Nijer’in yeşillendirilmesine
katkı sağlamak için protokol imzalandı.

ACTIVITIES IN NIGER
The second stop of the Prime Minister Erdoğan and his delegation
after Gabon was Niger. With the coordination of the Turkish Ministry
of Forestry and Water Affairs, and TİKA, trees are planted to form
a Turkey-Niger Friendship Forest. The forest comprises 6 thousand
young trees, a solar-powered water well and a football field.

Güneş enerjİsİyle çalışan sİstemde sondajla
çıkartılan su depolara aktarılıyor
WITH A SOLAR SYSTEM THE WATER IS
PUMPED INTO THE TANKS

The Prime Minister Mr. Erdoğan has announced the good news of
the opening a TİKA Program Coordination Office in Niger. During
the visit, also a protocol was signed for the recreation of Niger, 89
per cent of lands of whom is arid.
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Nİjer Devlet Yetİmhanesİ

NIGER STATE ORPHANAGE

NİJer Devlet Yetİmhanesİ’ne
TİKA’nın katkılarıyla
İlaç hİbesİnde
bulunuldu.
WITH THE CONTRIBUTIONS
OF TİKA, NIGER STATE
ORPHANAGE HAS
BEEN DONATED WITH
MEDICINES.
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Ziyaret sırasında Nijer Devlet
Yetimhanesi’ne TİKA’nın katkılarıyla
ilaç hibesinde bulunuldu. İlaçlar
Başbakan Erdoğan’ın eşi Emine
Erdoğan’ın katıldığı bir törenle
yetkililere teslim edildi.
Başbakan ve beraberindeki heyetin
Afrika ziyaretindeki son durağı
Senegal’di. İki ülke arasındaki
görüşmelerde TİKA’nın Senagal’de
yaptığı yardımların artırılması
kararlaştırıldı.

During the visit, medicines
provided with TİKA’s efforts
have been given to the Niger
State Orphanage. With an official
ceremony honoured by Mrs.
Emine Erdoğan, the medicines
have been handed over to the
officials of the orphanage.
The last country en route that
the Prime Minister and the
Turkish delegation visited in
Africa was Senegal. According
to the decisions taken during
the meetings held between the
officials of the two countries, the
contributions provided by TİKA
are going to be increased.

Başbakanımızın Eşİ Sayın Emİne Erdoğan ‘Fistül’ hastası KADINLARIN bİlİnçlendİrİlmesİ ve uzun süren tedavİ sürecİnden
sonra topluma tekrar kazandırılmaları amacıyla yapılan çalışmalara destek oldu
OUR PRIME MINISTER’S WIFE MRS. EMİNE ERDOĞAN SUPPORTED THE EFFORTS TO RAISE HEALTH AWARENES OF WOMEN
SUFFERING FROM FISTULA

NİJERLİ YETKİLİLERİN TALEPLERİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ocak ayında Nijer’e
yaptığı ziyaret esnasında gündeme gelen yardım
konularıyla ilgili TİKA ve Yeryüzü Doktorları, Nijer’in
başkenti Niamey’de Nijerli Bakan ve üst düzey yetkililerle
bir araya geldi.

Çocuk annelere hastane yapılacak

Nijer Sağlık Bakanı Soumana Sanda, ülkede erken
yaşta yapılan doğumlar nedeniyle kadınların en büyük
dramı haline gelen fistül hastalığı için Niamey’de sağlık
merkezi oluşturulmasını talep etti. TİKA ve Yeryüzü
Doktorları ekibi, Bakan Sanda’nın talebine olumlu yanıt
vererek çalışmalara hemen başlanacağını bildirdi.
Nijerli yetkililerin başkent Niamey’de bir yetimhane kurulması
talepleri de TİKA tarafından olumlu karşılandı.

REQUESTS OF NIGER OFFICIALS

Regarding the aid issues brought to the fore during Prime
Minister Erdoğan’s visit to Niger in January, TİKA and
Doctor Worlwide came together with Ministers and
senior officials of Niger in a meeting held in Niamey.

SPECIAL HOSPITALS BE BUILT FOR VERY
YOUNG MOTHERS

The Health Minister of Niger Soumana Sanda requested
from the Turkish delegation to build a health centre in
Niamey specialised for treating fistula, a disease from
which most Niger women suffer due to very early age
deliveries in the country. TİKA representatives and
the team from the Doctors Worldwide replied in the
affirmative and stated that the necessary works will very
soon begin.
TİKA officials also accepted the request expressed by
Niger officials for constructing an orphanage in Niamey.
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BAŞBAKAN

MOĞOLİSTAN`DAKİ
TİKA FAALİYETLERİNİ İNCELEDİ

DURING THEIR VISIT TO MONGOLIA IN APRIL THIS YEAR, THE PRIME MINISTER
MR. ERDOĞAN AND HIS DELEGATION HAVE EXAMINED TİKA’S SERVICES IN MONGOLIA

Başbakan Erdoğan, Moğol mevkİdaşı Altankhuyag tarafından Sukhbaatar Meydanı’nda resmİ törenle karşılandı
THE PRIME MINISTER ERDOĞAN WAS WELCOMED BY HIS COUNTERPART ALTANKHUYAG WITH AN OFFICIAL CEREMONY HELD
IN SUKHBAATAR SQUARE
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“Bu topraklarda
şekillenen bu dostluğu
geliştirmek istiyoruz.”

“We want to enhance
this friendship which
took shape on this land.”

Nisan ayında Moğolistan’a resmi bir ziyarette bulunan
Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyet TİKA’nın
Moğolistan’daki faaliyetlerini yerinde inceledi.

During their visit to Mongolia in April this year, the
Prime Minister Mr. Erdoğan and his delegation have
examined TİKA’s services in Mongolia.

TİKA tarafından yaptırılan Hoşösaydam Müzesİ, Bİlge Kağan’ın Tacı ve Orhun Yazıtları / Harkorİn
THE HOSHOSAIDAM MUSEUM CONSTRUCTED BY TİKA, BILGA KAGHAN’S CROWN AND ORHUN TABLETS / HARKORIN
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TONYUKUK
YAZITLARI ZİYARET EDİLDİ

A VISIT TO TONYUKUK TABLETS

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret kapsamında,
Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’a 60 kilometre
mesafedeki Tonyukuk Yazıtları’nın bulunduğu alanı
ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Başbakan Erdoğan,
çalışmalarından dolayı Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı’nı kutladı.

As part of the visit to Mongolia, the Prime Minister
Recep Tayyip Erdoğan visited the area where the
ancient Tonyukuk Tablets are erected which is situated
at a distance of 60 km from Ulan Batur. The officials
gave information to Mr. Erdoğan about the tablets and
he congratulated the representatives of the TİKA for
their efforts.

Bİlge Tonyukuk

THE SCHOLAR TONYUKUK

Bilge Tonyukuk adıyla da bilinen ilk Türk yazar, tarihçi
ve devlet adamı olan Tonyukuk İltiriş Kağan, Kapgan
Kağan, İnel Kağan ve Bilge Kağan’ın başveziri olmuş,
savaşlarda başkomutan olarak görev yapmış büyük bir
devlet adamıdır. MS. 720-725 yıllarında adına kitabe
dikilmiştir. Kitabelerdeki kayıtlar Türk tarihi açısından
son derece önemli bir kaynak olarak dikkat çekmektedir.
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Tonyukuk Iltirish Kaghan, the first and one of most
prominent Turkish writer, historian and statesman,
who was also known with the title “the Scholar
Tonyukuk”, has served as grand vizier and chief
commander for Turkish Sultans of Kapgan Kaghan,
Inal Kaghan and Bilga Kaghan. For his honour, a stone
tablet has been erected. Today, the precious historical
records carved on the tablet, covering years between
720 and 725 AC compose a very important source for
the ancient Turkish history.

NALAYH KONYA KÜLTÜR
MERKEZİ HİZMETE AÇILDI
NALAYH-KONYA CULTURAL CENTRE OPENED
FOR SERVICE
Başbakan Erdoğan, Moğolistan
ziyareti sırasında TİKA ve
Dosteli Derneği’nin katkılarıyla
yapılan Konya Kültür Merkezi
ve Camisi’nin açılışını da yaptı.

Ankara Caddesİ açıldı

During his visit to Mongolia, the
Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan
honoured the opening of Konya
Mosque and Cultural Centre built
with the contributions of TİKA and the
Charity of “Dosteli”.

Moğolistan’ın başkenti Ulan
Batur’da TİKA ve Ankara
Büyükşehir Belediyesi’nin
katkılarıyla çevre düzenlemesi
ve asfaltlanması yapılan Ankara
Caddesi’nin açılışını Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç yaptı.

THE ANKARA ROAD OPENED

Bİlge Kağan ve Kül Tİgİn
anıtlarına İnceleme

BILGA KAGHAN AND KUL TIGIN
MONOLITHS ARE EXAMINED

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
ile Kültür ve Turizm Bakanı Ömer
Çelik, Orhun Vadisi’ndeki Bilge
Kağan ve Kül Tigin anıtlarının
yer aldığı müzede incelemelerde
bulunarak TİKA yetkililerinden yapılan
çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

With contributions of TİKA and Ankara
Metropolitan Municipality construction
of Ankara Road and landscaping its
surroundings have been completed in
Ulan Batur, Mongolia’s capital. The
road is opened for public use by the
Deputy Prime Minister Bülent Arınç.

The Deputy Prime Minister Bekir Bozdağ
and the Minister of Culture and Tourism
Ömer Çelik received information from
TİKA officials about the works conducted
in Mongolia and also examined the
museum where Bilga Kaghan and Kul
Tigin monoliths are exhibited.

ANKARA CADDESİ, ULAN BATUR
THE ANKARA ROAD, ULAN BATAAR
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BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ SOMALİ,
SUDAN, TUNUS VE PAKİSTAN’DA AÇILIŞLAR
YAPARAK İNCELEMELERDE BULUNDU
THE DEPUTY PRIME MINISTER BEKİR BOZDAĞ HONOURED
THE OPENINGS OF TİKA PROJECTS IN SOMALIA, SUDAN,
TUNISIA AND PAKISTAN
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BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ VE KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ
SOMALİ VE SUDAN’DA TİKA FAALİYETLERİNİ İNCELEDİ
THE DEPUTY PRIME MINISTER BEKİR BOZDAĞ AND THE MINISTER OF DEVELOPMENT
CEVDET YILMAZ EXAMINED TİKA’S WORKS IN SOMALIA AND SUDAN
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kalkınma Bakanı Cevdet
Yılmaz’la birlikte Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı desteği ile gerçekleştirilen projeleri incelemek
üzere Somali ve Sudan’da çalışma ziyaretinde bulundu.

The Deputy Prime Minister Bekir Bozdağ, accompanied by
the Minister of Development Cevdet Yılmaz, performed a
study visit to Somalia and Sudan to examined the projects.

Somali’de cami, okul ve yetimhanenin temel atma
törenlerine katılan Başbakan Yardımcısı Bozdağ ve
Kalkınma Bakanı Yılmaz, ziyaretin ilk gününde Diyanet
İşleri Başkanlığı’nca yaptırılan İmam-Hatip Lisesi’nin ve
İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile TİKA işbirliğinde kurulan
Tarım Okulu’nun açılışını yaptılar.

In Somalia, the Deputy Prime Minister Bozdağ and the
Development Minister Yılmaz attended the groundbreaking
ceremony for mosques, schools and orphanages. On the
first day of their visit, they opened an Imam-Hatip School
sponsored by the Administration of Religious Affairs
and a school of agriculture built with contributions
of İHH (Humanitarian Relief Foundation) and TİKA.

Ziyaretin ikinci gününde ise Sudan’ın El-Cezire eyaletine
bağlı Menagil bölgesinde, TİKA’nın desteği ile kurulan,
Sudan - Türkiye Genetik Kaynaklar ve Sperma Üretim
Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

On the second day of their visit, together with Mr. Yılmaz, the
Deputy Prime Minister Bekir Bozdağ honoured the opening
of Sudan-Turkey Genetical Resources and Livestock Sperm
Production Centre installed in Managil, Al-Gazira, Sudan.

SOMALİ YETİMHANE PROJESİ
SOMALIA ORPHANAGE PROJECT
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Sudan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde büyük rolü olan
TİKA, projelerine bir yenisini daha ekleyerek Sudan-Türkiye
Genetik Kaynaklar ve Sperma Üretim Merkezini kurdu.
Sudan-Türkiye Genetik Kaynaklar ve Sperma Üretim
Merkezinin açılışına Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,
ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra, Sudan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nafi Ali Nafi, El-Cezire Eyaleti
Valisi Zübeyir Beşir el-Gaid ve TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam
da katıldı. Açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı
Bozdağ, “Bugün, dünyada gelinen noktada gıda ve tarım,
petrol ve diğer madenlerden daha stratejik hale gelmiştir”
dedi.

By constructing the Sudan-Turkey Genetical Resources and
Livestock Sperm Production Centre, TİKA, who already
plays a prominent role in the relations between Sudan
and Turkey, has added a new one to its projects in Sudan.
The Deputy Prime Minister Bekir Bozdağ, the Minister of
Development Cevdet Yılmaz, the vice President of Sudan
Nafi Ali Nafi, Governer of Al-Gazira Zubair Basheer
al-Gaid and the President of TİKA Dr. Serdar Çam were
present at the opening ceremony of the Sudan-Turkey
Geneticl Reseources and Livestock Sperm Production
Centre. In his speech he delivered during the ceremony,
the Deputy Prime Minister Bozdağ said that “At the stage
we reached today, food and agriculture have become
strategically more important than crude oil and minerals.”

Genetİk Kaynaklar ve Sperma Üretİm Merkezİ/SUDAN
GENETICAL RESOURCES AND LIVESTOCK
SPERM PRODUCTION CENTRE/SUDAN

Adlİ Tıp ve Parmak İzİ Merkezİ / Hartum
FORENSIC INVESTIGATIONS AND FINGERPRINT CENTRE / KHARTOUM
Dünyanın birçok ülkesinin gıda ve tarım alanında üretimini
artırmak için çalışmalar yaptığını ifade eden Başbakan
Yardımcısı Bozdağ, gıda ve tarım ürünlerinin stratejik bir
önem kazandığını vurgulayarak Sudan ve Türkiye’nin tarım
alanındaki işbirliğini daha da geliştireceğini sözlerine ekledi.
TİKA tarafından kurulan merkez, hayvan ırklarının korunması,
ıslah edilmesi, üretimi ve hayvan hastalıklarına karşı mücadeleyi
hedefliyor. Son teknolojinin kullanıldığı laboratuvarlardan
oluşan merkezde, Türkiye’den gelen uzmanlar, Sudanlılara
hayvancılık konusunda eğitim verecek.

Mr. Bozdağ explained that many countries in the world are
searching ways for increasing their food and agricultural
production. After empasizing the importance of agriculture,
he stated that the cooperation between Sudan and Turkey
will grow more.
The centre constructed by TİKA aims to protect and produce
pedigreed animal breeds and shield them against animal
diseases. In the centre installed with laboratories equipped
with the latest technological instruments, Turkish experts
are going to train Sudanese farmers in stockbreeding.
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Hartum Adlİ Tıp ve Parmak İzİ Merkezİ Açıldı
TİKA’nın desteği ile Sudan’ın başkenti Hartum’da yapılan
Adli Tıp ve Parmak İzi Merkezi’nin açılışını Başbakan
Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz
birlikte gerçekleştirdi.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, burada yaptığı konuşmada,
Merkez’in Sudan polisini suçluların yakalanması konusunda
daha güçlü hale getireceğini belirtti.
Türk ve Sudan polisi arasındaki ilişkinin memnuniyet
verici olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Bozdağ,
kurulan merkezin Sudan polisine delilleri bulma imkânı
kazandıracağını kaydetti.

TİKA Sudan’da çalışmalara devam edİyor
Sudan’da birçok projeye imza atan TİKA, çalışmalarına
ara vermeden devam ediyor. Güney Darfur eyletine bağlı
Nyala kentinde yapımı süren 150 yataklı hastanenin inşaat
çalışmalarında sona gelindi. Bunun yanında, Sudan’da
kültürel çalışmalara hız veren TİKA, Sudan’ın Sevakin
Adası’nda bulunan 3 Osmanlı eserini de restore ediyor.
Ülkenin en önemli sorunlarından birisi olan sağlık
sorunu da TİKA’nın yardım eliyle çözülüyor. TİKA sağlık
alanında yaptığı çalışmalar kapsamında Sudan’daki sağlık
çalışanlarını Türkiye’de eğitime tabi tutuyor. Yine TİKA’nın
Sudan’da gerçekleştirdiği bir diğer projeyle, 41 tane su
kuyusundan 20 tanesi hizmete girdi.

KHARTOUM FORENSIC INVESTIGATIONS AND
FINGER PRINT CENTRE OPENED

The Deputy Prime Minister Bekir Bozdağ and the
Minister of Development Cevdet Yılmaz opened the
Khartoum Forensic Investigations and Finger Print
Centre built and installed with contributions of TİKA.
During the ceremony, Mr. Bozdağ stated that, the Forensic
Investigations and Finger Print Centre will facilitate
the Sudanese police force to work more efficiently.
Mr. Bozdağ stated that he was satisfied by the level of
relationship of the Turkish and Sudanese police forces
reached today and the centre will enable the Sudanese
policemen to explore forensic evidences much more easily.

TİKA’s WORKS CONTINUE IN SUDAN

After completing many projects in Sudan, TİKA
incessantly continues to work in the country. Construction
of a 150-bed hospital in Nyala, Southern Darfur, one
of major projects of TİKA in Sudan, nearly reached
completion. Meanwhile, within the scope of cultural
initiatives of TİKA in Sudan, three Ottoman artifacts
found in the Suakin Island are being restorated.
TİKA also spend efforts to help solving some health problems,
which constitute one of the greatest issues of the country. As
part of this initiative, TİKA sponsors Sudanese healthcare
workers to receive professional training in Turkey. Within
the context of another TİKA project in the country, 20 of the
planned 41 water wells have been opened.

NYALA HASTANESİ / SUDAN

NYALA HOSPITAL/SUDAN
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AKABE YETİMLER KÜLLİYESİ / SUDAN

AQABA ORPHANS ACADEMY / SUDAN

AKABE YETİMLER KÜLLİYESİ’NİN
SINIF VE YATAKHANE TEFRİŞATI
YAPILDI

CLASSROOM AND DORMITORY
INSTALLMENTS COMPLETED FOR
AQABA ORPHANS ACADEMY

Sudan’da yetimlerin sayısı ve
durumu dikkat çekerken TİKA,
Hartum’un Butri mevkiinde bulunan
ve 2012 yılında aktif bir şekilde
faaliyete geçen Akabe Yetimler
Külliyesi’nin sınıf ve yatakhanelerinin
tefrişatını tamamladı.

In different areas of Sudan, the high number
and pitiful situation of orphans are at
alerting levels. In this respect, TİKA installed
all classroom and dormitory equipments
for the Aqaba Orphans Academy in Butri,
Khartoum, construction of which was
finished and started functioning in 2012.

TİKA tarafından gerçekleştirilen
projeyle yetimlerin iyi yetişmiş
nesiller olabilmeleri için gereken
koşullar sağlanmaya çalışılmaktadır.
Bugün yerel personel olarak 30
kişinin çalıştığı külliyede ilk sene
itibari ile 65 yetime (erkek) hizmet
veriliyor. Külliyenin diğer yaptığı
hizmetlerden (su kuyusu, kurban
ve diğer yardım olanaklarından)
yüzlerce kişi faydalanıyor.

With this project of TİKA, it is aimed to
provide complete education of orphans.
With its 30 Sudanese personnel,
the academy started to serve for
65 orphans (boys) in the first year.
Meanwhile, hundreds of people are
also benefitting from the services given
by the Academy (such as water wells,
meat delivery of sacrificed cattle).

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
ve Kalkınma Bakanı Cevdet
Yılmaz’ın ziyaret ettiği Akabe
Yetimler Külliyesine yönelik eğitim
alanında çalışmalar TİKA tarafından
sürdürülmektedir.

Educational services in the Aqaba
Orphans Academy, which has been
visited by the Deputy Prime Minister
Bekir Bozdağ and the Minister of
Development Cevdet Yılmaz, are
maintained by TİKA.
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SUDAN TÜRK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ’NİN
KURULUMU VE TEFRİŞATI
Hartum Valiliği, TİKA ve Çankırı Karatekin Üniversitesi
işbirliğinde gerçekleştirilen ve Afrika’nın en büyük mesleki
ve teknik eğitim merkezi olma özelliğini taşıyan Sudan
Türk Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nin Kurulumu ve
Tefrişatı Projesi, Sudan’da turizm, otelcilik ve mobilya
alanlarında mesleki ve teknik eğitime kayda değer katkılar
sağlayacak önemli bir projedir. Söz konusu merkezin
inşaat kısmı Hartum Eyalet Valiliği’nce Mayıs 2011
döneminde tamamlanmış olup merkezde toplam 10
adet atölye ve laboratuvar bulunuyor. Yapımını Hartum
Valiliği’nin üstlendiği merkezin tefrişatı TİKA tarafından
gerçekleştirilmiştir.

CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF SUDANTURKEY VOCATIONAL & TECHNICAL TRAINING CENTRE

Construction and Installation of Sudan-Turkey
Vocational and Technical Training Centre (the biggest
vocational training centre in Africa) is a joint project of
Khartoum Governorship, TİKA and Çankırı Karatekin
University. This centre will provide a great contribution
to local vocational and technical education in fields of
tourism, hotel management and furniture manufacturing.
The construction of the training centre, which has 10
workshops and laboratories, has been completed by
Khartoum Governorship in May 2011. Tools and training
equipments of the centre have been installed by TİKA.

SUDAN TÜRK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

SUDAN-TURKEY VOCATIONAL & TECHNICAL TRAINING CENTRE
5 bin metrekare üzerine kurulu olan merkezde 10 adet
atölye ve laboratuvar dışında kütüphane, turizm uygulama
restoranı ve uygulama oteli yer alıyor.

With an area of 5000 square metres, the training centre
comprises a total of 10 workshops and laboratories, a library, a
practicing restaurant and a training hotel for tourism students.

Sudan Türk Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nde TİKA ve
Çankırı Karatekin Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği
protokolü çerçevesinde, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden
ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki okullardan
gönderilen eğiticiler, belirli aralıklarla kurslar düzenliyor.
Böylece Sudan’da mesleki okullarda eğitim verebilecek
düzeyde eğitici kadroların yetiştirilmesi amaçlanıyor.

In accordance with the protocol signed by Çankırı Karatekin
University and TİKA, lecturers and trainers from Karatekin
University and Turkish vocational schools are being sent
to the centre where they offer technical courses for certain
periods of times. With this initiative, it is aimed to equip
the local teachers with the knowledge and proficiency they
will need while teaching in the vocational training centre.

Proje kapsamında eğiticilere yönelik uygulamalı eğitim ve
seminer programlarının 2013 yılında da devam ettirilmesi
planlanıyor.

Within the scope of the project, practical teachers’ training
courses and seminar programmes are planned to be
continued in also 2013.
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TİKA’DAN Tunus’a TARİHİ Destek
A HISTORICAL SUPPORT TO TUNISIA

Yasemin Devrimi’yle yenilenme dönemi yaşayan Tunus’a
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın
desteğiyle emniyet ve belediyecilik hizmetlerinde
kullanılmak üzere araç ve malzeme desteği verildi. Bu
kapsamda, 434 adet araç düzenlenen törenle Tunus
makamlarına teslim edildi.

With the support of Turkish Cooperation and Coordination
Agency, Tunisia, going through a reconstruction period
following her Jasmine Revolution, has been provided
with vehicles and utility materials to be used in security
and municipal services.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın katılımıyla Başkent
Tunus’ta düzenlenen teslim töreninde Tunus Emniyet
Teşkilatı’nın Modernizasyonu Projesi çerçevesinde, 30 adet
4X4 pick-up, 40 adet 4x2 pick-up, birliklerin nakli için 60
adet 14 koltuklu midibüs, yine birliklerin nakli için 5 adet
30 koltuklu otobüs, 30 polis otosu ve 100 polis motosikleti
hibe edildi. Bunların yanısıra 2012 yılında Uluslararası Polis
İşbirliği Projesi kapsamında 451 Tunuslu Polis’in eğitimi
sağlandı.

With a ceremony held in Tunis, to which the Deputy
Prime Minister Bekir Bozdağ participated, 434 vehicles
have been delivered to the Tunisian officials. As part
of the Project of Modernisation of Tunisian Police
Organisation; thirty 4x4 pick-up lorries, fourty 4x2 pickup lorries, sixty 14-seat midibuses, five 30-seat personnel
transportation buses, thirty police cars and a hundred
police motorbikes have been handed over. Also within the
Project of International Police Cooperation, Turkey offered
professional security training to 451 Tunisian policemen.

Tunus Mahalli İdarelerinin Desteklenmesi Projesi kapsamında,
32 adet çöp kamyonu, 30 adet yol süpürme aracı, 30 adet
damperli kamyon, 50 kazıcı-yükleyici iş makinesi ilgili
makamlara teslim edildi.

Also as part of the project to support the Tunisian Local
Goverments, thirty-two dustbin lorries, thirty roadsweeping lorries, thirty dumper trucks and fifty diggers and
loaders have been handed over to the Tunisian officials.
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PAKİSTAN LAHOR’DA ÇOCUK KEMİK İLİĞİ NAKİL
MERKEZİ BAŞBAKAN YARDIMCISI
BEKİR BOZDAĞ TARAFINDAN AÇILDI
BONE MARROW TRANSPLANT CENTRE FOR CHILDREN OPENED BY THE DEPUTY
PRIME MINISTER BEKIR BOZDAĞ IN LAHOR, PAKISTAN
Pakistan’ın en büyük çocuk hastanesi olan Pencap
eyaletindeki Lahor Çocuk Hastanesi yoksulluk sınırı
altında yaşayan insanların ücretsiz teşhis ve tedavi
hizmeti alabildiği, bölge için önemli bir sağlık merkezidir.
Hastanede ayrıca yıllık 550 hastaya hizmet verebilecek
60 yataklı pediatrik onkoloji bölümü de faaliyet
göstermektedir.
Eyalet genelinde kemik iliği nakli gerektiren vakaların
sayısında meydana gelen artışla bağlantılı olarak hastane
bünyesinde kurulan Kemik İliği Nakil Merkezi’nin
daha iyi standartlarda hizmet verebilmesi adına Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı İslamabad
Program Koordinasyon Ofisi ve Lahor Çocuk Hastanesi
yetkililerinin işbirliği ile 2012 yılında başlayan çalışmalar
neticelendi.
TİKA’nın desteğiyle tamamlanan Pakistan’ın en
büyük çocuk hastanesi bünyesindeki Kemik İliği Nakil
Merkezi’nin resmi açılışı, Başbakan Yardımcısı Bekir
Bozdağ’ın katıldığı törenle yapıldı.
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The Lahor Children’s Hospital in Punjab region is the
biggest children’s hospital in Pakistan, which offers
free diagnosis and treatment services for the local
people, most of whom suffer from severe poverty.
The hospital also comprises a 60-bed pediatrical
oncology ward that can serve for 550 patients.
As the number of cases needing bone marrow transplantation
increases in the region, the Bone Marrow Transplant
Centre of this hospital of needs better conditions and more
improved equipment to be able to offer higher standard
health services. In this respect, TİKA Islamabad Programme
Coordination Office and Lahor Children’s Hospital
carried out jointly a series of works initiated in 2012.
With TİKA’s contributions, the Bone Marrow Transplant
Centre has been installed within the biggest children’s
hospital of Pakistan and opened for service by the Deputy
Prime Minister Bekir Bozdağ with an opening ceremony
held in Lahor.

Ülkenin en önemli sorunlarından
biri olan sağlık sorunu da
TİKA’nın yardım eliyle çözülüyor.

The health problem, one of the biggest
problems that the country faces, is
solved with the helping hand of TİKA.

Öncelikli olarak Kemik İliği Nakil Merkezi’nin tadilatı
gerçekleştirildi. Ardından gerekli sağlık ekipmanları ve ilgili
birimin tefrişatı tamamlandı.

In the first stage of the works, the building allocated for
the Bone Marrow Transplant Centre has been renovated.
Afterwards, the centre has been installed with
necessary health equipments and furnitures.

Son aşamada ise hastaların enfeksiyonlara karşı korunmasını
sağlamak için hepafiltre sistemi kuruldu.
2012 Aralık ayında Kemik İliği Nakil Merkezi gerekli
personelin istihdamının temin edilmesiyle birlikte hizmete
açıldı.
Açılışta bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Bozdağ,
açılışın ardından hastanede incelemelerde bulunup
hastalarla sohbet etti.

In the last stage, a hepafiltre system has been set up in the
centre which helps protecting the patients from infections.
After the recruitment of the required personnel completed,
the Bone Marrow Transplant Centre has been opened in
December 2012.
The Deputy Prime Minister Bekir Bozdağ delivered a
speech at the ceremony and later visited the hospital and
had conversations with the patients.
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AYIN ÜLKESİ
COUNTRY OF THE MONTH KAZAKHSTAN
KAZAKİSTAN’I
DAHA YAKINDAN TANIMAYA
NE DERSİNİZ?

HOW ABOUT KNOWING
KAZAKHSTAN MORE
CLOSELY?

KARDEŞ ÜLKE KAZAKİSTAN

SISTER COUNTRY KAZAKHSTAN

KAZAKİSTAN KÜNYE
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THE COUNTRY’S ID

ORTA ASYA’NIN YÜKSELEN YILDIZI

KAZAKİSTAN

THE RISING STAR OF THE CENTRAL ASIA

KAZAKHSTAN

Kazakistan, tarihi çok eskilere dayanan ve kültürünü
köklü geleneklerinden alan bir ülkedir.
Kazakhstan, the country with ancient history and
culture based on deep traditional roots.

Yeraltı zenginlikleriyle dünyanın sayılı ülkeleri arasında olan Kazakistan, tarihi çok
eskilere dayanan ve kültürünü köklü geleneklerinden alan bir ülkedir.
Türkiye ile Kazakistan arasındaki ortak tarihi, kültürel ve manevi bağlar, iki ülke
arasındaki ilişkilerin temelini oluşturuyor. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra
bağımsızlığını ilan eden Kazakistan’ı ilk tanıyan ülke Türkiye’dir.
Günümüzde, Kazakistan ile Türkiye arasında imzalanan çok sayıda anlaşma ve
protokolle, çeşitli alanlardaki işbirlikleri en üst seviyededir.
İki ülke arasındaki stratejik işbirlikleri Kazakistan’ı, Türkiye’nin bölgedeki en önemli
siyasi ve ekonomik ortaklarından biri haline getirmiş durumdadır.
İki ülke arasındaki ilişkilerin bu denli iyi ve üst seviyede olmasının en önemli
nedenlerinden biri de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın Kazakistan’da
yaptığı çalışmalardır.
Being one of the rare countries on earth with very rich underground resources,
Kazakhstan is also very rich with her ancient historical and deep cultural
background. The relationsip between Turkey and Kazahkstan is mainly based on
their common historical, cultural and moral values. Turkey has been the first
country who recognised Kazakhstan’s independence after the collapse of the Former
Soviet Union. Thanks to many agreements and protocols signed between the two
countries in various fields, the cooperation between Turkey and Kazakhstan is, so
far, at its highest level. These strategic cooperations placed Kazakhstan among the
most prominent political and economical partners in the region. One of the major
drives that intensifies the relations between the two countries to such high levels
is the works carried out by the Turkish Cooperation and Coordination Agency in
Kazakhstan.
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KARDEŞ ÜLKE

KAZAKİSTAN
SISTER COUNTRY KAZAKHSTAN
Kazakistan 16 Aralık 1991 tarihinde Sovyetler Birliği’nin
dağılmasıyla bağımsızlığını ilan etti. Anayasası 28
Ocak 1993 tarihinde kabul edildi. Anayasada, ülkenin
idare şekli “başkanlık sistemiyle yönetilen, üniter,
laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti” olarak
tanımlanmıştır.
İdari açıdan ülke, 14 idari eyalet (Oblast) ve iki özel bölge
(Astana ve Almatı) olmak üzere 16 bölgeye bölünmüştür.
Yürütmenin başı Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanının
görev süresi 7 yıl iken Mayıs 2007’de yapılan anayasal
değişiklikle 5 yıla indirildi. Cumhurbaşkanı en fazla 2
dönem için seçilebilmektedir.
Kazakistan Parlamentosu, Meclis ve Senato’dan
oluşan iki kanatlı bir yapıya sahiptir. Senato 6
yıllık bir dönem için seçilen toplam 47 senatörden
oluşmaktadır. Senato’ya 14 oblasttan, Almatı ve Astana
şehirlerinden ikişer kişi seçilmektedir. 15 senato üyesi
ise Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Görev
süresi 6 yıl olan senato üyelerinin yarısı her üç yılda bir
yenilenmektedir.Parlamento’nun alt kanadı Meclis ise
107 milletvekilinden oluşmaktadır. Bunların 98’i siyasi
partilerin oluşturduğu listelerden, 9 milletvekili ise
Kazakistan Halklar Asamblesi tarafından 5 yıl süreyle
seçilmektedir.
15 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen erken milletvekili
seçimlerinde ilk defa yüzde 7 ülke seçim barajını aşarak
üç siyasi partinin mecliste temsili mümkün olmuştur.
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After the disintegration of the Former Soviet Union
Soviet Union has disintegrated, Kazakhstan declared
her independence on December 16, 1991. The country
adopted her first Constitution on January 28, 1993.
In the Constitution, the Republic of Kazahkstan is
described as “a unitary, democratic, secular, legal and
social state… with a presidential form of government.”
Administratively, the country is divided into 16
administrative regions 14 of which are provinces (Oblast)
and 2 of which (Astana and Almati) are big cities with
special status.The head of the State, who is also the Chief
Commander, is the President. With the constitutional
change enacted in May 2007, the period of presidential
service is shortened from 7 seven years to 5 years and the
President can be elected only for two periods of service.
The Kazahkstan has a two-chambered Parliament which
is composed of Majlis (the lower house) and the Senate
(the upper house). The Senate comprises 47 senators each
of whom is elected for a service period of six years. Two
senators from each of the 14 provinces and two from
the cities of Almati and Astana are elected, while the
President hold the right to appoint 15 senators to the
Senate. Every three years, half of the senators are replaced
with new members. The lower house (Majlis) is composed
of 107 members 98 of whom are elected from the lists
of the political parties and 9 of whom are elected by the
Kazahkstan Peoples Assembly for service period of five years.
During the early elections held on January 15, 2012, first
time three parties have managed to pass the 7% election
threshold and have been represented in the Parliament.

KAZAKİSTAN EKONOMİSİ
Kazakistan zengin doğal kaynakları, tarım ve hayvancılığa
müsait geniş arazileriyle büyük bir ekonomik potansiyele
sahiptir. 5,4 milyar ton petrol (dünya rezervinin %
3,2’si), 3 trilyon metreküp doğal gaz (dünya rezervinin
% 1,1’i), uranyum (dünya rezervinin %21), demir
(dünya rezervinin % 3,7’sine) rezervine sahip bir ülkedir.
Kazakistan halen uranyum üretiminde dünya birincisi
konumundadır.
Kazakistan’ın sahip olduğu doğal kaynaklar sadece
bunlarla sınırlı değil. Kazakistan, dünyada çinko,
tungsten ve baryum rezervlerinde 1., gümüş, kurşun ve
krom rezervlerinde 2., bakır ve florit rezervlerinde 3.,
molibden rezervinde 4. ve altın rezervinde 6. sırada yer
almaktadır. Diğer yandan 84,6 milyon hektarlık tarımsal
araziye sahip olan Kazakistan önde gelen tahıl ve pamuk
üreticisi ve aynı zamanda ihracatçısıdır.

ECONOMY OF KAZAKHSTAN

Kazakhstan has a great economical potential with her
rich natural resources and vast flat terrains suitable for
agriculture and livestock breeding. The country owns
5.4 billion tonnes of crude oil reserve 3.2% of the world
reserves), 3 trillion tonnes of natural gas reserves (1.1% of
the world reserves), uranium (21% of the world reserves)
and iron ( 3.7% of the world reserves). Kazakhstan is
at present the biggest uranium producer in the world.
These are not the only natural resources that Kazakhstan
has. She also owns the first richest zinc, tungsten and
barium reserves, the second largest silver, lead and
chrome reserves; the third biggest flouride reverves, the
fourth richest molybdenum reserves and sixth largest
gold reserves. Also with her 84.6 million hectares of
agricultural fields, Kazakhstan is also a prominent
grains and cotton producer and exporter.
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TİCARİ İLİŞKİLER
İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2012 yılında, 3.1 milyar
dolara ulaşmıştır. Kazakistan’la Türkiye arasındaki ticaret
hacminin 2015 yılına kadar 10 milyar dolara yükseltilmesi
hedefleniyor.
Türk şirketlerinin 1993 yılından bu yana Kazakistan’daki
toplam yatırımları 2 milyar dolar civarındadır. Kazakistan’da
500’ün üzerinde Türk-Kazak ortak sermayeli işletme faaliyette
olup, % 100 Türk sermayeli şirketlerin sayısı 160’tır.
Kazakistan’da Türk girişimcilerin özellikle gıda sektörü, ilaçkimya sanayisi, inşaat, otelcilik ve imalat alanlarında öne
çıktıkları görülmektedir.
Kazakistan’da müteahhitlik sektöründe Türk şirketlerinin
faaliyetleri de gün geçtikçe artmaktadır. Türk inşaat
firmalarının Kazakistan’da üstlendiği projelerin toplam değeri
17 milyar doları aşmıştır. Kazak firmalarının da son yıllarda
Türkiye’de öncelikle petrol ve turizm sektörlerinde yaptıkları
yatırımlar, 350 milyon dolara ulaşmıştır. Bugün Türkiye’de
150’nin üzerinde Kazak sermayeli şirket mevcuttur.
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COMMERCIAL RELATIONS

The trade volume between the two countries reached 3.1
billion dollars in year 2012 and it is targeted to raise
this level to 10 billion dollars until 2015.
The total amount of investments made by Turkish companies
in Kazahkstan since 1993 is about 2 billion dollars. There
are more than 500 Turkish-Kazakhi joint-ventures and
160 wholly-Turkish owned businesses in Kazakhstan.
The Turkish entrepreneurs are especially active in fields
of food and manufacturing industry, pharmaceutical
chemistry, construction and hotel management.
Turkish contracting companies are also increasing their
activities in Kazakhstan. The projects undertaken by the
Turkish construction companies have exceeded 17 billion
dollars. Meanwhile, in recent years, the Kazakhi investments
in Turkey mostly in fields of oil and tourism have reached
350 million dollars. Today, there are more than 150 wholly
Kazakhi owned companies in Turkey.

ENERJİ İHRACATÇISI
Halihazırda ülke ekonomisi ağırlıklı olarak
enerji kaynakları ihracatına dayalıdır. Bununla
birlikte ekonominin çeşitlendirilmesi için
sanayi ve yenilikçi teknolojiler temelinde
bir kalkınma modelinin uygulanması
hedeflenmektedir. Dolayısıyla, iddialı bir
sanayileşme programı uygulamaya geçirilmiş
ve bu kapsamdaki projelere önemli miktarda
fon ayrılmıştır.

AN ENERGY EXPORTER COUNTRY

Currently, the economy of Kazakhstan
mainly depends on the exports of energy
resources. Nevertheless, within the efforts
of economical diversifications, the country
is targeting to apply a development model
based on industrial production and
innovation technologies. In this context,
the Kazakhi State initiated an ambitious
industrialisation projects to which a
considerable amount of fund is allocated.
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STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in
2009 Ekim ayında Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret
sırasında imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması’yla,
Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkiler yeni bir boyut
kazandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Mayıs
2012’de Kazakistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyarette
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) kurulmuş
ve Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in 11-12 Ekim 2012
tarihlerinde Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret
sırasında ise YDSK’nın ilk toplantısı düzenlenmiştir.
YDSK mekanizmasıyla birlikte, Kazakistan’la Türkiye
arasındaki stratejik ilişkiler kurumsal bir çerçeveye
oturmuş oldu. 26-27 Nisan 2013 tarihinde Kazakistan’a
gerçekleştirdiği resmi ziyarette YDSK’nın ikinci toplantısına
hazırlık mahiyetinde Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun
ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

STRATEGIC PARTNERSHIP AGREEMENT

With the Strategic Partnership Agreement signed during the
official visit of Kazakhstan President Nursultan Nazarbayev
to Turkey in October 2009, the relations between Turkey and
Kazahkstan has leaped to a new pace. During the official visit
of our Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan to Kazakhstan
in May 2012, the two countries established the High Level
Strategic Cooperation Council and the first meeting of the
Council was held on 11 and 12 October 2012 in Turkey.
Through the High Level Strategic Cooperation Council, the
strategic relations between Kazakhstan and Turkey are
defined more clearly within an institutional framework.
The Joint Strategic Planning Group organised their second
meeting on 26 and 27 April 2013 as a preparation for
the second official meeting of the High Level Strategic
Cooperation Council.

Kazakİstan İstanbul tİcaret yatırım forumu

KAZAKHSTAN-ISTANBUL TRADE & INVESTMENT FORUM

SİYASİ İLİŞKİLER
Türkiye ile Kazakistan’ın bölgesel ve uluslararası plandaki
işbirliği hızla gelişmektedir. Türkiye ve Kazakistan’ın
Avrasya coğrafyasında barış ve istikrarın tesisi yönünde
sürdürmekte oldukları işbirliğinin bir yansıması olarak
iki ülke öncülüğünde “Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi”
kurumsallaştırılmış ve bu çerçevede, Kazakistan - Türk
Konseyi’nin ve TÜRKPA’nın kuruluşunda ülkemizle birlikte
Kazakistan da önemli rol oynamıştır.

EĞİTİM İŞBİRLİĞİ
Eğitim ve kültür alanında sürdürülmekte olan işbirliği
iki ülke ilişkilerinin bir başka önemli boyutunu teşkil
ediyor. Merkezi Türkistan’da bulunan Hoca Ahmet
Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin dört ayrı
şehirdeki yerleşkelerinde yaklaşık 31 bin öğrenci öğrenim
görmektedir.
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POLITICAL RELATIONS

Relations between Turkey and Kazakhstan in regional
and international areas are also greatly advancing. As
the concrete result of the cooperation efforts to establish
peace and stability in Eurasia region, the “Summit
of Turkic Speaking Countries” initiated by the two
countries, has been institutionalised and played major
role in the formation of the Kazakhstan-Turkey Council
and TÜRKPA.

COOPERATION IN EDUCATION

The cooperation in fields of education and culture
constitutes another significant dimension of the relations
between the two countries. In the International Hodja
Ahmad Yasawi Turkish-Kazakhi University, for example,
nearly 31 thousand students are receiving education in
its four campuses based in different cities.

Kenesarİ Kunİmcan OYUNU

KENESARI KUNIMJAN PLAY

astana 2012 türk dünyası kültür başkentİ kutlamaları

ASTANA 2012 CAPITAL OF THE TURKIC WORLD CELEBRATIONS

KÜLTÜR VE SANAT
Türkiye ile Kazakistan arasındaki ortak
kültürel ve manevi bağlar oldukça sağlam
temellere dayanmaktadır. Bu nedenle iki ülke
kültür ve sanatsal alanda çeşitli işbirlikleri
gerçekleştirmektedir.
TİKA’nın organizasyonu ve sponsorluğunda
Kalibek Kuanışbayev Kazak Tiyatrosu
tarafından İstanbul’da “Kenesarı-Kunimcan”
oyunu geçtiğimiz yıl değişik sahnelerde üç
kez Türkçe olarak sahnelendi.
Kazak tarihinin en önemli isimlerinden olan
son Kazak Hanı Kenesarı Han’ın hayatını
konu alan oyun, 19. yüzyıl Kazakistan’ında
geçiyor. Oyunda Kazakistan’ın tarihi, örf
ve adetleri, etnografisi, şarkıları ve kazak
folkloru sergileniyor. Oyun, vatan sevgisine
ve Kazak halkının birliğine vurgu yapıyor.

CULTURE AND ART

TİKA’DAN
KAZAK
KÜLTÜR VE
SANATINA
DESTEK
SUPPORT
FROM TİKA TO
THE KAZAKHI
CULTURE AND
ART

The common cultural and moral ties between
Turkey and Kazakhstan are established
upon solid ground. This facilitates the two
countries to be able to perform together
distinguished activities of culture and art.
TİKA sponsored and organised the play of
“Kenesan-Kunimjan” to be staged by the
Kalibek Kuanishbayev Kazakhi Theatre
in Istanbul, which has later been staged
three times in different theatre halls.
The play is about the life of Kenesan Khan,
the latest Kazakhi Sultan, who lived in
the 19th century. The history, traditions,
daily and social life styles, songs, folklore,
common sense and perceptions of the
common Kazakhi people are also displayed.
In the play, love of land and the unity of
the Kazakhi nation are mainly emphasized.

TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD 41

TARIM ALANINDA İŞBİRLİĞİ
TİKA’nın katkılarıyla bu yıl Mayıs ve
Haziran aylarında 20 kişilik Kazak
tarım heyeti Antalya, Isparta Adana ve
Şanlıurfa’ya inceleme gezisi gerçekleştirdi.
Heyet, Adana’nın tarımsal verileri,
pamuk üretimi ve yetiştiriciliği hakkında
bilgiler alırken Adana Çiftçiler Birliği ve
Çukobirlik’e ait bir pamuk işleme tesisini
gezdi.
TİKA yine Haziran ayı başında Kazakistanlı
meyvecilik heyetini Türkiye’de ağırladı.
Türkiye’ye gelen 12 kişilik meyve tarımı
çiftçileri, Antalya’da meyve üretimi yapılan
tesislerde incelemelerde bulundu. Heyet
ayrıca Eğirdir’de düzenlenen Elmacılık
Sertifikası programı’na katıldı.

COOPERATION IN AGRICULTURE

In May and June this year, TİKA organised
a 20-member agricultural delegation from
Kazakhstan to visit Antalya, Isparta,
Adana and Şanlıurfa. The delegation
have been informed about agricultural
statistics of Adana and cotton growing
and cotton production in Adana, and
visited Adana Farmers Union and a cotton
processing plant belong to Çukobirlik.
Also in June, TİKA hosted a group of
Kazakhi fruit-growers in Turkey. The
group of 12 fruit-growers examined the
orchards in Antalya. The group have also
joined a Apple Growing Certification
program organised in Eğirdir.

TURİZM
Kazakistan’ın turizm sektörü ülke
ekonomisine
önemli
bir
katkı
sağlamaktadır. Son on yılda Kazakistan’a
gelen yabancı turist sayıları bunun
bir göstergesidir. Günümüzde farklı
turizm faaliyetleri yapılmakta olan
Kazakistan’da, son on yılda otel sayısı
hızla artmıştır. Kazak tarihine paralel
olarak Kazak halkının göçebe yaşam
tarzını gösteren çok sayıda tarihi
yerler, eski şehirler ve antik binalar
bulunmaktadır. Kazakistan’ın turizm
faaliyeti içerisinde dört temel alan
bulunmaktadır. Bunlar iş turizmi, doğa
turizmi, kış turizmi ve sağlık turizmidir.
Kazakistan’ın zengin bitki ve hayvan
çeşitliliğine sahip olması
ülkede,
doğa turizminin egemen olmasını
sağlamaktadır.

VİZESİZ SEYAHAT
Kazakistan’a seyahat edecek Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarının vize alma
zorunluluğu bulunmuyor.
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TOURISM

Kazakhstan economy gains considerably
high amount of income from tourism.
One indication of this is the number of
foreign tourists have visited Kazakhstan
in the last decade. Offering today very
diverse touristic attractions, the
number of hotels in Kazakhstan
has also increased in the last ten
years. In correspondence with
Kazakhstan’s history, in numerous
historical sites, the nomadic life
style of old Kazakhis, ancient cities
and old structures are displayed.
Tourism in Kazahkstan is based on
four main fields: business, nature,
health and winter tourisms. The
very rich plant and animal diversity
of the country highlights the nature
tourism by attracting a high number
of tourists.

VISA-FREE TRAVEL

Citizens of Republic of Turkey who would
like to travel to Kazakhstan do not need
to hold any visa from this country.

KÜNYE
KAZAHKSTAN’S
ID
Başkent
Astana
Yönetim Biçimi
Cumhuriyet
Resmi Dili
Kazakça ve Rusça
Nüfus
17.010.000 (01.06.2013)
Yüzölçümü
2.724.900 km2
Etnik Gruplar
Kazaklar (% 62,2), Ruslar (% 25,6)
Ukraynalılar (% 2,9), Almanlar (% 1,4),
Özbekler (% 2,9), Tatarlar (% 1,9),
Uygurlar (% 1,8).
Başlıca Dinler
İslamiyet, Hristiyanlık
Okur-Yazarlık Oranı
15 yaş üzeri % 100, toplamda % 99,6

Capital
Astana
Governmental Form
Republic
Official Languages
Kazakhi and Russian
Population
17.010.000 (census on 01.06.2013)
Area
2.724.900 km2
Ethnic Groups
Kazakhis (62.2 %), Russians (25.6 %),
Ukranians (2.9 %), Germans (1.4 %), Uzbeks
(2.9 %), Tatars (1.9 %), Uygurs (1.8 %)
Major Religions
Islam, Christianity
Literacy Rate
100 % for ages over 15 and 99.6 % for total population

Bebek Ölüm Oranı
Binde 13.9

Infant Mortality Rate
13.9 ‰

GSMH – Kişi Başı
12.700 ABD doları

GDP Per Capita
12.700 USD

Ortalama Maaş
109 970 Tenge (724 ABD doları)
Enflasyon Oranı
% 2,7 (2013 ilk 6 ay)
İşsizlik Oranı
% 5.2 (2013)

Average Wage
109.970 Tenge (724 USD)
Inflation Rate
2.7 % (first 6 months of 2013)
Unemployment Rate
5.2 % (2013)

İhracat
92,2 Milyar ABD doları

Export
92.2 Billion USD

İthalat
44,5 Milyar ABD doları

Import
44.5 Billion USD

Türkiye İle Ticaret
4.0 Milyar dolar (2012)

Trade Volume With Turkey
4.0 Billion USD

İhracat
3.2 Milyar ABD doları

Export
3.2 Billion USD

İthalat
0,8 Milyar ABD doları

Import
0.8 Billion USD
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HAZIRLAYAN PREPARED BY NURÇİN YILDIZ

AHISKALI KARDEŞLERİMİZDEN MESAJ VAR:

TÜRKİYE HİÇ
SEVİLMEZ Mİ?

THERE IS A MESSAGE FROM FELLOW MESKHETIAN TURKS
WOULD IT BE POSSIBLE NOT TO LOVE TURKEY?
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Kürt, Laz, Hemşinli, sürgün ile buralara savrulup gelen herkese tercüman
oluyor: “Türkiye hiç sevilmez mi? Orada dil var!” diyor Letif dede. Kısacası
bütün bu tahayyülat “bir” olma duygusunu yansıtıyor.
He puts the feelings of all those Kurdish, Laz and Hamshin people who
have been exiled over here, into words: “Would it be at all possible not to
love Turkey? Our heart is there!” says grandpa Lateef. In short, all this
imagination openly reflects the sensation of becoming “one whole”.
“Canım o yeri istiyor” diyor Dursun Dede. O yerden gelen
biri olarak bu sözlerin uyandırdığı birçok duygu ile beni
de silkeliyor. Artık bu kadar sade ve bu kadar hesaptan
çıkardan uzak duygu seline tercüman olmak boynumun
borcu oluyor.

“I am really longing for there” yearns grandpa Dursun.
As a person coming from”that” place, I am truly shaken
by the feelings his words evoked in me. It was now
upon me to convey these really pure statements which
are the expressions of feelings that are completely
free from any kind of concern for personal gains.

Dursun Dede, Batum’dan sürgün edildiğinde 15 yaşlarındaymış.
Sürgün sırasında çocukluğunu geride bırakarak bundan
sonra çocukluğundan ebediyen vazgeçerek daima büyük
olmak zorunda kalmış.

At the time of exile, Grandpa Dursun was 15, at a
transition age between the childhood and youth. But the
things he suffered during the exile caused his childish side
to be left behind and forced to become a permanent adult.

Türkiye’ye ait duygularını ise 15 yaşındaki bir çocuğun
saflığıyla getirmiş buralara ve bu duyguları uzak Kırgız
steplerinde aynen bir fanusta korur gibi korumuş.

He brought here his memories and feelings of Turkey, the
country he left when he was 15, for all he still carries
with the pureness and clarity of his childhood. For all
those years, he conserved them in a spiritual lantern
while he continued to live on these alien Kyrgyz steppes.
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Şimdilerde ise Başbakan Erdoğan, Türkiye’ye bağlılıklarının
en büyük nedenlerinden biri. Dursun Dede’ye, “Başbakan
Erdoğan’ı neden bu kadar çok seviyorsun?” diye
sorduğumda, “kendi cinsum da!” diye başlıyor anlatmaya
ve “kendi yerimdendur, kendi kebulemdendur” diye devam
ediyor.
Tabii ki Başbakan Erdoğan’ın başarılarından gurur
duyuyorlar ama sevgileri yine de aidiyetle ilgili. Üniversitede
tarih okuyan Laz Fatma Hanım, dersler sırasında “OsmanlıRus Savaşı’nı dinlemek istemezdum” diyor. Sınavlarda
taraf olmasını gerektiren bir soru çıktığında da “Ben onu
demeyum derdum, çıkıp giderdum” diyor.
Öğretmen olduktan sonra da bu konuları anlatması
gerektiğinde öğrencilerine “kendinuz düşünün” diyerek bu
durumu gayet felsefi bir yaklaşımla geçiştirmeyi bilmiş. Yani
bu insanlar, daha iyi bir gelecekten feragat ederek üstelik
komünist idaresi altında, geçmişimizi belki bizden daha çok
sahiplenmişler.
Laz Sadık Bey’e güzeller güzeli kızı Fikriya’yı kastederek
“Diyelim ki bir Rus ile evlenmek istedi” diye soruyorum.
Güya bu konuyla ilgili yaklaşım(lar)ını ölçeceğim. Ancak
çok zaman geçmeden böyle bir tahayyülün bile onlara
ne büyük bir hakaret olduğunu anlıyorum. Zira Sadık
Bey, ateş basmışçasına kendini dışarıya atıyor. Arkasından
bakakalıyoruz. Ailesi, “odada duramadı” diyor. Çok
utanıyorum.

Our Prime Minister Erdoğan is one of the major reasons
for his affinity with Turkey. When I asked Grandpa Dursun
“Why do you like the Prime Minister so much?” “He is from
my race, my family!” he replies with his Laz accent. “He
is from my birthplace, he is from my tribe” he continues.
They, of course, feel proud of the Prime Minister’s successes,
but their love to him is mainly something to do with the
sense of belonging. Ms. Fatma, who is also a “Laz” with a
degree in history, says that during her lessons, she didn’t
want to listen anything about the Ottoman-Russian war.
And whenever she was faced with questions that she was
expected to remark her favoured side, she used to say “I
have nothing to say on this subject” and leave the room.
And after she started to work as a teacher, when the lesson
reached these topics, she was telling her students “ponder
over these matters yourselves” and was sophisticatedly
avoiding any kind of conflict. In other words, these
beautiful people, sacrificing their own future and what’s
more, being oppressed under the communist regime, they
claimed our historical roots, even, perhaps, better than us.
I asked Mr. Sadik, referring to his very beautiful daughter
Fikriya, “Let’s say she wanted to marry a Russian…”. By
this, as if I would be able to judge his reaction(s). But very
soon, I witness that even an imagination of such would
be a great insult for them. Because, Mr. Sadik, who also
is a Laz himself, dashes out with fury as soon as he hears
that. We just stood there in wonder. “He couldn’t stay in
the room” his family explains. I feel really embarassed.

Oş ilinin Kökcar köyünde yaşayan sürgün Karadenizli Türkler
ise “Şu anda 60 kızımız evlilik çağında, başka milletlerle
evlenmelerine izin vermiyoruz” diyerek yaklaşımlarını
kolektif olarak ifade ediyorlar. Kısacası Türkiye’ye geri
dönme umudu, onların tüm yaşamını etkiliyor. Tek amaçları,
geri döndüklerinde hiçbir parçalarını arkada bırakmadan
yekpare olarak dönebilmek.

Turks from Black Sea region of Turkey, who now live in Kokjar
village of Ush province, also have the same kind of attitude:
“We have 60 girls at the age of marriage, but we would never
allow them to marry to a foreigner” they exclaim collectively. In
reality, their hope of returning Turkey one day designs all their
life perspectives. Their only aim is to be able to return to Turkey
with their whole family, without having to leave anyone behind.

Binlerce kilometre ötede Türkiye ile tek vücut gibi yaşama
dirençleri beni dehşete düşürüyor. Onları dinlerken devamlı
olarak içimden “siz kahramansınız” diyorum.

I am utterly impressed by their will of living as one body,
thousands of kilometres away from Turkey. When I am
listening to them, “you are heros,” I confess from my inside.
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TÜRKÇE’NİN
BİRLEŞTİRDİĞİ
HAYATLAR
LIVES UNITED
BY THE TURKISH
LANGUAGE
Adları Mustafa, Ahmet, Halit,
Habibullah, Selim, Sultan,
Nazife, Hatice...
İsimlerini çok net
hatırlıyorum. Çünkü
anlamlarını onlara tek tek
açıkladım. Mustafa’nın
“seçkin” demek olduğunu,
Ahmet’in “hamd eden“
anlamına geldiğini,
Nazife’nin “temiz” anlamı
taşıdığını söyledim. Köy
imamı olan Habibullah
Abi’ye adının anlamını,
“habib, sevgili demek”
diye açıklamaya başlayınca
kızardı, utandı. Habib’in
Peygamberimiz’e isnat
olduğunu bilmiyordu çünkü.
Söyleyince bu sefer sessizce
gururlandığını hissettim.
Bu şekilde bana kelimenin
anlamına kavuştuğu âna
şahitlik etmenin sonsuz
hazzını yaşattılar.
Kırgızistan’ın Kızılkaya
bölgesinde yaşayan
Hemşinlilerin Müslümanlığını
en iyi sınayan şey, 70
yıllık Sovyet dönemi.
Üstelik onlarınki iğreti bir
Müslümanlık da değil.
Neredeyse Müslümanlıklarını
meydan okur gibi yaşamışlar.

Their names are Mustafa,
Ahmad, Halid, Habibullah,
Saleem, Sultan, Nazifa,
Khadija…
I still very clearly remember all
their names. Because, one by
one, I explained the meanings
of their names to them. I told
that “Mustafa” means “the
selected one”, “Ahmad” means
“the one who offer praise and
glory to God” and “Nazifa”
means “the pure and clean
one”. When I begin to explain
to Mr. Habibullah, the imam
of the village, the meaning
of his name with the word
“loved one”, he blushed/felt
shy. Because he didn’t know
that “Habib” was attributed to
our Prophet. When I explained
further, I sensed that he felt
discreetly proud. Thus, they
made me to taste the deep
delight of witnessing the
moment of a word to unite
with its meaning.
The cruelest thing that tested
the faith of these people who
are originally from Hemşin,
but now living in Kizilkaya
region of Kyrgyzstan has been
the 70 year-Soviet reign. And
what’s more, their faith is not
just a pro tempore type. They
practiced and protected their
faith with great challenges.
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Onlarla, yakın zaman önce vefat eden
bir kişinin mevlidi için toplandıkları
bir sırada buluştum. Sohbet boyunca
Sultan Teyze’nin yanında oturdum. 87
yaşında ama o kadar enerjik ki!

I met them at a “mawleed” gathering
organised for the decease of one of their
villagers. All through the conversation,
I sat by Grandma Sultan. Although she
was 87 she was so lively and active!

Yaşını sorduğumda tahmin etmemi
söyledi. 20 deyince “Hayır, daha 18
yaşındayım” demez mi! Onu enerjik
kılan biraz da Türkiye’ye dönme umudu.

When I asked her age, she asked me to
guess. When I jokingly replied “twenty”, she
outdid me by saying “No, I am eighteen!”
Her energy was partly coming from her
hope of returning one day to Turkey.

1994 yılında akrabalarını ziyaret amacıyla
Hopa’ya gitmiş. Orada en çok ne hoşuna
gitti?” diye sorduğumda “Türkiye’nin
kokusu” demesi, buram buram içimi
doldurdu. Ancak bu koku artık bir kez
sindiğinde yeri geldiğinde bir bedel de
ödemek gerekiyor. Bunu en iyi bilenler de
Mayevkalılar.
Bilindiği gibi 2010 yılında Kırgızistan’da
yaşanan olaylar sırasında isyancılar başkent
Bişkek’in bir banliyösü durumunda olan
Mayevka köyüne saldırdılar. Sonuçta
Osmanlı bakiyesi olan bu insanlar, Ruslar
tarafından “Rusya’nın güvenliği için
tehdit oluşturan”, “zararlı halklar” yaftası
ile sürgün edildi.
İsyancıların da bu algı ile kendilerine bir
meşruiyet alanı yaratmış olmaları pekâlâ
mümkündür.
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In 1994, she went to Hopa to visit her
relatives. She said “the smell of Turkey”
when I asked her “What did you like there
most?”, an answer which made me to share
her yearning profoundly. But alas, when
this smell is once settled in one’s inside, it
requires paying a price when the occasion
arises. Mayevka people know this very well.
In 2010, during the events broke out in
Kyrgyzstan, the riots attacked Mayevka
which is a suburb of Bishkek. These
people, who are actually the remainders
of the Ottomans, were denigrated by being
regarded as “harmful people who threaten
the security of Russia” and have been exiled.
It is quite possible that, with this kind of ill
perception, the riots tried to create themselves
an area of legitimacy for their terrible acts.

Onları dİnlerken
devamlı olarak İçİmden
“sİz kahramansınız”
dİyorum.
WHEN I AM
LISTENING TO THEM,
“YOU ARE HEROS,” I
CONFESS FROM MY
INSIDE.

Mayevka köyünde yaşayanlar etnik olarak Kürt kökenliler.
Olaylar sırasında Türkiye bu insanlara sahip çıktı ve daha
sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
aracılığıyla evini kaybeden ailelere yeniden ev inşa edildi.

The ethnic origin of those who live in Mayevka village is
Kurdish. During the events, Turkey tried to protect these
people and in later years, with TİKA’s contributions, the
destructed homes of the families have been reconstructed.

Velhasıl, bu insanları şu, bu diye tanımlamak abes.
Ancak bazı şeyleri tam olarak tespit etmek için bazen
bunu yapmak gerekiyor. Kısacası, onlar Türkiye’yi
nasıl algılıyorsa Türkiye de onları öyle algılıyor. Yani
tarihimizin bize emaneti olan yekpare bir bütün olarak.

In reality, it is meaningless to describe these people with
this or that identity. However, sometimes we need to do this
to be able to pinpoint some facts. In brief words, how ever
they perceive Turkey, Turkey perceives them as such: As one
whole body of people entrusted to us by our own history.

Mayevka’da yaşayan Kürtlerin sürgünden sonra
aradan on yıllar geçmiş olmasına rağmen hâlâ Türkçe
konuşmaya devam etmeleri o kadar anlamlı ki! Bunu
binlerce kilometre uzakta bulunan her anlamda zor
bir coğrafyada kendiliğinden ve isteyerek yapmışlar.
Bu durum en son Osmanlı’da ifadesini bulan tek bir
aileden olma duygusunu ve bu büyük aileden kopmama
direncini yansıtıyor. Bunun belki de tek yolu, ortak dili
korumaktan geçiyor.

It is so meaningful for the Kurds living in Mayevka still
converse in Turkish, although decades have elapsed after
the exile. They conserve their language skills on a very
harsh land thousands of kilometres away from Turkey. This
is actually a reflection of the Ottoman understanding that
perceives everyone belong to one whole family and resisting
not to fall apart from that family. They found that this
can be possible only by protecting the common language.

Onların verdiği duygular, aynen Mayevkalı Zerife’nin
hediye ettiği yün çorapla kış boyunca ısınmam gibi,
bugün de hâlâ içimi ısıtıyor. Bu yazıyı yazma konusunda
bana ilham veren de bu oldu. Kırgızistan’a sürgün edilen
Lazlar aynı anda Lazca ve Türkçe, Hemşinliler Hemşince
ve Türkçe ve Kürtler de aynı anda Kürtçe ve Türkçe
konuşuyorlar.

The feelings they inspired in me, just like the wool socks
Zareefa from Mayevka knitted and gifted to me have
warmed up my feet, have warmed (and are still warming)
up my inside. Actually this has been the instinct that
urged me to write this article. The Laz people who had
been exiled to Kyrgyzstan speak today both in Laz and
Turkish, Hamshin people both in Hamshin and Turkish,
while the Kurds speak both Kurdish and Turkish.

Osmanlı bakiyesi bu topluluklar, belki de dünyada iki
anadilli olan nadir örnekleri. Üst kimlik olarak kesinlikle
Türkiye’ye aitler. Onlar için Türkiye ‘din olan ülke olduğu
kadar dil olan ülke’ de. Bir Laz dedenin, evin içinde
torunlarının Rusça konuşmasına asla müsaade etmediğini
bizzat torunundan dinledim.

These people, who are the remainders of the Ottomans, are
perhaps from the very rare people on earth who have bilingual
mother tongue. They certainly feel themselves attached to
Turkey as the upper identity. For the Turkey is “where their both
religion and language belong to”. I heard from a youth that his
Laz grandfather never allows them to speak Russian at home.

Rusça konuştukları zaman torunlarını yarım serçe
parmağı ile taşıdığı kalpağıyla dürterek “Ceddi Bokli”
diye kovalarmış.

He told me that when his grandfather heard them speaking
Russian, he used to poke them with his calpac he holds with
his half little finger and chase them saying “Jaddi Bokli!”
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Burada bütün diğer ailelerin çocukları da evde Rusça
konuştuklarında “senin baban Rus mu” sözleriyle büyümüş.
Onlar için ev, adeta başka dinlerden korunduğu gibi başka
dillerden de korunan bir mabet gibi.

Here, all other children have also grown hearing these
words which mean “Is your father a Russian?” For them,
the home is a like a holy place to be protected from other
religions as well as other languages.

Öte yandan Türkçe, Türkiye hayallerinin de önemli bir parçası.
Şöyle ki, Laz Nezmi Bey, Türkiye’ye olan özlemini Türkiye’nin
nasıl bir yer olduğu tasavvuruyla anlattı. Türkiye hayalini
“Etrafımda hep Türkçe konuşulur” diye tanımladı.

On the other hand, speaking Turkish is an important part
of their Turkey dream. Laz Nazmi, for example, expressed
his longing for Turkey by describing us the Turkey he
imagined. “In Turkey, everyone around me would speak
Turkish” he depicted his imagination.

Bir başkası ise, “bana bir şok olur, hepsi ben kimi” diye. Bir
diğeri de, “oki giderum Türkiye’ye, en bana güzel görünecek
şey ne ki gezem millet Türk dili konuştuğu zaman” diye.
Ahıskalı Letif Dede’nin söyledikleri ise Karadenizli, Kürt, Laz
ve Hemşinli olmak üzere sürgün ile buralara savrulup gelen
herkese tercüman oluyor: “Türkiye hiç sevilmez mi? Orada dil
var!” diyor Letif Dede.
Kısacası, bütün bu tahayyülat “bir” olma duygusunu
yansıtıyor. Bu yazıyı son dönemde Türkiye’de dil konusunda
yaşanan tartışmalara Laz Dursun Dede’yi, Hemşinli Sultan
Teyze’yi, Kürt Zerife’yi de dâhil etmek için yazdım. Çünkü
onların durumunun “tarihte bir karşılığı var” ve dolayısıyla da
bu durum “eşyanın doğasını” yansıtıyor. Bundan dolayı bu
sese kulak vermemiz gerekiyor.
Bunun pratik bir boyutu da var. Zira Türkiye, giderek büyüyen
ve iddiaları olan bir ülke. Dünyanın değişik yerlerinde
Türkiye’ye hâlâ çok canlı referanslar ile bağlı ve gelecek
Türkiye tasavvurlarımıza yön verecek bir olgunluk ve birikime
sahip milyonlarca insan var. Dolayısıyla, dil dâhil gelecek
planlamaları yapılırken Türkiye, bu milyonlarla beraber bir
bütün olarak düşünülmelidir.
*Uluslararası İlişkiler Uzmanı
nurcinyildiz@gmail.com
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“I would be shocked to see that everyone is like me” another
one says with his Laz accent. “If I had gone to Turkey, the
nicest thing I would witness would be to see that everyone
speaks Turkish wherever you go in Turkey,” he continues.
While Grandpa Lateef, a Meskhetian Turk, interprets
feelings of everyone –Laz, Kurdish, Hamshin people- who
have been scattered all around this exile place: “Would I not
love Turkey at all? Our language is spoken there!” he says.
In short, all their imagination reflects their feeling
of being “one in unity”. In sum, I wrote all this to also
include Laz grandpa Dursun, aunt Sultan from Hamshin
and Kurdish Zareefa into the disputes over language
in Turkey. Because, their situation “corresponds to
the history”, hence reflects “the nature of the things”.
This is why we need to pay attention to this voice.
This matter has also its practical side. Turkey is a fast
growing country with her ambitions. Meanwhile, there are
millions of people in different parts of the world who feel
connected to Turkey with still very vivid references and who
has the maturity and accumulated background to guide our
vision. This is why, while planning the future including the
language issues, Turkey should also keep these millions of
people in her perspective.
*Foreign Relations Expert
nurcinyildiz@gmail.com
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Geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir
keşif dergisinin yaptığı çalışma
sonucu ‘Kayıp Türkler’ başlığıyla
gündeme gelen, medyada ve
kamuoyunda ilgi uyandıran
“Duha(Dukha)” Türklerine kış için
insani yardım malzemelerinden
oluşan paketler, Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
Program Koordinasyon Ofisi
yetkililerince teslim edildi.
Moğolistan’ın başkenti
Ulanbator’dan 1000 km
uzaklıktaki Hövsgöl Vilayeti’nin
Tsagaannuur ilçesi sınırlarında
yaşayan Duha Türkleri, 60
haneden ve 6000 kişiden oluşan
göçebe bir topluluk. Rengeyiği
çobanlığı yaparak
geçimlerini sürdüren
Duha Türkleri,
Türkiye
Türkçesine
yakın bir
lehçe
kullanıyorlar.

KAYIP
TÜRKLER

Şamanist
olan Duha
Türkleri tüm
ihtiyaçlarını
doğadan ve
rengeyiklerinden
karşılıyorlar. Zorlu kış aylarını
geçirmek için ilçe merkezine
yakın yerlerde yaşayan Duha
Türkleri, yazın rengeyikleriyle
birlikte daha yüksek yerlere
göçüyor. Duha Türkleri
doğaya oldukça saygılı bir
topluluk olarak dikkat çekiyor.
Dünyada bu şekilde yaşayan
çok fazla topluluğun olmayışı
ve gerek kullandıkları dil
gerek inanış olarak eski orta
Asya Türkleri’yle bir takım
benzerliklerinin olması Duha
Türkleri’ni oldukça özel
yapıyor. Yaşadıkları coğrafyanın
çetin kış şartlarında hayatla
mücadelelerine yardımcı
olabilmek için kışlık kıyafet,
ayakkabı ve temel ihtiyaç
malzemelerinden oluşan yardım
paketleri Duha Türklerine teslim
edildi.
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DUHA
TÜRKLERİNE
BAYRAM HEDİYESİ
TSAGAAN SAR GIFTS FOR DUKHA TURKS

In November, 2012,
officials of TİKA Program
Coordination Office have
delivered humanitarian aid
to “Dukha” Turks, who have
been brought to public’s
attention by an exploration
magazine under the title of
“the lost Turks”. Dukha Turks
are a nomadic community of
about 6000 individuals living
in 60 homes, who move from
one place to another within
Hövsgöl Province, 1000 km
distant to Ulan Baatar, the
capital of Mongolia. The
Dukha Turks, who speak
a Turkish dialect close to
Turkish spoken in
Turkey, earn
their living
by herding
reindeers.

THE LOST
TURKS

Dukha
Turks
believe in
shamanism
and obtain
all their
needs from
nature and
reindeers. They live
close to town centres to pass
the harsh winter conditions
and spend summer days
in highlands with their
reindeers. Dukha Turks
deeply respect the nature.
Rarity of such communities
unified with nature,
resemblance of their language
and belief to the Asian Turkic
communities make the Dukha
Turks very special among
other world communities.
Preparatory works have
been conducted to define the
needs of Dukha Turks to
help them live through harsh
winter conditions of the
region where they live and
then relief boxes, containing
winter clothes, boots and
fundamental items, have been
prepared.
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Zor şartlar altında yolculuk eden TİKA Ulan Bator Program
Koordinasyon Ofisi çalışanları, yardım paketlerinin bir
kısmını uçakla, bir kısmını ise donmuş göllerin üzerinden
geçirerek tamamlanan zorlu bir yolculuğunun ardından
Duha Türkleri’ne ulaştırdı. TİKA Heyeti’ni karşılamak üzere
Tsagaannuur ilçe merkezine gelen Duha Türkleri’ne yardım
malzemeleri törenle teslim edildi. Moğolistan’ın en önemli
bayramı olarak kutlanan Tsagaan Sar (Beyaz Ay) Bayramı’nı
TİKA’nın hediyeleriyle karşılayacak olan Duha Türkleri,
yardım paketlerini geyiklerine yükleyerek ailelerinin
yanlarına döndüler.

After a quite difficult voyage partly made by plane,
partly by driving over frozen lakes, the TİKA aid
workers in Ulan Bator Program Coordination Office have
managed to deliver the relief boxes to Dukha Turks. The
boxes have been handed over the representatives of the
community who came to the town centre of Tsagaannuur
to welcome the TİKA delegation. As the time for Tsagaan
Sar (the White Moon Festival) was very close, the
representatives of the Dukhas loaded the boxes on their
reindeers and returned to their families, very happy that
they will celebrate the festival with the gifts of TİKA.

Kuzey Moğolistan’da yaşayan göçer ren geyiği çobanı
Dukhalar, dünya üzerinde ren geyiği yetiştiriciliğini
geleneksel yöntemlerle sürdüren nadir topluluklardan biri.
Türk dilleri ailesinden Tuvaca’ya yakın bir dil konuşan
Dukhalar, yüzyıllardır ren geyiklerine binerek yaşıyor ve yılda
4-5 kez göçüyorlar. Ren geyiğine at gibi binen ve sütünü
içen toplumun ana besin kaynağı av eti. Taygada avlanarak
yaşayan Dukhalar’ın doğa ile çok yakın ve hassas bir ilişkileri
var. Dünya kültürel mirası açısından çok kıymetli bir yaşam
tarzını sürdürmelerine rağmen, son yıllarda eski geleneksel
geçim yöntemlerini sürdürerek geçinmekte zorlanıyorlar.
Ren geyiklerinin genetik problemlerden dolayı üreme
sorunu ve av hayvanlarının azalmasından dolayı yiyecek
sıkıntısı yaşıyorlar. Ayrıca artık çocuklar okula gidiyor ve bu
da uzun zamandır toplum içinde para ihtiyacını doğurmuş
durumda. TİKA, 2013 yılının başında Dukhalar’a kışlık
giyecek ve çadır kumaşı malzemeleri armağan etti. Taygada
göçer olarak yaşayan tüm aile bireylerine kalın geleneksel
mont, bot verildi. Dukhalar’la ilgili araştırma yapan Selcen
Küçüküstel, yardımdan sonra Dukhalar’ın kış obasını ziyaret
etti ve Dukhalar’ın TİKA’nın bu desteğinden çok memnun
kaldıklarını dile getirdi.

Nomadic reindeer-herder Dukhas living in Northern
Mongolia are from very rare communities who continue
breeding reindeers with traditional methods. Dukhas, who
are speaking a Turkic dialect close to Tuvan language, ride
the reindeers and change their location 4 or 5 times a year.
They ride and drink the milk of the reindeers, while they
meet their protein need mainly from the animals they hunt.
Dukhas who live and hunt in Tayga, have very sensitive and
very intimate relationship with the nature. Although they try
maintain a highly valued lifestyle in respect to the global
cultural heritage, in recent years Dukhas face difficulties in
conserving their traditional methods of earning livelihood.
Due to some genetical problems, they cannot breed reindeers so
easily anymore. On the other hand, as the number of hunting
animals seriously dropped, they suffer a food shortage. And
as the children started going to school, they now also need
money to meet their educational needs. In the beginning of
2013, TİKA donated winter clothes and tent materials to the
Dukhas. In this respect, all members of the nomadic families
live in Tayga are provided with thick traditional coats and
warm boots. Selcen Küçüküstel, who conduct researches
about the Dukhas, visited the winter tent of the Dukhas and
expressed their deep gratitude by the support given by TİKA.
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Dukhalar’dan bazı kişiler şunları söyledi;
Purve: “ Türkiye’den hiç beklemediğimiz bir zamanda
böyle hediyeler almak bizi çok sevindirdi. Hiçbir gelirimiz
olmadığı için özellikle biz yaşlılar çok nadir kıyafet
alabiliyoruz. Çadır kumaşlarımız ise son zamanlarda su
geçirmeye başlamıştı. Uzak akrabalarımızdan gelen bu
armağan bizi çok duygulandırdı.”

Some of the Dukha people expressed their feelings:
Purve: “To receive these surprising presents from Turkey
made us very happy. Since we haven’t got any income,
especially elderlies like us can very seldom buy clothes.
Our old tent materials began to leak the water inside.
These gifts from our distant relatives touched us greatly.”

Boyuntuktuk: “ Kimi zaman yurt dışından gelen örgütler
bize çeşitli yardımlarda bulunmak istiyor; ancak çoğu
zaman bunlar ya lafta kalıyor ya da yapılan yardım
yarım yamalak oluyor. Türkiye’den gelen bu armağanlar
şu ana kadar aldığımız en düzenli destekti çünkü
hepimizin adına tek tek kutulanarak geldi malzemeler.
Bu da demek oluyor ki, kimse haksızlığa uğramadı ve
herkes bu destekten faydalandı. Bizi çok memnun ettiniz.”

Boyuntuktuk: “Sometimes, some foreign organisations
want to give us aid, but most of these remain as either
only good wish or are done slipshodly. The gifts came
from Turkey have been the best organised support we
received so far; all the boxes were labeled individually
for each of us. This meant that nobody faced with any
unfair distribution and everbody benefitted by the aid.
You really pleased us a lot.”
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ATA YADİGÂRI ESERLER
AYAĞA KALDIRILIYOR

THE HERITAGE OF OUR FOREFATHERS BEING REVIVED
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk’ün yadigarı eserler Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından
ayağa kaldırılıyor.
Atatürk’ün okuduğu Manastır Askeri İdadisi,
Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin doğduğu
ev ve Atatürk’ün dedesi Hacı Hafız Ahmet
Efendi’nin Manastır’daki evi restore edilerek
yeniden hayat buldu.

F

GRAND

Memorial houses of Mustafa Kemal Ataturk, the
founder of the Republic of Turkey, have been
renovated by TİKA. The Turkish Cooperation
and Coordination Agency have performed
various restoration works in the Balkans.
With these works, the Military High School
where Ataturk studied, the house of Ali Rıza
Afandi (Ataturk’s father) where Ataturk was
born and Ataturk’s grandfather’s house in Bitola
have been given a new life.
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Kamİl Rıfkı Urga Sanatoryumu
Atatürk, 1925 yılında Afganistan Hükümeti’nin ülkedeki
sağlık sorunlarının giderilmesine yardımcı olmak adına bir
tabip gönderilmesini talep etmesi üzerine özel doktoru
Kamil Rıfkı Urga’yı görevlendirerek Kabil’e göndermiştir.
Kamil Rıfkı Urga’nın 1926 başlattığı çalışmalar 1932
yılında neticelendi ve hastane hizmete girdi. Daha sonra
Kamil Rıfkı Urga Sanatoryumu adıyla anılan hastane
zaman içinde tıp fakültesi olarak da hizmet verdi. İç savaş
sırasında büyük tahribata uğrayan ancak üzerindeki ay
yıldızın halen görülebildiği ‘Ata Yadigârı’ bu tarihi binanın
yeniden ayağa kaldırılması için TİKA tarafından başlatılan
restorasyon çalışması devam etmektedir.
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KAMİL RIFKI URGA SANATORIUM

At the request of the Afghan Government at the time,
asking for a medical specialist in 1925, Ataturk
appointed his personal doctor Kamil Rifki Urga and
sent him to Kabul. The construction of Kamil Rifki
Urga Sanatorium was started in 1926 and finished
and began to serve in 1932. The building, which had
later been used as a medical faculty, has unfortunately
been ruined and became unusuable because of the civil
war. The restoration works started by TİKA continue to
revive this mostly ruined historical building from our
heirloom on which the crescent and star can still be seen.

Manastır Askerİ İdadİsİ Restorasyonu
Atatürk’ün 1899 yılında mezun olduğu, Makedonya
sınırları içinde kalan Manastır Askeri İdadisi restore edildi.
Çalışma kapsamında 1994 yılında açılan
ancak zamanla kullanılamaz hale gelen
“Atatürk Anı Odası” da yenilendi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
talimatı doğrultusunda, geçtiğimiz yıl
Kasım ayında başlatılan restorasyon
çalışmaları yaklaşık 3 ay sürdü. Projeyle
binanın ön cephesi yenilendi, halılar ve
mobilyalar değiştirildi.
Böylece Manastır’daki en önemli
Osmanlı eserlerinden biri olan Manastır
Askeri İdadisi, ilk kez aslına uygun olarak
restore edilmiş oldu.

RESTORATION OF THE MILITARY HIGH SCHOOL, BITOLA

The Military High School where Ataturk studied, which
remains today in the territory of Macedonia, has been
restorated in accordance with its
original form. Ataturk graduated
from this high school in 1899. As
part of the restoration works, the
“Ataturk Memory Room” which was
opened in 1994, but later became
unusuable, has also been renewed.
Following the instruction of the Prime
Minister Recep Tayyip Erdoğan, the
restoration works began in November
last year and have been completed in
three months. With this project, the
front face of the building has been
renovated, carpets and furnitures inside
have been changed with new replicas.
Thus, the Manastir Military High
School, one of the most important
Ottoman artifacts in Bitola, has been
restorated first time exactly like the
original.
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“ALİ RIZA EFENDİ ANI EVİ
PROJESİ TAMAMLANDI
THE PROJECT OF MEMORY
HOUSE OF ALI RIZA AFANDI
COMPLETED”
Alİ Rıza Efendİ Anı Evİ
Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin doğup gençliğini
geçirdiği, dedesi Hacı Ahmet Efendi’ye ait olan Manastır’daki
Kocacık Köyü’nde bulunan iki evin anı evi haline getirilmesi
çalışmaları tamamlandı.
TİKA tarafından inşa edilen “Ali Rıza Efendi Anı Evi” bu yıl
sonuna kadar açılmış olacak.
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MEMORY HOUSE OF ALI RIZA AFANDI

The house belonged to Ataturk’s grandfather Haji
Mahmad Afandi situated in Kojajik village of Bitola
where Ataturk’s father Ali Riza Afandi was born and
spent his youth, has been turned into a “Memory House”.
“Ali Riza Afandi Memory House” built by TİKA will be
opened at the end of this year.

Projenİn özellİklerİ
Proje TİKA’nın desteğiyle Makedonya Cumhuriyeti Milli
Konzervasyon Merkezi ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nca hazırlandı.
Bölgede bulunan arkeolojik kalıntılar üzerine rekonstrüksiyonu
yapılan Atatürk’ün baba evi, iki binadan oluşuyor. Bunlardan
biri Ali Rıza Efendi’nin evi, diğeri de Atatürk’ün dedesinin evi.
Ali Rıza Efendi’nin yaşadığı dönemi yansıtması amacıyla
bu ev otantik bir şekilde düzenlendi.

Atatürk’ün dedesİnİn evİ
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün
dedesi Hacı Hafız Ahmet Efendi, Makedonya’nın Jupa
şehrinde yaşadı. Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi de
burada dünyaya geldi.
Atatürk’ün baba evinin rekonstrüksiyon çalışmaları TİKA
tarafından 2012 yılı Mart ayında başlatıldı. Bu proje sadece
Türkiye için değil Makedonya için de büyük önem taşıyor.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Ali Rıza Efendi Anı Evi”
ile ilgili olarak, “Kurtuluş Savaşı’mızın Başkumandan’ının
baba evi TİKA aracılığı ile yeniden inşa ediliyor. TİKA ile ata
yadigârlarına sahip çıkıyoruz” dedi.

FEATURES OF THE PROJECT

This TİKA-supported project has been accomplished
by the National Conservation Centre of the Republic
of Macedonia and the Turkish Ministry of Culture and
Tourism.
Ataturk’s father’s house which consists two separate
buildings, has been reconstructed over the archeological
remnants. One building was belonged to Ataturk’s
father Ali Riza Afandi while the other was belonged to
Ataturk’s grandfather.
Original furbishment of the house reflects the life style of
the period during which Ali Riza Afandi lived.

THE HOUSE OF ATATURK’S GRANDFATHER

Haji Hafiz Ahmad Afandi, grandfather of Mustafa
Kemal Ataturk, the founder of the Republic of Turkey,
had lived in Jupa, Macedonia. Ataturk’s father Ali Riza
Afandi was also born in this town.
Reconstruction works of Ataturk’s father’s house have
been started by TİKA in March, 2012. This project carry
great importance for Macedonia as well as Turkey.
Regarding the project of “Ali Riza Memory House”, the
Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan stated that “the
paternal home of our chief commander of our Independence
War is being reconstructed by TİKA. Through TİKA we
claim the heritage of our forefathers”.
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TİKA’NIN BALKANLAR’DAKİ

TARIMSAL KALKINMA PROJELERİ
AGRICULTURAL DEVELOPMENT PROJECTS IN THE BALKANS

KOSOVA / KOSOVO

MAMUŞA BELEDİYESİ DOMATES
FESTİVALİNE DESTEK

SUPPORT FOR THE MAMUŠA TOMATO FESTIVAL
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Kosova’nın
Mamuşa Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen
Domates Festivali’ne destek verdi.
Destek kapsamında domateslerin sergilenmesi için alan
hazırlanırken, sahne düzeni, ışıklandırma ve seslendirme
cihazları temin edildi.
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TİKA supported the fourth Tomato Festival organised by
the Mamuša Municipality.
With the support of TİKA the stage, the lighting and
sound systems have been set up for the area where the
tomatoes were exhibited.

“TİKA, Kosova, Karadağ, Makedonya, Bosna Hersek
ve Sırbistan’da tarımsal faaliyetlerine ara vermeden
devam ediyor”
“TİKA ceaselessly continue to carry out agricultural
activities in Kosovo, Montenegro, Bosnia-Herzegovina
and Serbia.”
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KARADAĞ / MONTENEGRO

KARADAĞ’DA ZEYTİN BİRLİKLERİNE
EĞİTİM PROJESİ

T

TRAINING PROJECT FOR OLIVE UNIONS
IN MONTENEGRO

ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ortaklaşa
gerçekleştirdikleri proje kapsamında Karadağ’daki
Zeytin Üretici Birlikleri’ne bir hafta süreyle eğitim verildi.

Projeyle Türkiye’nin zeytin ve zeytin işlemeciliği alanındaki
deneyimi, Ulçin ve Bar Zeytinciler Birliği üyeleri ile
paylaşıldı.
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A

s a part of a project implemented in partnership
of TİKA with the Turkish Ministry of Food,
Agriculture and Livestock, members of the
Olive Producers Unions in Montenegro
have been given a week long agricultural training.
With the project, Turkish side shared their experiences
in olive growing and processing field with the members
of Ulchin and Bar Olive Producers Unions.

KARADAĞ’DA ÇİFTÇİLERE SERA ÖRTÜSÜ DAĞITILDI
Karadağ Ulçin’de kış şartlarının ağır geçmesi ve fırtına
sebebiyle birçok seranın tahrip olması, geçimini seracılıkla
sağlayan aileler için büyük maddi kayba neden oluyordu.
TİKA’nın 83’ü Arnavut ve Boşnak, 88 aileye toplam 8 bin
200 metrekare sera örtüsü temin ederek tarım ve turizm
dışında istihdamın olmadığı Ulçin’e büyük destek sağladı.

GREENHOUSE COVERS DISTRIBUTED TO
MONTENEGRO FARMERS
Harsh winter conditions and storms that destroy
greenhouses in Ulchin, Montenegro, were causing great
financial damages for the local families who earn their
living from greehouse cultivation.
TİKA provided a total of 8 thousand 200 square metre
wide new greenhouse covers for 88 families, 83 of whom
are Albanians and Bosnians. This support meant a lot for
Ulchin where employment fully depends on agriculture
and tourism.
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MAKEDONYA / MACEDONIA

MAKEDONYA’DA PİRİNÇ ÜRETİCİLERİNE DESTEK
PROJECT FOR IMPROVING RICE QUALITY IN MACEDONIA

M

akedonya’da “Pirinç Kalitesinin ve Üretiminin
Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından
Türkiye’den Makedonya’ya getirilen 4 ton
tohum, Koçana Belediyesi’nde 20 pirinç üreticisi ve Koçana
Pirinç Araştırma Enstitüsü’ne hibe edildi.
Proje, TİKA ve Makedonya Tarım Ormancılık ve Su
İşleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Projeyle, Makedon
çiftçilerin kendi ekolojik şartlarına uyan kırıksız pirinç
randımanı ve verimi yüksek yeni çeşitlerin ekiminin
sağlanması amaçlanıyor. Bununla birlikte Makedonya’da
çeltik tarımının ve üretilen çeşitlerin son teknolojiye uygun
hale getirilmesi, çiftçi ve araştırıcıların eğitimi, tohumluk
üretim ve AR-GE faaliyetleri desteklenerek, Makedonya
çeltik tarımının son teknolojiyi takip eder hale getirilmesi
hedefleniyor.
Makedonya’da pirinç üretimi yapan Makedon ve Türk 20
çiftçiye 4 ton pirinç tohumu dağıtılarak demostrasyon
çalışmalarına başlandı. Verim ve kalitesi yüksek Türk pirinç
türlerinden Halilbey, Gönen, Kızıltan ve Gala’nın da dahil
olduğu 15 çeşit pirincin 6 dekar arazide ekimleri yapıldı.
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A

s a part of the “Project for Improving Quality
and Production of Rice” in Macedonia, 4 tonnes
of quality rice plant seeds brought by TİKA from
Turkey have been donated to 20 rice producers
and the Rice Research Institute in Kochani, Macedonia.
The project is being conducted by TİKA (the Turkish
Cooperation and Coordination Agency) and the
Macedonian Ministry of Agriculture, Forestry and Water
Affairs to enable the Macedonian farmers to cultivate
rice plants that are ecologically suitable for Macedonia.
With this project it is aimed to introduce Macedonia
new types of rice grasses to render a high rate
of uncracked, quality rice production; to modernise
plantation of the paddies and rice milling with the latest
techniques; to train both the farmers and researchers,
and to support seed production and R&D activities.
Demonstration farm works have been accelerated by
donating 20 Macedonian and Turkish farmers who
produce rice in Macedonia with 4 tonnes of rice seeds.
Including the high quality Turkish varieties of Halilbey,
Gönen, Kızıltan and Gala, 15 different types of rice
grasses have been planted on a 6 decare field.

VERİMİN ARTMASI BEKLENİYOR

PRODUCT INCREASE EXPECTED

Proje kapsamında bu yıl, dekarda
verimin 700-1.000 kilogram
olması ve 140-200 ton tohum
elde edilmesi planlanıyor. 2014
yılında ise proje kapsamında,
bölgeye adapte olan Türk
pirinç çeşitlerinden 30 ton daha
hedef çiftçilere dağıtılacak. Bu
çerçevede Makedonya’da pirinç
çeşidinin tescil edilmesine ve
bu alanda akademik kadroların
yetiştirilmesine katkı sağlanacak.

As a result of the project, it is
planned to yield this year about
700-1000 kilogram of production
and 140-200 tonnes of seed from
each decare. In 2014, 30 tonnes
of rice from the Turkish varieties
will be donated to Macedonian
farmers and a specially grown
Macedonian rice variety will
be registered. Academics who
study on this field will also be
supported.

BU YIL, DEKARDA
VERİMİN 700 - 1.000
KİLOGRAM OLMASI
VE 140 - 200 TON
TOHUM ELDE EDİLMESİ
PLANLANIYOR.
THIS YEAR, IT IS
PLANNED TO REAP
140-200 TONNES
OF SEEDS AND A
PRODUCTION OF 7001000 KG FROM EACH
DECARE.
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BOSNA HERSEK / BOSNIA AND HERZEGOVINA

Doğu Bosna Tarımsal Kalkınma Projesİ

AGRICULTURAL DEVELOPMENT PROJECT IN EASTERN BOSNIA
TİKA, BOSNA HERSEK’TE “DOĞU BOSNA TARIMSAL KALKINMA
PROJESİ” ADIYLA YENİ BİR PROJE BAŞLATTI
1992-95 savaşı sırasında yaklaşık 2 milyon insanın yerinden
olduğu Bosna Hersek’te, özellikle mültecilerin geri dönüş
sürecine destek olmayı hedefleyen “Doğu Bosna Tarımsal
Kalkınma Projesi”’nin ilk aşaması 29 Mart - 01 Nisan 2013
tarihleri arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı tarafından başlatıldı.
Proje iki aşamadan oluşuyor. Projenin ilk ayağında soykırım
mağduru Srebrenitsa merkezli olarak Bratunac, Zvornik,
Miliçi, Vlasenica, Rogatica, Vişegrad, Han Pijesak ve
Jepa’da yaşayan toplam 287 aileye 23 çeşit tarla ve bahçe
tohumu dağıtıldı.
Daha çok tarımsal mekanizasyona yönelik gerçekleştirilecek
projenin ikinci ayağı ise Nisan ayı içerisinde, Srebrenitsa
Belediyesi ve bölgenin tarım birlikleriyle işbirliği içerisinde
uygulandı. Proje kapsamında traktör, meyve ve sebze
kurutma makinaları Belediye aracılığıyla bölge tarım
birliklerine teslim edildi. Srebrenitsa Belediyesi yetkilileri
aynı zamanda ekim sürecine eğitim ve takip desteği de
vermeye başladı.

IN BOSNIA HERZEGOVINA, TİKA STARTED A NEW
PROJECT CALLED “EASTERN BOSNIA AGRICULTURAL
DEVELOPMENT PROJECT”

In Bosnia-Herzegovina, 2 million people have lost
their homes during the war broken out in 1992 and
continued until 1995. To help Bosnian refugees to
return their homeland, “Eastern Bosnia Agricultural
Development Project” is initiated, first phase of
which has been completed between March 29 and
April 1, 2013.
The projects is composed of two phases. During the first
phase of the project, 287 families of genocide victims who
live in Bratunac, Zvornik, Milici, Vlasenica, Rogatica,
Visegrad, Han Pijesak and Jepa have been donated with
23 different types of seeds of field crops and garden plants.
The second phase of the project, that involved mechanisation
of the local agriculture, has been applied in April in
collaboration with the Srebrenitsa Municipality and the
local agricultural team. Within the scope of the project,
the agricultural teams have been donated with tractors
and, fruit and vegetable drying machines. At the same
time, Srebranitsa Municipality officials also started to give
training and tracking support to the locals’ planting efforts.

bölge tarım bİrlİklerİne 3 adet traktör verİldİ
3 TRACTORS DONATED TO AGRICULTURAL ASSOCIATIONS IN THE REGION

projenİn son ayağında 7 adet 300 kg kapasİtelİ sebze meyve kurutma makİnası hİbe edİldİ
IN THE LAST PHASE OF THE PROJECT, 7 PIECES OF FRUIT DRYING MACHINES WITH
300 KG CAPACITY DONATED
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İlk aşamada 287 aİleye 23 çeşİt
tohum dağıtıldı

IN THE FIRST PHASE, 23 VARIETIES OF
SEEDS DISTRIBUTED TO 287 FAMILIES

ZELJEZNOPOLJE ARICILIK PROJESİ

ZELJEZNOPOLJE APICULTURE PROJECT

Bosna Hersek’teki Zenica Doboj Kantonu dahilinde kalan
Zeljeznopolye’de Arıcılar Birliği ile ortak yürütülen proje,
bu yıl ikinci kez gerçekleştiriliyor.

This project is conducted for the second time this year,
in partnership with the Beekeepers Team in Zeljeznopolje,
a town in the canton of Zenica Doboj, Bosnia-Herzegovina.

Geçtiğimiz yıl 80 arıcıya toplam 1200 kovan, oğul
arı kolonisi ve bir dizi ekipman desteği verilmişti. Bu
yıl da 400 adet kovan, 400 koloni oğul arı ve arıcılık
malzemelerinden oluşan destek için hazırlık çalışmaları
tamamlandı ve Mayıs ayında teslimatları yapıldı.

Last year, 80 beekepers have been donated with 1200
hives, prime swarms and a series of necessary equipment.
This year, works for preparing 400 hives, 400 prime
swarms and apiculture instruments have been completed
and they have been delivered in May.

SUNÇICA KADIN ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ’NE DESTEK PROJESİ

SUPPORT PROJECT FOR SUNCICA WOMEN
PRODUCERS ASSOCIATION

Bosna Hersek Una-Sana Kantonu dahilinde yer alan
Bosanski Petrovac şehrinde faaliyet gösteren tarım
birliğinin bütün üyeleri kadınlardan oluşmaktadır.
İşsizliğin % 43 olduğu Bosna Hersek’te özellikle 40 yaş
ve üstü kadınlar en dezavantajlı kesimi oluşturuyor.
TİKA tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında dernek
üyelerinin faydalanacağı mantar üretimine imkan veren
tohumlu ve gübreli özel topraktan temin edilerek dernek
yetkililerine teslim edildi. Söz konusu projeyle yörenin
kalkınması ve özellikle de aile ekonomisinin iyileştirilmesi
hedefleniyor.

All members of the agricultural association operating in
the town of Bosanski Petrovac situated in the Una-Sana
canton of Bosnia-Herzegovina, are women.
In Bosnia-Herzegovina, where the unemployment rate
is 43 per cent according to the official numbers,
women, especially those over 40 years of age, are
the most disadvantegous part of the community.
With this project of TİKA, officials of the association
have been given specially seeded and fertilised soil
that will facilitate the association’s members to grow
mushroom. Through this project, it is aimed to improve
the economy of the families in the region.
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SIRBİSTAN / SERBIA

SERA HİBELERİ DEVAM EDİYOR

GREENHOUSE DONATIONS CONTINUE
NOVİ PAZAR’A 20 ADET SERA HİBESİ
Sancak Bölgesi’nin Novi Pazar şehrindeki çiftçilere destek
olmak amacıyla 20 adet sera desteği sağlandı.

RAŞKA’YA 20 ADET SERA HİBESİ
Güney Sırbistan’da bulunan Raşka şehrindeki çiftçilere 20
adet sera temin edildi.

PRIBOY’A 20 ADET SERA HİBESİ
Sancak Bölgesi Priboy şehrindeki çiftçilere 20 adet seranın
tedariki sağlandı.

TUTİN’DE 2 ADET SERAYA SULAMA VE ISITMA SİSTEMİ
Sancak Bölgesi’ndeki çiftçilere destek olmak amacıyla
Tutin’in Sebeçevo köyünde faaliyet gösteren “Modern
Sancak Tarım Kooperatifler Birliği”ne ait 300 metrekarelik
2 adet seranın sulama, ısıtma ve su serpme sistemi kuruldu.
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20 GREENHOUSES DONATED TO NOVI PAZAR
In support to the farmers in the city of Novi Pazar in
Sanzacke region, TİKA donated 20 greehouses.

20 GREENHOUSES DONATED TO RASKA
The farmers in the city of Raska in Southern Serbia are
supported with 20 greenhouses donated by TİKA.

20 GREENHOUSES DONATED TO PRIBOJ
TİKA supported the farmers living in Priboj, a city in
Sanzacke region of Serbia, by providing them with 20
greenhouses.

IRRIGATION AND HEATING SYSTEM INSTALLED IN 2
GREENHOUSES IN TUTIN
In support to the farmers in the Sanzacke region, two
300 square metre greenhouses belong to “the Modern
Sanzcake Agricultural Association” situated in Sebeco
village of Tutin have been installed with irrigation,
heating and sprinkler systems by TİKA.

3000 YILLIK EFSANE:

AHALTEKE ATLARI

A 3000 YEAR OLD LEGEND: AKHAL TEKE HORSES
“Tarihi 3000 yıl öncesine dayanan bir
efsane… Neredeyse dünyadaki tüm cins
atların atası Ahalteke…”
“A legend goes 3000 years back in
history… Akhal teke, the ancestor of
nearly all of the horses on earth...”
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“At Türk’ün kanadıdır”
Kaşgarlı Mahmud

“Horse is the wing of a Turk”
Mahmud Kashgari

A

haltekeler, bir ömür sadece tek bir
biniciyle koşacak kadar duygusal,
sanki bir attan daha fazlasıymış
gibi dik ve heybetli bir duruşa
sahip, günde 200 km koşabilme potansiyeli
ve en ıssız çöllerde bile hayatta kalabilme
dayanıklılığıyla zerafet timsalidirler.

S

uch a sensitive and loyal horse who
will run all its life devoted to only one
rider with their capability of running
more than 200 km per day, their
endurance to the harsh desert conditions,
their unique personality and graceful shape,
this stunningly statesque and intelligent breed
means much more than just a horse.
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T

arihi 3000 yıl öncesine dayanan bir efsane...
Neredeyse dünyadaki tüm cins atların atası
Ahalteke.

Büyük İskender Asya Seferi’nde bu atların
süratine ve güzelliğine hayran kalır. 15 ve 16. yüzyılda ise
dünyaca ünlü Ahalteke atları, Rusya’da tanınmaya başlar
ve Rus zenginleri tarafından satın alınır.
Ahalteke atları, Almanya’ya gider, Trackhaner atı olur;
İngiltere’ye gider Thoroughbred olur; Arabistan’a gider Arap
Atı olur; Kuzey Afrika’ya gider Berberi Atı olur; İspanya’ya
gider Endülüs Atı olur. Türkmenistan’da her yıl adına
bayram kutlanan Ahalteke atları dünya kültür mirasının
da önemli bir parçasıdır şüphesiz. Ahalteke atlarının
Türkmenistan için ne denli önemli olduğu, dünyada sadece
Türkmenistan’da bir At Bakanlığı (Türkmenatları Devlet
Birliği) bulunmasından anlaşılabilir. Öyle ki, Türkmenistan
Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un ülkede
önem verdiği alanların başında gelen ve 2012 senesinde
yayınladığı milli programın ilk sırasında yer alan Ahalteke
atlarının diğer at ırklarından ayıklanarak, saf Ahalteke
atlarının koruma altına alınması hususu; ülke prestiji ve
kültürel mirasa sahip çıkma açısından büyük önem taşıyor.
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I

t is a legend that goes 3000 years back in history…
Akhal Tekes are one of the oldest horse
breeds in the world.

During his campaign over Asia, the Great
Alexander was struck with admiration when he saw
the beauty and speed of these horses. In the 15th
and 16th centuries, this now globally renowned
horse breed started to be famous in Russia and
they became favorite choice of wealthy Russians.
When Akhal Teke horses reached Germany they started
to be bred under the name of Trackhaner, while in
England with the name of Throughbred, in Saudi Arabia
as Arap horse, in northern Africa as Barbari horse
and in Spain as Andulusian. Under the name of these
horses, which are surely a prominent part of the world
heritage, every year a special holiday is celebrated in
Turkmenistan. We can understand how much Akhal
Teke horses mean for the Turkmens from them having
a ministry –Turkmen Atlary Döwlet Birleşıgı- which
is the only state agency in the world dedicated just for
horse breeding. Turkmenistan’s President Gurbanguli
Berdimuhammedov himself gives a special importance
to horse breeding as it is regarded as Turkmens’ major
cultural heritage and a prestige project. Moreover, the
first part of the national programme promulgated by
the President in 2012 is committed to protection and
purification of the Akhal Teke horses from other breeds.

“AT BAYRAMI” ULUSLARARASI KATILIMLA
KUTLANDI
Türkmen kültürünün ve sosyal hayatının
vazgeçilmez bir parçası olan Ahalteke
atları adına düzenlenen Türkmen At
Bayramı, 26-28 Nisan 2013 tarihleri
arasında Türkmenistan’da büyük bir
coşkuyla kutlandı.
Türkmenistan’ın en önemli bayramlarından
biri olarak kutlanan Türkmen At Bayramı’na,
Türkmenistan Devlet Başkanı’nın davetlisi
olarak, Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Mehmet Mehdi Eker ve Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Dr. Serdar
Çam katıldı. Bunun yanı sıra, 50’den fazla
ülkeden üst düzey davetli, uluslararası
kurum ve derneklerin temsilcileri, kimi
uzman at yetiştiricileri ve çeşitli bilim
insanları da etkinlikleri takip etti.
Türkmen At Bayramı kapsamında üç
gün boyunca düzenlenen etkinliklerin
programı şöyleydi: Türkmenistan Devlet
Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un
Uluslararası Ahalteke Atçılık Birliği’nin 3.
Toplantısı’nı açması ile başladı.
Ahalteke Atları Uluslararası Sergisi ile
devam eden etkinliklerde, “Türkmen At
Yetiştiriciliği ve Dünya Atçılık Sanatı” konulu
V. Uluslararası Bilim Konferansı’nın açılışı
gerçekleştirildi. Ardından Türkmenistan
Devlet Başkanı Berdimuhamedov’un bizzat
yarışarak açılışını gerçekleştirdiği at yarışları
büyük bir ilgiyle izlendi.

THE “HORSE DAY” CELEBRATED
WITH GUESTS FROM ALL AROUND
THE WORLD
For the sake of Akhal Teke horses, the
crucial part of Turkmens’ culture and
society, a special holiday is celebrated
under the name of “Turkmen Horse
Day” which has been celebrated
this year between 26 and 28 April.

Upon the invitation of the President
of
Turkmenistan
Gurbanguli
Berdimuhammedov, Turkish Minister
of Food, Agriculture and Livestock
Mehmet Mehdi Eker and TİKA President
Dr. Serdar Çam have attended the
Turkmen Horse Day, one of the most
significant holidays of Turkmenistan.
Senior officials from 50 countries,
representatives
of
international
institutions and associations, expert
horse breeders and scientists have
also observed the Horse Day activities.
The Turkmen Horse Day celebrations
involved
the
activities
below:
Turkmenistan’s President Gurbanguli
Berdimuhammedov inaugurated the
Third International Meeting of the
Akhal Teke Horse Breeding Association.
The Akhal Teke horses in the
international arena have been exhibited.
The fifth International Science
Conference of “Turkmen Horse Breeding
and the World Horse Breeding Art” was
held. The horse races, the most eagerly
followed event of the festival, have been
started by the President, who himself
raced with a horse.
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Ahalteke Atlarının Genetİklerİnİn Korunması Projesİ
Dünya genelinde Ahalteke atları olarak bilinen Türkmen atlarının
genetiğinin korunması ve saf Ahalteke ırkının ortaya çıkarılması
çalışmalarına,TİKA’nın desteklediği projeyle ilk adım atıldı.
TİKA’nın Türkmen Atları Devlet Birliği ile ortaklaşa gerçekleştirmeyi
planladığı Ahalteke Atlarının Genetiklerinin Korunması
Projesi’nin ilk aşaması olarak 30 Nisan-01 Mayıs 2012 tarihleri
arasında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan uzmanlar
başkent Aşkabat’ta bulunan Moleküler Genetik Laboratuvarı’nda
incelemelerde bulundu.
İncelemeler neticesinde hazırlanan rapor doğrultusunda,
Ahalteke atlarını diğer at ırklarından arındırmak için yapılacak
tahlil çalışmalarında gerekli kimyasal malzeme ( DNA test kitleri)
ihtiyacı temin edilerek Türkmen Atları Devlet Birliği’ne teslim
edildi.
TİKA ile Türkmen Atları Devlet Birliği işbirliğinde yürütülen
proje kapsamında imzalanan protokolle Ahalteke atlarının
kayıt ve tescil işlemleri, DNA testleri, at hastalıklarının teşhisi,
doping analizleri ile yerel ve uluslararası at yarışmalarına
katılımlarının sağlanması konularında gerekli eğitim programları
ve organizasyonların yapılması öngörülüyor.
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PROTECTION OF THE ORIGINAL GENETICS OF THE AKHAL TEKE BREED

With a project supported by TİKA, the first step is taken
to preserve the unique genetic features of the Turkmen
horses known across the globe as Akhal Teke horses and
to obtain the purest Akhal Teke breed.
As the initial step of the TİKA’s “Project for Protecting the
Original Genetics of the Akhal Teke Breed”, which is planned
to be conducted with the partnership of the State Association
for Turkmen Horses, experts from Turkish Ministry of Food,
Agriculture and Livestock have examined the Molecular
Genetic Laboratory in Ashgabat on April 30 and May 1, 2012.
In accordance with the reports prepared by the experts,
the chemical materials needed for the analyses to define
the pure Akhal Teke breed and to purify them from genetic
features of other breeds, (such as DNA test kits) have
been given to the State Association for Turkme Horses.
The project will involve fulfilling training programs and
organisations focused on the practices of registrating the
Akhal Teke horses, carrying out the DNA tests and doping
analyses, diagnosing horse diseases and participating in
national and international horse competitions.

TÜRKİYE’DE EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

Türkmen jokeylerin Türkiye’de atçılık alanında mevcut
uygulamaları yerinde görmeleri ve Türkiye tecrübesi
ile tanışmaları amacıyla TİKA koordinasyonunda Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Jokey Kulübü
işbirliğinde, İstanbul Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi’nde
bir eğitim programı düzenlendi. Program, 24 Şubat-2
Mart 2013 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.
Bu kapsamda Türkiye’ye getirilen 5 Türkmen jokeye,
teorik ve pratik eğitimler, kenter ve tempo çalışması,
sprint çalışması, start makine çalışması, talimata uygun
galop çalışması, mekanik at eğitimleri, binicilik teknikleri,
hipodromda binicilik eğitimleri gibi konularda eğitim
verildi. Ayrıca sosyal programlar kapsamında İstanbul
şehir turu, Boğaz turu, müze gezileri de düzenlendi.
Jokeyler, İstanbul Veliefendi Hipodromu’ndaki yarışları
izleme fırsatı bulurken, atçılık alanında
Türkiye’de gelinen ileri uygulamaları
değerlendirerek Türkmenistan’da
atçılığın geliştirilmesi için TİKA
koordinasyonunda gerçekleştirilen
bu tür programların devamlılığının,
kendileri için oldukça önemli olduğunu
ifade ettiler.

TRAINING PROGRAM HELD IN TURKEY

Under the coordination of TİKA, the Turkish Ministry of
Food, Agriculture and Livestock and the Jockey Club of
Turkey have conducted a training program in İstanbul
Ekrem Kurt Apprentice Training Centre to provide the
Turkmen jockeys to see the Turkish horse training on-thespot. The program was organised between February 24
and March 2, 2013. During the program, five Turkmen
jockeys have received theoretical and practical trainings
related to the equestrian sports such as cantering, tempo
running, sprinting, starting and galloping practices,
mechanical horse training, acquiring equestrian techniques
and race-course riding. The Turkmen jockeys have also
been taken to an Istanbul city tour, Bosphorous tour
and some museums as part of certain social programs.
The jockeys enjoyed watching the
horse races held in Istanbul Veliefendi
Racecourse and evaluated the advanced
equestrian practices applied in Turkey.
They all expressed that continuation
of these TİKA-coordinated programs
is very important for them.
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ATA YURDU’NDA
TARİHİ İŞBİRLİĞİ

HISTORICAL COOPERATION IN FATHERLAND*

*HISTORICAL COOPERATION BETWEEN TURKEY AND TURKMENISTAN
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TİKA SULTAN ALPARSLAN’IN
MEZARINI
BULACAK
TİKA IS SET TO DISCOVER SULTAN ALPARSLAN’S PLACE OF BURIAL
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı, Anadolu’nun
kapılarını Türkler’e açan Büyük
Selçuklu
Devleti
Hükümdarı
Sultan Alparslan’ın mezar yerinin
bulunması için Türkmenistan’la
ortak çalışma başlatırken iki
sahabe türbesinin yenilenmesi
projesini de hayata geçirdi.
The Turkish Cooperation and
Coordination Agency started a
joint mission with Turkmenistan
to find Alparslan’s –the second
sultan of the Seljuk Empire- place
of burial as well as commenced a
renovation project for the tombs
where two companions of the
Prophet rest.
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TÜRKİYE - TÜRKMENİSTAN ARASINDA
Ortak Protokol

THE PARTNERSHIP PROTOCOL

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam ve Türkmenistan
Bakanlar Kurulu Başkanı Yardımcısı Sapardurdy
Toylıyev tarafından imzalanan protokolle daha
önce Sultan Alparslan’ın mezarının bulunması
projesine ilaveten, tarihi Merv vilayetinde
bulunan iki sahabeye ait türbelerin restore
edilmesi ve çevre düzenlemelerinin yapılması
kararlaştırıldı.

The partnership protocol between the two
countries is signed by TİKA President
Dr. Serdar Çam and Turkmenistan’s Deputy
Prime Minister Sapardurdy Toylyyev. With
this protocol, in addition to the project of
finding Sultan Alparslan’s place of burial,
the tombs of two sahabas (companions) of
the Prophet situated in the historical town of
Merv, are decided to be restorated and landscaped.

Sahabe Türbelerİ

TOMBS OF COMPANIONS

665-670 yılları arasında Türkmenistan’da
yaşayan sahabe Hakem el-Gifari ile 681 yılında
Türkmenistan’da vefat eden sahabe Bureyde
el-Aslami’nin UNESCO tarafından Dünya
Kültür Mirası ilan edilen Kadimi Merv’in tarihî
anıtlarının sınırlarında bulunan türbelerinin
restorasyonu TİKA tarafından gerçekleştirilecek.

The Sahaba Hakem al-Ghifari lived in
Turkmenistan between 665 and 670 AC
and the Sahaba Buraida al-Aslami died in
681 AC in the same vicinity. Tombs of these
two sahabas, which are situated within the
historcal site of Kadimi Merv, inscribed on the
World Cultural Heritage List by the UNESCO,
will be restorated by TİKA.
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TİKA’NIN
Sağlık Projelerİ
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TİKA’S HEALTH
PROJECTS
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TİKA’DAN ORGANİZASYONLARA ÖNEMLİ DESTEK

STRONG SUPPORT FROM TİKA FOR HEALTH ORGANISATIONS
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
2013’ün ilk 6 aylık döneminde 17 konferans, kongre ve
sempozyuma destek verdi. Geçtiğimiz yıl bu rakam 18
olarak gerçekleşmişti. 2013 yılının ilk yarısında TİKA’nın
görev coğrafyasından gelen yaklaşık 392 bilim adamının
bu etkinliklere katılımı için destek sağlandı.

2012’DE 18 ORGANİZASYONA DESTEK
TİKA sağlık sektöründe gerçekleştirdiği bölgesel
çalışmalar kapsamında 2012 yılı içerisinde çeşitli tıp
dallarında 18 konferans, kongre ve sempozyuma destek
verdi. Faaliyetlere Orta Asya ülkeleri ağırlıklı olmak
üzere Balkanlar, Afrika ve Ortadoğu’dan da birçok sağlık
personeli ve akademisyenin katılımı sağlandı. Ayrıca Türk
STK’ları tarafından kurulan sağlık hizmet modellerinin
paylaşım ortamının temellerinin atılması, tedaviye erişim
imkânı olmayan ve pek çok hasta için tek başına
çalışan sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesini
sağladı. TİKA tarafından hâlihazırda yürütülen bölgesel
sağlık projeleri kapsamında 2012 yılı içerisinde yaklaşık
255 bilim adamı, Türkiye’nin bilgi ve tecrübelerinden
faydalanma ve alanlarındaki yenilikleri inceleme imkânı
buldular. 2012 yılında sağlık alanında bölgesel proje
bazında 18, ülkesel bazda ise 450 faaliyete destek verildi.

15 ÜLKEDEN 400 DOKTOR MAKEDONYA’DA BİRARAYA GELDİ
TİKA’nın desteğiyle Makedonya’da 15 ülkeden 400
doktor biraraya geldi. İlki 2005 yılında İstanbul’da
ve daha sonra Uludağ, Girne ve Antakya’da
gerçekleştirilen Üroonkoloji Kış Kongreleri’nin
beşincisi Sağlık Bakanlığı, TİKA, Makedonya Sağlık
Bakanlığı, Avrasya Üroonkoloji Derneği, İstanbul
Üniversitesi, Makedonya Bilim ve Sanat Akademisi
(MANU) işbirliğinde 30 Ocak-03 Şubat 2013 tarihleri
arasında Makedonya Cumhuriyeti’nin başkenti
Üsküp’te gerçekleştirildi. 15 ülkeden gelen yaklaşık
400 civarında üroloğun katılımıyla gerçekleştirilen
kongre ile Üroonkoloji alanında güncel gelişmelerin
tartışılması ve paylaşımların gerçekleştirilmesi, Türk
ve Balkan ülkelerinden bilim adamları arasında
bilimsel ve sosyal çerçevede yeni işbirliği alanları
inşa edilmesi amaçlandı.
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TİKA contributed
for 17 conferences
and symposiums
in the first half of
2013. Last year this
number was 18. TİKA
financially supported 392
scientists and academics
from its mission area to
participate in these activities.

18 ORGANISATIONS ARE
SUPPORTED IN 2012
As part of regional health activities
of TİKA, in year 2012, a total of 18
conferences, assemblies and symposiums
on various medical fields have been
held. A high number of health workers
and academics mostly from Central Asia
countries while also from the Balkans, Africa
and Middle East countries have participated in
these intellectual activities. Also, Turkish NGOs
that work all on their own devices to deliver health
care for many patients deprived of any access to
medical treatment, came together to lay foundations for
sharing their health service models. Within the scope
of Regional Health Projects run by TİKA, in 2012,
255 medical scientists have been offered opportunity
of benefitting from Turkey’s medical knowledge and
experience and investigating the innovations in the
field. In 2012, 18 regional and 450 countrywide health
projects have been supported.

400 DOCTORS FROM 15 COUNTRIES
ASSEMBLED IN MACEDONIA

With contributions of TİKA, 400 doctors from 15
countries came together in Macedonia. The fifth
of Uro-oncology Winter Conferences, the earlier
ones of which were held in Istanbul, Uludağ,
Girne and Antakya, has been organised between
January 30 and February 3, 2013, in Macedonian
capital Skopje with the cooperation of the Turkish
Ministry of Health, TİKA, Macedonian Ministry
of Health, Euroasia Uro-oncology Association,
Istanbul University and Macedonia Science
and Art Academy (MANU). In the assembly,
the 400 urologists from 15 countries discussed
latest developments in uro-oncology, shared
information and negotiated over new scientific
and social cooperation opportunities that can be
found between scientists from Turkey and Balkan
countries.

TİKA & STK SAĞLIK PROJELERİ
TİKA STK’lar ile sağlık alanında yaptığı işbirlikleriyle
2012 yılında 21 ülkede 52 proje gerçekleştirdi. TİKA’nın
katkılarıyla gerçekleştirilen söz konusu projeler, tıbbi
ekipman yardımı, sağlık personeli eğitimi, sağlık
taramaları, sağlık alanında düzenlenen konferanslar ve
ameliyatları içeriyor. TİKA tarafından yapılan projelerle;
Somali, Kamerun, Nijer, Mali, Nijer, Filistin, Afganistan,
Gine, Kenya, Sudan, Yemen, Filistin, Tanzanya, Libya,
Azerbaycan, Sudan, Uganda, Etiyopya, Kenya ve
Lübnan’da sağlık alanında birçok eksiklik giderilmiş oldu.

SON İKİ YILDA 1420 DOKTARA EĞİTİM VERİLDİ
TİKA desteğiyle, son iki yılda 26 ülkede 1420 doktora
eğitim verildi. Eğitimler 2013’te de devam ediyor.
Sağlık personelinin eğitimine yönelik projelerde yer alan
ülkeler: Bosna Hersek, Karadağ, Botsvana, Etiyopya,
Fildişi Sahilleri, Güney Sudan, Kenya, Moritanya, Somali,
Sudan, Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan,
Kırgızistan, Filistin, Irak, İran, Yemen, Moğolistan, KKTC,
Sudan, Tanzanya, Kırgızistan ve Özbekistan olarak
sıralanabilir. TİKA, doktor eğitim projeleriyle faaliyet
gösterdiği ülkelerin sağlık personelinin kapasitesinin
artırılması ve Türkiye’nin tecrübelerinin paylaşılmasını
hedefliyor.

EĞİTİMLER BU YIL DA DEVAM EDİYOR
2013 yılında ise şu ana kadar yaklaşık 189 doktora
eğitim verilirken, yıl sonuna kadar, 181 doktora daha
eğitim programı düzenlenmesi planlanıyor. Türkiye,
bilgi ve tecrübelerinin paylaşılması, ikili ve çok taraflı
sağlık işbirliğinin geliştirilmesi ve uygulama örnekleri
ile, gelişmekte olan ülkelere model teşkil etmeye devam
ediyor. Bu bilinçle, TİKA hastane ve poliklinik yapım ve
onarımları, tıbbi donanım ve ekipman destekleri, cerrahi
operasyonlar, sağlık taramaları ve uzman doktor eğitimleri
ile önemli sağlık projelerine destek vermeye devam ediyor.

TİKA & NGOs HEALTH PROJECTS

Turkish Cooperation and Coordination Agency (TİKA)
established cooperations with NGOs in the field of
health services and in 2012, carried out 52 projects in
21 countries. Those TİKA-supported projects involved
donations of medical equipments, training of health
personnel, healthcare screening, organisations of health
assemblies and medical operations. Thanks to the TİKA
projects, many deficiencies in the field of health have been
remedied in Somalia, Camerun, Niger, Mali, Palestine,
Afghanistan, Gine, Kenya, Sudan, Yemen, Tanzania,
Libya, Azarbaijan, Uganda, Ethiopia and Lebanon.

1420 DOCTORS RECEIVED SPECIALISED
TRAINING

With TİKA’s supports in the last two years, 1420 doctors
from 26 countries have received special training. These
trainings also continue in 2013. TİKA-supported training
projects for health personnel have been performed in
countries Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Botswana,
Ethiopia, Ivory Coasts, South Sudan, Kenya, Moritania,
Somalia, Sudan, Tanzania, Afghanistan, Azerbaijan,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Palestine,
Iraq, Iran, Yemen, Mongolia and Turkish Republic of
Nothern Cyprus. While with TİKA’s doctors’ training
projects, it is aimed to share Turkey’s medical experience
and increase professional capacity of the health personnel
working in the countries within TİKA’s mission area.

TRAININGS CONTINUE ALSO THIS YEAR

In 2013 until now, under TİKA’s organisation, 189 doctors
have received special training. Until the end of this year, it
is planned to offer similar trainings to 181 more doctors.
Turkey maintains to be a model country for the fellow
developing countries in fields of sharing knowledge and
experience and generating bilateral or multilateral health
service cooperations. In this sense, within prominent
health projects, TİKA continues to support constructions
and renovations of hospitals and health clinics, surgical
operations and healthcare screening, meanwhile provides
medical instruments and apparatus where needed and
sponsors specialised trainings for doctors.
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NYALA HASTANESİ
NYALA HOSPITAL

TİKA’NIN SAĞLIK
ALANINDAKİ DESTEKLERİ
TİKA’S SUPPORTS IN HEALTH SERVICES
NYALA’DA 150 YATAK KAPASİTELİ
HASTANE
Sudan sağlık sektörünün kalkınmasına
destek sağlamak ve Darfur bölgesinde
yaşanmakta olan sağlık hizmetlerinin
yetersizliğine çözüm bulmak amacıyla,
Güney Darfur eyaletinin başkenti
Nyala’ya TİKA tarafından 150 yatak
kapasiteli bir hastane inşa edildi. İhtiyaç
duyulan tıbbi ekipman ve cihazlar ile
hastanenin donanımı TİKA tarafından
gerçekleştirildi. Yapımı tamamlanan
hastanenin işletmeye alınması için
Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapıldı. Bu
kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından
hastanenin kapasitesi 200 yatağa
çıkartıldı.
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150 BED HOSPITAL IN NYALA

With the aim of supporting the
development of the health sector
in Sudan and to find solutions for
the deficiencies in health services
from which people of Darfur suffer,
by TİKA a 150-bed hospital has
been constructed in Nyala, capital
of Southern Sudan. The hospital has
also been equipped by TİKA with
necessary medical instruments and
apparatus. TİKA negotiated with the
Ministry of Health to commence the
hospital to operate. The Ministry of
Health increased the capacity of the
hospital to 200 beds and continues
working on the arrangements for the
hospital to start to service.

TİKA’DAN KAZAKİSTAN’A SAĞLIK DESTEĞİ
Kazakistan’ın Akmola Vilayeti’ne bağlı Ereymentau Rayonu
ilçesinde kalp hastalıklarının erken teşhis edilmesi amacıyla,
ilçe merkezi ve köylerindeki sağlık kurumlarında kullanılmak
üzere 15 adet elektrokardiyografi cihazı TİKA tarafından
temin edilerek sağlık kurumlarına törenle teslim edildi.

TİKA’DAN SIRBİSTAN’IN SANCAK BÖLGESİNE 7 AMBULANS
TİKA tarafından temin edilen 7 ambulans, Sırbistan’da
Boşnak nüfusun yoğun bulunduğu Sancak bölgesindeki
6 belediyeye teslim edildi. Novi Pazar’daki Kültür
Merkezi bahçesinde düzenlenen törene, TİKA Başkanı
Dr. Serdar Çam, Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav
Nikoliç’in eşi ve Dragitsa Nikoliç Vakfı Başkanı Dragitsa
Nikoliç, Sırbistan Başbakan Yardımcısı, İç ve Dış Ticaret
ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Lyayiç, Türkiye’nin
Belgrad Büyükelçisi Mehmet Kemal Bozay, TİKA Balkanlar
ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Ali Maskan, TİKA İnsan
Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Gökçen
Kalkan ve TİKA yetkilileri katıldı.

MOLDOVA’DA REHABİLİTASYON MERKEZİ TADİLATI

Moldova Cumhuriyeti’nde sağlık altyapısının geliştirilmesi
kapsamında projelerine devam eden TİKA, Moldova’nın
Balti şehrindeki Baltsi Çocuk Geçici Yerleştirme ve
Rehabilitasyon Merkezi’nin tadilatını gerçekleştirdi.
Moldova’nın en kuzeyinde yer alan ve ikinci büyük şehri
olma özelliğini taşıyan 150 bin nüfuslu Balti şehrindeki
Baltsi Çocuk Geçici Yerleştirme ve Rehabilitasyon
Merkezi’nin izolatör bölümü ve tüm merdiven korkulukları
yenilendi. Kısmi tadilatı gerçekleştirilen Baltsi Çocuk
Geçici Yerleştirme ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışı
Türkiye’nin Kişinev Büyükelçisi Mehmet Selim Kartal tarafından
gerçekleştirilerek merkez yöneticilerine teslim edildi.

HEALTH SUPPORT FROM TİKA TO KAZAKHSTAN

TİKA donated 15 electrocardiography devices to
Kazakhstan. The devices supplied and handed over to
the health institutions in Ereymentau District of Akmola
Province, Kazakhstan, to be used for early diagnosis of
cardiac diseases in the local area.

7 AMBULANCES FROM TİKA FOR SANJAK
REGION OF SERBIA

TİKA supplied Sanjak region in Serbia with 7 ambulances
which have been given to 6 municipalities in the region.
TİKA President Dr.Serdar Çam, Wife of President of
Serbia Tomislav Nikolich Dragitsa Nikolich who is also
the President of Dragitsa Nikolich Foundation, Deputy
Prime Minister and Minister of Domestic and Foreign
Trade and Telecommunication Rasim Lyayich, Turkish
Embassador to Belgrade Mehmet Kemal Bozay, Head
of TİKA’s Balkans and Eastern Europe Department Ali
Maskan, Head of TİKA’s Human Resources and Support
Unit Dr. Gökçen Kalkan and TİKA officials have
attended to the handover ceremony held in the garden of
the Cultural Centre in Pazar.

RENOVATION OF REHABILITATION CENTRE IN
MOLDOVA

Continuing its projects for improving the health
substructure of Republic of Moldova, TİKA renovated the
Baltsi Centre of Temporary Hosting and Rehabilitation
of Children situated in Moldovan city of Balti.
TİKA renovated the isolator unit and all banisters of the
Baltsi Centre of Temporary Hosting and Rehabilitation
of Children serving in Balti, the second biggest city of
Moldova with its population of 150 thousand dwellers.
After the partial reconditioning of the building completed,
Turkish Ambassador to Kishinev Mehmet Selim Kartal
opened the centre for service.
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TİKA’DAN LÜBNAN AİN WAZEİN HASTANESİ’NE YARDIM
TİKA, genetik bilgilere dayalı hastalıklara sağlıklı bir
tanı konulması amacıyla, Lübnan’ın Chouf bölgesindeki
Ain Wazein Hastanesi’ne Polymerase Chain Reaction
cihazı yardımı yaptı. Polymerase Chain Reaction cihazı,
ilgili ünite ve aksesuarlarıyla birlikte Ain Wazein
Hastanesi’ne kuruldu. Laboratuvar bölümü yetkililerine
uzmanlar tarafından verilen uygulamalı eğitimlerin
ardından, cihaz törenle hastane yetkililerine teslim
edildi.

LAOS’A TIBBİ MALZEME DESTEĞİ
TİKA teknik koordinasyonundan sorumlu olduğu En Az
Gelişmiş Ülkeler’e (EAGÜ) yönelik yürüttüğü faaliyetler
kapsamında, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti
başkenti Vientian’da bulunan Mittaphab Hastanesi’ne
tıbbi malzeme desteği sağladı. Temel sağlık bakımı ve
sağlık sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yürütülen
projeler kapsamında, Vientian’daki Mittaphab Hastanesi
kardiyoloji bölümüne görüntüleme ve tanı cihazlarından
oluşan ekipman desteği sağlandı.

YEMENLİ HASTALAR TÜRKİYE’DE TEDAVİ EDİLDİ
TİKA ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde 22 Yemenli hasta
tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirildi.
Yemenli hastaların tedavileri Ankara’da dört farklı
hastanede gerçekleştirildi. Yemen’deki çatışmalar ve halk
ayaklanmalarında yaralanan Yemenliler, TİKA ve Sağlık
Bakanlığı’nın işbirliğiyle, 29 Mart Cuma günü Türkiye’ye
getirildi. Yemenli 21 yaralı ve 10 refakatçiden oluşan toplam
31 kişi Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan ambulanslarla
alındı.
Türkiye’ye getirilen Yemenlilerin tedavileri, Ankara Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ve Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma
Hastaneleri’nde gerçekleştirildi.

88 TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD

AID FROM TİKA TO AIN WAZEIN HOSPITAL IN
LEBANON

TİKA donated Polymerised Chain Reaction device to
the Ain Wazein Hospital in Chouf region in Lebanon to
enable accurate diagnoses for genetical disorders to be
obtained in the hospital. The Polymerised Chain Reaction
device is installed in the Ain Wazein hospital attached
with all of its units and accesories. The health personnel
of the laboratory have been offered an instruction on how
to use the device by the experts and the device has been
given to the hospital officials with a ceremony.

MEDICAL EQUIPMENT SUPPORT TO LAOS

Within the scope of its activities towards the Least
Developed Countries, TİKA provided medical instruments
and items to the Mittaphab Hospital in Vientian, the
capital city of People’s Democratic Republic of Laos.
As part of the projects related to basic health care and
improvement of health care systems, TİKA donated
equipment composed of imaging and diagnosis devices
to the cardiology department of the Mittaphab Hospital.

YEMENI PATIENTS RECEIVED TREATMENT IN
TURKEY

With the cooperation between TİKA and the
Turkish Ministry of Health, 21 Yemeni patients
have been brought to Turkey to receive treatment.
The Yemeni patients received medical care in four separate
hospitals in Ankara. Yemenis, injured during the civil
conflict broke out in Yemen, have been brought to Turkey
on March 29 in cooperation with TİKA and Turkish
Ministry of Health. 32 Yemeni people, 21 of whom are the
patients and 10 are their hospital attendants, were taken
from the Ankara Esenboğa Airport with ambulances.
The Yemeni patients have been treated in Ankara
Pediatric & Pediatric Hematology Oncology Training
and Research Hospital, Ankara Training and Research
Hospital, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research
Hospital and Ankara Advanced Specialised Training and
Research Hospital.

KIRIM’A TIBBİ MALZEME DESTEĞİ
Kırım Özerk Cumhuriyeti Sağlık
Bakanı Aleksandr Kanevskiy ve
Milliyetlerarası İlişkiler ve Sürgün
Edilen Vatandaşlar Komitesi
Başkanı Refat Kenjaliyev’in iştirakiyle
Simferopol’da, TİKA tarafından
tadilatı gerçekleştirilen Sürgünden
Dönen Halklar Tıp Merkezi’nin
açılış töreni gerçekleştirildi.

MEDICAL EQUIPMENT
SUPPORT TO CRIMEA

“Medical Centre for Exile Returnees”
situated in city of Simferol of
the Autonomous Republic of
Crimea has been renovated by
TİKA and it started to serve with
an opening ceremony.

Sürgünden Dönen Halklar Tıp
Merkezi, RESKOMNATS’ın girişimiyle 1992 yılında
Simferopol şehrinde kuruldu. Tıp Merkezi’nin aslî
görevi, sürgün edilen insanlara poliklinik hizmeti
vermek, yerleşim yerlerini ziyaret ederek sağlık
koşulları iyi durumda olmayan insanları muayene
etmek, gerektiğinde ilaç tedavisi uygulamak ve yine
gerekli görüldüğü takdirde hastaları ilgili sağlık
kurumlarına sevk etmektir.

The “Medical Centre for Exile
Returnees” was estalished in
Simferol in 1992 with the initiative
of RESKOMNATS. The medical centre’s main objective is to
offer healthcare services from one centre for the people who
had been exiled. In this respect, those people are visited where
they live, those with health problems are examined and, if
necessary, are administered medication andthose with serious
conditions are sent to specialised hospitals. Meanwhile, the
unkempt building of the centre has been renovated with
the contribution of TİKA. TİKA also provided the centre
with instruments such as ultrasound scanner, ultrasound
devices, surgical equipments, rheometres and computers.

TİKA’nın desteğiyle, 2012 yılı sonunda merkez
binasında uzun zamandır yapılmayan tadilat işleri
tamamlandı. Ayrıca, proje kapsamında, ultrason
dedektör ve ultrason cihazları, cerrahi cihaz,
rheograph gibi donanım ve bilgisayarlar temin edildi.

“The Medical Centre for Exile Returnees”, which has
been renovated by TİKA, is opened with ceremony held in
Simferol to which Mr. Alexandr Kanevsky, the Minister of
Health of the Autonomous Republic of Crimea, and Mr.
Refat Kenjaliyev, the Head of the Exiled Citizens’ Comittee,
have attended.

ÖZBEKİSTAN’DA “GÜLEN ÇOCUK, MUTLU AİLE” PROJESİ

“SMILING CHILDREN, HAPPY FAMILIES”
PROJECT IN UZBEKISTAN

TİKA, “Gülen Çocuk, Mutlu Aile” sloganıyla gerçekleştirilen
proje kapsamında, Özbekistan’da 0-24 yaş arası çocuk
ve gençlere yönelik bir dizi plastik cerrahi operasyon
gerçekleştiriyor. 2009’dan beri her
yıl düzenli olarak yapılan proje
kapsamında bu yıl, dudak ve
damak yarıkları, yanık izleri ve
doğumsal şekil bozuklukları
olan çocuk ve gençlere
ameliyatlar yapılıyor.
10-18 Kasım tarihleri arasında
gerçekleştirilecek operasyonlara
TİKA’nın yanı sıra, Türkiye
İnterplast Derneği, Özbekistan
Sağlık Bakanlığı ve Fund Forum
Kadınlar Konseyi destek veriyor.

SIRBİSTAN’DA ENGELLİ DOSTU PROJE

TİKA, engelli dostu projeler yapmaya devam ediyor.
Sırbistan’ın Voyvodina Özerk Bölgesi’nde bulunan ve
Macarlar’ın yoğun olarak yaşadığı Senta Belediyesi’ne ait
Turzo Layoş İlköğretim Okulu’ndan şehirdeki ilköğretim
çağındaki engelli çocukların faydalanabilmesi amacıyla TİKA
tarafından 6 sınıflık ek bina inşa edildi. TİKA’nın Sırbistan’daki
faaliyetlerini ülke geneline yaymak amacıyla gerçekleştirilen
bu projeye halkın ve medyanın ilgisi büyük oldu.

With TİKA’s project initiated with the slogan “Smiling
Children, Happy Families” in Uzbekistan, children
and youth between ages 0
and 24 received a series of
plastic surgery. As part of this
project, which is, since 2009,
regularly conducted every year,
children and youth with cleft
lips and palates, burn scars
and birth defects are surgically
treated.
These surgical operations,
which will be performed
between 10 and 18 November
this year, are sponsored by
TİKA, Association of Interplast Turkey, Uzbekistan’s
Ministry of Health and Fund Forum Women’s Council.

DISABLED-FRIENDLY PROJECT IN SERBIA

TİKA continues its disabled-friendly projects. TİKA built
a 6-classroom addition for the benefit of disabled students
of the Turzo Layosh Primary School, which is situated
within Senta Municipality in Vojvodina Autonomous
Region where many Hungarians live. This project, which
has been carried out to expand TİKA’s activities in Serbia
throughout the country, attracted great attention from the
public and media.
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AFGANİSTAN’DA EĞİTİM VE SAĞLIK ALANINDAKİ
FAALİYETLER DEVAM EDİYOR
Türkiye, Afganistan’ın yeniden imarı için donör ülke
olarak sosyal altyapı ve hizmetler, ekonomik alt yapı
ve üretim sektörünün geliştirilmesine yönelik projeler
üreterek söz konusu alanlarda Afganistan’a destek
vermeye devam ediyor.
TİKA aracılığıyla, 2005 yılından bugüne kadar,
Afganistan’da farklı sektörlerde 700’ün üzerinde proje
gerçekleştiren Türkiye, eğitim sektöründe 86 okul
inşa ederek yaklaşık 100 bin öğrenciye okuma imkânı
sağladı.
Ayrıca TİKA tarafından Afganistan’da “Sağlık Altyapılarının
Geliştirilmesi” projeleri kapsamında iki hastane ve 21 klinik
inşa edilerek, ülkeye 16 ambulans temin edildi.
2007 yılından bu yana Afganistan’ın Kuzey bölgesinde
çalışmalarına devam eden TİKA, söz konusu bölgede
44 okul, 10 klinik ve bir tane hastane inşaatını
içeren 300’ün üzerinde proje ve faaliyet gerçekleştirdi.
Bunların yanında, Afganistan’ın kuzey bölgesinde
faaliyet gösteren Faryab Vilayeti Meymene Afgan-Türk
Dostluk İl Hastanesi, Cevizcan Vilayeti Şibirgan AfganTürk Dostluk Çocuk Hastanesi, Tahar Vilayeti Talokan
ve Hoca Bahaeddin İlçeleri ana çocuk sağlığı klinikleri
ve Meymene Afgan-Türk Dostluk Ebe Okulu sağlık
kuruluşlarının bütün masrafları işletim giderleri de dahil
olmak üzere TİKA tarafından karşılanıyor.
Bu çerçevede söz konusu sağlık kuruluşlarında 2005
yılından bugüne kadar, 5 milyona yakın Afgan
vatandaşa tedavi hizmeti sunuldu. Faaliyet gösterdiği
ülkelerde birçok alanda gerçekleştirdiği projelerle bölge
halkının ihtiyaçlarına destek olan TİKA, Afganistan’da
faaliyetlerine devam edecek.
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EDUCATION AND HEALTH ACTIVITIES IN AFGHANISTAN CONTINUE
More than 700 projects, carried out in different fields
by the Turkish Cooperation and Coordination Agency
in Afghanistan since 2005, greatly contribute to the
reconstruction of Afghanistan.
As a donor country for the reconstruction of Afghanistan,
Turkey continues her supports by generating projects regarding
building social and economic infrastructures and services,
and manufacturing sector. In this context, Turkey completed
more than 700 projects in various fields and in education
field, constructed 86 schools and provided education for
about 100 thousand students in the country.
And as part of Health Infrastructure Development
projects, two hospitals and 21 health clinics have been
constructed and 16 ambulances have been donated.
Continuing its works in the Northern part of
Afghanistan since 2007, TİKA has completed more
than 300 projects including constructions of 44
schools, 10 health clinics and one hospital. Moreover,
all expenditures of Faryab City Maymana Afghan-Turk
Friendliness Hospital, maternity and child clinics in
Talokan and Hodja Bahauddin, districts of Javizjan
city and Maymana Afghan-Turk Friendship School of
Midwives are covered by TİKA.
In this context, since 2005, about 5 million Afghan
citizens have been offered health care services in the
mentioned health institutions. Meeting various needs
of people in many countries, TİKA will continue its
activities also in Afghanistan.

KARADAĞ’DA KANSERLE MÜCADELEYE TİKA’DAN DESTEK

SUPPORT FROM TİKA FOR FIGHTING CANCER IN MONTENEGRO

Alüminyum ve bakır madenleri bakımından zengin bir
ülke olan Karadağ’da, bu madenlerde çalışanlar için çeşitli
sağlık riskleri de beraberinde gelmektedir.

Although Montenegro is rich in aluminium and copper
mines, people working in those mines face with various
health risks.

TİKA tarafından başta meme kanserinin önüne geçilmesini
desteklemek amacıyla Boşko Dedejic Sağlık Merkezi’ne
Mamografi cihazı alındı.

TİKA donated a mamography device to Bosko Dedejic Health
Centre with the aim of preventing breast cancer cases.

Hastalığın erken teşhis ve tedavisine olanak sağlayacak bu
cihaz ile özellikle 40’lı yaşlardaki kadınların, en az yılda iki
kez sağlık taramasından geçirilmesi mümkün olacak. Risk
grubunda olduğu hastane kayıtlarından anlaşılan 3.255
kişi, bölgede mamografi cihazının olmaması sebebiyle
Başkent Podgoritsa’ya veya Biyelo Polye’ye gitmek zorunda
kalıyordu. Bu durum tedavinin uzaması hatta sonuçsuz
kalmasına sebep oluyordu.

With this device, it will be possible for women,
especially those over the age of 40, will be able to
be scanned at least twice a year, a practice that will
facilititate early diagnosis and treatment of the disease.
Due to the absence of the device, 3,225 women living
in the area had to go either to the capital Podgoritsa
or to Biyelo Polye which used to cause delays or even
futility in treatment.

Cihaz Moykovac Belediyesi’nin yanı sıra, Kolaşin şehrinde
aynı hastalıkla mücadele eden insanlar için de bir alternatif
oldu. Cihaz 29 Ocak 2013 tarihinde düzenlenen bir törenle
Karadağlı yetkililere teslim edildi. 8.660 nüfusa sahip
Moykovac beldesinde kanser riski sebebiyle tedavi gören
3.255 kadın bulunuyor.

The mammography device has been an alternative
option for people also from Kolasin Kolasin who
struggle against the disease. The device was delivered
to the Montenegrin officials on January 29, 2013 with
a ceremony. From its population of 8,660 living in
Moykovac region, 3,225 women are being treated from
cancer.
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KARADAĞ GORNJA MORAÇA SAĞLIK MERKEZİ’NİN TADİLATI
YAPILIYOR
Karadağ’da Kolaşin Belediyesi’ne 40 km mesafede 500
ailenin ikamet ettiği Gornja Moraça iklim koşulları ve
iş alanlarının kısıtlı olmasından dolayı sürekli göç veren
küçük bir belde. Sağlık konusunda da önemli ihtiyaçları
olan beldede faaliyet gösteren sağlık merkezinde, haftanın
üç günü hizmet veren 11 doktor ve 5 yardımcı sağlık
personeli bulunuyor.

MONTENEGRO GORNJA MORACA HEALTH CENTRE
RENOVATED
Situated at a distance of 40 km to Kolasin District Montenegro,
Gorja Moraca is a small place where, due to harsh weather
conditions and very limited employment opportunities, only
500 families live and the population is constantly decreasing.
In the only health centre operating in the area, 11 doctors and
5 assistants are offering healthcare services three days a week.

25 yıldır hiçbir tamir ve bakım görmemiş olan sağlık
merkezinin bakım ve onarımı TİKA tarafından yapılıyor.
Ayrıca dağlık coğrafyası nedeniyle özellikle kışın hasta
nakletme noktasında büyük sorunların yaşandığı Gornja
Moraça’ya kar kızağı temin edildi.

This health centre, which serves for 500 families in Gornja
Moraca, in northern part of Montenegro and had not
undergone any repair for 25 years, has been renovated and
repaired by TİKA. TİKA also provided bobleighs for the town
where patients are transferred to bigger hospitals in winter
with great difficulty, because of the mountainous terrain.

Teslim töreninden 3 gün sonra Kolaşin yakınlarında
bulunan bir manastırda hastalanan din adamları, bu kızak
sayesinde hastaneye ulaştırılarak kurtarıldı.

Three days after the bobleighs delivered to the health centre, a
few clergymen who fell ill in a monastery near Kolasin, have
been transported to the hospital on these bobleighs.

Karadağ Ostros Beldesİ Sağlık Ocağı Tadİlatı
Sağlık sektörünün alt yapı ve ekipman ihtiyacının
oldukça fazla olduğu Karadağ Bar şehrine bağlı Ostros’ta,
inşa edildiği 1970’li yıllardan bu yana tadilat görmeyen
tesislerde sağlık hizmeti sunuluyor.
Bar Belediyesi’nden yaklaşık olarak 40 kilometre uzaklıkta
bulunan daha çok yaşlıların yaşadığı ve yaklaşık 2.000
kişinin ikamet ettiği bir yer olan Ostros Beldesi iklim
koşulları ve istihdam imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle
sürekli göç veriyor.
TİKA tarafından Ostros sağlık ocağı binasının tadilatı
gerçekleştrildi. Bunun yanında ihtiyaç duyulan tıbbi
cihazlar temin edilerek sağlık ocağı düzenlenen törenle
yeniden hizmete açıldı.
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RENOVATION OF THE HEALTH CENTRE IN OSTROS
DISTRICT OF MONTENEGRO
In Ostros, a district of Macedonian city of Bar, where the
health sector in serious need of infrastructure and health
equipments, the health services are tried to be given in buildings
that had been built in 1970s and never received any overhaul.
Ostros district is situated at a distance of 40 km
from the Bar Municipality and hosts about 2000
dwellers most of whom are elderlies. The harsh
weather conditions and limited employment
opportunities force people to migrate from this town.
TİKA renovated the building of the Ostros health centre and
also supplied necessary medical equipments and handed
over to the officials of the health centre with a ceremony.

SULTAN MURAT HÜDAVENDİGAR’IN

SADIK HİZMETKARININ
TÜRKİYE SEVGİSİ
GRAND SULTAN MURAD’s LOYAL SERVANT’s
LOVE OF TURKEY

Medeniyetimizin en kadim geleneklerinden biri olan
türbedarlığın bir mezarı korumaktan öte bir işlevi
vardır. Zira o mezar ve orada yatan zat bir semboldür.
Varlığı dünyaya adalet ve merhamet getirmek olan bir
medeniyetin sembolüdür.
İnançlar sembollerle yaşar… Ancak dinlerini oyun ve
eğlence edinen milletler sembollerini fetiş yaparlar.
Oysa, bizim sembollerimiz bir fetiş değildir. Çok daha
fazlasıdır.
Altı ağzına kadar dolu ve her ziyaret edenin sükunetle
okuduğu bir menkıbedir türbeler.

Dirayeti ve ferasetiyle

Adalet ve merhamet için var olmuş bir medeniyetin,
ruhen yaşadığının ispatı türbedar bir teyzeyi dinliyoruz.
Unutmamaya direnişin ve sabırla olgunlaşmış bir
hafızanın ne büyük bir güç ve umut olduğunun canlı
kanıtını görüyoruz. Hakikati eğip bükmeden bütün
görkemiyle anlatıyor türbedar teyze. Ama öncelikle
Bosna’dan tarihin tüm onurlu tanıklarına selam
gönderiyor.
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Tomb keeping, one of the oldest traditions of our
civilisation, means much more than just looking
after and protecting a grave. Because, both that
grave and the person rests in it has a symbolic
importance. They are the symbol of a civilisation that
existed to bring justice and compassion to the world.
Beliefs live along with symbols… However, people
transform their beliefs into a game and entertainment,
they also transform their symbols into fetiches.
Our religious symbols, however, are nothing to
do with fetichism. They have deeper meanings.
Tombs are places spiritually full to the brim from
where visitors receive tranquility.

Sagacity and Discernment

While listening to a tomb keeper lady, who proves that
a civilisation had existed for justice and compassion
still alive spiritually, we confess that a memory that
matured by resisting against forgetting is such a great
power and hope for a person. With distortion-free
and direct words, she was saluting all the honoured
witnesses of history from Bosnia, by telling all what
had happened.

“Tarihin
tüm onurlu
tanıklarına
Kosova’dan
selam var.”
“From Kosovo
there is a
salute to all
the honoured
witnesses of
history.”

Bize türbedar ailenizin hikâyesini anlatabilir Can you tell us the story of this tomb keeper
misiniz?
family?
Türbedar Teyze: Ailemiz burada 500 seneden beri
yaşıyor. Bizim dedelerimiz deve sırtında Özbekistan
Buhara’dan buralara gelmişler. Sultan I. Murad’ın türbesi
yapıldığından beri burada türbe koruyuculuğu görevi
üstlenmeye başlamışlar. Ancak buralarda hep zulüm
görmüşler. Bilhassa yukarıda bulunan iki bayraktar
türbenin olduğu yerde.

Tomb keeper lady: Our family lives here for more
than 500 years. Our earlier ancestors came here from
Uzbekistan on camel backs. Our grand grandparents
has taken over the duty of protecting this tomb since
the tomb of Sultan Murad I had been built here. But
they have always been treated cruelly, especially at the
place where the two flagbearers’ tombs are situated.

1940’lı yıllarda dedelerimizin elinde olan topraklara
devlet (eski Yugoslavya) el koydu. Şu anda Yugoslavya
devlet olarak var olmadığından topraklar bize geri verildi.

In 1940s, lands of our grandfathers have been
confiscated by the state (old Yugoslavia). Today,
there is no Yugoslavia any more and our lands are
given back to us. Now people can cultivate their
lands as they wish. Nearly everday, we host visitors
from Turkey. May Allah give strength and power
to Turkey and make her progress all the time.

Halk artık bu toprakları istediği şekilde işliyor, ekim
yapıyor. Hemem hemen her gün Türkiye’den gelen
ziyaretçilerimiz oluyor. İnşallah Allah Türkiyemize güç,
kuvvet versin ve Türkiye hep gelişsin.
İstanbul bugün bir dünya kültür merkezi haline geldi.
Biz de Türkiye dünyanın kültür merkezi olsun isteriz.
İnşallah yarın buraya Türkiye’den çok önemli bir kişi
gelecek. Biz onu sabırsızlıkla bekliyoruz. Hepimiz onu
çok seviyor ve sayıyoruz. Onun gelmesini çok uzun
zaman bekledik. Ama o an geldi ve o buraya geliyor.
Bundan ötürü çok mutluyum, çok sevinçliyim. Çünkü
ben tüm Türkiye’yi çok seviyorum. Benim çocuklarım
Türk. Onların damarlarında Türk kanı akmaktadır.
Daha doğrusu biz hepimiz Türk’üz. Çünkü Osmanlı
İmparatorluğu buralarda, bu topraklarda 500 seneden
fazla hüküm sürmüş.
Burada yatan bu yüce şahıs, Balkanlar’a ve Avrupa’ya
kültür, din ve iman getiren şahıstır. Türkler buralarda
takdire şayan birçok güzellik bırakmışlar… Yollar, camiler
yapmışlar, su şebekesi kurmuşlar. Balkanlarda tüm bu
güzellikleri bırakan bu yüce Türk halkının samimi olarak
tekrar buralara gelmesini tüm kalbimle istiyorum.

“TÜM TÜRKİYE
DÜNYANIN KÜLTÜR
MERKEZİ OLSUN”
“MAY TURKEY
BECOME A WORLD
CULTURE CENTRE”
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Today Istanbul is a world renowned cultural centre.
We wish that “whole of Turkey would become world’s
cultural centre”. İnshallah (by the will of Allah)
tomorrow, a very important person will come here
from Turkey. We really love him and respect him.
We waited for a long time for him to come here.
And that moment has come and he is coming here.
I am extremely happy for this. Because I love whole of
Turkey. My children are Turkish. They have Turkish
blood flowing in their veins. Actually we consider
ourselves as Turks. Because the Ottoman Empire
ruled over these lands for more than 500 years.
The revered man resting here is the person who brought
the Balkans and Europe the culture, faith and religion.
Turks have left around here many praiseworthy
beauties… They constructed roads, built mosques and
laid water supply network. Deep from my heart, I want
Turkish people, who left all those beauties here, to
come here again.

Türkçeyi ne zaman öğrendiniz?

When did you learn Turkish?

TT: Benin kayınvalidem Türkçe’den başka bir dil bilmiyor
ve konuşamıyordu. Kendisi Priştine’de doğdu ve büyüdü
ama tek kelime Arnavutça veya Boşnakça bilmiyordu. Hep
pencerenin yanına oturup bana şunları derdi: “Ah güzel
kızım... Benim zamanım da geldi... Belki göremem ama
bir gün gelecek Türkiye tekrar buraya gelecek.” Her zaman
bunları söyler dururdu. Türkiye’yi çok ama çok seviyordu ve
Türkiye özlemi ile ahirete göçüp gitti.

TKL: My mother-in-law was not able to speak any
language other than Turkish. She was born and grown up
in Prishtina, but she didn’t know any word from neither
Albanian nor Bosnian language. She used to sit by the
window and tell me: “Ah my sweetheart… It’s now my turn
to pass away… Perhaps I will never be able to see, but one
day surely the Turks will come here again.” She always
used to say this. She used to profoundly love Turkey and
she passed away carrying the longing for Turkey.

Türkiye’yi hiç bulundunuz mu?

Did you ever visit Turkey?

TT: Oğlumu ameliyat için getirmiştik, Gülhane Askeri
Hastanesi’ne. Bize çok iyi baktılar. Allah hepsinden razı
olsun.

TKL: We took my son to Gülhane Military Hospital for a
medical operation. They looked after him really well. May
Allah be pleased from all of them.

Peki, son olarak, yakın zamanda Türkiye Cumhuriyeti Last question, the Prime Minister of Turkey, Recep
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan buraya geliyor. Bu Tayyip Erdoğan is coming here soon. How do you
feel about this?
konuda ne hissediyorsunuz?
TT: Ben o anı sabırsızlıkla bekliyorum. Sanki kalbim
dışarıya fırlayacak gibi. Onun gelmesini çok istiyorduk.
Burada 2005 yılında bir restorasyon yapıldı. O günden
beri hep onun buraya gelmesini bekliyorduk. Demek ki
kısmet bu günlereymiş. Olsun, biz çok mutlu ve sevinçliyiz.
Tüm kalbimden onun buraya hayırlı bir şekilde gelmesini,
buraları ziyaret etmesini ve hayırlı bir şekilde memleketine
geri dönmesini istiyorum. O bize kim olduğumuzu hatırlattı.
Kardeş olursak bize kimsenin zarar veremeyeceğini hatırlattı.
O’nun yaptıklarının yanında bir hiç, ama geldiğinde ona çay
vereceğim. Ellerimle hazırlayacağım. Yiyeceklerden, ikram
edeceğim. İnşallah bizleri tekrar ziyaret eder.

TKL: I am looking forward to that moment. My heart
misses a beat when I think of his coming. We were waiting
for his coming a very long time. Here, a restoration work
was done in 2005. Since then we were waiting for him to
come. Kismet was for today. Doesn’t matter, we are still
very happy, very glad. With all my heart, I wish him to
come here in the best health, visit all around here and
return his country safely. He reminded us who we are. He
reminded that if we become brothers and sisters no-one
can harm us. It will be nothing next to what he does for
us, but I will make tea for him with my own hands. I will
offer him meals. Inshallah he will visit us again.

Türkiye’ye buradan çok selam olsun.
Çok selam ediyorum bütün kardeşlerime.

Greetings from here to Turkey.
I deeply greet all my sisters and brothers there.
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Resmi Kalkınma Yardımları artışında

İKİ YIL ÜST ÜSTE
DÜNYA BİRİNCİSİ

Türkiye, OECD ülkeleri arasında 2011 yılında bir
önceki yıla göre %38 artış göstererek 1 milyar
967 milyon ABD doları Resmi Kalkınma
Yardımı(RKY) yaparak artış hızında Dünya
birincisi oldu.

%98 ARTIŞLA
DÜNYA REKORU

2012 Yılında %98’lik artışla 2 milyar 532 milyon ABD doları
RKY yaparak hem iki yıl üst üste dünya birincisi oldu hem de artış
hızında dünya rekoru kırdı.

•BM TARAFINDAN *GHA’ YA HAZIRLATILAN 2012 RAPORUNA GÖRE TÜRKİYE, 2012 YILINDA
1 MİLYAR ABD DOLARI TUTARINDA ACİL İNSANİ YARDIM YAPTI.
• GELİŞMİŞ ÜLKELER YARDIMLARINI AZALTIRKEN TÜRKİYE ARTIRDI.
•TÜRKİYE 2003 YILINDA 85 MİLYON ABD DOLARI RESMİ KALKINMA YARDIMI YAPARKEN 2012 YILINDA BU
RAKAM 2 MİLYAR 532 MİLYON ABD DOLARINA ULAŞTI.
•BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TARAFINDAN AÇIKLANAN RAPORA GÖRE TÜRKİYE ACİL İNSANİ YARDIM(AİY)
MİKTARINDA DÜNYA 4.SÜ OLDU. TÜM DÜNYADA AİY MİKTARLARI ORTALAMA % 8 AZALIRKEN TÜRKİYE
YARDIMLARINI ARTIRDI.
•10 YILDA DIŞ YARDIM MİKTARLARI 30 KAT ARTTI.
•DÜNYA’DA EN ÇOK ACİL İNSANİ YARDIM YAPAN 4. ÜLKE: TÜRKİYE
ABD, AB VE İNGİLTERE’NİN ARDINDAN 4. OLAN TÜRKİYE, GSMH’NİN %0.13 ORANINDA AİYDE BULUNDU.
*GHA: KÜRESEL İNSANİ YARDIM KURULUŞU
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In Increasing the Official Development Assistance

TWO YEARS IN A ROW
TURKEY IS THE WORLD LEADER

With the 1 billion 967 million USD of Official Development Assistance
she provided in 2011, which is 38% more than the previous year,
Turkey has been the world leader among the OECD countries.

A WORLD RECORD
WITH 98% OF INCREASE
In 2012, with 2 billion 532
million dollars ODA, Turkey increased her donations by 98% and
two years in a row became the world leader and broke
a world record in increasing her donations.

• ACCORDING TO THE 2012 ANNUAL REPORT PREPARED BY THE *GHA TO UN, TURKEY PROVIDED 1 BILLION
DOLLARS WORTH OF HUMANITARIAN AID.
• WHILE THE DEVELOPED COUNTRIES DECREASED THE AMOUNT OF THEIR HUMANITARIAN AID, TURKEY HAS
INCREASED.
• WHILE TURKISH CONTRIBUTIONS FOR OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE WAS 85 MILLION DOLLARS IN 2003,
IN 2012, THIS AMOUNT HAS REACHED 2 BILLION 532 MILLION DOLLARS.
• ACCORDING TO THE UN REPORT, TURKEY HAS PROVIDED THE FOURTH HIGHEST AMOUNT OF HUMANITARIAN
ASSISTANCE. WHILE THE AMOUNT OF ASSISTANCE DECREASED IN ALL AROUND THE WORLD BY 8%, TURKEY
INCREASED HER CONTRIBUTIONS.
• IN THE LAST DECADE, TURKEY INCREASED HER FOREIGN ASSISTANCE 30-FOLD.
• THE COUNTRY THAT PROVIDED THE FOURTH HIGHEST HUMANITARIAN ASSISTANCE: TURKEY
FOLLOWING THE USA, EU AND THE UK, TURKEY LISTED AS FOURTH COUNTRY BY PROVIDING 0.13% OF HER GNP AS
HUMANITARIAN AID.
*GHA: GLOBAL HUMANITARIAN ASSISTANCE

TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD 99

hedefİm Türkİye’de
ünİversİte okumak”
MY TARGET IS TO STUDY IN TURKEY
Waxrsame Abdi Abdille Diyanet İşleri Başkanlığı’nca
yaptırılan İmam Hatip Lisesi’nin müdürü. Kırklı yaşlarda...
Destek istemek için randevu talep ettiği yetkililerle
görüşürken giydiği kıyafeti giymiş çekimler sırasında. Eski
fakat temiz bir ceket, içinde krem uzun kollu gömlek,
altında iyi ütülenmiş kahverengi pantolon. Kıyafetleri
yüzü gibi toprağa yakın renklerde Bay Abdile’nin. Röportaj
sırasında sorularımıza uzun yanıtlar verdi Abdi Abdile.
‘’Yetimhanenin sıradan fakat sorumluluk sahibi insanlar
tarafından kurulduğunu, olağanüstü başarı hikayelerinin
olmadığını’’ anlattı. ‘’Çok uzun zamandır bu ülkede farklı
nedenlerle insanlar hayatlarından oluyor, arkalarında
kimsesiz çocuklarını bırakıyor. Bizler sıradan Müslümanlarız,
yapmamız gerekeni yapıyor ve o çocuklara barınabilecekleri
çatılar inşa edip eğitimlerini sürdürmelerini sağlıyoruz. Hepsi
bu. “Vicdan sahibi her Somalilinin yapması gerekeni yapıyoruz”.
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Waxrsame Abdi Abdile is the master of the school. He is
in his fourties... He was wearing the clothes he wore when
he requested appointment from the officials to ask for
their support: an old, but very clean jacket, a long sleeved
cream cloured shirt and a pair of well ironed brown
trousers. His clothes were carrying the colours of earth,
just like his face. Mr. Abdile replied all our questions with
very long answers. He told us that “the orphanage has
been built by ordinary, but responsible people who didn’t
have any extraordinary success stories”. He also told that
“For a long time, humans in this country are losing their
lives for different reasons. We are ordinary Muslims. We
do what we ought to do and, for those children, we build
buildings where they can take shelter and provide them
education. That’s all. We only do what every conscientious
Somalian should do.”
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Vicdan sahibi olmak yetmiyor elbette. Ye’se
kapılmadan silkinip kalkmak, çaba sarfetmek,
çalışmak, planlamak, sonra da toprak
rengi anlatımlarla kurgulamak gerekiyor
hayatı Somali’de. Bu ülkede neredeyse
yirmi yıl evvel doğan her dört insandan biri
yaşamıyor. Kayıpların doğal yollarla olmasa
da doğal karşılandığı yıllarda da hep iki kişilik
çaba sarfetmiş Abdi Abdile.
Yokluklarını
hissettirmemek için gidenlerin adına da
çalışmış. İşte bir yetimhane: 150 anne yok,
150 baba yok. O yetimlerden sadece biri
Muhammed Nur 13 yaşında. Kiminle çalışalım
dediğimizde karşımıza yetimhane yetkililerinin
tereddütsüz diktikleri çocuk.
Muhammed Nur emin, çalışkan ve sorumluluk
sahibi örnek öğrenci. Gözlerindeki ışığı
söndürememiş yetim hali. Enerjisini kuşkusuz
öğretmenlerinin gelecek tasavvurundan alıyor.
Somali’nin geleceği bu gençlerin omuzlarında
yükselecek. Onlar şekil verecek Somali’nin
yarınlarına. Seçeneksiz bir hayata soluk alıp
vermekte Muhammed. Öyle ki, sayılabilen
nüfusunun yüzde 70’i otuz yaşın altında. Genç
nüfus işsiz ve eğitimsiz. Muhammed’in ilk
öğrendiği Türkçe kelime ‘’makarna’’. Sekizerli
gruplar halinde hasır üstüne bağdaş kurup
yemek yedikleri avlunun bir kenarına iliştirilmiş
derme çatma mutfakta tezgahın üzerinde iğreti
duran torbanın üzerinde görmüş bu kelimeyi.
Meraklı çocuk, almış makarna poşetini eline
üzerinde yazan ‘’Türk Malı’’ kelimesinin
kendi dilindeki karşılığını sormuş hocasına.
Sonrasında Türkiye merakını gidermek için
yaptıklarını kısaca anlattı.
Önce okumuş ardından tanışmış. Okula
gelen Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı, Kızılay, Diyanet Vakfı ve diğer
kuruluşların temsilcileriyle sohbetler etmiş.
Neredeyse Somali’deki her Türk tanıyor
Muhammed’i.
‘’Mogadişu’da
tanıdığım
yabancılar sadece Türkler, başka beyazlar da
görüyorum sokaklarda ama sadece Türkler
bizim okulumuza ziyarete geliyor’’ dedi.
Bu kadar tanışıklık haliyle Türkiye’ye olan
ilgisini artırmış: ‘’Somali’den birçok ağabeyim
Türkiye’ye okumak için gönderildi. “Benim
de hedefim onlar gibi Türkiye’de üniversite
okumak.”

To be conscientious only is not enough of
course. In Somalia one needs never to fall
into despair, to shake off and stand up, strive,
work hard and plan well, then fictionalise
them in accordance with local conditions. In
this country, quarter of those who had been
born twenty years ago are not alive today.
Also in the years when lives were lost not
with natural, but regarded as natural, causes,
Abdi Abdile had to work with an effort of
two persons. Here there is an orphanage in
which 150 orphans without mother and 150
without father. Muhammad Nur is only one
of them, he is 13 years old. He was the child,
the officials of the orphanage, without any
hesitation, brought in front of us when we
asked who we can work with.
Muhammad Nur… an examplary student
with his self-assured, hard-working and
responsible personality. His orphanage could
not kill the light in his eyes. He surely imbibes
his energy from his teachers’ vision of future.
These are the youth carrying the future of
Somalia on their shoulders. They will shape
the tomorrows of Somalia. Muhammad is
breathing for a life with no alternative. In
this country, 70 per cent of the population is
under 30. This young population, however,
are unemployed and uneducated. The
first Turkish word Muhammad learnt was
“Makarna (pasta)”. He saw this word on a
packet that was staying loosely on the rough
surface of the slapdash kitchen that has been
sort of put up at one corner of the courtyard,
where they sit cross-legged on a strawmat
and eat their modest meals. The curious
child took the pasta packet in his hand and
read the writing says “Türk Malı (Made In
Turkey)” and asked his teacher what that
means. He told us what he did then to satisfy
his curiosity about Turkey.
First he studied and read, then met with Turks.
He held conversations with representatives
came from TİKA, Red Crescent, Diyanet
Foundation and other institutions. Nearly all
Turks in Somalia know Muhammad. “The only
foreigners I know in Mogadishu are Turks. I
see some other white men on the streets, but
only the Turks come to our orphanage,” he
says. This much of knowing each other has
naturally turned into invitations. “Many of
my elderly brothers have been sent to Turkey
to receive education,” he says with excitement.
“My target is this; to study in Turkey.”

TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD 103

Ezan sesi kesti muhabbetimizi, güzel ve tok bir sesti. Muhammed
belli ki abdestliydi, doğruca biraz evvel ders yaptıkları sınıfa koştu.
Sınıf kısa sürede mescide dönüştürüldü. Kapı önünde yığılan terlikler
rengarenkti, hepsi aynı yaş grubuna ait. Namaz çıkışında dikkat
ettim, giydiği plastik pembe terliği on saniyede buldu. Sormadan
edemedim ‘‘sana ait olan terliği bu yığın içinde hemen nasıl buldun?’’
Daha önce yaptığı gibi durdu, düşündü ‘’bilmem’’ dedi.
Yatakhane çekimler için hazırlanmaya başladığında dalmışım,
rehberimiz Ali ‘’tamam başlıyoruz’’ deyince irkildim. Kalınlığı 5
santimetreyi geçmeyen, 90 x 180 ebatlarında döşekler yan yana
tüm zemini kaplayacak şekilde dizildiğinde ‘’tamam’’ dedi Ali.
Sınıfın bir köşesinde yığılı duran yirmiye yakın döşeğin bulundukları
yerden alınıp yere serilmesiydi hazırlığın tümü. Sonrasında çocuklar
döşeklerin üzerine uzandılar. Yastık, çarşaf, nevresim yok.
Röportaj da yaptık Muhammed’le. Annesini ve babasını nasıl
kaybettiğini, dayısının onu bu okula ne zaman emanet ettiğini,
okuldaki dersleri, başarısı, Somali’ye dair düşüncelerini anlattı.
Yaşanmamış bir çocukluğuna rağmen hırslı değildi. Sadece
dünyayı anlamıştı. Sohbetin bir yerinde Real Madrid’i tuttuğunu
söyledi. ‘’Hiç izledin mi Real Madrid’i ?’’ dedim. ‘’Hayır’’ dedi.
İzlemediği bir takımı tutuyor, hiç yüzünü görmediği yıldızını
gönülden seviyordu. İlginçtir, bir İngiliz takımına ait formayla
beden dersine çıkmıştı.
Çekimlerin sonlarına doğru ‘’bu çiçekleri al Türkiye’ye götür,
evinin bahçesine dik’’ dedi. Somalili yetim bir çocuğun varlığını
önemseyip buralara kadar gelen bir beyaza verebileceği en anlamlı
hediye idi bu.
Apartmanlar arasına sıkışmış dar dünyamı düşündüm. ‘’Evinin
bahçesi ...’’ Ne kadar yabancı bir kelime bana. Bahçeli bir evde
oturduğumu ne düşündürttü acaba?. ‘’Adı ne bu çiçeğin?’’ diye
sordum, biraz düşündükten sonra, ‘’bilmiyorum, Somali Çiçeği
olsun mu?’’ dedi. ‘’Olsun, ama birkaç gün daha buradayız; şöyle
yapalım: Kocaman bir dünya haritam var. Gittiğim her ülkeden
o ülkeye özgü bir çiçek alıyorum yanıma, defterimin arasına
koyup kurumasını bekliyorum. Sonra da harita üzerinde o ülkenin
üzerine yapıştırıyorum. Somali’de senin çiçeğin olur’’diye teklif
ettim. ‘’Yok sen kurutma’’ dedi kıyamadı çiçeğe.
Kıyamadım Muhammed’e aldım çiçeği. Bu konuşmanın üzerinden
üç gün geçtikten sonra İstanbul’a ulaşmıştım ve çiçek kurumuştu.

The sound of the muazzin (the caller of prayer)
interrupted our warm conversation, he had deep
and very rich voice. Obviously Muhammad had his
wudu (the wash-up required to pray), he ran at once
to the room they were having lesson a while ago.
The classroom has been turned into a masjid in a very short
time. The big pile of slippers left in front of the door are from
all colors and sizes. I counted; he found his pink slippers in
only ten seconds. I couldn’t help myself asking, “How did
you find your slippers in this heap?” He paused and thought
for a while, as he did before, and replied “I don’t know”.
While the dorm was being prepared for our filming, I
just lost in thought. When Ali, our guide, said “we can
start”, I startled. When they placed 90x180 cm single
mattresses not more than five centimetre thick straight
on the floor side by side, “We are ready” they said. All
the preparation was taking the mattresses stacked on
top of each other at one corner of the classroom down
and put them on the floor. Then the children lied on
the beds. No pillows, no sheets, no covers, nothing.
We also did an interview with Muhammad. He explained
how he lost his mother and father, when his uncle brought
him to this place, his lessons, how successful he is at school
and his ideas for Somalia. Although he missed out his
childhood, he wasn’t grabby and desirous. He understood
what the world is about. At one part of the conversation, he
told that Real Madrid is his favorite football team. “Did you
ever watch them?” I asked. He simply said “No”. He was
favoring a team he had never watched and he was loving
the team’s star whose face he had never seen. Interestingly,
he once came to the gym class wearing the uniform of the
English team. Towards the end of the filmings, he came
by and said: “Take these flowers to Turkey and plant
them in the garden of your house.” This could be the most
meaningful present an orphan could give to a white man
who came all the way here just because he cares this child.
I then thought my constricted life squashed amongst the
apartmant buildings. “…the garden of your house”. How
distant I am from this phenomenon. I wandered what made
him think that I am living in a house with garden? “What
is the name of this flower?” I asked. He again thought
for a while and “I don’t know,” he said, “Shall we call it
Somalian flower?” “Yes, why not?” I replied. “But we are
here for another couple of days. Let us do like this.
I have a giant world map at home. From every country
I visit, I take a flower peculiar to that country. I put it
between pages of my notebook and wait for it to dry. Then
I stick it on that country on the map. And Somalia can
be your flower!” “No” he objected, “Don’t dry the flower!”
He spared the flower. I spared Muhammad and took the
flower. Three days after our conversation, I arrived Istanbul,
but Alas the flower got dried.
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