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‘TÜRKİYE’

‘TURKEY’ OUTSHINES OTHERS
IN DEVELOPMENT AID.

SUDAN - TURKEY

Turkish Education and Research Hospital

DR. SERDAR ÇAM
TİKA BAŞKANI
TİKA PRESIDENT

Değerli TİKA DÜNYASI Okurları,

Dear readers of TİKA’S WORLD,

TİKA, dünyanın dört bir yanındaki 100’ün üzerinde ülkede büyük
heyecanla vira bismillah! diyerek başladığı projeleriyle her geçen
gün kendini yenileyip, geliştirip yeni bir atılıma imza atmaktadır.
İhtiyaç duyulan her yere koşmayı, Sayın Başbakanımızın da
dünyaya ilan ettiği üzere dünyanın her yerine uzanıp nerede
dertli varsa Türkiye olarak oraya da gidip az veya çok yardımda
bulunmayı kendimize düstur edindik.

TİKA continues to rejuvenate and further enhance itself by a
new initiative, a new project every day that it sets out “vira
bismillah!” (lit. “Let us begin by God’s name”) on a wave of
great enthusiasm in more than 100 countries across the world.
We take up as our guiding principle to outreach any place as
declared by our Prime Minister to the world that “Turkey will
outreach whoever is in distress, wherever there is distress in
the world to extend some help, small or big.”

Kadim tarihimize yakışır bir biçimde ülkemizin son yıllarda
sağladığı ilerlemeler ile beraber TİKA olarak güçlü, etkin, saygı
duyulan ve takdir edilen faaliyetler yürütmeye devam ediyoruz.
Orta Asya’da, Afrika’da, Balkanlar’da ve daha dünyanın nice
yerlerinde yaptığımız açılışlarda orada bulunan insanlardan
aldığımız güç ile projelerimize dört elle sarılıyoruz.

We undertake strong, effective action that is much respected
and appreciated, building upon the recent progress of our
country befitting our glorious history. We implement projects
in Central Asia, Africa, the Balkans and numerous parts of
the world, motivated by warm welcome and appreciation of
peoples in those geographies.

TİKA olarak faaliyetlerimizde önümüzü aydınlatan en önemli
rehber gittiğimiz ülkelerde karşılaştığımız ecdat mühürleri.
Yemen’de, Meksika’da, Filistin’de, Macaristan’da, Moğolistan’da
ve daha birçok yerde eserler görüyoruz ecdattan yadigar…
Geçmiş gelecek çizgisinde takip ettiğimiz bu izler ve tarihten
aldığımız güç gelecekte yapacaklarımıza rehberlik ediyor.

The imprints of our ancestors are the ultimate guiding light
for TİKA’s actions in the countries where we are present. We
see the legacy of our ancestors in Yemen, Mexico, Palestine,
Hungary, Mongolia and so forth… Guiding our future work
are such imprints descending down from the distant past and
taking us to the future, and the strength derived on our past.
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TİKA’nın faaliyetlerinin kazandığı önem ise her geçen gün daha da
artıyor. Makedonya’da Kocacık’a Moğolistan’da Dukha Türklerine
ulaşan TİKA yeni kapılar açarak Türkiye’nin performansına güç
katmaktadır. Bu doğrultuda, Hoca Ahmet Yesevi’nin “Nerde
görsen gönlü kırık,merhem ol sen” sözü kulağımızda yankılanıyor.
Afrika ve Latin Amerika’daki çok boyutlu işbirliklerimiz
ülkemize coğrafi olarak uzak olan söz konusu ülkelerin bizlere
yakınlaşmasına büyük fayda sağlıyor.
Yürüttüğümüz projelerin insanların kronikleşmiş sorunlarına
kalıcı çözüm bulmasının bir örneği olan Sudan’daki Nyala SudanTürkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu sayımızın önemli
başlıklarından biri. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcımız
Sayın Emrullah İşler ve Sağlık Bakanımız Sayın Mehmet
Müezzinoğlu ile beraber açılışını gerçekleştirdiğimiz Nyala
Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi dünyaya örnek bir
projedir. Hastanemiz Darfur’da kamplarda yaşayan insanların
sağlık alanındaki ihtiyaçlarına cevap verecek, Sudan’ı Afrika’nın
sağlık merkezi yapacaktır. Afrika’nın en modern hastanelerinden
biri olmakla beraber Sudan makamları ile sağlanan anlaşma
sayesinde 5 yıl süreyle Türk sağlık personeli Sudanlı meslektaşları
ile eşgüdüm halinde çalışacak ve nihayetinde Sudan’a yetişmiş
sağlık personeli kazandırılacaktır. Bu gibi projelerimiz sayesinde
Türkiye’nin sağlık, eğitim, gibi çeşitli alanlardaki tecrübesi
yurtdışındaki dost ve kardeş ülkelere aktarılmaktadır.
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With its activities becoming ever more important, TİKA opens
new gates to outreach Kocacik in Macedonia and Dukha
Turks in Mongolia, reinforcing Turkey’s performance. In that
sense, Hodja Ahmet Yesevi’s “be the remedy to whomever you
see heart-broken” is a motto resonating in every country of
our destination.
Multi-dimensional cooperation in Africa and Latin America
helps bring us closer to those countries which are geographically
distant.
A an important headline of the present issue is Nyala SudanTurkish Training and Research Hospital, an example of
TİKA’s projects that bring permanent solutions to persistent
problems. Recently inaugurated by our Deputy Prime Minister
Emrullah İşler and Minister of Health Mehmet Müezzinoğlu,
the hospital sets an example to the world. It will respond to
healthcare needs of people living in camps in Darfur, and
make Sudan the healthcare center of Africa. In this state-ofthe-art hospital in Africa, Turkish medical staff will work
with Sudanese colleagues for 5 years under an agreement
with the government of Sudan, eventually providing Sudan
with highly trained and qualified medical staff. Through such
projects, Turkey transfers its experience and knowledge in
healthcare and education to friendly countries.

Elinizdeki yeni sayımızda zengin bir içerikle karşınıza çıkıyoruz.
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ile
kalkınma yardımlarında sağladığımız önemli yükseliş dergimizin
kapak konusunu oluşturuyor. Pasifik’te, Afrika’nın her noktasında,
Orta Asya’da, Kafkaslarda, Balkanlarda yürüttüğümüz projeleri
sizlerle paylaşmanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Başbakan
Yardımcımız Sayın Emrullah İşler ile beraber Balkanlar ve Sudan’a
gerçekleştirdiğimiz resmi ziyaretleri ve yaptığımız açılışların
detaylarını, Karadağ’da restore edilen Bioçe Camiinin ibadete
açılmasını, Cezayir’de Keçiova Camiisinin restorasyonunu,
Zanzibar’da açtığımız kütüphaneyi, dünyanın dört bir yanında
yürüttüğümüz engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak
faaliyetleri, Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan Kızılderililer
ile kurduğumuz işbirliğinin ayrıntılarını, Belize, Kolombiya,
Ürdün ve Pakistan ile kurduğumuz yeni işbirliği köprülerini ve
daha birçok projemize ilişkin bizden haberleri bulacaksınız.

The present issue is rich in content. The significant growth
of development aid of Turkey is achieved through the support
of The Prome Minister Recep Tayyip Erdoğan, and this
achievement is the cover of our present issue. We are more
enthusiastic to inform you of our projects in the Pacific,
every part of Africa, Central Asia, Caucasus and the Balkans.
You will find the details and news of the official visit of
our Deputy Prime Minister Emrullah İşler to the Balkans and
Sudan and inauguration ceremonies held during the visit,
restoration and reopening of Bioce Mosque in Montenegro,
restoration of Ketchaoua Mosque in Algeria, library
inaugurated in Zanzibar, actions that we undertake in all
parts of the world to facilitate the lives of our brothers and
sisters with disabilities, details of the cooperation with Native
Americans in the United States, new bridges of cooperation
with Belize, Columbia, Jordan and Pakistan and many more
of our projects.

Oldukça meşakkatli aşamalardan geçerek yayına hazırlanan
dergimizi beğeninize sunmaktan onur duyar, büyük bir özveriyle
ve özenle çalışan ekibimize teşekkür ederim.

I am honored to present to your appreciation this issue of
our journal published through toilsome work; and express my
gratitude to our team who has selflessly worked with utmost care.

Sizleri dergimizle baş başa bırakırken daha nice projelerle
önümüzdeki sayımızda buluşmayı diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla

I hope you enjoy our work, and wish to bring you many more
news on our projects in future issues. Until then,
With all my love and respect

DR. SERDAR ÇAM
TİKA BAŞKANI

TİKA PRESIDENT
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BİZDEN HABERLER
NEWS FROM US
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ/THE UNITED STATES OF AMERICA

TİKA KIZILDERİLİLERİ UNUTMADI
NATIVE AMERICANS ALWAYS ON TİKA’S MIND

TİKA, Warm Springs
bölgesinde yaşayan
yaklaşık 5 bin
Kızılderili’ye su
götürecek işbirliği
projesine imza attı.
TİKA undertakes a
cooperation project
to supply water to
approximately 5,000
Native Americans in
Warm Springs.

T

ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)
Başkanlığı, Amerika Birleşik Devletleri’nin
batısında yer alan Oregon’da yaşayan
Kızılderililer ile 200.000 ABD Doları tutarında işbirliği
projesine imza atıyor.
İşbirliği çalışmaları,
Türkiye’nin Washington
Büyükelçiliği Konutu’nda düzenlenen resepsiyonla
duyuruldu. Etkinliğe Washington Büyükelçisi Namık
Tan, TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, Oregon’da bulunan
Warm Springs Rezervasyonu kabile şefi Joseph Moses
ile bazı Kızılderililer ve çok sayıda davetli katıldı.
Gecede, Büyükelçi Tan ve TİKA Başkanı Çam, 200 bin
ABD Doları tutarındaki sembolik çeki Warm Springs
Rezervasyonu kabile şefi Moses’a verdi. İşbirliğiyle
birlikte TİKA, Warm Springs bölgesinde yaşayan
yaklaşık 5 bin Kızıldereli’ye su ulaştırmış olacak.
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T

urkish Cooperation and Coordination
Agency (TİKA) will spend 200,000 USD in
a cooperaiton project to Native Americans
in Oregon, a state in north-western part of the
United States of America.
The cooperation project was announced
in a reception at the residence of Namık
Tan, Turkish Ambassador to Washington
DC, honored by TİKA President Dr. Serdar
Çam, Joseph Moses Chief of Oregon’s Warm
Springs Reservation, Native Americans and
many guests. Ambassador Tan and Dr. Çam
presented the symbolic check of 200,000 USD
to Chief Moses. The cooperation will help
supply water to approximately 5,000 Native
Americans in Warm Springs.

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, projeyi
bu yılın ortalarına doğru bitirmek
istediklerini söyledi. Projenin kendilerine
yaklaşık bir yıl önce intikal ettiğini ifade
eden TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, şunları
kaydetti: “Türkiye-ABD ilişkilerine dolaylı
yoldan katkı sağlayacak bir çalışma olarak
projeyle ilgili değerlendirmelerimizi
yaptık. Başta Sayın Başbakanımızın bu
konudaki çalışmaları desteklemesi ve
katkıları neticesinde, bugün bu çalışmanın
ilk adımını atmış olduk. Burada inşaatı
devam eden geniş bir yerleşim bölgesinde,
Türkiye olarak biz bir su deposunun ve
tesisatının kurulmasıyla ilgili kısma katkı
sağlamış oluyoruz”

Wasco Kabilesinden Jo Ann Smith
Jo Ann Smith from Wasco tribe

Washington Büyükelçisi Tan da Kızılderili kabileleriyle bir süredir ilişki
yürüttüklerini belirterek, “Öncelikle ticaret alanında bir katkıda bulunmayı
düşünmüştük. Ancak daha sonra gördük
ki hayatlarında böyle küçük, pratik
desteklere de ihtiyaçları var. Biz de o
zaman TİKA’nın kapısını çaldık” dedi.

Sİzlere teşekkür borçluyuz
Warm Springs Rezervasyonu kabile
şefi Moses ise projenin hayatlarını
kolaylaştıracağını dile getirdi. Türkiye
ile dostluk ilişkilerini sürdüreceklerini
vurgulayan Warm Springs Rezervasyonu
kabile şefi Moses, işbirliği projesinden
dolayı teşekkürlerini iletti.

TİKA President Dr. Serdar Çam
noted in the ceremony that they
received the project request about
a year ago, and hoped to complete
the project by mid-year, and said:
“When we received the request as
a work that would indirectly serve
Turkish-American relations, we
made an assessment. Our Prime
Minister supported our work on
the issue, and we can start the
project, basically we contribute to a
part of the construction of a larger
settlement area by building a water
reservoir and related installations.”
Ambassador Tan pointed that they
had good relations with Native
American tribes in the country and
said: “Initially we contemplated of
cooperation in trade. Later however,
we noticed that they needed small,
practical assistance for their daily
lives. Then we knocked TİKA’s door”.

WE ARE THANKFUL
Chief Moses of Warm Springs
Reservation expressed that the
project would facilitate their lives. He
extended the thanks of his nation and
emphasized that friendly relations
with Turkey would continue.

Türkiye tarafından desteklenen ve Warm Springs bölgesine su sağlayacak tank.
Water tank which is supported by Turkey, will provide water to Warm Springs.
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BİZDEN HABERLER
NEWS FROM US
MOĞOLİSTAN/MONGOLIA

Bilge Tonyukuk Anıtı
Tonyukuk’s Memorial

BİLGE TONYUKUK KARAYOLU PROTOKOLÜ İMZALANDI
PROTOCOL SIGNED FOR BILGE TONYUKUK ROAD

B

aşbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda,
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
tarafından yapılacak olan Bilge Tonyukuk Karayolu’nun
protokol imza töreni Moğolistan’ın Başkenti Ulanbator’da
gerçekleştirildi. Protokol, TİKA ve Moğolistan Ekonomi Kalkınma
Bakanlığı yetkilileri tarafından imzalandı. Buna göre Töv Vilayeti
Erdene ilçesi sınırlarında yer alan Ulanbator Öndörhaan Karayolu’nun
Arcançivlin Kaplıcası yol ayrımından, Bilge Tonyukuk Anıtına kadar
olan yaklaşık 11 kilometrelik kısmı TİKA tarafından yapılacak.

T

he protocol was signed in the Mongolian capital of Ulaanbaatar
for Bilge Tonyukuk Road to be constructed by Turkish Cooperation
and Coordination Agency (TİKA) upon instructions by the
Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan. Protocol was signed by
authorities from TİKA and Mongolia Economy and Development Ministry.
Accordingly, TİKA will build approximately 11 km part of the road between
Bilge Tonyukuk Monument (known internationally as “L’Inscription de
Bain Tsokto”) and the road junction of Arcanchivlin Hot Springs on the
Ulaanbaatar - Öndörhaan Highway. TİKA’s part lies within the boundaries
of Erdene district of Töv province.

Protokolün imzalanmasının tarihi bir önem taşıdığına dikkat çeken
Moğolistan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Shinebaatar, Bilge
Tonyukuk Karayolu’nun Moğolistan’ın ekonomi ve turizm sektörünün
gelişmesine büyük katkılar sağlayacağını vurguladı. Shinebaatar,
desteklerinden dolayı TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

Undersecretary Shinebaatar of the Mongolian Ministry of Economic Development
noted that the protocol was of historical importance, and expected to
contribute significantly to development of economy and tourism in the country.
Undersecretary Shinebaatar extended special thanks to TİKA for assistance.

Ulanbator’da gerçekleştirilen imza törenine, Türkiye Ulanbator
Büyükelçisi Murat Karagöz, TİKA Ulanbator Program Koordinayon
Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Ekrem Kalan, TİKA yetkilileri, Moğolistan
Ekonomi Kalkınma Bakanlığı İktisadi İşbirliği, Kredi ve Yardım
Politikaları Daire Başkanlığı Baş Uzmanı B. Ariunaa, Moğolistan
Yol ve Ulaştırma Bakanlığı Karayollar Şube Müdürü J. Batsuuri ile
Moğolistan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Türkiye’den Sorumlu
Uzmanı B. Ulziisaikhan katıldı.

Present in the signing ceremony in Ulaanbaatar were Murat Karagöz,
Turkish Ambassador to Mongolia; Assc.Prof.Dr. Ekrem Kalan, Head
of TİKA Programme Coordination Office at Ulanbator and other TİKA
officials; B. Ariunaa, Chief Expert in the Division of Economic Cooperation,
Credit and Assistance Policies of the Mongolian Ministry of Economic
Development; J. Batsuuri, Branch Manager of Roads in the Mongolian
Ministry of Highways and Transport; and B. Ulziisaikhan, Turkish Desk
Expert in the Mongolian Ministry of Economic Development.
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KARADAĞ/MONTENEGRO

BEŞ ASIRLIK BİOÇE CAMİİ YENİDEN HİZMETE AÇILDI
FIVE-CENTURY-OLD BIOCE MOSQUE RE-BUILT TO SERVICE

T

urkish Cooperation and Coordination Agency (TİKA) continues
conserving the Ottoman heritage. The five-century-old Bioce Mosque,
built in the early 16th century but damaged in the Balkan Wars of
the early 20th century was reconstructed for service. A large number of
local people were present in the opening ceremony as well as Rafet Husovic,
Deputy Prime Minister of Montenegro; TİKA officials; Rifat Fayzic, Chairman
of Montenegro Islamic Union; Hakan Özdemir, Counsellors of Montenegro
Embassy at Ankara; Şükrü Özbuğday, Mufti of Konya; Montenegro Islamic
Union regional representatives.
Rifat Fayzic, Chairman of Montenegro Islamic Union, emphasized the need
to conserve the Ottoman heritage in Montenegro, extending special thanks
to TİKA for its activities in the country. Noting TİKA’s engagement in many
areas including education, health, culture and restoration of historical works,
Fayzic underlined that the re-birth of Bioce Mosque after a hiatus of one
hundred years was all the more important for the Muslim world.

T

Located on today’s Podgorica-Rojaye highway, Bioce Mosque was built in
the 16th century; burnt in 1912 during the Balkan Wars; and listed in
1943 among the mosques demolished to the foundations. In this recent
work, the mosque was built by TİKA as a replica of the original. Being
the sole Muslim temple on the route of 300,000 people annually, Bioce
Mosque is an outstanding Ottoman work in the Balkans.

ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) Osmanlı
mirasının korunması kapsamındaki çalışmaları devam ediyor. Bu
kapsamda, 16. yüzyılda inşa edilen ancak Balkan Savaşlarında
yıkılan beş asırlık Bioçe Cami, TİKA tarafından yeniden inşa edilerek
hizmete açıldı. Bölge halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen açılış
törenine; Karadağ Başbakan Yardımcısı Rafet Husoviç, TİKA yetkilileri,
Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Feyziç, Karadağ Ankara Büyükelçiliği
Müsteşarı Hakan Özdemir, Konya İl Müftüsü Şükrü Özbuğday, Karadağ
İslam Birliği Bölgesel temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılışta konuşan Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Feyziç, Karadağ’daki
Osmanlı mirasının korunmasının önemine dikkat çekerek, TİKA’ya
Karadağ’da yürüttüğü restorasyon projelerinden ötürü teşekkürlerini
iletti. TİKA’nın Karadağ’da eğitim, sağlık, kültür ve tarihi eserlerin
restorasyonu alanlarında pek çok çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan
Feyziç, Bioçe Camiinin yüz yıl sonra yeniden hayat bulmasının Müslüman
dünyası için önemli bir adım olduğunun altını çizdi.
Podgorica ile Rojaye arasındaki ana karayolu mevkiinde bulunan cami,
yıllık ortalama 300 bin kişinin geçiş güzergahı üzerinde yer alan tek
Müslüman mabedi olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda nüfusunun yüzde
42’sini Müslümanların oluşturduğu Byelo Polye Belediye sınırlarındaki
Bioçe Camii, Balkanlar’daki önemli Osmanlı eserlerinden biri.
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BİZDEN HABERLER
NEWS FROM US
CEZAYİR/ALGERIA

CEZAYİR’İN BAĞIMSIZLIĞINI SİMGELEYEN KEÇİOVA CAMİİ
RESTORE EDİLECEK
TİKA TO RESTORE OTTOMAN HERITAGE KETCHAOUA MOSQUE,
ALGERİA’S SYMBOL OF INDEPENDENCE

O

H

smanlı dönemine ait birçok eserin onarım ve yenileme
çalışmalarını yapan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı,
Cezayir’in başkentinde yer alan tarihi Keçiova Camisi’nin
restorasyonunu gerçekleştirecek. Caminin restorasyonu için hazırlanan
protokol, TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam ile Cezayir İmar Konut ve
Şehircilik Bakanlığı Genel Sekreteri Ali Boulares tarafından imzalandı.

aving undertaking the repair and restoration of many
Ottoman works, Turkish Cooperation and Coordination
Agency (TİKA) will restore the historical Ketchaoua Mosque
in the capital of Algeria. The restoration protocol was signed by TİKA
President Dr. Serdar Çam and Secretary-General Ali Boulares of the
Algerian Ministry of Development, Housing and Urbanization.

Keçiova Camisi’nin restorasyonu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
Cezayir Başbakanı Abdülmelik Sellal ile görüşmesi sırasında gündeme
gelmişti. Bunun üzerine devreye giren TİKA, yenileme için çalışmalara
başladı. Bu çerçevede TİKA tarafından Keçiova Camii’nin orijinal
haline dönüştürülmesi için sonradan eklenen vaftiz odaları ve çanlar
kaldırılacak, minarelere âlem eklenecek ve restorasyonun Türkiye
tarafından yapıldığını gösteren bir kitabe yerleştirilecek.

The restoration of Ketchaoua Mosque was raised in the meeting of
the Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan and the Algerian
Prime Minister Abdelmalek Sellal, after which TİKA stepped in and
initiated renovation works. The endeavor to restore Ketchaoua Mosque
to its original form will include the removal of christening rooms and
bells that had been later added. Top crescents will be installed on the
minarets, and an inscription will be placed at the mosque indicating
that it is restored by Turkey.

Cezayir İmar Konut ve Şehircilik Bakanı Abdülmecid Tebon, TİKA’nın
gerçekleştireceği restorasyonun, Cezayir’deki diğer tarihi eserlerin
yenilenmesi çalışmaları için de örnek teşkil edeceğini belirtti. Aynı
zamanda bu projenin iki ülke arasında sağlanacak işbirliklerinin de
başlangıcı olacağını sözlerine ekledi.
1612’de inşa edilen Keçiova Camisi, şaheser olarak nitelendiriliyor. Camiye
yakınında yer alan keçi pazarı nedeniyle Osmanlılar tarafından Keçiova
ismi verilmiş. Fransız sömürgesi döneminde 1830 yılında kiliseye çevrilen
cami, 1962 yılında Cezayir’in bağımsızlığına kavuşmasının ardından
tekrar camiye dönüştürülerek ibadete açılmıştır. Ancak 2007 yılında
uzmanların acil restorasyon yapılmadığı takdirde caminin cemaat için
büyük tehlike oluşturacağı uyarısı nedeniyle camii ibadete kapatılmıştı.
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Abdülmecid Tebon, Minister of Development, Housing and
Urbanization indicated that TİKA’s restoration work would serve as
an example for renovating other historical works in Algeria, adding
also that the project would mark the start of cooperation between
two countries.
Being a masterpiece, Ketchaoua Mosque was built in 1612 in the
Ottoman era, named after the nearby goat market. Converted to a
church in 1830 under French colonial rule, it was restored back to
a mosque following the Algerian Independence in 1962. In 2007 the
mosque was closed upon the warning by experts that it would pose
serious danger to community if not urgently restored.

GÜRCİSTAN/GEORGIA

TİKA’DAN GÜRCİSTAN’DA ENGELLİ İSTİHDAMININ
ARTIRILMASINA DESTEK
TİKA SUPPORTS THE INCREASE OF HANDICAPPED EMPLOYMENT IN GEORGIA

T

ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA), Gürcistan’ın başkenti
Tiflis’te engelli çocuklara hizmet verecek
AİSİ Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi’nin
tadilatını tamamlayarak hizmete açtı. İlave kat ve
mini sera inşaatı da bitirilen merkezden, engelli
çocuk ve yetişkinler yararlanacak. Rehabilitasyon
merkezi, 9 bin 200 metrekare üzerinde 2 bina
şeklinde inşa edildi.
TİKA’nın destekleriyle tamamlanan proje, 5–12
yaş aralığındaki engelli çocukların özel eğitim
alabilmeleri için hazırlandı. Bunun yanında 1218 yaş grubundaki gençlerin mesleki eğitim
görmelerine yönelik gerekli teknik donanımla okulun
alt yapısının oluşturulması da amaçlanıyor. Ayrıca
proje kapsamında ileride engelli istihdamlarının sağlanması için 18 yaş ve
üzerindeki gençlerin uygulamalı mesleki eğitim görmeleri hedefleniyor.
2004 yılında kurulan AİSİ Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi, ilk yıllarda
30 engelliye hizmet veriyordu. TİKA tarafından inşa edilen yeni tesislere
geçildikten sonra okulun, öğrenci sayısını iki kat artırarak çalışmalarına devam
etmesi öngörülüyor. Rehabilitasyon grubunu çoğunlukla akademisyenlerin
oluşturduğu merkezde; tiyatro, müzik, basım işi ve nakış öğretmenlerinin
yanı sıra psikolog ve patolog görev yapıyor. Tıbbi rehabilitasyon, sosyal
rehabilitasyon, özel beden eğitimi, istihdam öncesi meslek dersi ve mesleki
uygulamalar da merkezin verdiği eğitimler arasında yer alıyor.
“Eşitliğe Giden Yol” ismi altında yürütülen projede TİKA’nın partnerleri
Tiflis Büyükşehir Belediyesi, Gürcistan Çalışma, Sağlık ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Gürcistan Ekonomi Bakanlığı oldu. En üst seviyede desteklenen
projenin TİKA tarafından yapılması, Türkiye’nin ve TİKA’nın Gürcistan’daki
tanınırlığına büyük katkı sağladı.

AİSİ Rehabilitasyon Merkezinin yeni halinden 60 engelli faydalanacak.
The renewed AISI Rehabilitation Center will serve 60 people with disabilities.

T

urkish Cooperation and Coordination Agency (TİKA) completed
the renovation of, and inaugurated AISI Rehabilitation and
Adaptation Center for children with disabilities in the Georgian
capital of Tbilisi. The renovation included the construction of an
additional floor and mini-greenhouse for both children and adults with
disabilities in the rehabilitation center of two stories on 9,200m2 of land.
The project supported by TİKA is designed to provide special education
to children of 5 to 12 years of age with disabilities. It further intends to
implement technical infrastructure for vocational education to the youth
of 12 to 18 years of age. The project aims also to provide practical
vocational training to the youth beyond the age of 18 for employment
opportunities for people with disabilities.
Established in 2004, AISI Rehabilitation and Adaptation Center
initially served 30 people with disabilities. Upon commissioning of
new facilities constructed by TİKA, the figure for beneficiaries will
double. The center’s rehabilitation staff are mostly academics, with
psychologists, pathologists and instructors of drama, music, printing
and embroidery giving lessons. Activities include medical rehabilitation,
social rehabilitation, special physical education, pre-employment
vocational courses, and vocational exercises.
TİKA’s partners in the project titled “Path to Equality” include Tbilisi
Metropolitan Municipality, Georgian Ministries of Economy, and Labor,
Health and Social Security. TİKA’s implementation of the project with
support at highest level significantly contributed to the visibility of Turkey
and TİKA in Georgia.

TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD 11

BİZDEN HABERLER
NEWS FROM US
PAKİSTAN/PAKİSTAN

PAKİSTAN’LA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
PROTOCOL SIGNED WITH PAKISTAN ON TECHNICAL TRAINING COOPERATION

T

ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Pakistan
Eyaletlerarası Koordinasyon Bakanlığı arasında imzalanan
“Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında İşbirliği Projesi Protokolü”
kapsamında çalışmalar devam ediyor.

W

orks are underway in the context of “Protocol on Cooperation
Project for Vocational and Technical Training” signed by
Turkish Cooperation and Coordination Agency (TİKA) and
Pakistani Ministry of Interstate Coordination.

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Nawaz
Sharif arasında Eylül ayında gerçekleşen görüşmede, Pakistan’da devam
ettirilen mesleki ve teknik eğitim işbirliğinin geliştirilmesi için mutabakata
varılmıştı. Bu kapsamda, TİKA ve Pakistan Eyaletlerarası Koordinasyon
Bakanlığı arasında, “Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında İşbirliği Projesi
Protokolü” imzalandı. TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam Pakistan’a giderek,
Pencap Yetenek Geliştirme Fonu İştiraki ile 19 Ekim 2013’te, “Mesleki
Eğitim Alanında İşbirliği” konusunda mutabakat zaptı imzalamıştı.

Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan and Pakistani Prime Minister Nawaz
Sharif had earlier agreed in September on improving the cooperation
on vocational and technical training. To that end, TİKA and Pakistani
Ministry of Interstate Coordination signed the Protocol on Cooperation
Project for Vocational and Technical Training. TİKA President Dr. Serdar
Çam visited Pakistan and signed on 19 October 2013 a memorandum of
understanding on cooperation for vocational training with Punjab Skills
Development Fund.

Protokoller çerçevesinde ilgili kurumlarla temasa geçilerek işbirliği
alanları tespit edildi. TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika
Daire Başkanı İbrahim Barbaros Akçakaya, beraberindeki teknik heyetle
Pencap Eyaleti Lahor şehrinde incelemelerde bulunuldu. Türk heyeti,
Pencap Eyaleti Başbakanı Muhammmad Shahbaz Sharif ile görüştü.
Protokolün, Pakistan ve Türkiye arasındaki işbirliği için çok önemli
olduğunu vurgulayan Sharif, projenin takipçisi olacağını kaydetti. Daha
sonra Endüstri Bakanlığı Pencap Beceri Geliştirme Fonu’nu ziyaret eden
Türk heyeti, proje detayları üzerinde bir dizi görüşmeler yaptı. Ayrıca
mesleki eğitim verilen bir binanın, pilot proje olarak tekstil eğitimi
verecek bir merkeze dönüştürülmesi kararlaştırıldı.

Under the protocols, contacts were established with the relevant agencies
and areas of cooperation were identified. A technical delegation headed by
İbrahim Barbaros Akçakaya, TİKA’s Head of Division for East and South
Asia, Pacific and Latin America, paid a study visit to Punjabi capital of
Lahor, received by the Prime Minister Muhammad Shahbaz Sharif of the
State of Punjab. Mr. Sharif emphasized that the protocol was of crucial
importance for cooperation between two countries and he would personally
follow up on the project. The Turkish delegation then visited and held
discussions on project details with the Ministry of Industry, Punjab Skills
Development Fund. They also agreed that a building used for vocational
training would be remodeled as a center for textile training as a pilot project.
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2013 GENEL DEĞERLENDİRME

TİKA 2013’TE
PROJELERİYLE GÖZ DOLDURDU

TİKA SHINES in 2013
BY PROJECTS
A

sya’dan Afrika’ya, Amerika’dan Avrupa’ya dünyanın dört bir
yanında çalışmalar yürüten Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı (TİKA) Başkanlığı, 2013 yılında da yüzlerce program
ve projeye imza attı. 2013 yılında çalışmalarını hız kesmeden sürdüren
TİKA, okul ve hastane inşalarından mesleki eğitime, tarımsal destek
projelerinden restorasyona ve farklı sektörlerdeki program ve projelerine
kadar yürüttüğü faaliyetlerle göz dolduruyor. OECD tarafından alıcı
olarak belirlenen ülkelerle ikili bazda 1.632 ve bölgesel bazda 88 olmak
üzere 1.720 proje ve programı hayata geçiren TİKA’nın ikili ilişkilerde
gerçekleştirdiği projelerden 103 ülke, bölgesel bazdaki (en az 3 ülkenin
birlikte katıldığı) projelerinden ise 96 ülke yararlandı. Gelişmiş ülke
halklarıyla 96 projeye imza atan TİKA, toplamda ise 1.816 projeyle 2013
yılında önemli bir atılım yaptı.
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E

ngaged in activities across the globe ranging from Asia to
Africa, from Europe to Americas, Turkish Cooperation and
Coordination Agency (TİKA) continued its unabated efforts in
2013 to deliver hundreds of successful projects. TİKA shone in 2013
by unrelenting work and project efforts ranging from restoration to
renovation, from education assistance, to consulting services in various
fields. Having implemented 1,720 projects and programmes, with
1,632 cases of bilateral cooperation with OECD-designated recipient
countries, and 88 cases of regional cooperation, TİKA served 103
beneficiary countries on bilateral basis and 96 countries on regional
basis (i.e. involving at least three countries). Implementing another set
of 96 projects for peoples of developed nations, TİKA added a total of
1,816 works in 2013 its overall track record.

2013 OVERVIEW

Proje Sayılarının Bölgelere Dağılımı
Projects by Regions
600

532

525

500

404
400

300

200

145

100

26
Güney,
Orta Asya
ve Uzak Doğu

Afrika
Africa

Central,
South Asia
and Far East

Toplam 1816 Proje

Balkan ve
G. Doğu
Avrupa
Balkans and
Southeast
Europe

Orta Doğu
Middle East

Amerika ve
Okyanusya
Americas and
Oceania

Grand Total 1816
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2013 GENEL DEĞERLENDİRME

Eğitim Education
İnşa Edilen
Eğitim Kurumu
Education facilities
constructed

Donatılan
Eğitim Kurumu
Facilities Equipped

Onarılan Oda /
Sınıf / Tesis
Rooms/Classrooms/
Facilities Repaired

Donatılan Sınıf /
Ekipman Yrd.
Classrooms Equipped

37

60

45

85

Bilgisayar Laboratuar
Kurulumu
Computer Laboratories
Established

Eğitimine Destek Verilen
Öğrenci / Burs
Education Assistance
to Students

Eğitilen Eğitmen /
Uzman
Scholarship Awards

63

1535

335

Sağlık

Su ve Su Hijyeni

Health

Water & Sanitation

Hastane İnşaası /
Onarımı /Donanımı
Hospitals Constructed

Sağlık Birimi / İnşaası/
Donanımı / Onarımı
Health Units Equipped

Su Kuyusu Deposu
İnşası / Onarımı
Water Well
Constructed / Repaired

14

55

158

Eğitim Gören Doktor /
Sağlık Personeli / Uzman
Specialists Trained

Sağlık Cihazı ve Ambulans
Hibesi (Proje Sayısı)
Donation of
Medical Equipment

Görevlendirilen Uzman
Advisors Seconded

696

77

109

16 TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD

2013 OVERVIEW

İdari ve Sivil Altyapılar

Administrative & Civil Infrastructure
Ofis Donanımı /
Onarımı
Offices Equipped

Desteklenen Merkezi /
Yerel Yönetim (Proje Sayısı)
Local Governmnet Assisted

Desteklenen Yerel STK
Local NGOs Assisted

20

166

15

Eğitim Gören Uzman
Experts Trained

Görevlendirilen Uzman
Advisors Seconded

1243

292

Sosyal Altyapı ve Hizmetler

Social Infrastructure
Onarılan Donatılan Tesis
Facilities Repaired /
Equipped

Restorasyon
(Cami / Türbe)
Restoration
(Mosques / Shrines)

Restorasyon (Diğer)
Restoration (Other)

9

56

18

Eğitim Gören Uzman
Experts Trained

Görevlendirilen
Danışman
Advisors Seconded

Meslek Edindirme
Eğitilen Kişi
Vocational Courses –
Trainees

198

264

33
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RÖPORTAJ

BAŞBAKAN YARDIMCISI PROF. DR. EMRULLAH İŞLER:

“TİKA ERDEMLİ GÜCÜN EŞSİZ BİR ÖRNEĞİDİR.”
DEPUTY PRIME MINISTER PROF. DR. EMRULLAH İŞLER:

“TİKA IS A UNIQUE EXAMPLE OF VIRTUOUS POWER”

B

aşbakan Yardımcısı olarak ilk resmi ziyaretini Balkanlara
gerçekleştiren Prof. Dr. Emrullah İşler, TİKA’nın çalışmalarını
yerinde gördü ve tamamlanan projelerin açılışını gerçekleştirdi.
Başbakan Baş Danışmanı olduğu dönemden itibaren TİKA faaliyetlerini
yakından takip ettiğini ifade eden Prof. Dr. Emrullah İşler, Türkiye’nin
dış politikası ve TİKA’nın faaliyetleri konularında sorularımıza cevap
verdi, “yurtdışındaki Türkiye algısını” anlattı. TİKA’nın dünyanın dört
bir yanında yürüttüğü çalışmalarla gözde bir teknik yardım teşkilâtı
olduğunun altını çizen Prof. Dr. Emrullah İşler, “TİKA, etkin projeleriyle
dünyanın takdirini kazanıyor ve bu yönüyle de erdemli gücün eşsiz
bir örneği oluyor” dedi. Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler ile
yaptığımız röportajın detayları şöyle:
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H

aving paid his first official visit to the Balkans, Prof.
Dr. Emrullah İşler observed TİKA’s works on site and
inaugurated many. Prof. Dr. Emrullah İşler who has
been following TİKA’s activities very closely since his term as chief
advisor to the Prime Minister responded to our questions on today’s
international relations, Turkish foreign policy and TİKA’s activities,
he also described the “perception of Turkey in other countries.”
Underlining that TİKA shone by its works across the globe, Dr. İşler
said: “The world admires TİKA for its effective projects through
which it emerges as a unique example of virtuous power.” What
follows is our interview with Deputy Prime Minister Prof. Dr.
Emrullah İşler in further detail:

INTERVIEW
Devletlerarası ilişiklerin çıkar ve güç dengesi
üzerine kurulduğunu görüyoruz. Bu bağlamda
Türkiye’nin dış politikasını ele alacak olursak
nasıl bir tablo ortaya çıkar?

We observe that international relations are predicated
on interests and balance of power. Considering
Turkish foreign policy against this background, how
would you describe the overall panorama?

Ülkelerarası ilişkiler, çağın koşullarına ve hâkim
güçlere göre şekillenir. 21. yüzyılın ilk çeyreğini geride
bırakacağımız bu dönemde de benzer bir durum söz
konusu. Ülkeler güç dengesini gözeterek, ilişkilerini
çıkar uyuşması ya da çatışması üzerine inşa ediyor.
Bugün sizinle işbirliği halinde olan bir ülke, yarın
menfaati gereği bir başka safta yer tutabilir. Ancak
Türkiye’nin dış politikası için aynı şeyi söyleyemeyiz.
Türk dış politikasında, AK Parti iktidarları döneminde
“menfaat yerine insanı ve değerlerini” merkeze alan
bir anlayış hâkim kılındı. Ulaştığı bölgeleri sömürmek
yerine artı değer sağlamanın mücadelesini veren
Türkiye, aynı zamanda iki bin yıllık devlet geleneği ile
bir dönem üç kıtada söz sahibi olmanın vermiş olduğu
önemli deneyime sahiptir. Millet, ırk, dil, din, renk ayrımı
yapmadan ve farklı arayışlara girmeden adım attığımız
her yeri kendimizden bir parça görüyoruz. Burada bir
parantez açmak istiyorum: Bir dönem işinin ehli olmayan
yöneticiler yüzünden içine kapanmaya mahkûm edilen
Türkiye, AK Parti hükümetleriyle birlikte ciddî hamleler
yaparak, köklü bir dış politikaya sahip olduğunu yeniden
dünyaya hatırlattı.

Relations among countries are shaped by dominant
powers and circumstances of the age. As we are in the
second decade of 21st century, the same rule holds.
Countries consider the balance of power, and build
their relations on either overlap or conflict of interests.
Some countries may be cooperating with one today, but
tomorrow, it may very well line up with another camp for
her interest. This does not hold true for Turkish foreign
policy. However, Turkish foreign policy has squarely been
centered on not interests but human beings and human
values as the governing philosophy imbued by Justice
and Development Party (Ak Parti) governments. Relying
on her stately traditions of two thousand years and
experience of presence for some ages on three continents,
Turkey strives to add value everywhere she steps in, not
to exploit. Where we step in without discrimination on
the basis of nationality, race, religion or color, we take it
as a part of us. Here, I wish to add that Turkey was once
introverted by incompetent administrators for some time;
however, she made significant strides with Ak Parti
governments, reminding the entire world that she had a
deeply rooted foreign policy.

‘‘

Millet, ırk, dil,
din, renk ayrımı
yapmadan ve
farklı arayışlara
girmeden adım
attığımız her yeri
kendimizden bir
parça görüyoruz.
Where we step
in without
discrimination on the
basis of nationality,
race, religion or
color, we take it as a
part of us.

Etiyopya - Su kuyusu
Ethiopia-Water well
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RÖPORTAJ

‘‘

Türkiye’nin ve
TİKA’nın geldiği bu
konum bir tesadüf
değildir!
The heights
achieved by Turkey
and TİKA are not
merely outcomes of
chance.

Türkiye’nin yakaladığı siyasî ve ekonomik
istikrarın ardından, dünyanın dört bir yanında
mazlum coğrafyalara yaptığı yardımları
arttırmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Relying on the political and economic
stability achieved, how would you see Turkey
outreaching all oppressed geographies
around the world?

Türkiye 1980 ve 1990’larda IMF ve Dünya Bankası kredilerinin başlıca alıcısı iken çok yakın zamanda IMF’ye borç
veren ülke konumuna gelmiştir. Ekonomimizde meydana
gelen bu gelişmenin resmi kalkınma yardımlarımıza da
doğrudan yansıdığını, böylece alan el olmaktan kurtulup
veren el haline geldiğimizi vurgulamak istiyorum.

Turkey used to be a major borrower of IMF and World
Bank loans in the 1980 and 90s; now she has become
a country lending to IMF. I wish to emphasize that
our economic development has directly reflected on
Turkish official development assistance, making us a
donor instead of a recipient

2012 yılında Türkiye’nin resmi kalkınma yardımları
toplam “2.530 milyar” diğer yardımlarla birlikte toplam
kalkınma yardımları tutarı “3 milyar ABD Doları”nın
üzerindedir. Bu meblağ ışığında; OECD verilerine göre
küresel resmî kalkınma yardımlarının önceki yıllara göre
düşüş gösterdiği bir dönemde ülkemizin bir önceki yıla
göre, 2012 yılı resmi kalkınma yardımını yaklaşık iki
katına çıkarması ve artış hızında birinci olması iftihar
edilecek bir husustur. 2002 yılında Türkiye’nin resmi
kalkınma yardımlarının sadece 86 milyon dolar olduğu
dikkate alındığı zaman bugün gelinen nokta Türkiye
açısından büyük bir başarı örneğidir.

Turkey delivered in 2012 a total of 2,530 billion USD in
official development assistance (ODA), indeed exceeding
3 billion USD including other assistance. In a period
when OECD reported a downward trend in global ODA
figures, Turkey almost doubled her 2012 ODA figures
year on year and ranked first in the increase, of which
we are highly proud. Considering that Turkish ODA in
2002 was merely 86 million USD, the present mark is
a significant achievement for Turkey.

Türkiye’nin yardım eden ülke konumuna gelmesinde ve
bu hususta uluslararası arenada ön plana çıkan bir aktör
olmasındaki faktörlerin başında Türkiye’nin kendine
özgü tarihi ve geleneksel kodlarının, sahip olduğu
“yardım felsefesinin” payı büyüktür. Türkiye’nin yardım
politikasında ortaya koyduğu bu anlayış sayesinde diğer
yardım kuruluşlarından farkımız net bir şekilde ön
plana çıkmıştır. “Geleneksel donör” dediğimiz ülkelerin
yardımlarının sorgulanır hale geldiği günümüzde
ülkemizin yardımları uluslararası kamuoyu tarafından
takdir toplamaktadır. Elbette Türkiye’nin ve TİKA’nın
geldiği bu konum bir tesadüf değildir!

Turkey owes her transformation into a donor and
a leading ODA actor internationally to her peculiar
historical and traditional codes, and the age-long
“philosophy of solidarity” which has placed her
on the forefront, setting us clearly apart from the
other organizations of assistance. The international
community greatly appreciates Turkish assistance
today while the assistance from “conventional
donors” are skeptically questioned. Of course, the
heights achieved by Turkey and TİKA are not merely
outcomes of chance.
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INTERVIEW
Dünyanın birçok bölgesinde çalışmalar yapan TİKA’nın
üstlendiği misyon perspektifinde Türk dış politikasına
katkılarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

As TİKA operates in many regions of the world, how would you
assess its contributions to Turkish foreign policy in the light of its
mission perspective?

“TİKA, dış politikamızın yumuşak güç olarak adlandırılan
ayaklarından en önemlisidir.” Dünyanın hangi köşesi olursa olsun zor
durumda kalan insanlara Türkiye’nin elini uzatan TİKA, projelerine her
gün yeni bir halka ekliyor. Dünya insanlığına hizmet götürme sürecinde
kendine özgü çalışmalarıyla isminden sıkça söz ettiriyor. Hiçbir çıkar
gözetmeden faaliyetlerini sürdüren TİKA, etkin projeleriyle dünyanın
takdirini kazanıyor ve bu yönüyle de erdemli gücün eşsiz bir örneği
oluyor. Din, dil, ırk ayrıt etmeksizin uzatılan eli hiçbir zaman geri
çevirmeyen TİKA, Türkiye için övünç kaynağı olmuştur ve olmaya da
devam edecektir. Günümüz dünyasında askerî ve ekonomik gücün yanı
sıra ülkeler diğer meziyetlerini de ihraç edebilmelidirler. Tecrübelerini,
bilgilerini paylaşmaları, dost-kardeş ülkelerdeki kurumsal kapasiteleri
artırmaları ve imkânları kabilinde destek vermeleri oldukça önemlidir.
İşte TİKA, Türkiye adına bu görevi yerine getiriyor ve dünyanın en
ücra köşesini gören gözümüz oluyor. TİKA aracılığıyla Pasifik’ten, Orta
Asya’ya, Afrika’dan Balkanlara, Kafkasya’dan Latin Amerika’ya kadar
kalkınma merkezli işbirliği çalışmaları yürütülüyor. Bu yönüyle Türkiye
dış politikasına ivme katarak, önemli bir sorumluluğu yerine getiriyor.

TİKA is a most important pillar of the “soft-power” in our foreign policy.
Having always extended the helping hand of Turkey to people in distress
anywhere in the world, TİKA adds everyday a new link to its service chain.
It is a most frequently mentioned organization across the globe for its
peculiar work in delivering service to humanity. Engaged in activities
pursuing no self-interest, TİKA is admired by the world for its effective
projects through which it emerges as a unique example of virtuous power.
Never turning down a call for help regardless of which country it comes
from, TİKA has always been a source of pride, and will continue so. In
today’s world, countries should be capable of exporting other merits besides
military and economic power. They should share experience and knowledge
with, enhance institutional capacities of, and provide assistance to friendly/
brotherly countries within their means. It is TİKA that performs such duty
for Turkey, and acts as our eye that sees the remotest part of the world.
Through TİKA, we undertake development oriented cooperation ranging
from Pacific to Central Asia, from Africa to Balkans, from Caucasus to
Latin America. TİKA delivers in this sense a big momentum to Turkish
foreign policy.

Birçok ülkede, TİKA benzeri yapılanmaların olduğunu
biliyoruz. Ancak TİKA’nın ofis açtığı ülkelerde ciddî bir
teveccüh gördüğüne şahit oluyoruz. TİKA’yı farklı kılan nedir?

We know many countries have similar institutions. However, TİKA
draws significant admiration in countries where it has offices. What
makes TİKA different?

Her kurumun kendisine özgü çalışma yöntemleri vardır, bunu belirleyen
ise o kurumun hedefleridir. Bu da muadillerinizle farkınızı ortaya koyar.
TİKA, öncelikle insan ve ona dair her şeyi ilgi alanına alarak farkını
ortaya koyuyor. TİKA, Anadolu’dan Balkanlara gönül köprüsünü inşa
eden Sarı Saltuk ile kültür coğrafyamızın her karışında iz bırakan Hoca
Ahmet Yesevî gibi büyük bilgelerin gösterdiği yolun takipçisidir. TİKA,
bu şahsiyetlerin halefi olma onurunu ve sorumluluğunu unutmadan,
onlar gibi iz bırakma hedefiyle çaba gösteriyor. Gittiği coğrafyada
“emperyalist”, “sömürgeci” anlayışını bitiren, bu paradigmayı adeta yok
eden TİKA, politikalarını erdemli gücün gereklerine göre şekillendiriyor.
Faaliyetlerinin sonrasında aldığı geri bildirimler, doğru ve yerinde bir
iş yapıldığını da ortaya koyuyor. TİKA, inandığı değerler uğruna hiçbir
fedakârlıktan geri durmayan, gizli bir ajandaya not düşmeyen bir
mazinin atisidir. İşte TİKA’nın en büyük farkı da budur.

Every organization has its peculiar modus operandi shaped by its
goals. This is what distinguishes one from counterparts. TİKA is
first and foremost distinguished by its focus on human beings and
anything for human. TİKA traces the footprints of such grand thinkers
as Sari Saltuk who built a bridge of love from Anatolia to the Balkans
and Hodja Ahmet Yesevi who had an imprint on every part of Asia.
Always conscious of the honor and responsibility of being the heir to
such grand personalities, TİKA strives to make a similar imprint in
the history. Eradicating the “imperialist”, “colonialist” exploitative
paradigm anywhere it steps in, TİKA shapes its policies befitting a
virtuous power. The feedback on activities confirm that it is on the
right path. TİKA is the future of a past that worked selflessly for the
values, that never worked on a covert agenda. This is what makes
TİKA different.

Afganistan - Kız Lisesi
Afghanistan - School for Girls
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Türkiye, TİKA
aracılığıyla
Adriyatik’ten
Çin Seddi’ne,
Ortadoğu’dan
Kafkaslara kadar
ata yadigârı
eserlere sahip
çıkmaktadır.
Turkey through
TİKA owns and
glorifies our
ancestral heritage
ranging from the
Adriatic to the Greate
Wall of China, from
the Middle East to
Caucasus.

TİKA’nın dolaylı ancak çok önemli diğer bir etkisi ise
bulunduğu ülkelerde sosyal barışa çeşitli vesilelerle
sağladığı katkıdır. Buna en güzel örnek UNDP
tarafından da örnek proje seçilen Makedonya’daki
birçok etnisitenin bir araya geldiği arıcılık projesidir.
Bu ve bunun gibi projeler sayesinde insanların birbiriyle
kaynaşması, işbirliği çerçevesinde barış içinde birtakım
faaliyetlerde bulunması teşvik edilmiştir.

TİKA’s other impact, which is indirect but highly
significant, on the countries where TİKA operates is
its contribution to social peace through various means.
A best example would be TİKA’s apiculture project
that brings multiple ethnicities together in Macedonia,
identified as best practice by UNDP. Through such
projects, human beings are encouraged to come together,
do things collaboratively in peace.

Tarihî hafızanın korunması da TİKA’nın üstlendiği en
önemli görevlerden biridir. Meksika’ya adım attığınızda
başkent Mexico City’de Osmanlı Saat Kulesi, Etiyopya’nın
Harar Eyaleti’nde son Osmanlı Konsolosunun evi,
Cezayir’de Keçiova Camii, Dayı Sarayı, El-Paşa Mescidi,
Bey Sarayı ve ata topraklarımızda taş işlemeciliğinin
şaheserlerinden Büyük Selçuklu Hanı Sultan Sencer
Türbesi gibi pek çok önemli eserin restorasyon
çalışmaları TİKA tarafından yürütülmektedir.

Conservation of heritage is a top duty of TİKA. At this
moment as I am talking to you, TİKA is engaged in
restoration of so many historic works including an
Ottoman clock tower in Mexico City; the residence of
Ottoman Consul in Harar, Ethiopia; and in Algiers:
Ketchaoua Mosque, Dey’s palace, El-Pasha Masjid, and
the Shrine of Sultan Sanjar of Grand Seljuq, which is a
masterpiece of masonry.

Görüldüğü gibi Türkiye, TİKA aracılığıyla Adriyatik’ten
Çin Seddi’ne, Ortadoğu’dan Kafkaslara kadar ata
yadigârı eserlere sahip çıkmaktadır.
Tarihî ve kültürel olarak ortak bir mirası paylaştığımız
Orta Asya ülkeleri ile geçmiş ve gelecek çizgisinde tesis
ettiğimiz sağlam işbirliği faaliyetleri; eğitim, kültür,
sağlık, altyapı vb. her alanda devam etmektedir.

Kosova - Lef Nosi Zihinsel Engelliler Okulu
Kosovo-Lef Nosi School for Mentally Disabled
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As exemplified, Turkey through TİKA owns and glorifies
our ancestral heritage ranging from the Adriatic to the
Great Wall of China, from the Middle East to Caucasus.
Our strong cooperation continues in all fields including
particularly education, culture, health and infrastructure
with the Central Asian countries along the lines of past
and future with whom we have the common historical
and cultural heritage.

INTERVIEW
RÖPORTAJ

Kırçova’da Mehmet Akif Ersoy Lisesi’nin açılışında coşkulu bir kalabalık Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler’i karşıladı.
A large gathering of local people welcomed Deputy Prime Minister Emrullah İşler enthusiastically.

Biraz önce TİKA’nın yaptığı çalışmaların geri
bildirimine değindiniz. Bu noktada Türkiye’ye
nasıl bir geri bildirim sağlanıyor, bunu biraz
daha açabilir misiniz?
TİKA, geçtiğimiz yüzyıl boyunca kanla, savaşla, göçlerle
çalkalanan, acılara tanıklık eden Balkan ülkeleri ve
Balkan halklarıyla işbirliği yaparak bölge insanının
birbiriyle daha fazla iletişime geçmesini sağlamaktadır.
TİKA, bu coğrafyada güvenliğin ve istikrarın tesisi için
ekonomik kalkınmayı teşvik ederek Balkanlarla olan
bağını daha da güçlendirme yolunda çalışmalarına
devam etmektedir.
Balkanlara birçok kez ziyarette bulundum ve TİKA’nın
yapmış olduğu projelerin açılışlarına katıldım. En
son Kırçova’da Mehmet Akif Ersoy Lisesi’nin açılışına
gittiğimizde coşkulu ve heyecanlı bir kalabalık bizi
karşıladı. Okul açılış töreni miting havasında geçti.
Özellikle Sayın Başbakanımıza büyük bir teveccüh
söz konusuydu. Türkiye ile ilgili birbirinden ilginç ve
okuyanı duygulandıran pankartlar vardı. Kimi zaman
Türkiye’de yaşanan çok küçük olumsuz bir gelişme dahi
yurt dışındaki dostlarımızı endişelendiriyor. Dünyanın
mazlum coğrafyalarındaki insanların gözü ve kulağı
Türkiye’dedir. Son dönemlerde izlediğimiz politikalar
nedeniyle mazlum insanlar ve ülkelerin gönüllerinde
önemli bir yer edindiğimizi görüyoruz. Bu durum
karşısında mutlu oluyoruz, oradan aldığımız sinerji, yeni
çalışmalarımızın ilk adımı oluyor. Böylesi güzel ve etkili
bir geri bildirim alıyoruz.

Sayın Başbakan Yardımcım. Yoğun mesainiz
arasında bize vakit ayırıp sorularımıza verdiğiniz
içten cevaplar için teşekkür ediyoruz efendim.
Ben de teşekkür ediyorum,
çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

You have just referred to feedback on TİKA’s work.
Would you elaborate how Turkey gets feedback?
TİKA cooperates with the Balkan countries and
peoples who were involved in tragic wars, mass
migrations and suffering in the last century, and
enables the peoples to communicate more with
one another. TİKA is firmly engaged in promoting
economic development and strengthening relations
with the Balkans to establish security and stability
in the region.
I visited the Balkans many times and inaugurated
many projects completed by TİKA. Last time I was
in Krcova, Macedonia to inaugurate the annex
building for Mehmet Akif Ersoy High School. There
was a large gathering of local people welcoming us
enthusiastically; the inauguration was like a festival.
People displayed great admiration particularly for our
Prime Minister. There were placards with interesting
and moving wording for Turkey. Even a small,
adverse incident in Turkey gives great concern to our
friends in other countries. This shows that peoples
in the oppressed geographies of the world look up to
Turkey, For our policies in recent, I see that we have
captured a place in the hearts of oppressed peoples
and countries. This makes us happy; and the synergy
so derived makes us stride towards new work. It is
such a nice and effective feedback.

‘‘

Dünyanın mazlum
coğrafyalarındaki
insanların
gözü ve kulağı
Türkiye’dedir.
Peoples in
the oppressed
geographies of the
world look up to
Turkey,

Mr. Minister, thank you very much for your time
and frank responses.
Thank you.
I wish you all the best with your work.
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NURSULTAN NAZARBAYEV BELGESELi KAZAKİSTAN

TÜRK DÜNYASI
BÜYÜK ŞAHSİYETİ

NURSULTAN
NAZARBAYEV
NURSULTAN NAZARBAYEV: GRAND PERSONALITY OF TURKIC WORLD

T

ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Kazakistan
Cumhurbaşkanlığı Teleradyo Kompleksi işbirliğiyle hazırlanan
“Türk Dünyasının Büyük Şahsiyeti Nursultan Nazarbayev”
belgeselinin gösterimi yapıldı.

T

he documentary “Nursultan Nazarbayev: Grand Personality of
Turkic World” prepared collaboratively by Turkish Cooperation
and Coordination Agency (TİKA) and Kazakhstan Presidential
Teleradio Compex was premiered.

Nazarbayev Kültür Merkezi’ndeki gösterime, TİKA Başkan Yardımcısı
Mehmet Süreyya Er, Türkiye Astana Büyükelçisi Ömer Burhan Tüzel,
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Mahmut Kasımbekov,
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Dauren Abaev, TİKA
Orta Asya ve Kafkaslar Daire Başkanı Ali Özgün Öztürk, TİKA Kazakistan
Koordinatörü Evren Rutbil, TİKA yetkilileri, Kazakistan’ın üst düzey
bürokratları ve aydınlarından oluşan çok sayıda davetli katıldı. TİKA
Heyeti, gösterim öncesinde Nazarbayev Merkezi’ndeki müzeyi ziyaret etti.

Held at Nazarbayev Culture Center, the premiere hosted by Mehmet Süreyya
Er, TİKA Vice-President; Ömer Burhan Tüzel, Turkish Ambassador at
Astana; Mahmut Kasımbekov, Private Secretary for Kazakhstan Presidential
Office; Dauren Abaev, Press Advisor for Kazakhstan Presidential Office;
Ali Özgün Öztürk, TİKA’s Head of Division for Central Asia and Caucasus;
Evren Rutbil, TİKA’s Coordinator for Kazakhstan; TİKA officials, senior
Kazakh officials, intelligentsia and many guests. TİKA delegation visited
the museum at Nazarbayev Culture Center prior to the premiere.

Programda konuşan Kazakistan Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü
Kasımbekov, kardeş ve dost Türk halkının Kazak halkına gösterdiği
yakın ilgiden dolayı minnettar olduklarını kaydetti. Kasımbekov, Türk
devlet adamlarının Nazarbayev’i Türk Dünyası’nın ‘aksakallı lideri’
olarak ilan etmelerinin ayrı bir incelik ve dostluk örneği olduğunu
söyledi. TİKA’nın desteğiyle hazırlanan belgeselin gelecek nesillere
iki ülke arasındaki dostluğun sembolü olarak bırakılan güzel bir
emanet olacağını sözlerine ekledi.

Speaking at the ceremony, President’s Private Secretary Kasımbekov
expressed their gratitude for the brotherly love and concern of Turkish
people to Kazakh people. He emphasized that it was exemplary courtesy
and friendship that Turkish statesmen declared President Nazarbayev as
the “aksakallı” [lit. “white bearded”, meaning “man of wisdom”] of the
Turkic World. Mr. Kasımbekov added that the documentary prepared by
TİKA assistance would be a beautiful work for future generations as the
symbol of friendliness between two countries.
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NURSULTAN NAZARBAYEV DOCUMENTARY KAZAKHSTAN

Nazarbayev
Türk dünyasının ‘aksakallısı’

Nazarbayev:
“Aksakallı” of Turkic World

Belgesel gösteriminin ardından konuşan TİKA Başkan Yardımcısı Süreyya
Er ise Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in, Kazakistan’ın
bağımsızlığını kazandığı 1991’den bu yana ülkesinin kalkınması için büyük
emekler verdiğini hatırlattı. Er, sözlerine şöyle devam etti: “Kazakistan’ı
bugün bütün dünyanın saygı duyduğu zengin, gelişmiş, istikrarlı ve barış
içinde yaşayan bir ülke haline getirmiştir. Sadece ülkede değil, bölgede ve
dünyada yaşanan problemlerin çözümüne de yapıcı yaklaşımıyla önemli
katkılarda bulunmuştur. Ayrıca Türk dili konuşan ülkeler arasında kültür,
eğitim, bilim ve ekonomi alanlarında işbirliği yapılmasında her zaman
öncü olmuş ve bu işbirliklerinin kalıcı ve kurumsal hale getirilmesinde
değerli fikirleriyle yol göstermiştir.” Nazarbayev’in hizmetlerinin Türk
milleti tarafından iyi bilindiğini belirten Er, “Cumhurbaşkanımız Sayın
Abdullah Gül ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da defalarca
belirttiği üzere, Nazarbayev, Türk dünyasının ‘aksakallısı’ görülmektedir”
dedi. TİKA’nın Kazakistan’daki faaliyetlerine de değinen Er, “Kazakistan ile
Türkiye arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik yüzlerce proje ve faaliyet
gerçekleştirdik. Bir yandan ortak tarih ve kültürümüzü korumaya yönelik
projeler gerçekleştirirken, diğer yandan da kalkınma yolunda işbirliğimizi
güçlendirmeyi hedefledik” diye konuştu.

Speaking after the premiere display, TİKA Vice-President Süreyya
Er noted that President Nursultan Nazarbayev had worked hard
for the development of Kazakhstan since independence in 1991
and said: “President Nazarbayev made Kazakhstan today’s rich,
developed, stable and peaceful country respected by the entire
world. His constructive attitude contributed significantly to solving
problems not only in his country, but also in the region and the
world. He always pioneered in cooperation for culture, education,
science and economy among Turkic speaking countries and guided
them by his far-sighted views to institutionalize cooperative
efforts.” Reminding that President Nazarbayev’s services were
well known to Turkish nation, Mr. Er said: “As stated many times
by our President Abdullah Gül and Prime Minister Recep Tayyip
Erdoğan, Nazarbayev is the “aksakallı” of the Turkic World.” Mr.
Er also referred to TİKA’s activities in Kazakhstan and stated:
“We have realized hundreds of projects and activities to further
the cooperation between Kazakhstan and Turkey. We have on one
side endeavored to preserve our common history and culture, and
strengthen our development cooperation on the other.

Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Kasımbekov, Nazarbayev’in TİKA
Başkan Yardımcısı Er’e hitaben teşekkür notu yazdığı kitabı takdim etti.
Belgesel, Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra Cumhurbaşkanı
Nursultan Nazarbayev’in Türk devletlerinin yakınlaşması ve Türk
Dünyası’nda işbirliğinin gelişmesi için verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Mr. Kasımbekov presented Mr. Er the book on which President
Nazarbayev wrote a personal note of thanks to TİKA VicePresident. The documentary accounts President Nazarbayev’s
efforts to establish closer ties and cooperation within the Turkic
World following the Kazakh independence.
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ENGELLİLERE YÖNELİK PROJELER

TİKA ENGEL TANIMIYOR
TİKA OVERCOMES HANDICAPS

D

ünya genelinde yaptığı insani yardımlarla dikkatleri üzerine
çeken Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı,
engellileri unutmadı. Tunus, Özbekistan, Türkmenistan ve
Kazakistan’daki engellilere yardım eli uzatan TİKA, sosyal sorumluluk
projesi kapsamında önemli çalışmalara imza attı.

Türkmenistan - Engellilere yardım projesi
Turkmenistan-Aid for handicapped
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N

oted for its humanitarian aid across the globe, Turkish Cooperation
and Coordination Agency (TİKA) remained committed to the
handicapped. Assisting the people with disabilities in Tunisia,
Uzbekistan, Turkmenistan and Kazakhstan, TİKA did significant work in
its social responsibility project.

PROJECTS FOR HANDICAPPED

TUNUS’TA ENGELLi VE DAR GELiRLiLERE 200 FIRIN
200 TABUN OVENS TO POOR FAMILIES AND THE HANDICAPPED IN TUNISIA

Tunus’ta engelli ve yoksul aileler için 200 adet Yöresel Tabuna Ekmeği
Pişirme Fırını dağıtımı yapıldı. Teslim törenine Tunus Ulusal Kurucu Meclis
Başkanı Meherzia Labidi, Kadın Milletvekilleri, Sivil Toplum Kuruluşları
temsilcileri ve TİKA Tunus Koordinatörü Musa Gürbüz katıldı. Törende
konuşan Meherezia Laabidi, TİKA’nın ülkelerinde ofis açmasıyla sivil
toplum kuruluşları ve yardım derneklerinin faaliyetlerinde dikkat çekici
bir artış olduğunu vurguladı. Tunus Koordinatörü Gürbüz ise, TİKA olarak
farklı sektörlerde kalkınma yardımları yaptıklarını, bununla birlikte sosyal
sorumluluk projelerini de ihmal etmediklerini kaydetti. Bunun yanında
TİKA Tunus Koordinatörlüğü, tarafından Tatavine vilayetinde görme
engelliler için yapılan bir üretim atölyesinin de açılışı yapıldı.

TİKA delivered 200 tabun ovens for baking local “tabun” bread to poor
families and the handicapped in Tunisia. The ceremony was honored by the
Speaker of Tunisian National Constituent Assembly Meherzia Labidi, women
parliamentarians, NGO representatives and TİKA Coordinator in Tunisia
Musa Gürbüz. Speaking at the ceremony, Ms. Meherezia Laabidi emphasized
that upon TİKA’s opening a coordination office in her country, there occurred
a notable boost in NGO and charity activities. TİKA’s Coordinator Mr. Gürbüz
stated that TİKA is engaged in development assistance in various sectors;
however, it never neglected social responsibility projects. Also inaugurated
was a manufacturing workshop built by TİKA Coordination Office in Tunisia
for the visually handicapped in Tataouine province.

TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD 27

ENGELLİLERE YÖNELİK PROJELER

GAZZELİ SAVAŞ MAĞDURLARI “İRADE” İLE
HAYATA TUTUNUYOR
THANKS TO TİKA, WAR VICTIMS IN GAZA STRIP CLING TO LIFE
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.

TİKA-supported “Irade” Project, which is carried out under the
supervision of Islamic University of Gaza, the victims of the 23day 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.

İrade projesi sayesinde İsrail saldırıları sonrasında
sakatlananlara akademik ve mesleki eğitim veriliyor.
Academic and vocational training is provided for Palestinians
who are crippled during Israel attacks.

KAZAKİSTANLI ENGELLİLERE SERVİS ARACI
SHUTTLE VEHICLES DELIVERED FOR THE HANDICAPPED IN KAZAKHSTAN
TİKA tarafından Kazakistan’da faaliyet gösteren Semey Fiziksel
Engelliler Derneği’ne servis aracı yardımı yapıldı. Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği zamanında yapılan nükleer denemeler nedeniyle
Semey’de kanser ve sakat doğum vakalarına sık rastlanıyor. 2 binden
fazla üyesi bulunan Semey Engelliler Derneği de buradaki engellilere
hizmet veriyor. TİKA, sadece iki servis aracı bulunan derneğin, ulaşım
hizmetini yaygınlaştırabilmesi için servis aracı desteğinde bulundu. TİKA
tarafından temin edilen araç düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi.
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TİKA donated a shuttle vehicle to Semey Association of
Physically Handicapped. Cancer and congenital disability are
frequent in Semey due to nuclear tests conducted in the Soviet
era. Having more than 2,000 members, Semey Association of
Physically Handicapped serves the handicapped in the area.
TİKA delivered in a ceremony a shuttle vehicle to the association
which only had two vehicles to improve transport services.

PROJECTS FOR HANDICAPPED

ÖZBEKİSTAN’DAKİ GÖRME ENGELLİLERE BİLGİSAYAR SINIFI
COMPUTER CLASSROOM FOR THE VISUALLY HANDICAPPED IN UZBEKISTAN
Özbekistan’da faaliyet gösteren Görme Engelliler Derneği’nin
Semerkant şubesine TİKA desteğiyle kurulan bilgisayar sınıfı hizmete
açıldı. Derneğin talebi üzerine kurulan bilgisayar sınıfı; masaüstü
bilgisayarlar, yazıcı, tarayıcı ve görüntü büyütücü gibi görme
engellilere uygun çağdaş bilişim cihazları ile donatıldı. Açılış törenine,
TİKA Orta Asya Kafkaslar Daire Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk,
Semerkant Vilayeti Hâkimliği Sekretaryası Başkanı
İsrail Cabbarov, Özbekistan Görme Engelliler
Derneği Başkanı Abdukayum Abdunabiev,
Görme Engelliler Derneği Semerkant Şubesi
Başkanı Alimjan Ahmadjanov ve çok
sayıda görme engelli ile yakını katıldı.
Yetkililer, 3 bin 500 civarında
görme engellinin bulunduğu
Semerkant’ta böyle bir sınıfın
kurulmasının,
engellilerin
topluma
kazandırılması
açısından önemli bir
adım
olduğunu
vurguladı.

A computer classroom was commissioned with assistance from TİKA in
Samarkand branch office of the Association for Visually Handicapped in
Uzbekistan. Upon a request from the association, the classroom was equipped
with modern computing devices suitable for the visually handicapped including
desktop computers, printers, scanners and image magnifiers. The ceremony was
honored by Dr. Ali Özgün Öztürk, TİKA’s Head of Division for Central Asia and
Caucasus; Israil Jabbarov, Chief Secretary of Samarkand
province; Abdukayum Abdunabiev, Chairman of
Uzbekistan Association for Visually Handicapped;
Alimjan Ahmadjanov, Head of Samarkand Branch of
the Association for Visually Handicapped; and
many visually handicapped people and
relatives. Officials emphasized
that the establishment of such a
classroom in Samarkand where
approximately 3,500 visually
handicapped people lived was an
important step towards integrating
the handicapped into society.

TÜRKMENİSTAN’DAKİ ENGELLİLER UNUTULMADI
THE HANDICAPPED IN TURKMENISTAN NEVER FORGOTTEN
TİKA 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Türkmenistan’da
engelli vatandaşlara malzeme yardımında bulundu. Türkmenistan
Engelliler Birliği, üyelerine dağıtılmak üzere TİKA tarafından
temin edilen 35 adet tekerlekli sandalye ile birlikte şeker ölçüm
cihazları, tansiyon aletleri, ayarlanabilir koltuk değnekleri, tekerlekli
yürüteçler, tuvalet sandalyeleri, hasta yatakları, korse ve hasta
bezlerinden oluşan malzemeler engellilerin de katıldığı törenle
ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. TİKA Aşkabat Koordinatörü Ali
Muslu, söz konusu yardımın aynı zamanda iki halkın birbirine olan
yakınlığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

On the occasion of December 3 International Day of People
with Disabilities, TİKA delivered equipment assistance to
the handicapped in Turkmenistan. Turkmenistan Union of
the Handicapped received the equipment items including 35
wheelchairs, glucometers, blood pressure monitors, adjustable
clutches, wheel walkers, toilet seats, hospital beds, corsets and
patient cloths, and delivered to those in need in a ceremony
attended by the handicapped. TİKA’s Coordinator at Ashkabad
Ali Muslu noted that the assistance was also an indication of
affinity and affection between the peoples of both countries.
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TİKA, SELİN VURDUĞU
FİLİPİNLER’İN İMDADINA KOŞTU
TİKA COMES TO THE HELP OF TYPHOON-STRICKEN PHILIPPINES
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TİKA IS WITH THPHOON-STRICKEN PHILIPPINES

F

ilipinler’le ikili işbirliği imkânlarını değerlendirmek üzere
ülkeyi ziyaret eden Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
(TİKA) Başkanlığı heyeti, resmi görüşmelerin yanı sıra insani
yardım ve teknik destek faaliyetlerinde bulundu. Filipinler ile orta
ve uzun vadeli işbirliği imkânlarını yerinde değerlendirmek üzere
başkent Manila’yı ziyaret eden TİKA heyeti; Sağlık Bakanlığı,
Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile üst düzey görüşmeler
yaptı. Filipinleri vuran Haian tayfununun açtığı yaraların sarılması
için acil yardımlar kadar orta ve uzun vadeli desteklerin de önemli
olduğuna değinilen görüşmede, özellikle eğitim ve sağlıkta işbirliği
de masaya yatırıldı. Yakın dönemde teknik destek projeleri ve eğitim
programları üzerine yoğunlaşması öngörülen işbirliği; hastane
donanımı, okul düzenlemeleri ve insan kaynaklarının geliştirilmesine
yönelik projeleri kapsıyor.

A

delegation of Turkish Cooperation and Coordination
Agency (TİKA) visited Philippines to explore potential
for bilateral cooperation as well as humanitarian aid
and technical assistance activities. The delegation met with
senior administrators in the Ministries of Health, Education
and Interior in Manila to discuss medium to long term
cooperation with Philippines. Parties voiced that emergency
aid to victims of Typhoon Haiyan was crucial while medium
to long term assistance was no less important, particularly in
education and health. The cooperation would concentrate in
the short term on technical assistance projects and training
programmes to cover rebuilding schools, equipping hospitals
and developing human resources.
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TİKA, Filipinler’e 55 tonluk gıda yardımında bulundu.
TİKA, provided 55 tons of food aid for Philippines.

45 okula bilgisayar desteği

Computer donation to 45 schools

Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi’ndeki (ARMM) okulların fiziki ve
teknik altyapılarının iyileştirilmesine yönelik proje kapsamında, 45
okula hibe edilen 80 bilgisayar Cotabato’da ARMM Valiliği’ne teslim
edildi. ARMM Bölge Valilik Sekreteri Laisa Masiuhud Alamia, TİKA’ya
teşekkür ederek, eğitim konusundaki alt yapı eksikliklerinin giderilmesi
konusunda Türkiye’nin desteklerini beklediklerini kaydetti.

In a project to improve physical and technical infrastructure of
schools in the Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM),
80 computer units donated for 45 schools were delivered to ARMM
Governorship in Cotabato. Laisa Masiuhud Alamia, the Secretary for
ARMM Governorship thanked TİKA and requested further Turkish
assistance in education to improve infrastructure.

Arşivler dijital olarak kaydedildi

Digital archiving

Filipinler Eğitim Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda, tayfundan zarar
gören okulların evrak arşivlerini dijital ortamda kayıt altına alarak
kurtarmak üzere yüksek çözünürlüğe sahip 40 tablet törenle yetkililere
teslim edildi. Tabletleri teslim alan Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mario A.
Deriquito, Türkiye’nin Filipin halkının zor günlerinde yanında olmasının
mutluluk verici olduğunu belirtti. TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve
Latin Amerika Daire Başkanı İbrahim Barbaros Akçakaya ise TİKA’nın
faaliyet gösterdiği ülkelerde eğitim sektörlerine özel önem verdiğinin
altını çizerek, Filipinler’de de eğitime destek veren projelere öncelik
tanındığını ifade etti.

Upon the request by the Filipino Ministry of Education, 40 tablets
of high resolution were delivered or the purpose of digitizing and
recovering paper archives of schools hit by the typhoon. Mario A.
Deriquito, the Undersecretary of Ministry of Education, stated that
they appreciated Turkish people standing by Filipino people under
such distress. İbrahim Barbaros Akçakaya, TİKA’s Head of Division
for of East and South Asia, Pacific and Latin America, expressed
that TİKA was particularly keen on education sector in all countries
where it stepped in; therefore, education projects would be top
priority for TİKA operations in Philippines.
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Gıda yardımı yapıldı

Food Aid delivered

TİKA, tayfun felaketiyle sarsılan Filipinler halkını yalnız
bırakmadı. İnsani yardım için felaketin hemen ardından
Filipinler’e ulaşan TİKA, selin vurduğu bölgeye 55 ton
gıda yardımı ulaştırdı. TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik
ve Latin Amerika Daire Başkanı Barbaros Akçakaya
koordinesindeki TİKA ekibi; gıda paketlerini, Cebu
Limanı’ndan feribotla Ormok’a gönderdi. Gıda paketleri
Türk Kızılayı’nın saha ekibi ve TİKA heyeti tarafından
dağıtıldı. Barbaros Akçakaya, tayfunun ardından
bölgeye en hızlı ulaşan ülkeler arasında Türkiye’nin
de yer aldığını söyleyerek; Kızılay, Başbakanlık Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve sivil toplum
kuruluşlarının yanı sıra TİKA’nın da bölgede insani
yardım çalışmaları yaptığını söyledi. Akçakaya, “Yardım
paketleri Ormok’a ulaştırdık. Ormok’u seçmemizdeki
amaç uluslararası basının bir anlamda Tacloban’a dikkat
çekmesi nedeniyle yardımların çoğunluğu o bölgelerdeki
afetzedelere ulaştırılıyordu. Ancak Ormok da en az
Tacloban kadar tayfundan zarar görmüş bir yer. Zor
günler geçiren Filipinliler için oradaydık. Yardımlarımız
20-25 bin kişiye ulaşacak” dedi.

TİKA was there to assist Filipino people hit hard by
the Typhoon. Immediately setting foot in Philippines
following the disaster, TİKA delivered 55 tons of food
to flood-stricken region. TİKA team under coordination
of İbrahim Barbaros Akçakaya, Head of TİKA’s
Division for East and South Asia, Pacific and Latin
America, shipped food packages from Cebu port to
Ormoc by ferry, which were distributed to people by
the field team of Turkish Red Crescent and TİKA team.
Mr. Akçakaya noted that Turkey was one of the fastest
donors immediately arriving in the scene following
the Typhoon; and Turkish Red Crescent, Disaster and
Emergency Management Agency (AFAD), Turkish
NGOs and TİKA were engaged in humanitarian aid in
the region. He said: “We got aid packages to Ormoc.
We chose Ormoc because most international aid was
arriving in Tacloban due to the international media
drawing attention to Tacloban. However, we knew
that Ormoc was hit as hard as Tacloban was by the
Typhoon. We were there for the Filipino people in
distress; our aid would get to 25,000 families.”

TİKA, tayfun
felaketiyle sarsılan
Filipinler halkını
yalnız bırakmadı.
TİKA was there
to assist Filipino
people hit hard by
the Typhoon.
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BOSNA-HERSEK ve MAKEDONYA ZİYARETİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI PROF. DR. SAYIN EMRULLAH İŞLER,
İLK RESMİ ZİYARETİNİ BOSNA-HERSEK’E YAPTI
DEPUTY PRIME MINISTER PROF. DR.EMRULLAH İŞLER’S FIRST OFFICIAL
VISIT TO BOSNIA-HERZEGOVINA

B

aşbakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Emrullah İşler, Bosna
Hersek ziyareti çerçevesinde, Bosanski Şamats’ta restorasyonu
TİKA tarafından tamamlanan, merhum Cumhurbaşkanı Aliya
İzzetbegoviç’in doğduğu evin açılışını yaptı.

Aliya İzzetbegoviç’in doğduğu ev
müze haline getirildi

D

eputy Prime Minister Prof. Dr. Emrullah İşler, on visit to BosniaHerzegovina, inaugurated the birth home of late President Alija
Izzetbegovic at Bosanski Samac restored by TİKA.

Alija İzzetbegovic’s birthplace is
turned into a museum

Başbakan yardımcılığı görevine atandıktan sonraki ilk resmi ziyaretini
yaptığını belirten Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler, “Kültür
durakları oluşturmak zorundayız. Durup soluk almak için, durup anlamak
için. Medeniyet ancak tefekkür ile mümkün. Zira önce tahayyül edilen,
sonrasında zuhur ediyor” dedi. Dünya tarihi için önemli bir zatın mirası
üzerinde olduklarını belirten İşler, şunları kaydetti: “Medeniyetimizin büyük
evladı Aliya İzzetbegoviç, bu şehirde doğdu. Bir arada yaşama kültürünü,
bütün varlığa tek gözle bakmayı, bir karıncayı bile bir ulu nazar ile görmeyi
bu evde öğrendi. İşte bu muazzam idraktir ki geçmişte Balkan coğrafyasına
huzuru ve barışı getiren iradenin sarsılmaz hayat düsturlarıdır.”

Noting that this was his first official visit following the appointment
as the Deputy Prime Minister Prof. Dr. Emrullah İşler said: “We
must build culture stops to pause and take a breath, pause and grasp.
Civilization is possible only by thinking. Things are first imagined,
then come into being.” Expressing that they were the heirs to a
personality of high importance in the world history, İşler added: “Alija
Izzetbegovic, the great son of our civilization was born in this town.
He learned in this home about the culture of co-existence, seeing all
beings through the same lens, viewing even an ant as a grand being.
It is such immense realization of the firm principles of life of the will
which had given peace in the past to the Balkans.”

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam ise Balkanlar’da oluşturulan barış ortamının, çok
kültürlü ve çok etnikli yapının, bütün dünyada örnek olarak gösterilebileceğine
işaret ederek, projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

TİKA President Dr. Serdar Çam pointed that the multi-cultural, multiethnic environment of peace created in the Balkans was an example to
the entire world, and thanked all those who contributed to the project.
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Karagözbey Medresesi
yeniden eğitime başladı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı’nın (TİKA) desteğiyle, Bosna
Hersek’te inşa edilen Karagözbey
Medresesi’nin yeni binasının açılışı
yapıldı. 1557 yılında kurulan, Hersek
Bölgesi’nin tek medresesi olan 270
öğrencinin eğitim göreceği Karagözbey
Medresesi
yenileme
çalışmaları
TİKA’nın desteği ile tamamlandı.
Açılışa Başbakan Yardımcısı Prof. Dr.
Emrullah İşler, TİKA Başkanı Dr. Serdar
Çam, milletvekilleri, Bosna Hersek
İslam Birliği Reis-ul Uleması Hüseyin
Efendi Kavazoviç, Bosna Hersek Üçlü
Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Boşnak
Üyesi Bakir İzzetbegoviç’i temsilen
Danışmanı Edin Ramiç, Bosna Hersek
Federasyonu Kültür ve Spor Bakanı Salmir Kaplan, Mostar Müftüsü Seid
Smaykiç, kanton ve entite düzeyinde Bosna Hersekli yetkililer, İslam
Birliği yetkilileri ve medya mensupları ve öğrenciler katıldı.

Anı Evin’de Alija İzzetbegoviç’in özel eşyaları sergileniyor.
In memorial House Alija İzzetbegovic’s personal belongings and everyday items.

Aliya İzzetbegoviç’in doğup büyüdüğü ev
Alija Izzetbegovic’s birth place

Karagözbey Madrasah to resume education
The new building of Karagözbey Madrasah constructed in BosniaHerzegovina with assistance from Turkish Cooperation and
Coordination Agency (TİKA) was inaugurated. Built in 1557
and now the sole madrasah in Herzegovina region educating
270 students, Karagözbey Madrasah was renovated with TİKA
assistance.
Present in the inauguration were Deputy Prime Minister Prof. Dr.
Emrullah İşler; TİKA President Dr. Serdar Çam; Husein Efendija
Kavazovic, Grand Mufti of Bosnia-Herzegovina Islamic Council;
Advisor Edin Ramic representing Bakir Izzetbegovic, Bosniak member
of the Tripartite Presidential Council; Salmir Kaplan, Minister of
Culture and Sports of the Federation of Bosnia-Herzegovina; Seid
Smajkic, Mufti of Mostar; Bosnian officials of cantons and entities;
officials of Islamic Union; press-media members and students.
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Karagözbey Medresesi okunan Kur’an-ı Kerim ile hizmete açıldı.
Karagözbey Madrasah is inaugurated with Qoran.

Bosna’nın kalbimizdeki yeri ayrı

Bosnia holds unique place in our hearts

Açılışta konuşan Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler, Avrupa’nın
birçok tarihi üniversitesinden daha köklü bir kurumun açılışın yaptıklarını
belirterek, Bosna’nın geleceği olan kadroların burada yetişeceklerini
söyledi. Prof. Dr. İşler, “Drina’nın, Neretva’nın ve Bosna Irmağı’nın
suları gibi Bosna toprağına karışacak, onu bereketlendirecekler. 1557
yılından bu yana Bosna Hersek’in ilim ve irfan hayatına katkı sağlayan
Karagözbey Medresesi’nin daha asırlarca ülkenin münevverlerini
yetiştirmeye devam etmesi temennisiyle hayırlı olsun diliyorum” diye
konuştu. Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler, Türkiye’nin her
zaman Bosna Hersek’in yanında olacağını vurgulayarak, “Türk halkı
Bosna’yı her zaman sevmiştir. Sizlerin kalbimizdeki yeri, her zaman ayrı
olacaktır. Türkiye sizleri seviyor.” ifadelerini kullandı.

Deputy Prime Minister Prof. Dr. Emrullah İşler noted in the
inauguration ceremony that they inaugurated an institution with
deeper roots than most of historical European universities; and the
future cadres of Bosnia would be educated in this school. Dr. İşler said:
“They will infuse Bosnian soil as do the waters of Drina, Neretva and
Bosna Rivers making it fertile. Wishing that Karagözbey Madrasah,
having fostered science and knowledge since 1557, will continue to
raise this country’s intelligentsia for many more centuries, I hope
this will be auspicious.” Emphasizing that Turkey would always side
with Bosnia-Herzegovina, Deputy Prime Minister Prof. Dr. Emrullah
İşler concluded: “Turkish people have always loved Bosnia. You will
always have a unique place in our hearts. Turkey loves you all.”

Bosna’da 100’ün üzerinde proje yapıldı

Over 100 projects realized in Bosnia

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam ise Bosna Hersek’te 100’ün üzerinde projeyi
hayata geçiren TİKA Saraybosna Koordinatörlüğü’nün başarılı çalışmalar
yaptıklarını söyledi. Dr. Serdar Çam, Karagözbey isminin ve Osmanlı’dan
gelen mirasın yaşatılmasına ve sadece ülkelerindeki insanlara değil, tüm
dünyaya doğru mesajlar verilmesi için
burada yeni nesiller yetiştirilmesine
katkı sağlayan medrese yönetimine teşekkür ederek, yeni
binanın hayırlı olmasını
diledi.

TİKA President Dr. Serdar Çam indicated that TİKA’s Coordination
Office at Sarajevo successfully implemented more than 100 projects.
Dr. Çam wished well and thanked the madrasah administration for
their contributions to keeping alive the name of Karagözbey and
Ottoman heritage, and educating new generations to give rightful
messages not only to the nation but to the entire humanity.

Karagözbey Medresesi - Mostar
Karagözbey Madrasah - Mostar
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TİKA Bosna Hersek için çok şey yaptı

TİKA did a lot for Bosnia-Herzegovina

Bosna Hersek İslam Birliği Reis-ul Uleması Kavazoviç ise yardımlarından
dolayı Türkiye ve Türk halkına teşekkür etti. “Biz aynı ataların çocuklarıyız.
Osmanlı’nın çocuklarıyız” diyen Kavazoviç, Türkiye’nin, Bosna Hersek’in
yaralarına merhem olduğunu kaydetti. Kavazoviç, “Türkiye bizler için çok
önemli. Bosna Hersek’te faaliyet gösteren tüm Türkiye kurumları arasında
ise en fazla TİKA’yı seviyoruz. TİKA, Bosna Hersek için çok şey yaptı” dedi.

Husein Efendija Kavazovic, Grand Mufti of Bosnia-Herzegovina Islamic Council,
extended his thanks to Turkey and Turkish people for the assistance. “We are the
descendants of the same ancestors, we are all Ottoman children” said Kavazovic,
noting further that Turkey had always healed Bosnian wounds. Kavazovic added:
“Turkey is very important to us. TİKA is our most beloved among the Turkish
entities active in Bosnia-Herzegovina. TİKA did a lot for Bosnia-Herzegovina.”

Sağlık Merkezinden 15 bin kişi faydalanacak.
15 thousand people will be served by health center.

TİKA Moştre Sağlık Merkezi

TİKA Mostre Health Center

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler, Bosna Hersek’teki temasları
kapsamında, başkent Saraybosna yakınındaki Visoko’da TİKA tarafından
yaptırılan TİKA Moştre Sağlık Merkezi’nin açılışını yaptı.

Deputy Prime Minister Prof. Dr. Emrullah İşler, on his visit to
Bosnia-Herzegovina, inaugurated TİKA Mostre Health Center
built by TİKA at Visoko near the capital Sarajevo.

Burada konuşan Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler,
Türkiye’nin, TİKA’nın dünyanın farklı bölgelerinde önemli çalışmalara
imza attığını, Bosna’da da yüzlerce projenin hayata geçirildiğini söyledi.
Sağlık merkezinde 15 bin kişinin hizmet alacak olmasından dolayı gurur
duyduğunu ifade eden İşler, “Türkiye’de bitmez tükenmez bir Bosna
sevgisi vardır” dedi.

Speaking at the inauguration ceremony, Deputy Prime Minister
Prof. Dr. Emrullah İşler noted that Turkey through TİKA did
important works in various parts of the world, and implemented
hundreds of projects in Bosnia. Expressing his pride that 15,000
people would be served by the health center, Dr. İşler said:
“People in Turkey have an endless love for Bosnia.”

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam da konuşmasında, Visoko Belediye Başkanı
Amra Babiç’in kısa süre önce Türkiye’yi ziyaret ettiğini ve Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü belirterek, en kısa süre içerisinde
yapılabilecek projelere ilişkin çalışmalara başlandığını ifade etti. Bu
projenin güzel bir sona ulaşmasından dolayı TİKA olarak mutluluk
duyduklarını belirten TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, sağlık merkezinin
inşasında katkısı olan herkese teşekkür etti.

TİKA President Dr. Serdar Çam informed in his speech that
Visoko Mayoress Amra Babic visited Turkey a short while ago
and met with Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan; soon after,
they commenced work on the projects that could be implemented
in short time. Expressing TİKA’s happiness for such beautiful
conclusion of the project, Dr. Çam thanked all who contributed
to the construction of this health center.

TİKA’nın söz konusu projeyi gerçekleştirmesinden dolayı teşekkürlerini dile
getiren Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Boşnak üyesi Bakir
İzzetbegoviç ise, TİKA’nın Bosna Hersek’te gerçekleştirdiği projelerin çok
etkileyici olduğunu belirterek, son 3 yıl içerisinde 130’dan fazla projenin
uygulandığını hatırlattı.

Bakir Izzetbegovic, Bosniak member of the Tripartite Presidential
Council, expressed his gratitude to TİKA for the project noting
that TİKA’s work was very impressive in Bosnia-Herzegovina
marking over 130 projects in the last three years.

TİKA Moştre Sağlık Merkezi, Visoko’nun Moştre beldesinde 15 bin kişiye
hizmet verecek.

TİKA Mostre Health Center will serve 15,000 people in Mostre
town of Visoko.
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MAKEDONYA’DA TARİHİ AÇILIŞLAR YAPILDI
HISTORICAL INAUGURATION IN MACEDONIA
Osmanlı Askeri
İdadi Binası
Türk ve Makedon
kardeşliğinin tarihi
bir örneğidir.
Ottoman Military
High School
Building:
An historic
embodiment
of Turkish
Macedonian
brotherhood

T

ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) tarafından tadilatı ve düzenlemesi yapılan
Manastır’daki Osmanlı Askeri İdadi binası ve
Atatürk Anı Odası açılışı yapıldı.
Törene, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler,
TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, Makedonya Kültür Bakanı
Elizabeta Kancheska Milevska, Devlet Bakanı Hadi Nezir,
Manastır Belediye Başkanı Vladimir Talevski ile çok
sayıda davetli katıldı.
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler, Atatürk
Anı Odası’nın daha önce düzenlendiğini ancak yeterli
olmadığı için yeniden elden geçirildiğini söyledi. Daha
modern ve kapsamlı hale getirildiğini belirtti. Bu
haliyle binanın Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır hale
getirildiğini belirten Prof. Dr. İşler, binanın Türk ve
Makedon kardeşliğinin tarihi bir örneği olacağını söyledi.
TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam ise Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın talimatıyla yapılan restorasyon projesinde emeği
geçen herkese teşekkür etti. Makedonya Kültür Bakanı
Milevska, gerçekleştirilen böylesi projelerin iki ülke arasındaki
ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.
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T

he Ottoman Military High School and Atatürk
Memorial Hall renovated and remodeled
by Turkish Cooperation and Coordination
Agency (TİKA) were inaugurated in Bitola (Manastir).
The ceremony was honored by Deputy Prime Minister
Prof. Dr. Emrullah İşler, Macedonian Minister of
Culture Elizabeta Kancheska Milevska, Minister of
State Hadi Nezir, TİKA President Dr. Serdar Çam,
Mayor of Manastir Vladimir Talevski and many
guests.
Deputy Prime Minister Prof. Dr. Emrullah İşler stated
that Atatürk Memorial Hall was earlier remodeled;
but revised this time to be modern and substantial.
Dr. İşler noted that the building in its renovated form
would befit the glory of Mustafa Kemal Atatürk and
stand as an historical symbol of Turkish-Macedonian
friendship.
TİKA President Dr. Serdar Çam expressed his
thanks to all who labored in this restoration project
implemented upon special instructions from Prime
Minister Recep Tayyip Erdoğan.
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Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Emrullah İşler, Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Deputy Prime Minister Prof. Dr. Emrullah İşler have a souvenier photo taken with students of Mehmet Akif Ersoy High School.

Mehmet Akif Ersoy Lisesi’nin
ek binası hizmete açıldı
Makedonya’nın Kırçova kentinde bulunan Mirko Milevski Lisesi’nin
TİKA tarafından yaptırılan Mehmet Akif Ersoy Ek Binası hizmete açıldı.
Törene, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler, Makedonya Devlet
Bakanı Hadi Nezir, Türk Demokrat Partisi Genel Başkanı Kenan Hasip, AK
Parti Milletvekilleri Mehmet Emin Dindar ve Sebahattin Karakelle, TİKA
Başkanı Dr. Serdar Çam, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı
Ali Maskan, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği yetkilileri, TİKA yetkilileri,
Kırçova Belediye Başkanı Fatmir Dehari, Plasnitsa Belediye Başkanı
İsmail Yaoski, Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kırçova yöresinden
çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı.

Mehmet Akif Ersoy High School
annex building inaugurated
An annex building named Mehmet Akif Ersoy constructed by TİKA
for Mirko Milevski High School in Krcova was inaugurated in a
ceremony honored by Deputy Prime Minister Prof. Dr. Emrullah
İşler, Macedonian Minister of State Hadi Nezir, Chairman of
Turkish Democratic Party, AKP parliamentarians Mehmet Emin
Dindar and Sebahattin Karakelle, TİKA President Dr. Serdar Çam,
TİKA’s Head of Division for Balkans and East Europe Ali Maskan,
officials of the Turkish Embassy at Skopje, TİKA officials, Mayor
of Krcova Fatmir Dehari, Mayor of Plasnica Ismail Yaoski, Turkish
NGO representatives, students and many local people.

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr.
Emrullah İşler, açılışı yapılan
Mehmet Akif Ersoy Lisesi’nde
ağırlıklı olarak Türkçe eğitim verilmesinin büyük önem taşıdığını
belirtti. Makedonya’daki Türklerin, Makedonya ile Türkiye
arasındaki en büyük köprü olduğunu vurgulayan İşler, şunları
kaydetti: “Bu nedenle Makedonya’daki Türklerin, Türkçe eğitim
almaları hususundaki çabaları
için, Makedonya hükümeti başta
olmak üzere, Makedonya Eğitim
Bakanlığı ve yerel yönetimlere
sonsuz şükranlarımı sunmak istiyorum.’’
TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam ise
Makedonya’da eğitim alanında
bir projeyi daha tamamlamanın
mutluluğu içerisinde olduklarını
belirterek, söz konusu projede
emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Deputy Prime Minister Prof.
Dr. Emrullah İşler pointed to
the importance of the fact that
education would mostly be in
Turkish language in the newly
inaugurated Mehmet Akif
Ersoy High School. Noting that
Turks in Macedonia served
as a unique bridge between
two countries, Dr. İşler said:
“I would like to express
my deepest gratitude to the
Government of Macedonia,
Minister of Education and
local governments for their
efforts to provide education
in Turkish to Turks in
Macedonia.”

M. Kemal Atatürk’ün öğrencilik yıllarına ait kişisel eşyaları ve kıyafetleri
de Atatürk Anı Odası’nda sergilenenler arasında.
M. Kemal Atatürk’s clothes and personal belongings are among the exhibited
items in Atatürk Memorial House.

TİKA President Dr. Serdar Çam
expressed his happiness for
achieving another educational
project in Macedonia and
thanked all who labored for
the project.
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RAKAMLARIN DİLİYLE TÜRKİYE’NİN
KALKINMA YARDIMLARI
TURKISH DEVELOPMENT ASSISTANCE IN FIGURES
FÜSUN GÜR - TİKA UZMANI / TİKA EXPERT

T

İKA, 2005/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kalkınma yardımlarının
raporlanması görevini üstlenmiştir. Daha önceki yıllarda da
yardımlar yapılmış ancak kalkınma yardımları kavramı bilinmediği
için rakamlar eksik toplanmıştır. TİKA’nın bu işe el atmasıyla birlikte kalkınma
yardımları kavramı öğrenilmeye başlanmıştır. İlk yapılan iş, elektronik ortamda
veri tabanı EBF’yi kurmak olmuştur. Öncesinde toplanan bilgiler ise yazışmalar
yoluyla manuel olarak kaydedilmiştir. Kavramların iyice öğrenilmesi aslında
verdiğimiz birçok desteğin kalkınma yardımı olarak değerlendirilebileceğini
göstermiştir. Bunlara örnek olarak, sığınmacılara yapılan yardımlar veya
Genelkurmay Başkanlığı’nın barışı yapılandırma çalışmaları sıralanabilir.
Görevin TİKA tarafından üstlenilmesinin hemen ardından kurulan EBF
programının çok yeni olmasına rağmen 2 aylık gibi kısa bir sürede 300 milyon
doların üzerinde yardım yapıldığı belgelenmiştir.Kalkınma yardımı yapan
birçok kuruma ulaşılması, sürekli yeni girişlerin olmasını sağlamıştır. Devam
eden süreçte özel akım olarak adlandırılan STK’ların yardımları ile Türk özel
sektörü tarafından gerçekleştirilen doğrudan yatırımlar da raporlamaya dâhil
edilmiştir. EBF programı ilk senelerde teknik sıkıntılar nedeniyle sadece belli
dönemlerde kullanıcılara açık tutulabilmiştir. İlerleyen süreçte ise daha da
geliştirilen program, tüm yıl boyunca kullanıcılara açık hale getirilmiştir.
Her yıl, hem kamudan hem de STK’lardan birçok kişiye verilen eğitimler,
kullanıcıların konuya daha bilinçli yaklaşmasını ve dolayısıyla yardım
rakamlarımızın daha doğru raporlanmasını sağlamıştır.
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T

İKA was mandated by the Circular No. 2005/11 of the Prime
Ministry to report on development assistance. Before that however,
due to lack of knowledge of ODA concept, Turkish ODA data has
not been collected adequatelly. Upon TİKA’s assumption of this task, the
concept gradually became familiar. Our first action was to establish the
EBF electronic database. The data previously compiled were obtained
through correspondence and entered manually. Once concepts became
fairly familiar, we noted that many actions could indeed be classified
as development assistance, for example the assistance to refugees or the
peace-building actions undertaken by the Turkish General Staff. Within
such short time as 2 months of TİKA’s assumption of the task, although
the EBF software was relatively new, we documented that more than 300
million USD of development assistance was actually provided. Contacts
with many institutions engaged in providing development assistance
ensured that their new entries were continuously made in the database.
In subsequent phases, the reporting included the assistance by NGOs and
Turkish private sector, which is collectively called Private Flows. The
EBF software was initially accessible to users at certain periods. Later,
the software was further enhanced to be accessible to users throughout
the year. Training delivered to many individuals both of the public sector
and of NGOs fostered awareness of users leading to increased levels of
development assistance.

TİKA WITH FIGURES

Ülkemizin kurum ve kuruluşlarınca yapılan yardımlar tüm
gelişmiş ülkeler tarafından kabul edilmiş standartlara göre
raporlanmaktadır. Bu bilgiler, OECD Kalkınma Yardımları
Komitesi’ne (DAC) gönderilmektedir.

All assistance by Turkish entities are reported according
to the standards recognized by developed countries.
The data so compiled are communicated to OECD
Development Assistance Committee (DAC).

Türkiye, OECD DAC’ta gözlemci üye statüsündedir. Ancak
DAC, Türkiye’ye daimi üye olması konusunda tavsiyede
bulunmaktadır. Ülkemiz tarafından OECD DAC’a gönderilen
yardım rakamları kategori, sektör, ülke ve bölge bazlı olarak
sınıflandırılmış olup sadece rakamsaldır. Bu istatistiksel
çalışmanın bir üst aşaması ise proje açıklamalı olarak
raporlama yapmaktır. Kurum ve kuruluşlarımız proje
açıklama olarak raporlama yapmanın ve üye olmanın
artılarını ve eksilerini değerlendirmektedir.

Turkey is currently an observer in the said Committee.
DAC has already recommended that Turkey become a
member. Assistance figures reported by our country
to OECD DAC are only numerical and classified by
category, sector, country and region. A higher level
of such statistical effort is the reporting with project
descriptions. Our entities are currently reviewing the
pros and cons of project-based reporting and becoming
a DAC member.

OECD DAC, üye ülkelerin rakamlarını dış kamuoyu ile hem
resmi sitesinden hem de yayın yoluyla paylaşmaktadır.
Bu paylaşım ve ülkemizin rakamlarının da her geçen sene
artması, gelişmiş ülkelerin dikkatini Türkiye’nin üzerine
çevirmiştir. Türkiye’nin köprü ülke konumunda olması
nedeniyle gelişmiş ülkeler, Türkiye ile işbirliğine gitmeyi
tercih etmektedir. Ülkemizde, uzman işgücü maliyetlerinin
uygun olması da bu taleplerin artmasında önemli bir rol
oynamaktadır. Gerçekleştirilen birçok eğitim programında,
kamu uzmanlarından yararlanılmakta, kamunun salonları,
eğitim araç ve gereçleri kullanılmaktadır. Sonuç olarak,
çok düşük maliyetli ve başarılı işler ortaya çıkmaktadır.
Örneğin, Polis Eğitim Programlarından yararlanan kişi
sayısı her geçen gün artarken konular ve işbirliği yapılan
ülkeler de çeşitlenmektedir. Bu çalışmalar, gelişmekte
olan ülke uzmanları ile ülkemiz uzmanlarının ortak bir
dil oluşturmasını sağlamaktadır. Türkiye’nin bu yapıcı
çalışmaları alıcı ülkeler nezdinde takdirle karşılandığı gibi,
gelişmiş ülkelerin de dikkatini çekmektedir.

OECD DAC discloses the member states’ figures to
the international public both through its website and
publications. Such disclosure, coupled with year-onyear increase of Turkish assistance figures, made Turkey
a focus of attention for developed countries. As Turkey
has established herself as a bridging country, developed
countries prefer to cooperate with Turkey. The low cost of
specialized labor in our country is also instrumental for
such requests of cooperation. For training programmes,
we resort to experts in the public sector, use governmentowned training venues and materials; consequently we
achieve highly successful works at very low costs. For
example, Police Training Programmes with diverse
training topics are on high demand by countries of
varying sizes. These efforts also ensure that experts of
our country and those from developing countries speak
a common language. Turkey’s constructive efforts in
this field are highly appreciated by recipient countries
as well as noted by developed countries.

Türkiye’nin köprü
ülke konumunda
olması nedeniyle
gelişmiş ülkeler,
Türkiye ile
işbirliğine gitmeyi
tercih etmektedir.
As Turkey has
established herself
a bridging country,
developed countries
prefer to cooperate
with Turkey.
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Kalkınma yardımları iki taraflı yardımlar şeklinde yapılabildiği gibi uluslararası
kuruluşlar tarafından da gerçekleştirilebilmektedir. OECD DAC kalkınma
amaçlı çalışma yapan uluslararası kuruluşları tespit etmiştir. Birleşmiş
Milletler, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’ne bağlı kuruluşlar ile çeşitli
Kalkınma Bankaları bu listede yer almaktadır. Ülkemiz adına ağırlıklı olarak
Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı uluslararası kuruluşlara katkılarda
bulunmaktadır. 2000 yılından önce 20-30 milyon dolar civarında olan bu
katkılarımız, 2013 yılında 140 milyon doların üzerine çıkmıştır.
Suriye’den gelen misafirlerimizi hariç tutarak her yıl 60-90 bin
arasında insanın sığınmacı olarak ülkemize geldiği hesaplanmaktadır. Söz konusu sığınmacılara yapılan yardımların da
raporlanması kalkınma yardımları rakamlarının artmasını
sağlamıştır. Bu kişilere 1 yıl boyunca yapılan yardımlar
kalkınma yardımı sayılmaktadır. Sonuç olarak, bahsettiğimiz sığınmacıların çocukları
okullara gitmekte, 1000-2000
polis bu insanların yerleştirilmesinden ülkelerine geri
gönderilmesine kadar birçok
alanda çalışmaktadır.
Son üç yıl içinde patlak
veren Suriye Krizi ile birlikte,
ülkemize gelen Suriye- lilere yapılan yardımlar acil
yardım olarak değerlendirilmiştir. Acil yardımlar da
kalkınma yardımlarının önemli
bir kategorisidir. Bu kapsamda,
Suriye’den gelen misafirlerimize
yapılan yardımlar, aslında mensubu oldukları ülkeye yapılan
yardımlar gibi değerlendirilebilir.
2014 yılı itibariyle, Suriyeli misafirlerimiz, hâlihazırda 700 bin kişiyi
aşmış durumdadır. Bunların yaklaşık 210.000’i
kayıtlı olup kamplarda yaşamaktadır. TİKA, Suriyelilere yönelik yardım istatistiklerini AFAD ile
işbirliği yaparak toplamaktadır. Binlerce Suriyelinin tedavisi, beslenmeleri, ısınmaları, kamp- larda gerçekleştirilen mesleki eğitim programları ve
diğer sosyal ihtiyaçları da göz önünde bulundurulduğunda yardımların hesaplanması kapsamlı
bir projeye dönüşmektedir.
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Development assistance may well be delivered as bilateral
assistance or through international organizations. To that end,
OECD DAC has identified international organizations engaged in
development. Included in the list are the United Nations, World
Bank, various entities of the European Union, and Development
Banks. Turkey contributes to such organizations mostly through
the Ministry of Foreign Affairs and the Undersecretariat
of Treasury. Our contributions to such organizations,
historically standing at 20-30 million USD prior to
the year 2000, exceeded 140 million USD in 2013.
It is estimated that Turkey receives 60,000 to
90,000 people per year as refugees,
excepting the guests from Syria. The
inclusion of assistance to refugees
in assistance figures pushes up our
development assistance figures.
Assistance to refugees for one year
is classified as the development
assistance. Indeed, the children
of the said refugees get
education in our schools;
1,000 to 2,000 officers of
our police engage in many
tasks ranging from their
receipt, placement, safety to
home return.
Our assistance to Syrians
arriving in our country due
to the crisis in Syria in the
past three years is classified as
humanitarian aid, a significant category of
development assistance. Indeed, the assistance
to Syrian guests may be considered assistance
to their country. As of 2014, Syrian guests in
Turkey have exceeded 700,000; only 210,000
of whom are registered and live in camps. TİKA
compiles statistics on assistance to Syrians
through cooperation with AFAD. Considering
that the assistance involves such diverse aid as
medical care, occupational training programs in
camps, food deliveries, heating and other social
needs, the estimation of total assistance to Syrians
mounts to a comprehensive project.

TİKA WITH FIGURES
Bugün, birçok kamu kurum ve kuruluşumuz kalkınma işbirliği faaliyetleri
gerçekleştirmektedir. MEB’den Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları
Başkanlığı’na geçen ve yıllardır sürdürülen eski adı Büyük Öğrenci Projesi olan
Türkiye bursları yine kalkınma yardımı sayılmaktadır. Bu kapsamda, gelişmekte
olan ülkelerden gelen öğrencilere verilen eğitim bursları raporlanmaktadır.
Dışişleri Bakanlığı’nın yapmış olduğu diplomat eğitimleri, Ankara OECD Çok
Taraflı Vergi Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimler, Sağlık Bakanlığı’nın
gerçekleştirdiği doktor eğitim programları, Hazine Müsteşarlığı’nın ve
Merkez Bankası’nın mali piyasalar ile bankacılık vb. alanlarda gerçekleştirdiği
programlar sektörlerine göre ayrı ayrı raporlanmaktadır. Bu raporların
gösterdiği gerçek ise; Türkiye’nin tüm bilgi birikimini açık gönüllük esasına
dayalı olarak gelişmekte olan ülkelerle paylaştığı hususudur.
Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının yaptığı çalışmalar,
Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu adı altında
her yıl Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak TİKA
tarafından yayımlanmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarına
destek olmak ve katkısını sunabilmek için
çaba harcayan ülkemiz ile diğer donör ülkeler,
kendilerine Millenyum Hedefleri olarak
adlandırılan bir hedef koymuştur. Buna
göre, yapılan resmi kalkınma yardımının
GSMH’ya bölünmesi ile ortaya çıkan rakamın
binde 7 olması hedeflenmektedir. Dünyada bu
oranı tutturabilen ülke sayısı fazla olmamakla
birlikte, Türkiye’nin oranı 2012 yılında
binde 3. 2 olarak hesaplanmıştır. Bu
rakamın 2013 yılında daha da artması
beklenmektedir.
TİKA tarafından toplanan Türkiye
kalkınma yardımları istatistikleri,
belirlenen Milenyum hedeflerinin
neresinde olunduğunu göstermekte ve
Türkiye’nin yardımlarının planlamasına
oldukça önemli bir katkı sağlamaktadır.

Today many Turkish public entities are engaged in development
cooperation activities. The Grand Student Project now implemented
by the Presidency of Turks Living Abroad and Relative Communities
and the Ministry of National Education also qualifies as development
assistance, under which we report the scholarships awarded to students
from developing nations. Likewise, training for diplomats by the Ministry
of Foreign Affairs, training programmes delivered in OECD Ankara
Multilateral Tax Center, training for medical doctors by the Ministry
of Health, training programs on financial markets and banking by the
Undersecretariat of Treasury and the Central Bank are all reported by
sector. The reports clearly indicate that Turkey voluntarily shares all her
knowledge with developing nations.
Activities by Turkish public entities and civil society
organizations are published every year by TİKA as the
Turkish Development Assistance Report in Turkish,
English and French.
Our country and other donor countries which seek to
assist the developing countries in their development
efforts have set for themselves what are called the
Millennium Development Goals. Accordingly,
the aspired rate of development assistance
is 0.7% as official development
assistance divided by GNP. While
there are few countries in the
world which have so far achieved
the aspired level; Turkey stood
at 0.32% in 2012, and expects
to perform better in 2013.
The statistics on Turkish
development
assistance
compiled by TİKA indicate
the performance against
the Millennium Goals, and
significantly contribute to the
planning of Turkish assistance.
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SUDAN NYALA HASTANE

TÜRKİYE’DEN SUDAN’A
AFRİKA’NIN EN MODERN HASTANESİ
TURKEY BUILDS FOR SUDAN A STATE OF THE ART HOSPITAL

‘‘

Sudan halkına
hayırlı olsun.
Bu hastane,
Türkiye ile Sudan’ın
kardeşliğine büyük
katkı sağlayacak.
This hospital will
greatly contribute to
Turkish-Sudanese
brotherhood.

S

udan’ın Güney Darfur eyaletinin başkenti
Nyala’da Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
talimatıyla inşa edilen Nyala Sudan-Türkiye
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin açılışı yapıldı.
Sudan’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) tarafından inşa edilen hastanenin açılışını, Başbakan
Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler, Sağlık Bakanı Dr.
Mehmet Müezzinoğlu ve Sudan Cumhurbaşkanı birinci
Yardımcısı Hasan Bekri gerçekleştirdi.
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler açılışın
ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sudan’ın
Güney Darfur eyaletinde TİKA’nın yaptığı bu kadar
modern bir hastaneyi görmekten mutluluk duydum”
dedi. Türkiye’nin TİKA aracılığıyla mazlum coğrafyada
var olduğuna ve dünya genelinde projelerini arttırarak
devam ettiğine dikkati çeken Başbakan Yardımcısı Prof.
Dr. Emrullah İşler, şunları kaydetti: “Sudan halkına hayırlı
olsun. Bu hastane, Türkiye ile Sudan’ın kardeşliğine büyük
katkı sağlayacak. Türkiye mazlum coğrafyaya ve buralara
sömürgeci bir mantıkla yaklaşmıyor. Buralara yardım için
elimizi uzatıyoruz ve uzatmaya devam edeceğiz.”

44 TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD

S

udan-Turkish Training and Research Hospital
constructed in Nyala, the capital of South Darfur
state of Sudan by Turkish Cooperation and
Coordination Agency upon special instructions by Turkish
Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan was inaugurated.
The inauguration ceremony was honored by First Vice
President of Sudan Bakri Hassan Saleh, Turkish Deputy
Prime Minister Prof. Dr. Emrullah İşler, and Turkish Minister of Health Dr. Mehmet Müezzinoğlu.
Dr. İşler, in his statement to journalists following the
ceremony, expressed his happines in witnessing such a
modern hospital built by TİKA in South Darfur. Noting
that Turkish presence is continuous through TİKA action
in this oppressed geography and in the world, Deputy
Prime Minister Prof. Dr. Emrullah İşler said: “I hope
this will be auspicious for Sudanese people. This hospital
will greatly contribute to Turkish-Sudanese brotherhood.
Turkey is not engaged in this oppressed geography with a
colonialist, exploitative logic. We will always extend our
friendly hand.”

SUDAN NYALA HOSPITAL

Hastane açılışından önce Başbakan Yard. Prof. Dr. Emrullah İşler ve Sağlık Bakanı Dr.
Mehmet Müezzinoğlu Darfurlulara hitap etti.
Before the inauguration of the hospital, Deputy Prime Minister Emrullah İşler and Minister of
Health Dr. Mehmet Müezzinoğlu addressed people in Darfur.

Deneyimlerimizi
paylaşmaya hazırız
Sağlık Bakanı Dr. Müezzinoğlu da modern olarak
nitelendirdiği hastanenin Sudan halkı için hayırlı
olmasını dileyerek, hastane Başbakanımızın talimatları
doğrultusunda kurulmuşdu. Onun talebiyle inşa edildi.
Ben Türk halkı ve şahsım adına Başbakanımıza teşekkür
ediyorum” dedi. Türkiye’nin son yıllarda sağlık alanında
önemli bir dönüşüme imza attığını vurgulayan Bakan
Müezzinoğlu, “Sağlık alanında elde ettiğimiz başarı ve
deneyimlerimizi, dost ve kardeş milletler başta olmak
üzere isteyen herkesle paylaşamaya hazırız” diye konuştu.
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler ve Bakan
Dr. Müezzinoğlu, inşaatı 35 milyon dolara mal olan
hastanedeki poliklinik ve ameliyathaneleri gezerek
yetkililerden bilgi aldı. Bakan Dr. Müezzinoğlu,
hastanede Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah
İşler’in tansiyonunu ölçtü, Bakan Müezzinoğlu’nun
tansiyonunu da hastane personeli ölçtü. Öte yandan
ellerinde “hoş geldiniz ve teşekkürler” yazılı pankartlar
taşıyan yerel halkın, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr.
Emrullah İşler ile Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nu
at ve develer üzerinde coşkulu bir şekilde karşılaması
dikkati çekti.
11 bin m2 kapalı alana sahip, toplam 50 bin m2 alan
üzerinde kurulu hastanede, 150 hasta yatağı, 46 yoğun
bakım yatağı, 3 ameliyathane, 2 doğumhane, tam
donanımlı radyoloji ünitesi ve laboratuvar bulunuyor.

WE ARE READY
TO SHARE OUR EXPERIENCE
Turkish Minister of Health Dr. Mehmet Müezzinoğlu
defined the hospital as a modern facility and hoped
that it would be auspicious to Sudanese people, further
stating that “Our Prime Minister specifically requested the
construction of this hospital. It is his work. Hereby I thank
him on behalf of myself and Turkish people.” Emphasizing
that Turkey achieved a significant transformation in
health in recent years, Dr. Müezzinoğlu said: “We are
ready to share our experience in health with all countries,
particularly with friendly and brotherly nations.”

Darfurun Tek
Tam Donanimli
Hastanesi
The only fully
equipped Hospital in
Darfur

Deputy Prime Minister Prof. Dr. Emrullah İşler and
Dr. Müezzinoğlu toured polyclinics and surgery rooms in
the 35m USD hospital and were briefed by officials. Health
Minister Dr. Müezzinoğlu took Deputy Prime Minister
Prof. Dr. Emrullah İşler’s blood pressure, then the
hospital staff took Dr. Müezzinoğlu’s. On the other hand,
Turkish Deputy Prime Minister Prof. Dr. Emrullah İşler
and Minister of Health Dr. Mehmet Müezzinoğlu were
enthusiastically welcomed by the local people holding
banners of “Welcome” and “Thank You” as well as camel
riders and horse riders displaying vibrant joy.
The hospital is built as a closed space of 11,000m2 located
on a land of 50,000m2, boasting 46 intensive care beds,
150 regular beds, 3 surgery rooms, 2 birth rooms, a fullyequipped radiology unit and various laboratories.
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AYIN ÜLKESİ

MİRACA AÇILAN KAPILARIN EŞİĞİ:

FİLİSTİN
PALESTINE: THE DOORSTEP OF THE GATE TO ASCENSION

D

oğu Akdeniz’de ve Orta Doğu’da, İsrail topraklarının tamamı
ile Gazze Şeridi ve Batı Şeria gibi Filistinlilerin kontrolündeki
toprakları kapsayan coğrafi bölgenin tamamı Filistin’dir. Bazı
kaynaklar Ürdün’ü de bu coğrafya içinde gösterir. Birçok kutsal kitapta
kadim topraklar olarak gösterilen Filistin, Müslümanlar başta olmak
üzere Yahudi ve Hıristiyanlar için de önemli bir yer tutar. İnsanlığın
varoluşundan bu yana dikkatleri üzerine çeken bu kutsal topraklar,
bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Tarihi ve kültürel
bağlarımızın bulunduğu bu kadim topraklarda Osmanlı’nın izlerini
bugün de görebiliyoruz. Filistin bölgesi, Haçlı Seferlerinin ardından
yaklaşık iki asır boyunca Memlük hâkimiyetinde kaldı. Yavuz Sultan
Selim döneminde gerçekleşen Mercidabık Savaşı Osmanlı galibiyetiyle
çıkmasının ardından 1516’da bir kısım topraklar Osmanlıya katıldı.
Bölgenin tamamı ise Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı
hâkimiyetine geçti. Kanuni döneminde İbrahimi dinlerce
önemli olan Harem-i Şerif kısmının bakımı yapılarak
etrafındaki duvarlar yeniden inşa edildi. Osmanlı
Devleti, Filistin’i Suriye sınırları içinde Şam’a
bağlı Kudüs, Gazze, Nablus ve Safed olmak
üzere dört sancağa ayırdı. Daha sonra bu
sancaklar Kudüs’e bağlı birer eyalet oldu.
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P

alestine is a geographic area in the Eastern Mediterranean and the
Middle East that covers the entire territory of the State of Israel,
and all territories under the Palestinian Administration including
Gaza Strip and West Bank. Some sources include Jordan as well. Many
sacred texts refer to Palestine as the ancient land, held in high esteem by
Muslims, Jews and Christians. Always a focus of attention since the dawn
of humanity, the sacred land has hosted many civilizations to date. We
still see today the Ottoman imprint in the ancient land that has historical
and cultural ties with us. Palestine was under Mameluk sovereignty for
two centuries in the aftermath of Crusades. Defeating the Mameluk army
in 1516 at Mercidabik plains (north of Aleppo), the Ottoman Sultan Selim
I (the Grim) annexed parts of Palestine into the Ottoman land. The entire
territory of Palestine was firmly established under Ottoman sovereignty
during the reign of Sultan Suleiman I (the Magnificent) who commissioned
the renovation of, and building of new walls around, Haram-al
Sharif (Temple Mount) revered by all Abrahamic religions.
The Ottoman State initially established four sanjaks
(provinces) of Jerusalem, Gaza, Nablus and Safad
under Damascus, then organized as a province
with Jerusalem as the center.

COUNTRY OF MONTH

OSMANLI’DAN YADİGÂR

AN OTTOMAN HERITAGE

1877 tarihinde Kudüs Osmanlı merkezine bağlı bir
Mutasarrıflık oldu. Bir yıl sonra ise Nablus ve Akka
Kudüs Mutasarrıflığı’na bağlandı. Böylece Filistin’in
kuzeyi Beyrut Valiliği’ne güneyi ise Kudüs Mutasarrıflığı
idaresine bırakıldı. I. Dünya Savaşı’ndan yenik
çıkan Osmanlı İmparatorluğu Filistin’deki 402 yıllık
hâkimiyetini kaybederken çok değer verdiği Kudüs’e
zarar gelmemesi için şehri askeri bakımdan boşaltarak
tarihe ve kültüre olan saygısını göz önüne alarak şehir
dışında savunma yaptı. Bugün ise Filistin ile Türkiye
ilişkilerinin inanç, kültür ve tarihi bağlar üzerine ilk günkü
tazeliğini koruduğunu görüyoruz. Bundan sonrada iki
kardeş ve dost ülkenin ilişkileri aynı yoğunlukta devam
edeceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Jerusalem was made a Mutasarrifate (a directly controlled
sanjak) in 1877 under the Ottoman central administration.
A year later, Nablus and Acre were placed under the
Mutasarrifate of Jerusalem, leaving north Palestine under
the Governorate of Beirut and south Palestine under the
Mutasarrifate of Jerusalem. Defeated in the World War I, the
Ottoman Empire had to relinquish its sovereignty of 402 years
in Palestine. During the war, Ottoman Armies evacuated
the city and held defenses outside so that the revered city of
Jerusalem be kept intact, an act of utmost respect for history
and culture.

Türkiye, Filistin ile tarihi ve kültürel bağları ve İsrail
ile ilişkileri dolayısıyla Filistin-İsrail sorununa çözüm
bulunması için desteklerini hiçbir zaman esirgemedi. Bu
yönde taraflar arasında barışın sağlanması için önemli bir
rol üstlenen Türkiye, bu rolünün pekiştirilmesi için Filistin
halkının ekonomik ve sosyal kalkınması için yoğun bir
çaba sarf ediyor. Türkiye; sağlık, eğitim, kapasite artırımı,
kültürel mirasın korunması, temiz suya erişim ve tarım
alanında gerçekleştirilen birçok proje ile Filistinlilerin
hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. 24 Aralık 2003’te
açıklanan Filistin Eylem Planı açılımı ile hükümetimiz
ciddi somut adımlar attı. Yardım faaliyetlerinin
eşgüdümünü sağlamak ve bu alanlarda gerekli temasları
yürütmek üzere 2004 yılı içerisinde “Filistin Ekonomik,
Sosyal İşbirliği Koordinatörlüğü” kuruldu. Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’ın Ramallah’da
2005’te ofis açması Filistin açılımının en önemli adımı
oldu. Türkiye’den Filistin’e yapılacak destekler kapsamında
sağlanacak mal ve hizmetlerin tedariki ve ulaştırılmasının
finansmanı Dış İşler Bakanlığı’nın eşgüdümünde TİKA
tarafından yapılıyor.

Today we observe that relations between Palestine and Turkey
are lively as in the time of birth, firmly established on ties of
faith, culture and history. No one should doubt that relations
between two friendly countries will continue into the future
as intensely as ever. Turkey has always made her best for
a solution to the Palestine-Israel question owing both to her
cultural and historical ties with Palestine and her relations
with Israel. Assuming an important role to bring peace to
the parties, Turkey also puts significant effort in economic
and social development of the Palestinian people. Turkey
continues to improve the lives of Palestinians through
many projects in health, education, capacity enhancement,
preservation of cultural heritage, access to fresh water and
agriculture. Our government took tangible steps pursuant to
the Palestine Action Plan announced on 24 December 2003.
The Coordination Office for Economic and Social Cooperation
with Palestine was established in 2004 to coordinate all
assistance action and liaison for Palestine. The establishment
of a permanent office in Ramallah by the Turkish Cooperation
and Coordination Agency (TİKA) was a most important
step in the Palestine initiative of our government. Today,
all Turkish assistance to Palestine as supply, transport and
financing of goods and services is delivered through TİKA
under the coordination of Turkish Ministry of Foreign Affairs.

TİKA,
Filistin ile Türkiye
ilişkilerinin
köprüsüdür.
TİKA
is the bridge for
Palestine-Turkey
relations
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FİLİSTİN’E SEYAHAT

ETMEK İSTEYENLERİN

DİKKATİNE!

Filistin’e seyahat edecek Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarının
Filistin’e giriş yapabilmesi
için İsrail’den vize almaları
gerekmektedir (Mısır
üzerinden Gazze Şeridi’ne
girecek vatandaşlarımız hariç).
Filistin’i ziyaret edecek olan
vatandaşlarımız İsrail tarafından
gerçekleştirilebilen askeri
operasyonlar ile Filistinliler
tarafından düzenlenen
toplumsal eylemler hususunda
dikkatli olmalıdırlar. İşgal
şartlarının kendine has yapısı
ve Filistinliler ile İsrailliler
arasında barışın tesisine yönelik
sürecin bugüne kadar somut
netice getirmemiş olması
nedeniyle, bölgede tam bir
sükûnet sağlanamamıştır.
Bu nedenle Filistin kentlerini
ziyaret eden vatandaşlarımızın
müteyakkız olmalarında yarar
görülmektedir.

TÜRKİYE-FİLİSTİN
SİYASİ İLİŞKİLER

POLITICAL RELATIONS BETWEEN
TURKEY AND PALESTINE

Türkiye Filistin halkıyla yüzyıllar öncesine giden ortak bir
tarihe ve yakın kültürel ve sosyal ilişkilere sahip iki ülkedir.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile 1975 yılından itibaren
resmi ilişkilerini sürdüren Türkiye, 15 Kasım 1988’de
sürgünde ilan edilen Filistin Devleti’ni ilk gün tanıyan
ülkeler arasında yer aldı. Kurulduğu ilk günlerden bu
yana Filistin ile Türkiye arasında her düzeyde çeşitli ikili
ziyaretler gerçekleştirildi.

Turkey and Palestine are two countries that have a
common history of centuries, and close cultural and social
relations. Having official relations with the Palestine
Liberation Organization (PLO) from 1975, Turkey was
a country that recognized the State of Palestine on 15
November 1988, on the same very day of declaration.
Since the founding, Palestine and Turkey exchanged
bilateral delegation visits at various levels.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

ECONOMIC COOPERATION

Türkiye’nin 1995 yılından bu yana başta sağlık, eğitim,
kamu maliyesi, kurumsallaşma, güvenlik, turizm ve
tarım alanları olmak üzere, Filistin’e ayni ve nakdi olarak
yaptığı yardımların toplamı uluslararası bütçeleme
teknikleri kullanıldığında 180 milyon doları aştı. İsrail
işgalinden kaynaklanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle
Türkiye-Filistin ekonomik ve ticari ilişkileri, geçici Serbest
Ticaret Anlaşması akdedilmiş olmasına rağmen mütevazı
bir düzeyde kaldı. 2008’de Filistin’e ihracatımız 20,7
milyon dolar iken ithalatımız da 429 bin dolar olarak
gerçekleşti. 2009 yılında ise Filistin ile toplam ticaret
hacmimiz 29,8 milyon dolar seviyesine çıktı. 2010’da
ticaret hacmimizdeki artış devam ederek Filistin’e
ihracatımız 40,305 milyon dolar, ithalatımız ise 576 bin
dolar seviyesinde gerçekleşti.

Turkish assistance to Palestine since 1995 is estimated,
using international budgeting techniques, to exceed
180 million USD in cash and in kind aid in a range
of areas including health, education, public finances,
institutionalization, security, tourism and agriculture.
While a provisional Free Trade Agreement was signed,
the economic and trade relations between Turkey and
Palestine remained at modest levels due to the economic
hardships imposed by the Israeli occupation. Turkish
exports to Palestine stood at 20.7 million USD and
imports at 429,000 USD in 2008. The total trade volume
was 29.8 million USD in 2009; and by modest increase
in 2010, our exports totaled 40.3 million USD, and
imports 576,000 USD.
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EĞİTİM İŞBİRLİĞİ

OPERATION IN EDUCATION

TİKA’nın Filistin’e ofis açmasıyla birlikte iki ülke arasında
var olan dostluk ilişkileri daha dinamik bir durum kazandı.
Maddi yardımların yanı sıra Türkiye’nin TİKA aracılığıyla
gerçekleştirilmiş olduğu yüzlerce eğitim projesi dikkat
çekiyor. Bu kapsamda TİKA; güvenlik, okullaşma, pedagojik
formasyon, farklı dallarda eğitmen yetiştirme, teknolojik
ve fizik donanım sağlanması gibi birçok alanda düzenlediği
eğitim programları ile bu konudaki deneyimlerini Filistin
ile paylaşıyor. Ayrıca bu desteğin daha kurumsal bir yapı
arz etmesi için işbirliği antlaşmaları kapsamında birçok
eğitim protokolü imzalandı.

The opening of TİKA Office in Palestine gave a new
dynamism to the friendly relations of two countries.
In addition to Turkish financial assistance, hundreds
of education projects through TİKA are noteworthy
including security, schooling, pedagogical formation,
training of trainers in diverse fields, technological and
physical equipment as well as various training programs
through which TİKA transfers knowledge and experience
to Palestine. Many protocols on education and training
were also concluded under the cooperation agreements
that solidified the institutional bases of cooperation.

SAĞLIK

HEALTH

Dostluk Hastanesi: Gazze İslam Üniversitesi’ne bağlı
olarak faaliyet gösterecek Filistin-Türkiye Dostluk
Hastanesi’nin idari ve tıbbi personelinin eğitimleri
TİKA desteğiyle yapıldı. 10 bloktan oluşan, 34 bin
metrekare kapalı alanlı ve 150 yatak kapasiteli hastane
uluslararası camianın Filistin’e sunduğu yardım ve
yatırımlar içerisinde en büyüğü olma özelliğini taşıyor.
Son teknoloji ve tıbbi cihazların kullanıldığı hastane,
Türkiye’de inşa edilen modern hastane projelerinin
bölge şartlarına uyarlanmasıyla inşa edildi.

Friendship Hospital: TİKA assisted for the training of
administrative and medical staff of Palestine-Turkey
Friendship Hospital to operate under the Islamic
University of Gaza. The hospital of 150-bed capacity
in 10 building blocks covering a closed space of
34,000m2 is the largest instance of assistance and
investment in Palestine. Boasting state-of-the-art
medical equipment and technologies, the hospital was
built on a blue-print adapted from modern hospitals
built in Turkey.

Tubas Türk Hastanesi: Batı Şeria’daki 40 bin nüfuslu
Tubas’ın ilk hastanesi özelliğini taşıyor. Geçtiğimiz yıl
hizmete giren özellikle ayakta tedavi ve poliklinik hizmeti
veren 30 yataklı hastane, şehirde ve civar ilçelerde her
yıl yaklaşık 170 bin hastaya hizmet verebilecek. Hastane
doktorları uzmanlık eğitimini Türkiye’de alıyor. Bunun
yanında yeni inşa edilen hastaneler dışında 32 hastane
ve 7 sağlık merkezine ekipman desteği sağlandı, 10
devlet hastanesine de 15 ambulans hibe edildi. Gazze’ye
yönelik saldırıların yoğun sürdüğü 2008-2009 yıllarında
Gazze Şeridi’ne toplam 15 ton ilaç, 5 bin battaniye,
10 jeneratör yardımı yapıldı. Yaralanan Filistinliler
Türkiye’ye getirilerek tedavi edildi. Gazze Şeridi’nde
ihtiyaç duyulan 46 ton tutarındaki 100 farklı ilaç ve
50 ton tıbbi malzeme ve ilaç Filistin Sağlık Bakanlığı’na
temin edildi.

Tubas Turkish Hospital: It is the first hospital in
Tubas, a town of 40,000 in the West Bank. The 30bed capacity hospital was commissioned last year to
offer outpatient services to approximately 170,000
patients per year. Medical doctors of the hospital
receive specialty training in Turkey. In addition to
building new hospitals, equipment was provided to 32
hospitals and 7 health centers; and 15 ambulances
were donated to 10 hospitals. In the period of 20082009 when Gaza was under heavy assaults, 15 tons
of medicine, 5,000 blankets and 10 generators were
delivered to Gaza Strip; while injured Palestinians
were brought to Turkey for treatment. Further, 46
tons of medicine in 100 types and 50 tons of medical
supplies were delivered to the Palestinian Ministry of
Health for the needs in Gaza.

!

TRAVEL ADVISORY

FOR TURKISH CITIZENS

WISHING TO VISIT PALESTINE

Turkish citizens wishing to
visit Palestine need to obtain
visas from the State of Israel
in the status of occupying
power in Palestine (excepting
those who will enter Gaza via
Egypt). Our citizens wishing to
visit Palestine should remain
alert on the military operations
that may be launched by the
occupying power Israel and
social demonstrations staged
by Palestinians. Tranquility has
not been fully established in the
region due to the specificities
of the occupation and the
failure to reach a state of peace
between Palestinians and
Israelites. Therefore, we advise
caution to our citizens on visit
to Palestinian towns.

Tubas Türk
Hastanesi her yıl
170 bin hastaya
hizmet verebilecek.
Tubas Turkish
Hospital
will serve 170,000
patients per year.
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AYIN ÜLKESİ

EDUCATION
TİKA implements many projects in Gaza and West Bank
involving delivery of educational equipment, renovation of
schools, establishment of modern classrooms as well as
building new schools to assist basic education in Palestine.
Four primary schools were built in Jenin, Kalkilya,
Tulkarm and Ramallah to accommodate 2,100 students.
TİKA built the following educational institutions: Tulkarm
Primary School of 12 classrooms; Kalkilya Primary
School of 3 stories, 11 classrooms and capacity for 460
students; Al-Birah Turkish School of 16 classrooms
equipped with modern educational instruments; Nablus
Girls Primary School; Al-Khalil (Hebron) Boys Primary
School, as well as a Turkish Learning Center for Turkish
language teaching.

Tulkarem Rasim Kemal Okulu
Tulkarem Rasim Kemal School

EĞİTİM
TİKA, tarihi ve
kültürel mirasın
korunması için
birçok başarılı
projeye imza attı.
TİKA accomplishes
many successful
projects to preserve
historical and
cultural heritage.

Gazze ve Batı Şeria’da birçok eğitim projesi
gerçekleştiren TİKA; eğitim ekipmanları, okulların
tadilatı, modern sınıfların kurulması projelerinin
yanında yeni okullar inşa ederek Filistin’de temel eğitim
noktasında önemli çalışmalar yapıyor. Batı Şeria’nın
Cenin, Kalkilya, Tulkarem ve Ramallah kentlerinde inşa
edilen 4 ilköğretim okulu ile toplam 2 bin 100 öğrencinin
eğitim görmesi sağlandı. Bu kapsamda TİKA tarafından
yaptırılan eğitim kurumları şöyle: 12 dersliği bulunan
iki katlı Tulkarem İlköğretim Okulu, 3 katlı, 11 derslikli
ve 460 öğrenci kapasiteli Kalkilya İlköğretim Okulu, 16
derslikli ve modern eğitim araçlarıyla donatılan El Bireh
Türk Okulu, Nablus Kız İlköğretim Okulu, El Halil Erkek
İlköğretim Okulu. Bunun yanı sıra Türkçe eğitim için
Türkçe Öğretim Merkezi açıldı

RESTORASYON VE
KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR
Mescid-i Aksa Haremi: Tarihi ve kültürel mirasın
korunması için birçok başarılı projeye imza atan TİKA,
İslam dünyasının en kutsal üç mekânından biri olan
Mescid-i Aksa’nın haremi içerisindeki eserlere sahip
çıkarak, başarılı faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.
Tarihi objeleri koruma alanında iki uzman Kudüs’te
görevlendirilerek, başarılı bir çalışma sonucunda
Kubbetü’s Sahra’nın alemi, TİKA’nın katkılarıyla eski
güzelliğine kavuşturuldu.

Kubbetü’s Sahra’nın altın alemi
TİKA tarafından yenilendi.
Qubbat As-Silsilah’s golden
crescent was restored by TİKA.

Silsile Kubbesi: Mescid-i Aksa hareminde Kubbetus
Sahra Camisi doğusunda bulunan Silsile (Zincirli)
kubbesi çinilerinin yenilenmesi projesi de tamamlanan
eserler arasında yer aldı. Çini süsleme konusunda uzman
akademisyenlerin hazırladığı rapor doğrultusunda İznik
Çini Vakfı’ndan temin edilen 4 bin 300 parçadan oluşan
çiniler Kudüs İslam Vakfı yetkililerine teslim edilip, vakıf
uzmanlarına verilen uygulamalı eğitim sonucunda 3 yılı
aşkın sürede yenilenme projesi tamamlandı.
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RESTORATION AND
CULTURAL WORKS
Al-Haram of Masjid-al-Aqsa: Having implemented many
successful projects to preserve historical and cultural
heritage, TİKA took yet another initiative for the works
inside Al-Haram of Masjid-al-Aqsa, one of the three
holiest sites for Muslims. TİKA dispatched two specialists
in preservation of historical objects to Jerusalem to restore
the top crescent of Qubbat As-Sakhrah (Dome of the Rock).
Qubbat As-Silsilah (Dome of the Chain): Another project
accomplished by TİKA was the renovation of ceramic tiles
in the Qubbat As-Silsilah standing to the east of Qubbat AsSakhrah (Dome of the Rock) in the Al-Haram of Masjidal-Aqsa. Based on a report by academics specialized in
ceramic tiling art, 4,300 tiles were supplied by the Ceramic
Foundation of Iznik (İznik, Turkey) and delivered to the
Islamic Foundation of Jerusalem. Experts designated by the
latter foundation were given practical training who then
worked for three years to complete the renovation.
Silsile Kubbesi
Qubbat As-Silsilah

COUNTRY OF MONTH

Yusufiye mezarlığında sahabeler, Osmanlı devlet ve bilim
adamları ile Filistinli ulemasının defnedildiği bir mezarlık.

Companions of Prophet Mohammad, Ottoman Statesman and
scientists and Palestinian scholars are buried in Youssifia Cemetery.

Yusufiye Mezarlığı Onarım Çalışmaları: Sahabeler başta olmak üzere
Osmanlı devlet ve bilim insanları ile Filistinli ulemanın defnedildiği
Yusufiye Mezarlığı’nın bakımsız kalan ve yer yer yıkılmış olan çevre duvarı
TİKA tarafından yeniden inşa edilerek mezarlık alanı korumaya alındı.

SU PROJELERİ
Cebaliye’de 200 bin kişinin faydalanabileceği 3 bin metreküp kapasiteli
su deposu inşa edilerek, bu depoya günlük bin 400 metreküp su
sağlayacak kuyu açıldı. 300 su kuyusu dezenfektasyonu ve içilebilir
hale getirilebilmesi amacıyla 1 yıllık klor ve koruyucu madde temin
edildi. Gazze’de 8 yeni su kuyusu açılması için çalışmalar yapılıyor.
Gazze Şeridi’ndeki okullar için 10 Tuzdan Arındırma Ünitesi kuruldu.
7 su tankeriyle Gazze Şeridi genelinde 360 okuldaki yaklaşık 600 bin
öğrenciye temiz içme suyu sağlandı. 90 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak
Yağmur Suyu Toplama Sistemi ile 6 km kanalizasyon hattı inşa edildi. 30
km’den fazla su borusu döşenerek, su kuyuları depoları için 10’dan fazla
jeneratör kuruldu.

İRADE PROJESİ
İrade Projesiyle Gazze’ye 2008’de gerçekleştirilen ve 23 gün süren
saldırıda sakatlananlara akademik ve mesleki eğitim verilmesi
amaçlanıyor. Program kapsamında psikolojik destek, rehabilitasyon,
bilgisayar-mobil cihazların bakımı ve grafik tasarım yer alırken; mesleki
programda marangozluk, cam, seramik işçiliği, ahşap boyama ve ciltçilik
gibi mesleki eğitimler veriliyor. Geçen yıl Şubat ayında 400 mezun veren
proje, savaş gazilerinin hayata yeniden tutunmalarını sağladı.

Youssifia Cemetery Repair Works: The Cemetery at Youssifia where
Companions (of Prophet Mohammad), Ottoman statesmen and
scientists, and Palestinian scholars were buried was in need of repair;
particularly, parts of the perimeter wall was torn down. TİKA rebuilt
the perimeter wall to protect the entire cemetery area

WATER PROJECTS
A water reservoir of 3,000m3 capacity to serve 200,000 people was
constructed in Jabalia, and a well drilled to supply 1,400m3 of water
daily for the reservoir. Chlorine and preservatives were supplied at
an amount for one year to sanitize 300 water wells for drinking
water. Gaza Strip was the focal site of many water projects with
10 desalinization units installed for schools; 7 water trucks serving
sanitized drinking water to 600,000 students in 360 schools; 6 km
of sewer line and a rain water collection system built for 90,000
people; water piles of longer than 30 km in total laid; more than
10 generators installed for water well reservoirs; and now works are
underway to drill 8 new wells.

WILL PROJECT
The “Will Project” intends to provide academic and vocational education to
people mutilated during the 23-day assault on Gaza in 2008. The program
provides psychological support and rehabilitation to trainees as well as
vocational training on maintenance of computers and mobile devices,
graphical design, carpentry, glass works, ceramics, wood carving and
painting and book-binding. The project graduated 400 war veterans in last
February who were enabled to hold onto life.

“İdare Projesi” Mezuniyet Töreni
“Will Project” Graduation Ceremony
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TİKA, BM GÜNEY-GÜNEY İŞBİRLİĞİ
ÇEKİRDEK GRUBU’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
TİKA HOSTS MEETING OF CORE GROUP OF SOUTHERN PARTNERS

UN DESA

MEETING OF
CORE GROUP

OF SOUTHERN

PARTNERS
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UNDESA CONFERENCE

İstanbul’da düzenlenen toplantıya TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve
Sosyal Konular Departmanı temsilcisi Navid Hanif ve çok sayıda temsilci katıldı.
TİKA President Dr. Serdar Çam, UN Department of Economic and Social Affairs UNDESA Director Navid Hanif
and many representatives attended the meeting which was held in İstanbul.

T

ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler
Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanı
(UNDESA) işbirliğinde Güney Yarımküre ülkeleri
arasındaki işbirliği ve kalkınma süreçlerinde karşılaştıkları
sorunların tartışıldığı Birleşmiş Milletler Güney-Güney
İşbirliği Çekirdek Grubu Konferansı düzenlendi.

T

urkish Cooperation and Coordination Agency
(TİKA) in cooperation with the United Nations
Department of Economic and Social Affairs
(UNDESA) hosted the United Nations Conference on
South-South Cooperation Core Group, a forum where
countries of the Southern Hemisphere discussed
cooperation and development issues.

İstanbul’da düzenlenen toplantıya TİKA Başkanı Dr.
Serdar Çam, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal
Konular Departmanı temsilcisi Navid Hanif, Brezilya
Kalkınma Ajansı Direktörü Fernando Jose Marroni’nin
yanı sıra çok sayıda temsilci katıldı.

Attending the meeting in Istanbul were TİKA President
Dr. Serdar Çam, Navid Hanif as representative of the
United Nations Department of Economic and Social
Affairs, Fernando Jose Marroni, Director of Brazilian
Development Agency, and many other representatives.

Toplantının sonunda açıklama yapan TİKA Başkanı
Dr. Serdar Çam, dünyada giderek artan yardım
faaliyetleriyle ilgili çalışmalara yeni ülkelerin dâhil
olduğunu belirterek, bunların başında Türkiye’nin
geldiğini söyledi. Türkiye’nin bu yönüyle bütün
dünyanın dikkatini çektiğini belirten TİKA Başkanı Dr.
Serdar Çam, “Özellikle dış yardımlarda yapmış olduğu
çalışmaların başarısı, etkinliği ve verimliliği çerçevesinde
bilgi alış verişine sürekli ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle
bir toplantıya ev sahipliği yaparak çalışmalarımızı
aktarmada önemli bir fırsat bulmuş oluyoruz” dedi.

TİKA President Dr. Serdar Çam, in his statement
at conclusion of the meeting, indicated that more
countries engaged in assistance activities across the
globe, among which Turkey was prominent. Dr. Çam
pointed out that Turkish efforts were noted in the
world and said: “Turkey always endeavors to exchange
views and experience on the achievements, efficiency
and effectiveness of development assistance. This
meeting has been a unique opportunity to inform the
international community on our work.”

‘‘

Dr. Serdar Çam:
“Türkiye’nin yardım
faaliyetleri bütün
dünyanın dikkatini
çekmektedir.”
Dr. Serdar Çam:
“Turkish assistance
is a focus of
attention across the
globe.”
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UNDESA TOPLANTISI

‘‘

Dr. Serdar Çam:
“Acil ve insani
yardımlarda da
dünya dördüncüsü
olduk.”
Dr. Serdar Çam:
“We have ranked
fourth in the world
for humanitarian
aid.”

Geçtiğimiz yıl dış yardımların artış hızında Türkiye’nin
birinci sırada yer aldığını hatırlatan TİKA Başkanı Dr.
Serdar Çam, şöyle devam etti: “Özel sektör ve vakıflarında
katkılarını koyduğumuz zaman 3,5 milyar dolarlık bir
meblağı teşkil ettiğini hepimiz biliyoruz. Acil ve insani
yardımlarda da dünya dördüncüsü olduk. Avrupa’da
da ikinci oldu. Bunun başlıcaları Suriyeli misafirlerin
ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sağlanan bir artış. Bizim
etrafımızda yaşanan sıkıntılı ve zor süreçte Türkiye’nin
almış olduğu başarılı rolü bütün dünya bir şekilde
anlamaya çalışıyor. Bu toplantılar vesilesiyle de karşılıklı
olarak bilgi ve tecrübenin transferi sağlanmış oluyor.”

Reminding that Turkey ranked top for the increase
in development assistance last year, Dr. Çam
added: “We all know that the sum is about 3.5
billion USD if contributions by the private sector
and foundations are added. We have ranked
fourth in the world, and second in Europe for
humanitarian aid. This was mainly due to the
increase in assistance to Syrian guests. The
world tries to grasp the successful Turkish role
in alleviating the distresses in our region. Such
meetings are good fora to exchange knowledge and
experience.”

OECD bünyesinde yer alan Kalkınma Yardımları Komitesi
Başkanı Eric Solheim’in açıklamalarını da değerlendiren
TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, şu tespiti yaptı: “Biz tabi çeşitli
vesilelerle hemen hemen her ülkeyle belirli bir iletişim
içindeyiz. Bundan önce OECD’nin bünyesinde Kalkınma
Yardımları Komitesi Başkanı Eric Solheim Türkiye’ye geldi
ve OECD olarak, yardımlardaki artışlardan kaynaklanan
başarısını da dikkate alarak Türkiye’nin artık Zenginler
Kulübüne girmesini talep etti. Dolayısıyla sadece
güney değil diğer bütün ülkelerden önemli talepler ve
değerlendirmeler almaktayız. Geleneksel yardım yapan
ülkelerin sağlamış olduğu katkılardan ziyade Güney,
Güney İşbirliği ile yapılacak olan çalışmalarla önemli
katkıların olacağı konusu çeşitli platformlarda tartışıldı.
Biz yardımlardaki performansımızla Güney, Güney
İşbirliğinde önemli fikir alışverişlerinde bulunabiliriz.
Somut projeler geliştirebiliriz.”

Commenting on the statements of OECD-DAC
Chair Eric Solheim, Dr. Çam said: “Of course,
we are in contact with almost all countries. Mr.
Solheim earlier visited Turkey and requested
Turkey to be in the club of the rich considering
Turkey’s achievements of increased development
assistance. Thus, we receive significant requests
and comments not only from the south but also
from all other countries. It has been discussed on
various platforms that significant contribution
will come from the South-South Cooperation
rather than assistance from the traditional donors.
By our assistance performance, we may offer
significant ideas for the South-South Cooperation.
We may all together develop concrete projects.”

Güney-Güney İşbirliği, genel olarak, gelişmekte olan
ülkelerin kalkınma süreçlerinde karşılaştıkları zorluklar,
edindikleri tecrübeler, kalkınmaya ilişkin buldukları
çözüm yollarını ve birbirlerinden edindikleri tecrübeleri
işbirliği çerçevesinde yine birbirlerine aktarmalarını,
küresel ekonomiye entegrasyonları için de işbirliği
içinde olmalarını ifade eden terimdir.

South-South cooperation is a broad framework
for collaboration among countries of the South
in the political, economic, social, cultural,
environmental and technical domains. Involving
two or more developing countries, it can take
place on a bilateral, regional, subregional or
interregional basis. Developing countries share
knowledge, skills, expertise and resources to meet
their development goals through concerted efforts.

Güney-Güney işbirliğinde önemli fikir alışverişinde bulunuldu.
The participants had an important exchange of views about South-South cooperation.
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AFRİKA

TİKA MAKES
A DIFFERENCE
IN AFRICA

AFRİKA’DA
TİKA FARKI

T

ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) bir dönem
sömürü merkezi olan Afrika ülkelerine yönelik yaptığı yardım
çalışmaları sayesinde iki ülke arasındaki dostane ilişkiler ete
kemiğe bürünüyor. TİKA tarafından yapılan insani yardımlar başta
olmak üzere alt yapı ve teknolojik donanım destekleri dikkat çekiyor.
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T

urkey’s friendly relations with once heavily colonized African
countries are embodied in assistance by Turkish Cooperation
and Coordination Agency (TİKA) notably in humanitarian,
infrastructure and technical areas.

AFRİCA

AFRİKA SUYA KANACAK
AFRICA’S THIRST TO BE QUENCHED

NİJER
ETİYOPYA
BATI AFRİKA
MALİ
Dünyadaki gelişmiş teknolojiye rağmen çözülemeyen en önemli
sorunlardan biri olan su sorunu, TİKA’nın faaliyet gösterdiği
bölgelerde yaptığı çalışmalarla en aza indirmeye çalışıyor. TİKA su
sorununun en fazla olduğu Afrika ülkelerinden, Nijer, Etiyopya,
Sudan, Burkina Faso, Mali, Batı Afrika ve Somali’de su kuyuları açarak
ciddi çalışmalar yapıyor. TİKA’nın Afrika’daki 8 Program Koordinasyon
Ofisi aracılığıyla bölgesel ve ülkesel bazda yaptığı çalışmalar kapsamında
halkın ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli projeler uygulandı ve bu projelerin
başında da içme suyu projeleri geliyor. “Somali Temiz Suya Erişim” projesi
kapsamında derin sondaj kuyuları açılarak çeşitli noktalara depo ve şebeke
kurulup çeşmeler yaptırıldı. Bunların yanı sıra Etiyopya’nın Shinille bölgesinde
ise su probleminin çözümü için bir sarnıç ve keson kuyu yapıldı.
TİKA endeavors to alleviate the water shortage, a most important
problem across the globe that still proves unsurmountable in the face of
advanced technologies. TİKA has been engaged in serious work and well
drilling in African countries where the water shortage is severe, namely
Niger, Ethiopia, Sudan, Burkina Faso, Mali, Western Africa, and Somalia.
TİKA’s eight Programme Coordination Offices across Africa have delivered
many local and regional projects in Africa to meet the needs of people, with
drinking water top ranking in the list. Under the Access to Fresh Water Project,
deep drilling wells were put into service, reservoirs and networks were built,
and fountains were constructed in various locations. In addition, a cistern and
a caisson well were built to alleviate the water distress in Shinille, Ethiopia.

SUDAN
SOMALİ

BURKİNA FASO
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AFRİKA

AFRİKA EĞİTİM YARDIMLARI / EDUCATIONAL ASSISTANCE TO AFRICA

CEZAYİR Üniversitesi
University of Algeria
Cezayir ve Türkiye arasındaki bağların güçlendirilmesi kapsamında TİKA tarafından onarımı ve
teknik ekipmanları sağlanan Cezayir-2 Üniversitesi Türkoloji Bölümü ve Barbaros Hayrettin Paşa
Kütüphanesi’ hizmete açıldı. Kütüphaneyi, Türkoloji bölümüne kazandıran TİKA aracılığıyla iki ülke
arasındaki tarihi bir olan miras Barbaros Hayrettin Paşa’nın, yaşadığı topraklarda anılması sağlandı.
The Turcology Department and Hayreddin Barbarossa Library of Algeria-2 University were
commissioned for service after being repaired and technically equipped by TİKA in the context of
consolidating Algerian-Turkish relations. TİKA thus established a permanent commemoration for
Hayreddin Barbarossa on the land he lived for years as heritage common to both countries.

ÇAD Felix Eboue Lisesi
CHAD Felix Eboue High School

ETİYOPYA Robe
ETHIOPIA Robe

Çad’ın Başkenti Encemine’de 9 bin öğrencisiyle Çad’ın en büyük
eğitim kurumu olan Felix Eboue Lisesi’ne bir adet jeneratör
desteğinde bulunuldu. TİKA tarafından temin edilen jeneratör
düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi.
One power generator was supplied by TİKA and delivered in a
ceremony to Felix Eboue High School in Chad’s capital city of
N'Djamena, the largest educational institution with 9,000 students in
country.

TİKA tarafından Robe Hazırlık ve Ortaokulu'nun teknik altyapısının iyileştirilmesi
ve daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi çerçevesinde bilgisayar laboratuvarı
kurularak okul mobilyası desteğinde bulunuldu.
TİKA built a computer laboratory and provided school furniture to improve
technical infrastructure and service conditions of Robe Preparatory and
Secondary School.

KENYA Najah Eğitim Merkezi
KENYA Najah Training Centre

Başkanlığımızca Najaah İslam Merkezi öğrencilerinin bilişim ve iletişim
teknolojileri ekipmanlarına erişimini, el becerileri, modern öğrenim ve
araştırma altyapılarının gelişimini sağlamak amacıyla teknik ekipman ve
donanım desteği ile bahse konu merkezin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik tadilatı yapıldı.
TİKA delivered technical equipment to Najah Islamic Centre to help
improve the students’ access to information and communications
technology, handicraft skills, and enhance the infrastructure for modern
education and research; and renovated the centre for better physical
conditions.
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ZİMBABVE Donanım Desteği
ZIMBABWE Equipment Assistance

Zimbabve Eğitim, Spor ve Kültür Bakanlığı bünyesindeki 2 okula Bilgisayar Sınıfı
kurulması kapsamında donanım desteğinde bulunuldu.
Equipment assistance was delivered to set up computer classrooms in two
schools under the Ministry of Education, Sports and Culture.

AFRİCA

SUDAN Türk Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi
SUDAN Turkish Vocational and Technical Training Center

Afrika’nın önemli ülkelerinden birisi olan Sudan’da TİKA tarafından açılan Türkçe kursunda Türkçe
öğrenen vatandaşların sayısı gün geçtikçe artıyor. TİKA’nın Sudan’da gerçekleştirdiği projeler
Sudanlı vatandaşların Türkiye’ye olan ilgisinin artmasında büyük önem arz ediyor. Sudanlı
vatandaşların Türkçe öğrenmeye artan ilgisi sonucu TİKA Hartum Ofisi bünyesinde açılan kurs ile
2007 yılından bu yana kurslar düzenlenmeye başladı.
The number of learners of Turkish language is ever increasing in the TİKA operated Turkish
language course in Sudan, a prominent country in Africa. TİKA’s projects in Sudan are instrumental
in boosting Sudanese interest in Turkey. Due to increased interest in learning Turkish, TİKA’s
Khartoum Office has been operating a Turkish language course since 2007.

SOMALİ Mogadişu
SOMALIA Mogadishu

2013 yılında hizmete açılan Anadolu Eğitim Merkezi’nde
eğitim gören yatılı yetimlere kırtasiye malzemeleri
desteğinde bulunuldu.
School materials and stationery were delivered to students
who are boarder orphans in the Anatolian Educational
Center commissioned in 2013.

ZANZİBAR Devlet Üniversitesi
ZANZIBAR State University

Rektörlüğünü Zanzibar Cumhurbaşkanı Mheshimiwa Dk. Ali Mohamed Shein’in, Rektör
Yardımcılığını ise Türkiye Bilkent Üniversitesi Mezunu Prof. İdris A. Rai’nin yaptığı Zanzibar
Devlet Üniversitesi’ne TİKA’nın katkıları ile kütüphane ve bilişim sınıfı kuruldu. Söz konusu
kütüphane ve bilişim sınıfı düzenlenen törenle hizmete açıldı.
A library and an information technology classroom established by TİKA’s assistance were inaugurated
in Zanzibar State University where Mheshimiwa Dk. Ali Mohamed Shein, President of Zanzibar, held
the post of rector, and Prof. İdris A. Rai, a graduate of Turkish Bilkent University, served as the
vice-rector.
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AFRİKA ALTYAPI DESTEKLERİ / INFRASTRUCTURE ASSISTANCE TO AFRICA

TUNUS Kalkınma Desteği
TUNISIA Development Assistance

MORİTANYA
Protokol
MAURITANIA Protocol

Tunus’ta İşsizliğin azaltılması, üretim sektörlerinin geliştirilmesi,
nitelikli işgücünün artırılması, idari ekonomik ve sosyal altyapıların
ve hizmetlerin bilgi temelinde yenilenmesi strateji doğrultusunda
öncelenen talepler TİKA tarafından gerçekleştirilen 32 proje ile
karşılandı.
TİKA implements 32 projects in Tunisia to meet the requests
prioritized on the basis of a strategy to reduce unemployment, develop
productive sectors, enhance qualified workforce, and rebuild
information-based administrative, economic and social infrastructure
and services.

Moritanya Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığında
görevli 2 protokol memuruna Türkiye’de
Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel
Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce protokol
uygulamaları üzerine eğitim verildi.
Two protocol officers of the Mauritanian
Ministry of Foreign Affairs and Cooperation
were provided training on protocol affairs by
the General Directorate of Protocol of the
Turkish Ministry of Foreign Affairs.

GÜNEY SUDAN
Gümrük
SENEGAL Mboumba
SENEGAL Mboumba

TİKA, Senegal’in Mboumba bölgesinde bulunan daara adı verilen yatılı okulların
fiziki koşullarının iyileştirilmesi kapsamında malzeme desteğinde bulundu.
Mboumba bölgesinde toplam 800 öğrencinin yatılı olarak eğitim gördüğü 5
daaraya, eğitim ve yatakhane malzemeleri, elbise, ayakkabı, temizlik ve gıda
ürünleri temin edildi.
TİKA delivered assistance to boarding schools (da’ara) in Mboumba town of
Senegal to improve physical conditions in schools. Assistance included
educational and dormitory equipment, personal clothes, shoes, hygiene products
and food to five boarding schools serving 800 students in Mboumba.

SOUTH SUDAN Customs
Güney Sudan Cumhuriyeti’nden 30 Gümrük
Görevlisine, TİKA koordinesinde Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda
eğitim programı düzenlendi.
A training program was organized by the Training
Division of the Turkish Ministry of Customs and
Trade in coordination with TİKA for 30 customs
officers of the Republic of South Sudan.

KONGO
DEMOKRATİK CUMHURİYET
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

GİNE Bissau
GUINEA Bissau
Gine’de bulunan Bissau Belediyesi’ne malzeme desteğinde bulunuldu. Anılan belediye
tarafından talep edilen büro ve topoğrafi malzmeleri, Bissau Belediye Başkanı Antono Arthur
Sanha, TİKA ve Türkiye Sağlık Bakanlığı yetkililerinin hazır bulunduğu bir törenle teslim edildi.
Equipment assistance including office and topography materials was delivered to Bissau
Municipality in a ceremony attended by Mayor Antono Arthur Sanha, and Turkish officials
from TİKA and Ministry of Health.
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TİKA tarafından Orta Afrika’nın en kalabalık ve büyük ülkesi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’na bağlı STK’ları, Özel Sektörü ve Kamu Sektörünü
Destekleme Bürosu’na çeşitli büro ekipmanı ve bilgisayar
desteği verildi.
TİKA delivered various office equipment and computers to the
Bureau of Promoting NGOs, Private and Public Sectors under
the Ministry of Labor and Social Security in the Democratic
Republic of Congo, the largest and most populous country of
the central Africa.

AFRİCA

ETİYOPYA Necaşi Türbesi
ETHIOPIA Shrine of Al-Najashi

SOMALİ Somaliland
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı,
Etiyopya'nın Mekele kentine 60 kilometre mesafedeki
Necaşi köyünde bulunan Etiyopya Kralı Necaşi Eshame'nin
türbesi ve camisi ile aynı bölgede bulunan 15 sahabenin
mezarlarının restorasyonuna yönelik çalışmalarına devam
ediyor. TİKA’nın diğer bir prestij projesi olarak ülkenin
Harar Eyaletinde bulunan Osmanlı Konsolosluk Binası’nın
restorasyonu aslına uygun olarak onarımı gerçekleştirilerek,
ülkenin kültür varlıklarına kazandırılacak.
Turkish Cooperation and Coordination Agency’s (TİKA)
efforts are underway to renovate the shrine and mosque of
Al-Najashi and tombs 15 Companions in Najashi village,
some 60 km from Mekele, Ethiopia. As another project of
repute, TİKA will restore to original the Ottoman Consulate
building in Harar, preserving it as a cultural heritage.

SOMALI Somaliland

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından Somaliland'a ambulans,
itfaiye, minibüs, arazi aracı ve triporter motosiklet yardımında bulundu. TİKA tarafından
temin edilen 5 adet tam donanımlı ambulans,10 tane triporter motosiklet, 1 adet itfaiye
aracı, 1 adet minibüs ve 1 adet arazi aracı Somalilandlı yetkililere teslim edildi.
TİKA delivered assistance to Somaliland including 5 fully equipped ambulances, 10
triporters, 1 fire truck, 1 minibus and 1 terrain vehicle.

KENYA Nairobi
KENYA Nairobi
Nairobi’de African Media Initiative kurumuna
teknik ekipman ile telefon santrali ve
telekonferans sistemi kurulumu sağlandı.
TİKA provided technical equipment, a telephone
switchboard and a tele-conferencing system to
Nairobi-based African Media Initiative.

UGANDA Kampala
UGANDA Kampala

TANZANYA
TANZANIA
Tanzanya, Darüsselam’da bulunan Rehema Dostluk ve Yardımlaşma Vakfı’na ait İstanbul
Gençlik ve Kültür Merkezi’ne ekipman desteğinde bulunuldu. Söz konusu merkezinin
kapasitesinin artırılması çerçevesinde TİKA tarafından bilgisayar laboratuvarı kuruldu. El
işçiliği ve öğrenci sınıfları için gerekli ekipmanlar ise İstanbul Gençlik ve Kültür Merkezi
yetkililerine teslim edildi.
TİKA delivered equipment assistance to Istanbul Youth and Culture Center of Rehema
Friendship and Solidarity Trust in Dar-es-Salaam for the computer laboratory, handicraft
works and classrooms to enhance the capacity of the center.

TİKA tarafından Uganda’nın başkenti Kampala’da Uganda
Yüksek İslam Meclisi’ne bağlı yayın yapan bir yerel
radyonun teknik alt yapısı tamamen yenilenirken,
Mbale’deki radyo istasyonuna teknik ekipman tedarik
edildi. Türkiye ziyareti sırasında Uganda Yüksek İslam
Meclisi Başkanı Shaban Mubaje, radyo istasyonunun
kurulması için destek istemişti.
TİKA thoroughly renovated the technical infrastructure for
a local radio station broadcasting for Uganda Supreme
Muslim Council in Uganda’s capital Kampala, and
supplied technical equipment to the radio station in
Mbale. Shaban Mubaje, the President of Uganda
Supreme Muslim Council had earlier requested, during
his visit to Turkey, assistance for the installation of a
radio station.
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AFRİKA TARIM ve ACİL YARDIM DESTEKLERİ / AGRICULTURAL ASSISTANCE AND HUMANITARIAN AID

NİJER Gıda Yardımı
NIGER Food Aid
TİKA, Ekonomi Bakanlığı, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği ve Türk Kızılayı işbirliğinde açlıkla mücadele eden Nijer’e yaklaşık
6 bin tonluk gıda yardımı yapıldı. Ayrıca TİKA yetkilileri ve Nijer Hükümeti arasında bin 260 öğrenci kapasiteli eğitim
kompleksinin inşa edilmesine yönelik protokol imzalandı.
TİKA delivered, in cooperation with the Turkish Ministry of Economy, Union of Central Anatolian Exporters and Turkish Red
Crescent, 6 tons of food aid to Niger to alleviate hunger. TİKA also signed a protocol with the Niger Government to
construct an educational complex with capacity for 1,260 students.

GAMBİYA
GAMBIA

TİKA tarafından Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve
Gelişime Destek Derneği ve Kadınların İlerlemesi ve Çocuk Bakımı
Derneği işbirliğinde meslek edindirme projesi gerçekleştirildi. Proje
kapsamında 500 küçükbaş hayvan ve ekipmanların dağıtımı yapıldı.
TİKA implemented a vocational training project in cooperation with
Society of Support for Improvement in Social and Economic Living
and Society for Women's Advancement and Child Care, under which
500 ovine animals and equipment were distributed.

BENİN Pamuk Yetiştiriciliği
BENIN Cotton Growing

Benin’de Pamuk Yetiştiriciliği projesi
kapsamında Benin Pamuk Araştırma
Enstitüsü’nün Türkiye’ye gerçekleştirmiş
olduğu çalışma ziyaretine destek verildi.
Heyete, Benin’de araştırma amaçlı denenmek
üzere 8 çeşit pamuk tohumu desteğinde
bulunuldu.
Assistance was provided for the visit of Benin
Cotton Research Institute to Turkey in the
context of Cotton Growing project in Benin.
The delegation received 8 varieties of cotton
seed for trial research in Benin.
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ÇAD Encemine
CHAD N'Djamena
Çad’da faaliyet gösteren Yalvaç ve Gapap Kooperatiflerinin kapasitelerinin artırılması çerçevesinde temin edilen tarım ekipmanları Çad’ın
başkenti Encemine’de düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi.
Agricultural equipment supplied to enhance the capacity of Yalvac and
Gapap Cooperatives operating in Chad was delivered in a ceremony to
the officials in Chad’s capital city of N'Djamena.

KENYA Lamu
KENYA Lamu
Kenya Kıyı Bölgesi’nin Lamu şehri sınırları içinde yaşayan ve yaklaşık 500 aileden oluşan 3.000 kişilik
nüfusa sahip Müslüman Boni Kabilesi’nin bölgede süren kuraklık nedeniyle ihtiyaç duyduğu gıda desteği
Başkanlığımızca sağlandı.
Food assistance was delivered to the Muslim tribe of Boni comprising 3,000 people in 500 families living in the
coastal city of Lamu as they needed due to the unrelenting drought in the region.

AFRİCA

SUDAN Darfur
SUDAN Darfur

TİKA, Sudanlı çiftçilere 25 kalemden oluşan yaklaşık 100 ton tohum dağıttı. Sarı darı, beyaz
darı, bamya, yer fıstığı, domates, soğan, karpuz, moringa, jatropha tohumları, saban, sulama
pompası, çapa gibi tarım aletleriyle birlikte çiftçilere ilk elden teslim edildi.
TİKA delivered approximately 100 tons of seed comprising 25 various items to villagers including
seeds for yellow millet, white millet, okra, groundnuts, tomato, onion, water melon, moringa and
jatropha; and farming equipment such as plows, irrigation pumps and gardening tools.

SUDAN Gen Kaynakları Merkezi
SUDAN Genetic Resources Center
Sudan’ın El Cezire Eyaleti’nde kurulan
Sudan-Türk Suni Tohumlama ve Gen
Kaynakları Merkezi’nin faaliyete geçmesi
amacıyla Sudan’ın Sinnar, Hartum, Cezire,
Kesele eyaletlerinde verim özellikleri yüksek
olan yerli ırk boğa seçim çalışmaları başlatıldı.
In order to activate Sudan Turkish Center for
Artificial Insemination and Genetic Resources
established in Al Jazirah state, studies were
initiated to identify high yield domestic breed
bulls in the States of Sennar, Khartoum, Al
Jazirah and Kassala.

KENYA Batı Bölgeler

KENYA Dadaab
KENYA Dadaab

KENYA Western Regions
Kenya’nın belli bölgelerindeki kuraklık, arazi koşulları, ilkel tarım ve
kapasite eksikliği ülkenin tarımsal üretim potansiyelini olumsuz
yönde etkileyerek gıda güvenliğini tehdit etmektedir. Başkanlığımız
tarafından Kenya’nın batı bölgesinde yer alan Kakamega, Mumias,
Butere, Bungoma ve Busia ile doğu bölgesindeki İsiolo şehirlerinde
yaşayan 6bin 500 ihtiyaç sahibi kişiye gıda yardımı yapıldı.
Drought, soil conditions, primitive farming and lack of capacity in
certain regions of Kenya adversely impact the potential for
agricultural production thus threaten the food security in the
country. TİKA delivered food aid to 6,500 persons in Kakamega,
Mumias, Butere, Bungoma and Busia cities in the west, and Isiolo
city in the east.

Dadaab’da ülkemizin AFKAD isimli bir sivil toplum
kuruluşu tarafından kurulan İstanbul Merkezi’ndeki
aşhane ünitesinde Başkanlığımız koordinasyonunda
yemek dağıtımı yapıldı. Bu program kapsamında 1,000
mülteciye altı ay boyunca iki öğün yemek verildi.
Hot meal was delivered twice a day to 1,000 refugees for
six months in Dadaab Refugee Camp by the soup kitchen
at Istanbul Center established by a Turkish NGO named
AFKAD under TİKA coordination.
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AFRİKA SU SANİTASYON ve SAĞLIK DESTEKLERİ / WATER, SANITATION AND HEALTH ASSISTANCE TO AFRICA

MORİTANYA Su Kuyusu
MAURITANIA Water Wells
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde, Batı Afrika
Temiz İçme Suyuna Ulaşım Programı kapsamında
Moritanya’da Su Kuyularının Açılması Projesi’ne başlandı.
TİKA initiates, in cooperation with the Turkish General
Directorate of State Hydraulic Works, the Water Well Drilling
Project in Mauritania as part of the West African Access to
Clean Drinking Water Programme.

NİJER
Acil Ambulans Servisi
NIGER
Emergency Ambulance Service
Nijer Acil Ambulans Servisi'nde çalışan 10 sağlık personeline İzmir'de
bulunan Urla Uluslararası Acil, Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nde
(Urlasim) Acil Müdahale Teknik Eğitim Programı düzenlendi.
Emergency response technical training was delivered to 10 medical
staff of Niger Emergency Ambulance Service in the Emergency and
Disaster Training and Simulation Center of Urla, Izmir.

KENYA Nairobi
KENYA Nairobi

KENYA Garissa
KENYA Garissa

Kenya Sağlık Bakanlığına 3 adet ambülans Nairobi
Sağlık Bakanlığı’nda düzenlenen bir törenle teslim
edildi.

Three ambulances were delivered in a ceremony to
Kenya Ministry of Health in Nairobi.

Bölgede yaşayan halkın sağlık alanında ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlama adına
kritik öneme sahip olan Garissa Bölge Hastanesi’nin yoğun bakım, yeni doğan, acil
servis, radyoloji ve ameliyathane bölümlerine tıbbi ekipman hibesi yapıldı.
Medical equipment was donated for intensive care, newborn, emergency, radiology
and surgery departments of Garissa Regional Hospital, a crucial facility for healthcare
services needed by the Muslim population in the region.
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AFRİCA

SUDAN Nyala
SUDAN Nyala

Sudan'ın Güney Darfur eyaletinin başkenti Nyala'da Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla
yaptırılan Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Nyala Sudan-Turkish Training and Research Hospital constructed in the capital of South Darfur state
of Sudan upon special instructions by Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan was inaugurated.

ETİYOPYA Ambulans Desteği
ETHIOPIA Ambulance Donation
Etiyopya'nın Harar bölgesine tam donanımlı 2 ambulans desteğinde bulunuldu.
Ambulanslar düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi.
Two fully equipped ambulances were donated and delivered in a ceremony to the
officials in Harar, Ethiopia.

TANZANYA Göz Muayenesi
TANZANIA Eye Examination

Tanzanya’da Türkiye-Azerbaycan ortaklığıyla gerçekleştirilen
Azerbaycan-Türkiye İşbirliği Programı kapsamında onlarca
Tanzanyalıya katarakt ameliyatı yapılırken,
yüzlerce hastaya göz muayenesi yapıldı.
Tens of Tanzanians were operated for cataract while hundreds were
eye examined under the Azerbaijani-Turkish Cooperation
Programme in Tanzania.

MALAVİ Su Kuyusu
MALAWI Water Wells

Lilongwe civarında Müslüman ve Hristiyan halkın bir arada yaşadığı
5 ayrı bölgede yaptırılan su kuyularının düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirildi.
Water wells were drilled and inaugurated in a ceremony in 5 regions in Lilongwe
where Muslims and Christians lived together.
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YENİ İŞBİRLİKLERİ VE PROTOKOL İMZALARI

DÜNYA HARİTASININ

BELİRGİN RENGİ

TİKA

TİKA: THE EYE CATCHING COLOR ON THE WORLD MAP
Dünya ile Türkiye arasında köprü kuran TİKA, her geçen gün
etkinliğinin sınırlarını genişletiyor. Türkiye’nin ismini ve yardımlarını
dünyanın dört bir yanına ulaştıran TİKA, yeni dönemde Ürdün,
Kolombiya, Belize ve Pakistan ile önemli işbirliği anlaşmaları yaptı.
Bridging Turkey to the World, TİKA always expands the limits of its
impact. Hoisting Turkey’s good name and delivering Turkish assistance
in all parts of the world, TİKA has concluded significant agreements of
cooperation with Jordan, Columbia, Belize and Pakistan.

HER ŞEY BELİZE’NİN
SAĞLIĞI İÇİN
ALL FOR HEALTH IN BELIZE

T

ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam
ile Orta Amerika ülkelerinden Belize’nin İstanbul Fahri Konsolosu
Mustafa Çıkrıkçı, sağlık alanında işbirliğini geliştirme kapsamında
protokol imzaladı. Protokole Belize Başbakanı Dean Barrow’un eşi Kım
Sımplıs Barrow da katıldı.

Kuruluş tarihi
Date of establishment:
21.09.1981
Kıta / Continent:
Orta Amerika / Central America
Nüfus / Population: 324.060
Resmi Dili / Official Language:
İngilizce / English
Yönetim şekli / Government Type:
Parlamenter Monarşi / Parliamentary Democracy

Belmopan

D

r. Serdar Çam, President of Turkish Cooperation
and Coordination Agency (TİKA) signed a protocol
on developing cooperation in health with Mustafa
Çıkrıkçı, Honorary Consul at Istanbul for Belize, a Central
American country. Present in the ceremony was Ms. Kim
Simplis Barrow, wife of Prime Minister Dean Barrow of Belize.

TİKA tarafından Orta Amerika’da yürütülen projeler kapsamında, Belize
Başbakanı’nın eşi Kim Sımplıs Barrow’un başkanı olduğu “Special
Envoy for Women and Children” adlı STK’nın desteklediği hastanenin
pediatri bölümü için tıbbi ekipman verilmişti. Belize’de sağlık alanında
kapasitenin artırılmasına yönelik TİKA tarafından uygulanan proje
çerçevesinde temin edilen 6 yoğun bakım yatağı, 1 açık yatak, 5
mekanik vantilatör, 7 invaziv monitör, 1 defibrilatör, 2 nebulizatör, 2
pulse oksimetre ve 1 EKG cihazı gönderildi.

Under the projects in Central America, TİKA had earlier
delivered medical equipment to the pediatric department of
a hospital sponsored by Ms. Barrow as the “Special Envoy
for Women and Children”. To support healthcare capacity in
Belize, TİKA further provided 6 intensive care beds, 1 regular
bed, 5 mechanical ventilation units, 7 invasive monitors, 1
defibrillator, 2 nebulizers, 2 pulse oximeters and 1 ECG device.

Proje kapsamında Belize Başbakanı’nın eşi Kım Barrow ve Belize İstanbul Fahri
Konsolosu Çıkrıkçı TİKA’yı ziyaret etti. İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine
dayanarak, sağlık alanında aralarındaki işbirliğini geliştirmek kapsamında
TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam ile Çıkrıkçı arasında protokol imzalandı.

In the context of the project, Ms. Barrow and Honorary Consul
Çıkrıkçı visited TİKA where Consul Çıkrıkçı signed a protocol with
TİKA President Dr. Serdar Çam to further develop cooperation in
health on the basis of friendly relations of two countries.

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, Türkiye’den 11 bin kilometre uzakta bulunan
320 bin nüfuslu Belize devletiyle işbirliği protokolü imzaladığını belirterek,
“Türkiye olarak Belize’ye sağlık yardımı yapacağız. Belize Başbakanı’nın eşi
Sayın Hanımefendi’nin de onurlandırmalarıyla böyle bir imza töreninde
olmaktan dolayı mutluluklarımı ifade etmek istiyorum” dedi.

Noting that Turkey signed a protocol with Belize, a country of
320,000 people and 11,000 kilometers away from Turkey, Dr.
Çam said: “We will deliver health assistance to Belize. I wish
to express my highest gratitude to Her Excellency for honoring
us at the signing ceremony.”
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TÜRKİYE

11262 km

11116 km

Bogotá

Kuruluş tarihi
Date of establishment:
20.07.1810
Kıta / Continent:
Güney Amerika / South America
Nüfus / Population:
47,7 milyon / 47.7 million
Resmi Dili / Official Language:
İspanyolca / Spanish
Yönetim şekli / Government Type:
Cumhuriyet / Republic

K

olombiya ile Türkiye arasındaki karşılıklı
işbirliği imkanlarını değerlendirmek ve görüş
alışverişlerinde bulunmak üzere Türkiye’de bir
dizi temaslarda bulunan Kolombiya Cumhurbaşkanlığı
APC Başkanı Sandra Bessudo Lion ve beraberindeki
heyet KOSGEB, GAP İdaresi ve Gıda Tarım Hayvancılık
Bakanlığı Balıkçılık Su İşleri Genel Müdürlüğü’yle yaptığı
görüşmelerin ardından TİKA’yı ziyaret etti.

KOLOMBİYA İLE İŞBİRLİĞİ
PROTOKOLÜ İMZALANDI
TİKA’S INITIATIVE TO STRENGTHEN
RELATIONS WITH COLOMBIA

V

isiting Turkey for a series of contacts and
discussions to explore cooperation between
Colombia and Turkey, the Colombian APC
Director Sandra Bessudo Lion and her delegation visited
KOSGEB, GAP Administration, General Directorate
of Fisheries of the Ministry of Food, Agriculture and
Livestock, and TİKA respectively.

TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi
yetkilileri ve APC heyeti arasında bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantının ardından TİKA ve APC arasında turizm, sosyal
ve ekonomik altyapılar, bilim ve teknoloji, enerji, üretkenlik
ve rekabetçilik, tarım ve toplumsal destek projeleri gibi
alanlarda işbirliğinin tesis edilmesi ve ilişkilerin daha da
geliştirilmesine zemin hazırlayacak Mutabakat Zaptı, TİKA
Başkanı Dr. Serdar Çam ile APC Başkanı Sandra Bessudo
Lion tarafından imzalandı.

A meeting was held with APC delegation and TİKA
officials in the Division for East and South Asia,
Pacific and Latin America. Following the meeting, a
memorandum of understanding was signed by the
Colombian APC Director Sandra Bessudo Lion and TİKA
President Dr. Serdar Çam which would serve as a basis
for establishing cooperation and enhancing relations in
tourism, social and economic infrastructure, science and
technology, energy, productivity and competitiveness,
agriculture and social support projects.

APC Başkanı Lion, iki ülke arasında son derece güzel
ilişkilerin olduğunu belirterek, atılan bu imzalarla
mevcut iyi ilişkilerin daha da güçleneceğini söyledi.

Ms. Lion expressed that both countries had excellent
relations, and these signatures would take relations to
higher levels.

TİKA daha önce Latin Amerika’da Peru, Bolivya ve
Guatemala’da teknik işbirliği projeleri yapmıştı.
Mutabakat Zaptı Kolombiya’da yapılacak işbirliği
projeleri için önemli bir adım oldu.

TİKA had earlier implemented projects in Latin
America, namely in Peru, Bolivia and Guatemala. The
memorandum of understanding will serve as a crucial
instrument for cooperation projects with TİKA.

‘‘

APC
Başkanı Lion:
“At›lan bu
imzalarla mevcut
iyi ilişkiler daha da
güçlenecek.”
APC director Lion:
“These signatures
would take relations
to higher levels”
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TİKA HEYETİ ÜRDÜN’DE

T

ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Dr. Serdar
Çam ve beraberindeki heyet, bir dizi temaslarda bulunmak
üzere Ürdün’e gitti. Program kapsamında ilk önce Ürdün Evkaf
Bakanı Hayil Davud ziyaret edildi.

TİKA DELEGATION IN JORDAN

T

urkish Cooperation and Coordination Agency (TİKA)
President Dr. Serdar Çam and his delegation visited Jordan
for a series of contacts. They were first received by Hayil
Davud, Jordan’s Minister of Foundations.

Türkiye ile Ürdün arasında geçmişi uzun yıllara dayanan bir ilişki
olduğunu hatırlatan Bakan Davud, siyasi ve ekonomik ilişkilerin
önemine dikkat çekti. İki kardeş ülke olarak Türkiye ve Ürdün’ün birçok
projeyi birlikte hayata geçirebileceğini ifade eden Davud, Türkiye’nin
vakıf, inanç turizmi ve hac organizasyonu tecrübelerinden faydalanmak
istediklerini söyledi. Bu çerçevede Türk turistlerin Ürdün’deki dini
mekânları ziyaret ettikten sonra Kudüs’e geçmelerini talep eden Davud,
vakıf binalarının restorasyonu ve camilerin idaresi konularında da
işbirliğine gidebileceklerini kaydetti.

Noting that Turkey and Jordan had long-established political
and economic relations, Mr. Davud stated that two brotherly
countries could jointly implement numerous projects, particularly
cooperate on restoration of historical foundation (waqf) buildings
and administration of mosques. He expressed Jordanese wish to
benefit from Turkey’s experience on foundations, faith tourism
and hajj organization; and asked the Turkish side to encourage
Turkish tourists to visit religious sites in Jordan before moving onto
Jerusalem.

Bakan Davud’a TİKA’nın faaliyetleri hakkında bilgi veren TİKA Başkanı Dr. Serdar
Çam, Ürdün’de yapacakları çalışmalarla iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine
katkı sağlamak istediklerini ifade etti. Evkaf Bakanlığı ile birçok alanda ortak
çalışma yapılabileceğine dikkati çeken TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, TİKA’nın
restorasyon çalışmaları yaptığı ülkelerde turizmin geliştiğini kaydetti.

Dr. Çam briefed the Minister on TİKA’s activities, and said they
wished to enhance friendly relations through works in Jordan.
Concurring with the Minister on the possibility of joint work in a
range of areas, Dr. Çam noted that tourism fostered in countries
where TİKA did restoration works.

Destek ve İşbirliği

Support and cooperation

Ürdün temasları kapsamında TİKA Başkanı Dr. Serdar ÇAM ile Ürdün
Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı İbrahim Saif tarafından Teknik
İşbirliği Anlaşması imzalandı.

On Jordan visit, a Technical Cooperation Agreement was signed
by Ibrahim Saif, Jordan’s Minister of Planning and International
Relations and TİKA President Dr. Serdar Çam.

Bakan Saif, Türkiye’nin tarih boyunca bölgeye ve Ürdün’e yaptığı
katkılara işaret ederek, imzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkileri
daha da geliştireceğini belirtti.

The Minister recalled Turkish contribution to the region and Jordan
in the history, and pointed that the agreement would further enhance
relations between two countries.

İmzalanan anlaşma ile iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlamak
istediklerini ifade eden TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam da yıl sonunda
Ürdün’de ofis açmak istediklerini söyledi: “Kardeş ülkeler işbirliği
içerisinde birbirine destek olurlar. TİKA, bu bağlamda birçok ülkeye katkı
sağlamıştır ve sadece gelişmekte olan ülkelerde değil gelişmiş ülkelerde
de projeler yürütmektedir.”
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Concurring with the Minister, Dr. Çam expressed Turkish intention
to open a TİKA Office in Jordan by year end, and added: “Brothers
are for support and contribution. TİKA has made contributions to
many countries, implementing projects not only in developing ones,
but also in developed ones.”

NEW PARTNERSHIPS AND PROTOCOL SIGNATURES

Demiryolunun yenilenmesi
desteklenecek

TİKA to support railway renovation

TİKA heyeti daha sonra, Ürdün Hicaz Demiryolları Genel
Müdürü Salah Muflih El-Luzi ile bir araya geldi. TİKA
Başkanı Dr. Serdar Çam, Hicaz demiryoluna emeği geçen
herkese rahmet dileyerek, bu hattın Hz. Peygamber’e
ulaştığı için büyük önem arz ettiğini ifade etti.

TİKA delegation then visited Salah Muflih El-Luzi,
General Director of Jordan Hejaz Railway. TİKA
President Dr. Serdar Çam prayed for God’s grace
upon all who had labored to build Hejaz Railway,
noting the utmost importance of the line taking
Muslims to the site of Prophet Muhammad.

Hicaz demiryolunun kültürel ve tarihi öneminin yanında ulaşım
açısından da önemli bir işlevinin olduğunu vurgulayan TİKA
Başkanı Dr. Serdar Çam, “Bölgemizdeki acılar sona erdiğinde
Hicaz Demiryolu ve Marmaray ile Avrupa’ya ve Londra’ya
kadar ulaşma imkânı olacak” dedi. Hicaz Demiryolu’nu
geliştirmek için proje hazırladıklarını hatırlatan TİKA Başkanı
Dr. Serdar Çam, Ürdünlü demiryolu çalışanlarına Türkiye’de
demiryolları ve ulaşım hakkında eğitim verebileceklerini,
aynı zamanda tarihi istasyonları restore edebileceklerini
de kaydetti. Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Hicaz
Demiryolu’na özel bir ilgisinin olduğunu aktaran TİKA Başkanı
Dr. Serdar Çam, Türkiye’nin bu hattın yenilenmesi için katkı
sağlayacağını sözlerine ekledi.

Emphasizing the transport function of Hejaz
Railway in addition to its cultural and historical
importance, Dr. Çam said: “When sufferings do end
in our region, it will be possible to travel to Europe
and London on one ride using Hejaz Railway and
Marmaray.” Informing on the project preparation to
advance Hejaz Railway, Dr. Çam noted that Turkey
could provide training on railway and transport
to Jordanese railway employees, as well as restore
historical railway station buildings. Noting that
Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan had a special
interest in Hejaz Railway, he stated that Turkey
would contribute to renovation of the line.

Genel Müdürü Luzi de Hicaz Demiryollarının o zamanın
zor şartlarında Sultan Abdülhamid tarafından inşa
edildiğini belirterek, Abdülhamit’in bu projeden bütün
İslam ülkelerinin faydalanmasını hedeflendiğini ifade etti.

General Director El-Luzi recalled that Sultan
Abdulhamid had built Hejaz Railway under difficult
circumstances to serve all Muslims and Islamic
countries.

Türk Şehitliği’ne ziyaret

Homage to Turkish Cemetery

TİKA heyeti Ürdün temaslarına, Salt kentindeki Türk
Şehitliği’ni ziyaret ederek devam etti. TİKA Başkanı Dr.
Serdar Çam, burada Şehit Anıt Defteri’ni imzaladı. TİKA
Başkanı Dr. Serdar Çam, Salt Türk Şehitliği anısına barışı
temsil eden bir zeytin ağacı fidanı dikti.

TİKA delegation paid homage to Turkish martyrs at
the Turkish Cemetery in Salt, Jordan. Here, TİKA
President Dr. Serdar Çam signed the visitor’s book
and planted a young olive tree as a symbol of peace.

‘‘

Kardeş ülkeler
birbirine
işbirliği içerisinde
destek olur.
What is between
brotherly countries
is not charity,
but support and
cooperation.

Ziyaret sırasında Ürdün’deki Filistinli mülteciler için hazırlanan yardım malzemelerinin dağıtımı da yapıldı.
Aid packages which were prepared for refugees in Jordan were distributed during the visit.
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TİKA AFGANİSTAN’DA SAĞLIK
PROJELERİNE DEVAM EDİYOR
HEALTH PROJECTS ONGOING IN AFGHANISTAN

T

İKA; uzun yıllar süren savaşların, sosyal problemlerin ve
yoksulluğun vurduğu Afganistan’ın sağlık alanında yaşadığı
sorunlara el atıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başta olmak
üzere uluslararası yetkin sağlık kuruluşlarının raporlarına da konu olan
ülkenin sağlık problemlerinin giderilmesi için TİKA, Afganistan’da sağlık
alt yapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalarına hız veriyor. Acil
sağlık hizmetlerinin etkin ve zamanında sunumu için TİKA tarafından
ambulans yardımının yanı sıra çağın koşullarına uygun donanıma sahip
sağlık kuruluşları inşa edilecek. Bunun yanında TİKA’nın Afganistan
genelinde yapmış olduğu çok sayıda klinik söz konusu.
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T

İKA steps in for the public health problems experienced by
Afghanistan, a country hard hit by years of war, social unrest
and poverty. Reported in numerous documents by competent
international health organizations, including particularly the World Health
Organization (WHO), the country’s health problems need substantial
attention for which TİKA steps in and intensifies to develop health
infrastructure. In addition to donating ambulances for effective and timely
delivery of emergency medical services, TİKA will build health complexes
fully equipped to modern standards. As reported earlier, TİKA has already
built numerous clinics across Afghanistan.

AFGHANISTAN HEALTH PROJECTS
Afganistan’da yarı dernek statüsünde ilk hastane olma özelliği taşıyan
Al-Hayat Hastanesi’ne Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)
Başkanlığı tarafından temin edilen ambulans törenle teslim edildi.
Törene, Humanitarian Assistance Society Başkan Yardımcısı Habibullah
Wardak, TİKA Kabil Program Koordinatör Vekili Abdurrahman Sibğatullah
Toprak, Al-Hayat Hastanesinin İcra Direktörü Dr. Sayed Habibullah
Hazem ve Al Hayat Hastanesi doktorları katıldı. Yetkililer, TİKA’nın
Afganistan’a desteklerini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, iki
ülke arasında söz konusu işbirliklerinin devam etmesi temennisinde
bulundu. Al Hayat Hastanesi’ne verilen ambulans desteğinden dolayı da
TİKA’ya teşekkürlerini iletti.
Afganistan Sivil Toplum Örgütlerinden Humanitarian Assistance
Society’in talebi üzerine TİKA tarafından temin edilen ambulans,
acil vakalarda yaralıların Kabil’in diğer hastanelerine zamanında
taşınabilmesi noktasında önemli bir eksikliği gidermiş oldu.

gidermiş olacak.

Dostluk Sağlıkla Pekişti
Öte yandan TİKA, Afganistan’da sağlık alt yapısının geliştirilmesine
yönelik çalışmalarına devam ediyor. TİKA Başkanlığı tarafından SarıPula bağlı Süzmekale ilçesinin merkezi Katakale’de yapımı tamamlanan
CHC Klinik binasının açılışı yapıldı. Törene, Sarı-Pul Vali Yardımcısı Abdul
Gaffur Destiyar, Sarı-Pul Sağlık Müdürü Nurulhak Celis, Sarı-Pul İl Şura
Başkanı Mevlevi Abdülgani, Sarı-Pul Barış Konseyi Başkanı Feyzullah
Feyyaz, Süzmekale İlçesi Kaymakamı Seyid Hisamettin, TİKA yetkilileri ve
vatandaşlar katıldı.
Sar-ı Pul Vali Yardımcısı Destiyar, Türk ve Afgan halkları arasındaki
dostluğun tarihi olduğunu, Türk halkının Afgan halkıyla dayanışmasının
devam edeceğini söyledi. Türkiye ve TİKA’ya Afganistan genelinde yaptığı
projelerden dolayı teşekkürlerini ileten Destiyar, yöre halkı açısından
böyle donanımlı bir kliniğe kavuşmanın büyük önem taşıdığını kaydetti.
TİKA’nın Afganistan genelinde yapmış olduğu klinikler sağlık sektörüne
verdiği önemi gösteriyor. Teslimi gerçekleştirilen Katakale’deki Klinik
Hizmet Binası da bunun en güzel örneklerinden birisi. Söz konusu
kliniğin hizmete girmesiyle birlikte 18 köy bu klinikten yararlanacak.
Klinik yılda yaklaşık 35 bin kişiye sağlık hizmeti verecek.
Hoca Bahauddin Afgan-Türk Dostluk Anne Çocuk Sağlığı Kliniği
Hodja Bahauddin Afghan-Turkish Maternal and Infant Health Clinic

Talokan Afgan-Türk Dostluk Anne Çocuk Sağlığı Kliniği
Talokan Afghan-Turkish Friendship Maternal and Infant Health Clinic

Turkish Cooperation and Coordination Agency (TİKA) delivered to
Afghan officials in a ceremony an ambulance for Al-Hayat Hospital,
the first of its kind in quasi-association status in Afghanistan.
Present in the ceremony were Habibullah Wardak, Vice-President of
Humanitarian Assistance Society; Abdurrahman Sibğatullah Toprak,
acting coordinator of TİKA’s Programme Coordination Office at
Kabul; Dr. Sayed Habibullah Hazem, Executive Director of Al-Hayat
Hospital, and doctors of the hospital. Officials expressed gratitude for
TİKA’s assistance to Afghanistan, special thanks for the ambulance
donated to Al-Hayat Hospital, and hoped that brotherly relations
between two countries would continue.
The ambulance was provided upon a request from the Humanitarian
Assistance Society, a prominent non-governmental organization of
Afghanistan. It will help timely transport of emergency injuries to
hospitals in Kabul.

gidermiş olacak.

Friendship reinforced by health
TİKA also continues its work to improve health infrastructure in
Afghanistan. The CHC Clinic building constructed by TİKA was
inaugurated in Kataqal’a town of Sozma Qala district of Sar-e-Pol
province. Present in the ceremony were Abdul Gaffur Destiyar, Deputy
Governor of Sar-e-Pol; Nurulhak Jalis, Health Director of Sar-ePol; Mawlawi Abdulghani, Speaker of Sar-e-Pol Provincial Council;
Feyzullah Feyyaz, Head of Sar-e-Pol Peace Council; Sayyid Husameddin,
Governor of Sozma Qala district; TİKA officials and local citizens.
Deputy Governor Abdul Gaffur Destiyar noted that historic friendship
between Turkish and Afghan nations would continue into the future.
Thanking for TİKA projects across Afghanistan, Destiyar said that such
a new clinic was of critical importance for the people.
Clinics established by TİKA across Afghanistan mark the importance
accorded to the health sector, with the newly delivered Clinic Service
Building in Kataqal’a being an outstanding example. The clinic, when
completed, will serve 18 villages, and approximately 35,000 people
annually.

TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD 71

AFGANİSTAN SAĞLIK PROJELERİ

Meymene Afgan-Türk Dostluk İl Hastanesi
Maymana Provincial Hospital of Afghan-Turkish friendship

Meymene Afgan-Türk Dostluk
İl Hastanesi
Önceden ‘’Meymene Devlet Hastanesi ‘’ olarak hizmet
veren hastane, Aralık 2004 yılından itibaren Türkiye
Cumhuriyeti’nin yardımı ile tamir edilip , tadilat
yapıldıktan sonra‘’ Meymene Afgan – Türk Dostluk İl
Hastanesi ‘’ olarak hizmete başladı. Mart 2005 yılından
bu yana hastane TİKA tarafından işletilmektedir. İlk başta
100 yatak kapasitesi ile hizmete başlayan hastanede Kadın
Doğum servisi için yapılan 50 yataklı bölüm ve yeni acil
servis binası ile birlikte yatak kapasitesi 170’ye çıkmıştr.

Maymana Provincial Hospital
of Afghan-Turkish Friendship
Serving in the past as Maymana State Hospital, it was
repaired and renovated with assistance from Turkey,
and recommissioned in December 2004 as “Maymana
Provincial Hospital of Afghan-Turkish Friendship.”
Operated by TİKA since March 2005, the hospital’s
initial bed capacity of 100 now stands at 170 following
the construction of a 50-bed Maternity Clinic, and a new
emergency care building.

Meymene Devlet Hastanesinin kapasitesi TİKA’nın desteğiyle artırılarak, hastanenin
hizmet kalitesi geliştirildi.
Maymana State Hospital’s capacity and service quality are improved through TİKA support.
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Meymene Afgan Türk Ebe Eğitim Merkezi
Maymana Afghan-Turkish Midwifery School

Afghan-Turkish Midwifery School

Meymene Afgan – Türk Ebe Eğitim Merkezi
Bilindiği üzere Meymene Afgan-Türk Ebe Okulu Faryab İlinin Merkezi
Meymene Şehrinde Meymene Afgan-Türk Dostluk İl Hastanesinin
sahasına yerleşmiştir. Afganistan sağlık sisteminin geliştirilmesi
kapsamında özellikle ,Faryab ilinin eğitilmiş ebe açığının kapatılması ve bu
bağlamda yüksek olan ana –çocuk ölüm oranının düşürülmesi amacıyla
2007 yılında, Afganistan Sağlık Bakanlığı ve T.C.Kabil Büyükelçiliği
arasında Meymene Şehrinde Ebe Eğitim Merkezinin açılması konusunda
protokol imzalanmıştır. 2007’de imzalanan Protokol uyarınca hazırlıklara
başlanmış ve 20.01.2010 tarihinde ilk eğitim dönemine başlayarak
20.07.2011 yılında 30 ebe mezun vermiştir. Şu anda okuldan mezun
olan ebeler Faryabın hemen hemen tüm ilçelerinde hizmet vermektedir.
Afganistan Sağlık Bakanlığı ve Faryab İl Sağlık Müdürlüğünün talebi
üzerine okul, ikinci eğitim öğretim dönemine başlamak üzeredir. Bu
bağlamda Faryab ilinin
16
ilçesindeki
sağlık
merkezlerinin açığı tespit
edilerek sınav yapılmış
ve 32 öğrenci bu sınavla
seçilmiştir.

Maymana Afghan-Turkish Midwifery School is situated in the campus
of Maymana Provincial Hospital of Afghan-Turkish Friendship in
Maymana city of Faryab province. To improve the healthcare system
in Afghanistan, and particularly reduce the shortage of well-trained
midwives and the high rate of mother-infant deaths in Faryab province,
the Afghan Ministry of Health and the Turkish Embassy at Kabul signed
a protocol in 2007 to build a Midwifery Training Centre in Maymana.
Based on the protocol, the first training term started on 20.01.2010
and 30 midwives graduated on 20.07.2011 who have since then been
serving almost all districts of Faryab province. Upon the request of the
Afghan Ministry of Health and Faryab Provincial Health Directorate,
the second term of training is about to start. A survey was conducted to
identify shortages in health centers in 16 districts of Faryab; a student
selection examination was administered and 32 students selected. The
second term is scheduled to start on 01.10.2013 for 24 months.
When the second group of students graduate, midwife requirements will
be mostly met for the health centers in Faryab, marking a milestone in
delivery of healthcare services in the province.

İkinci dönem öğrencilerinin
mezun olması ile birlikte
Faryab ilinde bulunan
sağlık merkezlerinin ebe
ihtiyacı büyük oranda
karşılanmış olacak ve ebe
yokluğundan kaynaklanan
sağlık sorunları ortadan
kaldırılarak zor durumdaki
insanlara sağlık hizmeti
ulaştırılmış olacak.
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Şibirgan Afganistan-Türkiye Dostluk Çocuk Hastanesi bölgedeki tek
çocuk cerrahi bölümüyle büyük bir eksikliği gidermiş oluyor.
Shebirghan Afghanistan-Turkey Hospital of Friendship is the only hospital in
the region having a pediatric surgery department.

Şibirgan Afganistan - Türkiye
Dostluk Çocuk Hastanesi

Children’s Hospital of Friendship

2004 yılında faaliyete giren hastane tüm branşlarda Afgan kardeşlerimize
hizmet vermeye başlamıştır.

The hospital was commissioned in 2004 as a general hospital serving
healthcare needs of the people in all branches.

Ancak Afgan kardeşlerimize daha iyi hizmet verebilmek için bölgede
hastaların çoğunluğunu oluşturan çocuklar için de bir bölüm oluşturularak,
hastane eylül 2005 tarihi itibariyle çocuk hastanesi olarak hizmetine devam
etmektedir. Bununla birlikte hastane kuzey bölgesindeki çocuk cerrahi
bölümü olan tek çocuk hastanesidir.

Since there were two hospitals in the city, our hospital was made a
children’s hospital in September 2005 specializing in children who
indeed made up a majority of patients in the region. It is now the only
children’s hospital in the North region as well as the sole hospital having
a pediatric surgery department.
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İĞNE DELİĞİNDEN DEVE GEÇER Mİ?
COULD A CAMEL PASS THROUGH A NEEDLE’S EYE?
HÜSEYİN ÖZTÜRK

N

e zaman TİKA hakkında bir haber ve yazı okusam, başlıktaki
soru aklıma gelir. “İğne deliğinden deve geçer mi?”
Seksenli yılların ikinci yarısında, Kahramanmaraş şehrimizin
istiklalini anlatan bir sinema filmi yapılmıştı. Filme emeği geçenlerin
içerisinde benim de hatırı sayılır katkım vardı. Filmin bir sahnesinde
Kahramanmaraş’ın istiklaline dair tüm umutların kaybolduğu haberleri
geliyordu. Her kayıp haberi geldiğinde, cepheleri koordine eden
komutan, sürekli dayanma ve mücadele emri veriyordu. Savaş öyle bir
hal almıştı ki, artık son cephe düşmek üzereydi ve son haberi getiren
cephe komutanı Halil Bey;

W

henever I read some news or a paper about TİKA, the question
always comes to my mind: “Could a camel pass through a needle’s
eye?” A movie was made in the late 1980s that told about
independence of our city Kahramanmaraş. I was one of those who considerably
contributed to the making of that film. In one scene, there were news that all
hopes were lost for the independence of Kahramanmaraş. Each time a report
on the loss of some ground came in, the commandant who coordinated the
fronts kept issuing orders of resistance and fight on. The battle was in such a
dire situation that the final front was about to collapse, and Halil Beg, a front
commander who brought in the most recent report, asked:

-“Efendim siz bize iğne deliğinden deve geçirtmeye çalışıyorsunuz,
hiç iğne deliğinden deve geçer mi?” demişti.

“- Sir, you are trying to make us pass a camel through the eye of the needle.
Could a camel pass through a needle’s eye?”

Cevap şu olmuştu;

Upon which the response was:

-“Geçer Halil Bey oğlum geçer. İnsan isterse iğne deliğinden deve de
geçer, dünyada geçer.”

“- Son, if the man so wills, not only a camel but the entire earth passes
through a needle’s eye.”

Hakikaten Kahramanmaraş’ın istiklali, iğne deliğinden devenin geçtiğini
gösteren bir istiklal zaferidir.

Indeed, independence of Kahramanmaraş was such a victory of
independence that proved a camel could do so.
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Şimdi, “Anlatılan bu film hikâyesinin TİKA ile ne ilgisi
var” sorusu akla gelebilir. Cevap verelim.
TİKA’nın çalışmalarını hem medyadan takip eden hem
de zaman zaman bizzat yakından gören birisi olarak
TİKA dergisine yazı istenince bu başlık aklıma geldi.
TİKA, özellikle son yıllarda yaptığı hizmetlerle, iğne
deliğinden deve geçirmiş ve yüzyıllardır unutulan ve
yine yüzyıllardır insanlık dramı yaşanan bölgelere
ulaşarak, insani hizmet götürmektedir.
Mehmed Akif Ersoy’un yüzyıl önce insanlığa hitaben,
ehli vicdan her şahsı uyararak yazdığı; -“Kenar-ı
Dicle’de bir kurt aşırsa kuzuyu, İlahi adalette sorarlar
Ömer’den onu” mısrası, TİKA’nın faaliyetlerinde
kendisine yer bulmakta ve TİKA dünya insanlığına bir
“Türkiye Destanı” yazmaktadır.
Henüz lastik tekerlekli araçların dahi girmediği
coğrafyalara kadar insani hizmet götüren TİKA, eskilerin
deyimiyle; “Üç kıta yedi düvelde,” ülkemizin insanlığa
gerdiği kol ve kanat olmaktadır.

Now “what has this story got to do with TİKA?” you may ask.
The phrase immediately came to my mind when I was
requested to write a paper for TİKA journal, as a person
who followed up with TİKA’s work on the press media and
also occasionally witnessed in the field. TİKA has passed
a camel through a needle’s eye in recent years with its
services; it has outreached the areas long forgotten and
being the scenes of human tragedy for ages to delivery
humanitarian service.
Mehmed Akif Ersoy’s verse: “Should a wolf devour a lamb
by Tigris’ bank. It is Umar who will be held accountable for
what had happened by the Court of Divine Justice. This is
the very core of TİKA’s activities driving TİKA to inscribe
a “Turkish saga” for humanity.
Delivering humanitarian assistance to such remote
geographies yet to observe a wheeled vehicle, TİKA is the
wings of our country extended to protect humanity “in
three continents and seven states” as reflected in an old
Turkish saying.

‘‘

TİKA, eskilerin
deyimiyle;
“Üç kıta
yedi düvelde.”
As reflected in an
old Turkish saying.
” TİKA is in three
continents and seven
states.”
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Bunlardan birisi de Etiyopya’dır. Ya da “Habeşistan”dır.
Bilenler bilir, bilmeyenler için söyleyelim. Habeşistan
Osmanlı döneminde, bir Osmanlı eyaletidir.

‘‘

TİKA, susuz
bölgelere su
kuyusu açmış ve
insanları suya
kavuşturmuştur.
TİKA drilled water
wells in water-scarce
regions for people’s
access to water.

Etiyopya’nın Osmanlı şehri Harar’daki yaşlı bir insanın
sözlerini şöyle hatırlıyorum:
-“Dedem babama söylemiş, babam da bize söylerdi.
Derdi ki; ‘Merak etmeyin hep böyle sefil olmaz, susuz
kalmazsınız, buralar Osmanlı topraklarıdır, Osmanlı
tekrar buralara gelir ve sizlere sahip çıkar.’ İşte o
gün, bugünmüş.”
TİKA, bir bidon su için her gün kiminin binekle kiminin
yaya olarak 10 km gidip,10 km geldiği bölgelere su
kuyusu açmış ve insanları suya kavuşturmuş. İşte o
ihtiyarın dediği gün gelmiş. Sadece su kuyusu mu? Elbet
Hayır! Kimsesiz ve yoksul köylere, kasabalara, şehirlere
eğitim amaçlı teknik yardımlarla birlikte, “balık vermek
yerine, balık tutmayı öğreten ekmek kapıları”
kazandırılmış.
TİKA sadece canlı olarak insana hizmet etmemiş elbet.
Bir tutam ot ve bir yudum su için Etiyopya’nın dikenli ve
bodur ağaçlı çöl arazisinde saatlerce dolaşan hayvanlara
su havuzları yapmış. O su havuzlarına koşarak gelen
hayvanların görüntüsü insanın ellerini açarak dua etmesine
ve insanın tüylerini diken diken etmeye yetmektedir.
TİKA’nın insanlığa sunduğu hizmeti tarif ederken,
düstur edindiği ifade çok hoştur; -“İnsanlara imkân
sunarken incitmeyeceksin ve incinmeyeceksin.”
Bu sözle hareket eden TİKA, yaptığı faaliyetlerin
hiçbirinde insanları incitmedikleri gibi, onlardan gelecek
olumsuz bir hareket karşısında da incinmemeyi prensip
edinmişlerdir.
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One such place is Ethiopia. Or, “Habeshistan” as we
referred to. Those who know already know, but let us
say to those who do not. Habeshistan was an Ottoman
province in the Ottoman era.
I recall the words of an old man in Harhar, an Ottoman
city in Ethiopia:
“- My grandfather told my father who in turn would
always tell us: “Do not worry; you will not for long
remain without water, this is the Ottoman land. The
Ottoman will come back again and claim us.” Now today
is the day.”
For those people some of whom have to walk or some
drive a pack animal for 10 kilometers for a bin of water
every single day, TİKA drilled water wells. As the old
man said, the day was that day. But, is it only the water
well? Of course not! TİKA also “taught how to catch
fish instead of handing out fish” for those poor villages,
towns, people through technical assistance.
It was not only the human beings that TİKA served. It
built water ponds for animals which roved for hours
in the Ethiopian desert lands of thorns and shrubs
merely for a bunch of grass and a sip of water. Seeing
those animals running towards those water ponds sends
waves of emotion through a human being, setting him
to open up his hands in gratitude to the heaven.
TİKA’s motto describing its services to humanity is
striking: “- When serving human beings, do not hurt
and not feel hurt.” Acting on this principle, TİKA
takes utmost care not to offend people as well as not to
feel offended in the face of any adverse reaction from
recipients.

HÜSEYİN ÖZTÜRK-ARTICLE ON AFRICA
Another Turkish saga, acting on the same principle and to be inscribed
in human history, relates to the shrine of the Habesh King Al-Najashi
(“Negus” in Christian sources). We already told Ethiopia was Habeshistan
to us. We repeat that merely for the fact that our nation is much more
familiar with Habeshistan than Ethiopia.
Habeshistan is one of the reference points of start of the Islamic history.
According to the Islamic history, Muslims who were forced to migrate
from Mecca were welcomed and hosted by the Habesh King Al-Najashi.
The first migration was from Mecca to Habeshistan which took Muslims
under her wings. Our nation knows and loves Habeshistan in that respect.
Historians hold that communications between Al-Najashi and Prophet
Mohammad continued after the first migration; later the Habesh King
embraced Islam.
We have a saying in Anatolia:
“- Sincerity always gets back to you.” This is the very case that the
sincerity shown to the memory of Al-Najashi on behalf of our nation is
welcomed enthusiastically in the Habesh land.
İşte bu prensiple hareket edilen ve insanlık tarihine yeniden altın harflerle
yazılacak olan bir Türkiye destanı da Habeş Kralı Necaşi Hz.lerinin
türbesiyle ilgilidir. Malum Etiyopya’nın diğer adı Habeşistan’dır
demiştik. Bunu şunun için belirtiyoruz. Bizim toplumumuz, Etiyopya
isminden çok, Habeşistan ismini daha iyi bilir.

The enthusiasm was not only on the occasion of Turkish economic, social
and cultural assistance to Ethiopia, but also for the repair, landscaping
and upkeep of the shrine of Al-Najashi. TİKA’s work for the shrine of AlNajashi is a saga in itself. A mere travel to the location of the shrine gives
a sense of how difficult an undertaking was the migration at the time.

İslam tarihinin yazılmaya başlandığı ilk noktalardan birisi Habeşistan’dır.
İslam tarihine göre Mekke’den hicret etmek durumunda kalan
Müslümanlara ilk kucak açan ve misafir eden, o günkü anılan
ismiyle Habeş Kralı Necaşi’dir. İlk hicret Mekke’den, ilk sahiplenme
Habeşistan’dandır. Bu sebeple bizim toplumumuz Habeşistan’ı bu
yönüyle bilir, tanır ve sever.

If the owning of the shrine of Al-Najashi after 14 centuries, restoring
it to human history, writing a “saga of fidelity” is not “passing a camel
through a needle’s eye”, what would it be?
It is of utmost meaning that Turkey has claimed ownership of the matter
after 14 centuries. It is obvious where the heritage is entrusted and who
holds it.

Yine tarihçilere göre ilk hicretten sonra Necaşi Hz.leri ile Peygamberimiz
(s.a.v.) arasındaki iletişim sürmüş ve Habeş Kralı Necaşi, İslam’ı kabul
ederek Müslüman olmuştur.
Anadolu’muzda bir söz vardır. Denilir ki;
-“Samimiyetin karşılığı mutlaka gelir.” İşte milletimiz adına Necaşi
Hz.lerine gösterilen vefanın bir örneği de Habeşistan topraklarında
sevinçle karşılanmıştır.
Bu sevincin sebebi, Türkiye’nin Habeşistan’a ekonomik, sosyal ve kültürel
yardımlarının yanı sıra esas, Necaşi Hz.lerinin bulunduğu türbenin bakım,
onarım ve çevre düzenlemesidir.TİKA’nın Necaşi Hz.lerinin türbesiyle
ilgili yaptıkları ve yapacakları, ayrı bir destan konusudur. Sadece
türbenin bulunduğu bölgeye gidip gelmek bile hicretin ne olduğunu çok
iyi anlatmaktadır.
Yaklaşık 14 asır sonra Necaşi Hz.lerinin türbesine ve çevresine sahip
çıkarak, yeniden tarihe kazandırmak ve insanlığa “vefa destanı”
yazdırmak, “iğne deliğinden deve geçirmek” değil de nedir?
Ondört asır sonra bu meseleye Türkiye’nin sahip çıkması oldukça
anlamlıdır. Emanetin kimde ve nerede olduğu meydandadır.
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Meşhur Habeş Kralı Necaşi Ashame’nin ve Sahabelerin Türbesi TİKA
tarafından restorasyonuna devam ediliyor.
The restoration works of the shrines of the renowned King al-Najashi
Ashame’s and the companions of Prophet Mohammad are continued by TİKA.

Yazıya başlarken bir sinema filminden söz etmiştim. Yazıyı bitirirken de
yine bir sinema filminden bahis açarak sözü hitama erdirelim. Bilirsiniz,
“Çağrı” filmi nesiller boyu izlenen bir yapımdır. O filmde bir sahne vardır.
Mekke’den hicret etmesi gereken Müslümanları Peygamberimiz (s.a.v.)
Habeş Kralı Necaşi’ye gönderir ve adaletiyle ünlü bu kralın Müslümanlara
sahip çıkacağını söyler. Hicret edenler, Necaşi’nin huzuruna varırlar ve
hemen arkalarından hicret edenleri geri almak için Mekke’nin müşrikleri
de gelir. Müşriklerden birisi Necaşi’nin dostudur, gelenleri kendilerine
teslim etmesini ister. Adaletiyle ünlü Necaşi, hem Müslümanları hem
de içlerinde arkadaşı olan Müşrikleri dinler ve sonuçta, hicret eden
Müslümanlara dönüp, elindeki bastonuyla yere ince bir çizgi çekerek;

I have mentioned a movie above. Now, in closing my words, I wish
to mention another. You know the movie “Message” is a production
viewed by generations. There is a scene in which Muslims who needed
to migrate out of Mecca were advised by Prophet Mohammad to go to
the Habesh King Al-Najashi, adding that renowned for justice, this king
would protect Muslims. No sooner than the migrants get to the court
of Al-Najashi, a delegation of Meccan infidels appear at the court in
order to take migrants back. One of the Meccan infidels is a friend of
Al-Najashi’s, he asks the King to hand over the migrants. Al-Najashi,
renowned for justice, listens to Muslims and the infidels, then turns to
Muslims, making a line on the ground by his staff:

-“Sizinle aramızda çok ince bir çizgi var” dedikten sonra müşriklere
döner ve şöyle der;

“- The difference between us and you is no bigger than this line.” Then
turns to the Meccan:

-“Şu dağları altın olarak önüme koysanız, size bu insanları teslim
etmem.”

“- Not for a mountain of gold would I give them up to you.”

Necaşi Hz.lerinin gösterdiği vefa, aynı zamanda bir insan ve inanç
haklarının da ilk belgesidir.
TİKA’nın bugün sergilediği ve bölgede yaptığı icraatlar, işte bu vefaya
gösterilen bir şükran ifadesidir. Yazının içerisinde de belirttiğim gibi
Necaşi Hz.lerine yapılan ve daha da yapılacak çalışmalar var.
Sözü fazla uzatmadan yazıyı insanlık tarihine altın harflerle yazılacak şu
vefa bilgisiyle noktalayalım.
Necaşi Hz.lerinin vefatı, Cebrail (a.s.) vasıtasıyla Peygamberimiz (s.a.v.)
e bildirilir. Bu bilgi üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) yanında bulunanlara
şöyle hitap eder;

The fidelity shown by Al-Najashi is at the same time the first instrument
of human rights and rights of faith.
TİKA’s work in the region is an expression of gratitude to such fidelity.
As I have noted earlier, we have done and still have a lot to do for the
land of Al-Najashi.
Let us conclude on a note of fidelity worthy of golden inscription in
human history.
The death of Al-Najashi is made known by Gabriel to our Prophet. Upon
the message, Prophet Mohammad tells his Companions in presence:
“- Our brother Al-Najashi has passed away, let us hold a funeral prayer
in absentia.”

-“Necaşi kardeşiniz vefat etmiştir, gıyabi cenaze namazı kılalım.”
Evet, İslam tarihinde ilk kılınan gıyabi cenaze namazı, Necaşi Hz.lerinin
namazıdır ve Peygamberimiz (s.a.v.) kıldırmıştır.
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Yes, the funeral prayer for Al-Najashi was the first funeral prayer in
absentia in the Islamic history and led personally by our Prophet.

HÜSEYİN ÖZTÜRK-ARTICLE ON AFRICA

TİKA, yaptığı faaliyetlerin hiçbirinde insanları incitmediği gibi,
onlardan gelecek olumsuz bir hareket karşısında da
incinmemeyi prensip edinmiştir.

TİKA’s guiding principle
in action is not to offend people
as well as not to feel offended in the face of any
adverse reaction from recipients.
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KIRGIZİSTAN’DA
TİKA RÜZGÂRI
TİKA ACTION IN KYRGYZSTAN

T

ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, dost ve
kardeş ülke Kırgızistan ile ilişkilerini, projelerle güçlendirmeye
devam ediyor. Eğitim, teknik işbirliği, kültür faaliyetleri ve
restorasyon çalışmalarında Kırgızistan’ı yalnız bırakmayan TİKA, bu
kapsamdaki çalışmalarına her gün bir yenisini ekliyor. TİKA’nın son iki ay
içinde Kırgızistan’da yaptığı faaliyetlerinden bazıları şöyle:

T

urkish Cooperation and Coordination Agency (TİKA) continues
to reinforce relations with brotherly Kyrgyzstan through projects.
Always assisting the country with endeavors in education, technical
cooperation, cultural activities and restoration works, TİKA increases its
projects every passing day. Here are some of the projects implemented by
TİKA in Kyrgyzstan in the last two months

82 TİKA DÜNYASI TİKA’S WORLD

KYRGYZSTAN PROJECTS

TİKA’dan eğitime destek
TİKA, Isık-Göl Bölgesi’ndeki Bökömbayev köyündeki
81 No’lu Meslek Yüksek Lisesi’nde kullanılmak üzere
malzeme desteğinde bulundu. Kaynak makineleri, fırın,
dikiş makineleri ve araç tamir takım aletleri lisede
düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi. Törene,
Türkiye Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, TİKA Kırgızistan
Koordinatörü Hakan Ergün, Ton İlçe Kaymakamı
Bakıt Rıspayev, Türkiye mezunları tarafından kurulan
Egemendik Derneği yönetim kurulu üyeleri ve Bişkek
Büyükelçiliği müşavirleri katıldı.

Yardım talebine anında cevap
Kırgız Millî Bankası’nın bankacılık sistemiyle ilgili
Türkiye’den teknik yardım talebinde bulunması
üzerine, TİKA, Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu uzmanlarından oluşan bir
heyet Kırgızistan’a gitti. Bir hafta süren toplantılar
kapsamında; Kırgızistan Millî Bankası’nın Ödeme
Sistemleri Dairesi, Gözetim Metodolojisi ve Lisanslama
Dairesi, Denetim Dairesi, Uzaktan Gözetim Dairesi,
İktisadî Araştırmalar Dairesi, İnsan Kaynakları Dairesi ve
Nakit Ödeme Dairesi ile önemli çalışmalar yapıldı.

Su gibi aziz olun
TİKA, Kırgızistan’daki köylerin sağlıklı içme suyu
ihtiyacının karşılanmasına da büyük katkılar sağlıyor.
Bu çerçevede Sovyetler Birliği zamanından kalan
ve kullanılamaz halde olan su dağıtım sisteminin
bulunduğu Tepke ve Kurbu köylerinin içme suyu
ihtiyacını karşılayacak proje tamamlandı. TİKA ve bölge
halkının işbirliğiyle tamamlanan su projesinden yaklaşık
3 bin kişi yararlanacak.

Kırgız Milli Bankası Uzmanları Türkieye’de uzmanlık eğitimi aldı.
Kyrgyz National Bank’s experts received training in Turkey.

Educational Assistance
TİKA delivered equipment including welding
machines, furnace, sewing machines and vehicle
repair sets for use in the Vocational High School No.
81 in Bokonbayevo village in Issyk-Kul province.
The ceremony was honored by Turkish Ambassador
at Bishkek Metin Kılıç, TİKA’s Coordinator in
Kyrgyzstan Hakan Ergün, Tong District Governor
Bakit Rispayev, board members of Egemendik
Society established by graduates of Turkish schools,
and advisors in Bishkek Embassy.

Assistance Request
Immediately Responded
Upon a request by Kyrgyz National Bank for
technical assistance on banking system, a
delegation composed of experts from TİKA, Turkish
Republic Central Bank and Banking Regulation and
Supervision Agency went to Kyrgyzstan. The oneweek visit involved significant studies with Kyrgyz
National Bank’s divisions of payment systems,
supervision methodology and licensing, audit,
remote supervision, economic research, human
resources and cash payment.

81 No’lu Meslek
Yüksek Lisesi’ne
malzeme desteği
Equipment
assistance to 81’th
Vocational High
School

Be as dear as water
TİKA also contributes significantly to water supply to
villages in Kyrgyzstan. It completed the water supply
project for Tepke and Kurbu villages where the
Soviet-era water distribution network was unusable.
The project was a cooperative effort of TİKA and
local people to serve approximately 3,000 people.
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TİKA assists fair organization
Turkish Goods Fair was organized by the Association of Kyrgyz-Turkish
Industrialists and Businessmen with TİKA’s assistance. Representatives
from Kyrgyzstan Ministry of Economy, Chambers of Industry and Trade,
officials of Turkish Embassy at Bishkek, TİKA officials and many
businessmen were present in the fair where many Turkey-based companies
introduced their products.

The greatest wealth is Health
Renovation works were completed by TİKA for the Perinatal Pathology
Department in the National Mother and Child Health Center, the largest
one in Kyrgyzstan. Such assistance of TİKA enabled medical treatment
under better conditions of health and hygiene.

University renovated
TİKA Türk malları fuarına destek verdi
TİKA’nın desteğiyle Kırgız Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği
tarafından Türk Malları tanıtım fuarı yapıldı. Fuara, Kırgızistan
Ekonomi Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Odası temsilcileri, Türkiye Bişkek
Büyükelçiliği temsilcileri, TİKA yetkilileri ile çok sayıda işadamı katıldı.
Fuarda birçok Türk kökenli firma ürünlerini tanıtma imkânı buldu.

Her şeyin başı sağlık
Kırgızistan’ın en büyük sağlık merkezi
olan Ulusal Anne ve Çocuk Sağlığı
Merkezi’ne bağlı Perinatal Dönemi
Pataloji Bölümü’nün tadilat işleri, TİKA
tarafından tamamlandı. TİKA’nın bu
hizmeti sayesinde hastalar daha
hijyenik ve sağlıklı ortamda tedavi
imkanına kavuştu.

Üniversitenin
tadilatı yapıldı
TİKA, ülkenin köklü ve önde
gelen öğrenim kurumlarından Kırgızistan Cumhuriyeti
Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin tadilatını tamamladı.
Yeni öğrenim yılına yetiştirilen
üniversitenin fiziki şartları iyileştirilerek öğrencilerin eğitimi
için daha verimli ve uygun bir
ortam sağlandı.
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TİKA completed the renovation works for Bishkek Humanities University,
a leading, long-established educational institution in the country. The
renovated buildings were made ready before the start of new academic year,
with better physical conditions for students.

KIRGIZİSTAN PROJELERİ

SIRBİSTAN’DA YENİ AÇILAN OKULLAR

SIRBİSTAN’DA

YENİ EĞİTİM YUVALARI HİZMETE AÇILDI
NEW SCHOOLS INAUGURATED IN SERBIA
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ırbistan’ın güneyinde, Arnavut nüfusun yoğun olarak yaşadığı
bölgeye Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından
yaptırılan 500 öğrenci kapasiteli okul, törenle hizmete açıldı.

B

THE NEWLY INAUGURATED SCHOOLS IN SERBIA
uilt by Turkish Cooperation and Coordination Agency (TİKA),
a school with capacity for 500 students was inaugurated in
southern Serbia where ethnic Albanians lived.

Sırbistan Veliki Trnovats bölgesinde yaklaşık 500 öğrencinin eğitim göreceği
Muharem Kadriu İlköğretim Okulu’nun açılışı yapıldı. Törene, Sırbistan
Devlet Bakanı Suleyman Uglyanin, Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Mehmet
Kemal Bozay, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Ali Maskan,
TİKA yetkilileri, Sırbistan Koordinasyon Kurumu Başkanı Zoran Stankoviç,
Buyanovats Belediye Başkanı Agim Arifi, bazı Türk işadamları ve davetliler
katıldı.

Muharem Kadriu Primary School was inaugurated in Veliky
Trnovac region of Serbia in a ceremony honored by Suleyman
Uglyanin, Serbian Minister of State; Mehmet Kemal Bozay, Turkish
Ambassador at Belgrade; Ali Maskan, TİKA’s Head of Division for
Balkans and East Europe; Zoran Stankovic, Director of Serbian
Coordination Agency; Agim Arifi, Mayor of Buyanovac; TİKA
officials, Turkish businessmen and guests.

Türkiye olarak, eğitim, sağlık ve yatırımlar konusunda bölge halkının
yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Belgrad Büyükelçisi
Mehmet Kemal Bozay, yeni yatırımların devam edeceğini söyledi. Gençlere
daha iyi bir gelecek bırakmak için daha etkin yatırımlar yapacaklarını
belirten Bozay, “Eğitim alanları sağlayacağız ve ayrıca sağlık alanında
da faaliyetler göstereceğiz. Bunu yaparken, bizim gücümüz, sizlerin şu
anda bize gösterdiğiniz sevgi ve yakınlıktır. Sizlerden ve bu küçücük
yavrularımızdan aldığımız enerji ile onlara güzel bir gelecek hazırlamak
en büyük ödevimizdir” ifadelerini kullandı.

Turkish Ambassador Bozay noted that Turkey would continue to assist
the local people in education, health and investments. Emphasizing
that further investments were in the pipeline for a better future for
the youth, Mr. Bozay said: “We will build educational spaces and
also engage in healthcare. It is your love and affinity to us that gives
us strength to perform all such works. With the energy we get from
these young children and from you, it is our utmost duty to build a
beautiful future for them.”
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SIRBİSTAN’DA YENİ AÇILAN OKULLAR

TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Ali Maskan ise TİKA olarak
Balkanlar’ın hemen her bölgesinde faaliyet gösterdiklerini hatırlatarak,
bölgede yüzlerce projenin açılışını yaptıklarını vurguladı. Balkanlar’da
gittikleri her yerde coşku, sevgi ve samimiyetle karşılandıklarını ifade
eden Maskan, “Bu da Balkanlar ile Türkiye’nin ne kadar bir ve beraber
olduğunun göstergesidir” dedi. Türkiye ile Balkanlar arasındaki tarihi
dostluk ve kardeşliği devam ettirmeye gayret edeceklerinin altını çizen
Maskan, TİKA’ya faaliyetlerini gerçekleştirmesinde her türlü kolaylığı
sağlayan Sırbistan hükümetine de teşekkür etti.

Novi Pazar Okulu da hizmete açıldı
TİKA tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan bir diğer okul
da bulunduğu şehrin ismini alan Novi Pazar İlköğretim Okulu oldu.
Sırbistan’ın Novi Pazar şehrinde üç vardiya halinde verilen ilkokul
eğitiminin iki vardiyaya indirilebilmesi amacıyla TİKA tarafından yapılan
okul, yeni eğitim döneminde hizmete açıldı. Bölge halkı için önemli bir
hizmet olarak görülen bu adım, Sırbistanlı yetkililer tarafından da dile
getirildi. Okulun açılış törenine; Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim
Ljajiç, Sırbistan Az Gelişmiş Belediyelerin Kalkınmasından Sorumlu
Devlet Bakanı Sulejman Uglijanin, Sırbistan Eğitim Bakanlığı Müsteşarı
Muhiddin Fiyulyanin, Novi Pazar Belediye Başkanı Dr. Meho Mahmutoviç,
Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Mehmet Kemal Bozay, TİKA Başkanı Dr.
Serdar Çam ile TİKA yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ali Maskan, TİKA’s Head of Division for Balkans and East Europe,
indicated that TİKA was active throughout Balkans, inaugurating
hundreds of projects. Expressing that they were warmly welcomed
everywhere in Balkans, Mr. Maskan said: “This is an indication
of the unity and solidarity between Turkey and Balkans.” He
underlined that Turkey would ever maintain historical friendly
ties with Balkans, and expressed his gratitude to the Serbian
Government that facilitated TİKA’s actions by all means.

Novi Pazar Primary School inaugurated
Novi Pazar Primary School was another school constructed and
commissioned by TİKA and named after the town. The school was
built by TİKA to reduce three shifts of education on a day to two
shifts in Novi Pazar town of Serbia, and commissioned for the new
academic year. Serbian authorities stated that the assistance was a
significant service to local people. The inauguration ceremony was
honored by Serbian Deputy Prime Minister Rasim Ljajic, Serbian
Minister of State in Charge of Development of Underdeveloped
Municipalities Sulejman Uglijanin, Undersecretary of Serbian
Ministry of Education Muhiddin Fijuljanin, Novi Pazar Mayor Dr.
Meho Mahmutovic, Turkish Ambassador at Belgrade Kemal Bozay,
TİKA President Dr. Serdar Çam, TİKA officials and many citizens.

Yeni açılan okulla bölgede 3 vardiyalı verilen eğitim 2 vardiyaya indirilecek.
The newly inaugurated school in Novi Pazar will enable the reduction of three shifts of education in a day to two shifts in a day.
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Polonya / Poland
Lehçe Mesnevi / Masnawi in Polish

Azerbayacan / Azerbaijan

Yunus Emre

Arnavutluk / Albania
Sarı Saltuk
Sempozyumu

Karabağ / Karabagh
Ortak Tarihin İzinde

Sari Saltuk Symposium

In The Way of Common History

Filistin / Palestine

Kudüs’teki Arşiv Belgeleri
Ottoman Language and Archival System

TİKA’DAN
KÜLTEREL DEĞERLERE KATKI
TİKA CONTRIBUTES TO CULTURAL VALUES

T

ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
insani yardımların yanı sıra kültür ve sanat hayatında
yaptığı katkılarla da isminden söz ettiriyor. Dünyanın
farklı ülkelerinde düzenlediği seminer, sempozyum, geniş katılımlı
eğitim faaliyetleriyle dünya kültür mirasına önemli katkılarda
bulunuyor. Bu kapsamda yapılan çalışmaların birkaçı şöyle:
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T

urkish Cooperation and Coordination Agency (TİKA)
makes headlines for its contributions to culture and
arts as well as humanitarian assistance. Seminars,
symposium, large-scale educational activities organized by TİKA
in various countries contribute substantially to the world cultural
heritage. Here are some examples:

CULTURAL PROJECTS

Yunus Emre Azerbaycan’da

Yunus Emre in Azerbaijan

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ortak kültür
değerlerine yönelik çalışmalara bir yenisi daha eklendi.
Tasavvuf geleneğinin önemli temsilcilerinden Yunus
Emre’nin Azerbaycan’da tanıtılması amacıyla, bir
dizi çalışma hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, Yunus
Emre’nin gönüllere hitap eden mısralarının işlendiği
levhalar, Azerbaycan’da okullarda, evlerde ve ortak
mekânlarda yer alması için dağıtıldı. Şiirler, Türkiye’de
eğitim alan Azerbaycanlı Ebru Sanatçısı Zaur Orucov
tarafından özel olarak tasarlandı. Katılımcılara hediye
edilen levhalar ve üzerinde Yunus Emre hakkında kısa
bilgilerin olduğu kitap ayraçları gerek öğrencilerin
gerek yetişkinlerin büyük ilgisini çekti.

Another new endeavor was initiated to promote common
Azeri-Turkish culture; in this case, designed to widely
publicize in Azerbaijan the works of Yunus Emre, a leading
figure of mystic tradition. Plates inscribed with verses of
Yunus Emre calling on hearts were distributed for posting
on schools, homes and public spaces in Azerbaijan.
Yunus Emre’s poems were specially designed by the
Azeri marbling artist Zaur Orucov. Some of the plates
were framed and presented to leading authorities. Special
design bookmarks for students with brief information on
Yunus Emre on reverse side were also highly admired by
people of all ages.

Arnavutluk’ta
Sarı Saltuk Sempozyumu
13. yüzyılda Anadolu’dan Balkanlar’a giderek bölgenin
İslamlaşmasına ve Türkleşmesine öncülük eden Sarı Saltuk
unutulmadı. TİKA, Sarı Saltuk’un Balkanlara gelişinin
750. yılı nedeniyle Arnavutluk’un başkenti Tiran’da “Sarı
Saltuk-Balkanlar Meclisi” konulu uluslararası sempozyum
düzenledi. Etkinliğe; Türkiye Tiran Büyükelçisi Hasan
Sevilir Aşan, TİKA yetkilileri, Hitit Üniversitesi Hacı
Bektaş Veli Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Osman
Eğri, Arnavutluk Müslüman Cemiyeti Başkanı Selim
Muça, Arnavutluk Bektaşi Topluluğu Başdedesi Edmond
Brahimaj, Makedonya İslam Birliği Başkanı Süleyman
Recep, Kosova Müslüman Cemiyeti Başkan Yardımcısı
Prof. Kazım Kazimi, Karadağ İslam Birliği yetkilisi Ömer
Halili Kayoşa, Uluslararası Kalkınma İşbirliği Derneği
Başkanı Musa Serdar Çelebi, Cem Vakfı yetkilileri,
Arnavutluk Geleceğin Alternatifi Derneği Başkanı
Mehdi Gurra ile Türkiye ve bölge ülkelerinden gelen
dini temsilciler ve akademisyenler katıldı. Türkiye Tiran
Büyükelçisi Aşan, TİKA’nın Arnavutluk’a yaptığı teknik
yardımları yanında kültürel hayata sağladığı böylesi
değerli desteklerin takdire şayan olduğunu kaydetti.

Sari Saltuk Symposium in Albania
Sarı Saltuk, who had moved in the 13th century
from Anatolia to Balkans and played a pioneering
role in Islamization and Turkicization of the region,
was commemorated on the 750th anniversary of his
arrival in the Balkans in an international symposium
organized by TİKA on “Sari Saltuk – Balkans
Assembly” in Tirana, Albania. The event hosted by
Hasan Sevilir Aşan, Turkish Ambassador at Tirana;
TİKA officials; Prof. Dr. Osman Eğri, Director of Hadji
Bektaş Veli Research Center in Hittite University;
Salim Muca, Chairman of Albania Muslim Society;
Edmond Brahimaj; Chief Baba of Albanian Bektashi
Community; Suleiman Recebi, Chairman of Islamic
Union of Macedonia; Prof. Kazim Kazimi, ViceChairman of Kosovo Islamic Society; Omar Khalili
Kayosa, an official of Montenegro Islamic Union; Musa
Serdar Çelebi, Chairman of International Development
Cooperation Association; members of Cem Foundation;
Mahdi Gurra, Alternative Future Society of Albania;
religious representatives and academics from Turkey
and countries of the region. Ambassador Aşan noted
that TİKA’s cultural assistance was well appreciated in
addition to its technical assistance to Albania.

‘‘

Türkiye Tiran
Büyükelçisi Aşan,
“T‹KA’n›n
Arnavutluk’a
yapt›€› teknik
yard›mlar›n yan›nda
kültürel alanda
da yapt›€› destek
takdire şayan.”
Ambassador Aşan:
“TİKA’s cultural
assistance was well
appreciated
in addition to its
technical assistance
to Albania.”

Sarı Saltuk’un Balkanlara gelişinin 750. yılı nedeniyle düzenlenen sempozyuma STK’lar tarafından büyük ilgi gösterildi.
The symposium which is organized to commemorate the 750. year of Sari Saltuk’s arrival to Balkans got great attention from NGOs.
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TİKA, ortak tarihin izinde Karabağ’da

TİKA traces common history of Karabagh

TİKA Bakü Program Koordinasyon ofisi tarafından hazırlanan Dağlık Karabağ
ve Afyonkarahisar Bolvadin ve Karabağ Köyleri Kültürel Etkileşim Projesi,
Bolvadin yöresinde yapılan ilk aşama saha araştırmaları ile başladı. Ermeni
işgalinden kaçarak Azerbaycan’ın değişik bölgelerinde geçici yerleşimci durumunda yaşayan ve “kaçkın” olarak anılan Karabağ halkı, bulundukları yerlerde de asıl kültürlerini yaşatmaya çalışıyor. Projenin ilk
aşamasında Azerbaycan ve Türkiye’deki Karabağ
yörelerinin adetleri, dil benzerlikleri, düğünleri
ve folklorik eş yönleri ele alınarak, unutulmaya yüz tutmuş tarihi kültürel dokularına ilişkin
genel bir resim çıkarılması amaçlanıyor.
Azerbaycan ve Türkiye’den akademisyenlerin iştiraki ile sürdürülecek bu
aşamada, ileriye dönük bir yol haritası çıkarılması için bir tür ön keşif
yapıldı. Yapılan çalışmaların sempozyum ve yayınlar yoluyla akademik düzeyde kayda geçirilmesi
öngörülüyor. TRT işbirliğiyle belgesel yapılması ve Türkiye ile Azerbaycan’dan sanatçıların katılımıyla
“Karabağ Türküleri” adlı sosyal etkinliklerin düzenlenmesi de planlanan
etkinlikler arasında.

TİKA’s Baku Program Coordination Office initiated a Project of Cultural
Interaction of Highland Karabagh and Karabaghids living in Bolvadin
district of Afyonkarahisar, Turkey, based on an initial field study in
Bolvadin. Karabaghids who were forced to leave their land under Armenian
invasion now live as temporary habitants – so called “kackin” (fugitives) –
in various regions of Azerbaijan try to preserve their indigenous culture. The
project intends in the first phase to study the customs,
language similarities, weddings and folkloric
commonalities of Karabaghid communities in
Azerbaijan and Turkey and map out an overview
of historical and cultural fabric under risk
of sinking into oblivion. Turkish and
Azeri academics collaborated on
an exploratory study for a
future roadmap. Subsequent
works will be academically
recorded through symposium
and publications. Scheduled
activities also include creating
a documentary in cooperation
with TRT, organizing social
events of “Karabaghid Folk Songs”
with participation of artists from
Azerbaijan and Turkey.

Kudüs’te arşiv belgelerinin tasnifi yapıldı

Palestinian experts trained
on Ottoman language and archival system

TİKA’nın katkılarıyla Filistin Devleti Din İşleri ve Evkaf Bakanlığı’na Bağlı
İhya Turas ve İslami Araştırmalar Merkezi ile Mescidi Aksa Vakfı Arşiv
uzmanlarına yönelik Osmanlıca ve Arşiv Belgeleri Tasnif Dersleri Kursu
verildi. Osmanlıca ve Arşiv Belgeleri Tasnif Dersleri Kursu1. Dönem sertifika
töreni Kudüs’te 2 ayrı program şeklinde yapıldı. Kurs programı, TİKA ve
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirildi.
Kurs programı çerçevesinde Kudüs’te görevlendirilen Başbakanlık Devlet
Arşivleri’nin Osmanlı Arşivi uzmanları tarafından Osmanlıcaya ilgi duyan
Filistinlilere eğitim verildi. Kurslara katılan 20 kursiyere sertifikaları törenle
verildi. Türkiye’nin bilgi, birikim ve tecrübelerinin aktarılması ve ortak
tarihi ve kültürel değerlerin ihya edilmesi açısından son derece stratejik
önemi olan proje çerçevesinde pek çok tarihi belgenin gün yüzüne
çıkarılması ve ortak tarihin yazılmasına katkı sunulması hedefleniyor.

A training course on Ottoman language and archive classification was
delivered by TİKA’s contribution for the archive experts of Ihya Turas
and Islamic Studies Center affiliated with the Palestinian Ministry of
Religious Affairs and Foundations and Masjid-al-Aqsa Foundation.
The course was organized by TİKA in cooperation with the Turkish
General Directorate of State Archives in Jerusalem as a two-term
programme where Turkish experts on Ottoman archiving taught
Ottoman language and archival system to 20 Palestinian trainees.
The project is of strategic importance in restoring joint historical and
cultural values, transferring Turkish knowledge and experience, and
more importantly, unearthing many historic documents to reconstruct
the joint history.

İslami Araştırmalar Merkezi- Mescid-i Aksa - Kudüs
Islamıc Research Center - Masjid Al Aqsa - Jerusalem
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TİKA,
Mesnevi’yi Lehçeye kazandıracak

Masnawi to be translated into Polish

TİKA ile Türkiye Varşova Büyükelçiliği işbirliğiyle
“Osmanlı-Lehistan arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin
600. Yılı Kutlamaları” çerçevesinde, Mevlana’nın kıymetli
eseri Mesnevi Lehçeye tercüme edilecek. Projeye ilişkin
protokol TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, Türkiye Polonya
Büyükelçisi Yusuf Ziya Özcan ve tercümeyi yapacak
Polonya Rumi Vakfı Başkanı Dr. Andrzej Saramowicz
tarafından imzalandı. İmza törenine Başbakanlık
Müsteşar Yardımcısı İbrahim Kalın ve Başbakanlık Dış
İlişkiler Danışmanı Necati Bigalı da katıldı.

In the framework of cultural activities on the
occasion of 600th anniversary of establishment
of Ottoman-Polish diplomatic relations, Masnawi
will be translated into Polish by TİKA in
cooperation with Turkish Embassy at Warsaw.
The protocol for the project was signed by TİKA
President Dr. Serdar Çam, Turkish Ambassador
to Poland Yusuf Ziya Özcan, and Dr. Andrzej
Saramowicz, the Chairman of Polish Rumi
Foundation in a ceremony attended also by
Ibrahim Kalın, Deputy Undersecretary of Turkish
Prime Ministry and Necati Bigalı, Foreign
Relations Advisor in the Prime Ministry.

Mevlana’nın ünlü eseri Mesnevi’nin Lehçe tercümesi,
Farsça orijinal metin temel alınarak 6 cilt halinde
hazırlanacak. Tercüme, Polonya Rumi Vakfı yönetiminde
daha önce Ömer Hayyam, Baba Tahir, Ferîdüddîn-i
Attâr ve Şeyh Sa’di Şirazi gibi ünlü şairlerin eserlerinin
tercümesini yapan Polonya’nın en önemli Farsoloji
ve Doğu Dilleri uzmanı akademisyenler tarafından
yapılacak. Mesnevi’nin Lehçeye tercüme edilecek ilk
cildi, 2014 yılında yayınlanacak.

Mawlana’s renowned Masnawi will be translated
as 6 volumes into Polish based on the Farsi
original by academics specialized in Farsology
and Eastern Languages in Poland who had earlier
translated works of such renowned poets as Omar
Khayyam, Baba Tahir, Farid al-din Attar and
Sheikh Saadi Shirazi under the coordination of
Polish Rumi Foundation. The first volume will be
released in 2014.

Projeyle, “Osmanlı-Lehistan arasında Diplomatik İlişkilerin
Tesisinin 600. Yılı Kutlamaları” kapsamında kalıcı bir
eser sonraki nesillere bırakılmış olacak. Bunun yanında,
İslam dininin barışçıl ve insanı merkeze alan mesajlarını
açık bir biçimde veren Mevlana’nın eseri Lehçe’ye
kazandırılacak. Bu anlamda proje, son yıllarda Avrupa ve
batı toplumlarında yükselen ‘İslamofobi’ ile mücadeleye
yönelik çalışmalara da büyük katkı sağlayacak.
Polonya temasları kapsamında TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam,
Polonya’daki Müslümanların resmi temsilcisi olan Polonya
Müftüsü Tomasz Miskiewicz ile bir araya geldi. Görüşmede,
30 bini Tatar kökenli olmak üzere yaklaşık 40 bin civarında
Müslümanın yaşadığı Polonya’da yapılabilecek kültürel
çalışmalar ile ortak projeler üzerinde duruldu.

İslam dininin barışçıl
ve insanı merkeze
alan mesajlarını
açık bir biçimde
veren Mevlana’nın
eseri Lehçe’ye
kazandırılacak.
Mawlana’s
renowned work that
explicitly relays
the peaceful and
human-centered
message of Islam
will be translated
into Polish.

The project will leave a permanent work for future
generations in the context of celebrating 600th
anniversary of establishment of Ottoman-Polish
diplomatic relations, while rendering in Polish
Mawlana’s work conveying Islam’s peaceful,
human-centered messages. It will significantly
contribute to counteracting the recently rising
“Islamophobia” in Europe and Western nations.
TİKA President Dr. Serdar Çam, on his visit to
Poland, also met Tomasz Miskiewicz, Mufti of
Poland and the representative of all Muslims
in Poland. They discussed on potential cultural
works and joint projects in Poland where
approximately 40,000 Muslims lived, three
fourths of whom were of Tartar origin.
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TİKA,

ASYA PASİFİK’TE DE AKTİF
TİKA, ACTIVE IN ASIA-PACIFIC TOO

T

ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA), Asya Pasifik
ülkeleriyle yaptığı çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor.
Bu kapsamda, birçok önemli projeye imza atan TİKA’nın
çalışmalardan bazıları şöyle:

T

urkish Cooperation and Coordination Agency (TİKA) continues
unabated work in Asia-Pacific countries, implementing many
important projects exemplified as follows:

NAURU
NAURU
Başkent
BaşkentCapital:
Capital:
Yaren
Yaren
Nüfus
NüfusPopulation:
Population:
9.322
9.322

SOLOMON
SOLOMONADALARI
ADALARI
SOLOMON
SOLOMONISLANDS
ISLANDS
Başkent
BaşkentCapital:
Capital:
Honiara
Honiara
Nüfus
NüfusPopulation:
Population:
523.000
523.000

TÜRKİYE
TÜRKİYE

13651
13651km
km

13821
13821km
km
15945
15945km
km
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FİJİ
FİJİ
Başkent
BaşkentCapital:
Capital:
Suva
Suva
Nüfus
NüfusPopulation:
Population:
849.000
849.000

ASIA PACIFIC PROJECTS

Solomon Adaları’na deniz motoru
Solomon Adaları Sağlık Bakanlığı işbirliği çerçevesinde,
uzak adalardaki hastane ve sağlık ocakları arasında
ulaşımı kolaylaştırmak üzere TİKA tarafından temin
edilen dört hizmet motoru yetkililere teslim edildi.
Proje, adalardaki halkın hayati bir ihtiyacına doğrudan
cevap vermesi bakımından özel bir anlam taşıyor.
Engebeli ve ormanlık arazi nedeniyle adalarda, her
türlü ulaşım deniz yoluyla sağlanıyor. Buna rağmen,
pek çok ailenin okyanus şartlarına dayanabilecek
botu bulunmuyor. TİKA’nın temin ettiği motorlar,
acil durumlarda hastaların sağlık merkezlerine, sağlık
personelinin de hastalara ulaştırılmasında ambulans
görevi üstlenecektir.

TİKA genç diplomatları ağırladı
Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası
Genç Diplomatlar Eğitim Programı için Türkiye’ye gelen
Pasifik Ada Devletleri Genç Diplomatlar Heyeti, TİKA’yı
ziyaret etti. Genç diplomatlardan oluşan gruba, 5
kıtada faaliyetlerini sürdüren TİKA’nın projeleri, çalışma
prensipleri ve aktif olduğu coğrafya hakkında bilgi verildi.
Genç diplomatlar; Türkiye’nin kendileri için hazırladığı
eğitim programının önemine dikkat çekerek, böyle bir
etkinliğe katılmaktan memnun olduklarını belirtti.

Motorboats delivered
to Solomon Islands
TİKA, in cooperation with the Solomon Ministry
of Health, delivered four motorboats to Solomon
Islands for transport between hospitals and health
stations located on far islands. The project is
important in directly meeting the needs of people
on islands where all transport has to be over
the sea due to the unrelenting rough terrain and
forests, and many families have no ocean-going
boats. The boats will serve as sea-ambulances to
carry emergency cases to hospitals, or conversely,
medical staff to patients in non-emergency cases.

TİKA hosts young diplomats
A delegation of young diplomats from Pacific
Island countries was hosted by the Turkish
Ministry of Foreign Affairs in the International
Young Diplomats Training Programme. Young
diplomats were informed on TİKA’s projects on
the five continents, working principles and specific
geographies of activity. Young diplomats expressed
their happiness on taking part in such an event,
noting the value of the programme made available
by Turkey.

Hastane ve sağlık
ocakları arasındaki
ulaşım için dört
adet deniz motoru
teslim edildi.
Four motorboats
delivered for
transport between
hospitals and health
stations

TİKA tarafından hediye edilen deniz motorları uzak adalarda yaşayan insanların hayatını kolaylaştıracak.
The motorboats which are donated by TİKA will ease the life of people who live in distant islands.
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ASYA PASİFİK PROJELERİ

Saint Lucia’ya ambulans yardımı

Ambulance donated to Saint Lucia

Brezilya, Şili, Kolombiya, Arjantin ve Küba’nın da içerisinde olduğu birçok
bölge ülkesiyle işbirliği ve proje çalışmaları yürüten TİKA, faaliyetlerine
Karayip ada ülkelerinden Saint Lucia’ya yaptığı ambulans yardımıyla
devam ediyor. TİKA’ya teşekkürlerini ileten Karayipli yetkililer, Türkiye
ile işbirliklerinin devam etmesi temennisinde bulundu.

Engaged in cooperation and projects implementation in many
regional countries including Brazil, Chile, Colombia, Argentina
and Cuba, TİKA donated an ambulance to St. Lucia, a Caribbean
country. St. Lucian officials expressed gratitude to TİKA and
hoped that their cooperation with Turkey would continue.

Türkiye, ada ülkelerinde
fark yaratabilir

Turkey can enable change
in Island States

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek’in davetlisi olarak
Türkiye’ye gelen Nauru Cumhuriyeti Parlamentosu üyeleri, TİKA’yı ziyaret
ederek ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmede TİKA’nın Pasifik Ada Ülkeleri ile işbirliğinin geliştirilmesine
verdiği önem vurgulandı. Milletvekilleri, TİKA’nın Pasifik bölgesine gösterdiği
ilgiyi memnuniyetle karşıladı. Türkiye gibi büyük ve güçlü bir ülkenin
sağlayabileceği destek ile Pasifik Okyanusu’ndaki ada ülkelerinde önemli
değişimler yaşanabileceğine dikkat çekti.

A delegation of parliamentarians from Nauru Republic visiting
Turkey on invitation from Cemil Çiçek, the Speaker of the
Turkish Grand National Assembly, visited TİKA headquarters
and exchanged views on developing bilateral cooperation.
Emphasizing the importance of TİKA’s engagement in cooperation
with Pacific Island Countries, Nauru parliamentarians expressed
gratitude in continued interest of TİKA in the region. They also
noted that assistance from a strong country as Turkey would
bring about significant change in the Island States.

Tükiye ve Fiji sağlık alanında
işbirliği yapıyor
TİKA, Fiji’deki acil servis birimlerinin hizmet kapasitelerinin artırılması için
Fiji Sağlık Bakanlığı ile anlaştı. TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin
Amerika Dairesi Başkanı Barbaros Akçakaya ve beraberindeki heyet, Fiji’de
düzenlenen Pasifik Ada Ülkeleri Kalkınma Ortakları Toplantısı’na katıldı.
Heyet, Fiji ile işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında ilgili bakanlarla görüşmeler
gerçekleştirdi. Bu kapsamda, ülkedeki acil servis birimlerinin hizmet
kapasitelerinin artırılması için Fiji Sağlık Bakanlığı ile anlaşmaya varıldı.
Projenin yürütücü sorumlusu Planlama ve Kalkınma Politikaları Müdürü
Ratish Singh, Türkiye’nin sağladığı desteğin kritik bir ihtiyacı karşıladığını
belirterek, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendireceğini ifade etti.
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Turkey and Fiji cooperate on health
TİKA delegation headed by Barbaros Akçakaya, Head of Division
of East and South Asia, Pacific and Latin America, participated
in the Pacific Island Countries Development Partners Forum
in Fiji, during which TİKA delegation held bilateral talks with
many ministries. In this context, TİKA made an agreement with
the Fijian Ministry of Health to augment service capacities
of emergency units. Ratish Singh, Director of Planning and
Development Policies as the executive agency of the project,
indicated that Turkish assistance would meet a critical need, and
strengthen brotherly relations between two countries.

