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Öncelikle Türkiye ve Afrika arasında vizyon ve etkileşim geliştirmeye yönelik olarak
yaptığımız workshoplar serisinin 3.süne teşriflerinizden ötürü hepinize teşekkür ediyor
ve saygılarımı sunuyorum.

Bu toplantıda TASAM heyetinin 9-14 Ağustos 2007 tarihlerinde Adis Ababa'ya yaptıkları
ve Sayın Alfa Ömer Konare ile gerçekleştirilen, ana konusu ''3. Uluslararası Türk-Afrika
Kongresi'' olan ziyaretin neticelerini ve geçen toplantıda alınan kararlar ışığında
oluşturulan 3. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi'nin ana başlıklarını sizlerle paylaşacağız.
Sonrasında, Afrika'da faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarımızın ve kalkınma
yardımları alanında faaliyet gösteren bir kuruluşumuzun temsilcilerini dinleyeceğiz.

Bugün, iki dost ve kardeş ülke olan Özbekistan ve Pakistan'ın milli gün resepsiyonları
aynı tarihe denk geldi. Davetli olmama rağmen bu toplantı nedeniyle davetlere katılamadım
ama buna rağmen başta Afrika ülkeleri büyük elçiliklerimiz olmak üzere protokol sırasına
göre; Başbakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Ticaret Odası, Dış Ekonomik
İlişkiler Konseyi, UNDP, MÜSİAD, AKSİAD, İnsani Yardım Vakfı ve diğer işadamlarımız
ve sivil toplum örgütü temsilcilerimiz, toplam 29 kurum bu toplantıya katılarak bizi
onurlandırdılar. 10 Afrika büyükelçiliğimizin temsilcileri de eksiksiz olarak toplantımıza
katıldılar. Gösterdikleri hassasiyetten ötürü kendilerine teşekkür ediyorum.

Afrika Enstitüsü Direktörümüz Ahmet Kavas ile birlikte Sayın Alfa Ömer Konare'yi 9-
14 Ağustos tarihleri arasında Adis Ababa'da ziyaret ettik. Bizi Afrika Birliği Komisyon
Başkanı olarak kabul ettiler. Kendisi Afrika Birliği'nin kurumsal yönetim ve idaresinde
birinci derece sorumludur. Kendisine kongre ile ilgili hazırlıklarımızı aktardık ve kongreye
teşrifleri konusunda davet mektuplarını ilettik. Aynı zamanda Afrika Birliği dönem başkanı
Sayın John Kouffor'a takdim edilmek üzere davet mektuplarımızı sunduk ve buradaki
toplantıların ikisini gerçekleştirdiğimizin, üçüncüsünü de önümüzdeki günlerde
gerçekleştireceğimizin bilgisini ilettik. Sayın Konare, kurumların bir araya gelmesiyle
oluşturulan etkileşimi, yükselen bir ivme ile işbirliğine dönüştürme noktasında çok
önemsediğini üzerine basarak ifade edip bizlere bu konuyla ilgili tebriklerini sundu.
Kongrenin konusunun bu yıl Afrika Birliği olarak seçilmiş olmasından ve zamanlama
olarak çok uygun olduğundan dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

Kıtada Afrika Birliği bağlamında çok ciddi gelişmeler söz konusu olmaktadır. Çin, 47
ülkenin katılımıyla Afrika devlet başkanları zirvesi gerçekleştirmiştir. Güney Kore benzer
bir toplantıya imza atmıştır. 8-9 Aralık 2007 tarihlerinde Portekiz'de Avrupa Birliği- Afrika
Birliği arasında yine bu nitelikte bir toplantı icra edilecektir. Hindistan'ın yine Afrika Devlet
başkanları nezdinde Hindistan'da bir toplantı olması için, Afrika Birliği'nden benzer bir
talebi söz konusudur. Dışişleri Bakanlığımız da bu anlamda çok önceden hazırlığını
yapmış, 2008 yılı için planladığı, Türkiye-Afrika Devlet Başkanları Zirvesi veya Forumu
başlıklı toplantının hazırlıklarına devam etmektedir.
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Kongre kapsamında belirlediğimiz ana konular, Afrika Birliği temelindedir. 2002 ile
beraber gelişen süreçte Afrika, 53 ülke ile tek tek temsil edilmekten daha ileri bir adım
atmış,  ülkenin tamamının aynı kurumsal çatı altında temsil edilmesi yönünde önemli
girişimlerde bulunmuştur. Bu anlamda Afrika Birliği'nin kurumsal yapısı ve Afrika Birliği
ile Türkiye arasında olabilecek işbirliğine yönelik temel açılım noktalarını, bir önceki
toplantıda aldığımız notları da dikkate alarak ana başlıklar halinde tespit etmeye çalıştık.
Buradaki toplantının sonunda alınacak notlarla bu içeriğin son şekli verilmiş olacaktır.
Bunlar ana başlıklar altında şu şekilde sıralanmaktadır:

• Kültürel Yaklaşım başlığı altında; Afrika Birliği-Türkiye öncülüğünde kültürlerarası
işbirliği, Afrika Birliği- Türkiye arasında dostluk ve yardımlaşma merkezli yeni bir
medeniyet anlayışına zemin hazırlanması.

• Uluslararası Açılım başlığı altında; Afrika Birliği-Türkiye münasebetleri, Afrika Birliği-
Avrupa Birliği münasebetleri, Afrika Birliği- ABD münasebetleri, Afrika Birliği- Çin
münasebetleri, Afrika Birliği-Latin Amerika münasebetleri ve Afrika Birliği'nin uluslararası
krizlerdeki etkinliğinin artırılması olarak 6 uluslararası ana açılım başlığı.

• Ekonomi Başlığı altında; Afrika Birliği üye ülkelerindeki tabii kaynakların kullanımı,
Afrika Birliği üye ülkelerindeki yeni petrol yataklarının işletilmeye açılması, Afrika Birliği
üye ülkelerindeki yoksulluk ve buna bağlı fakirliğin önüne geçilmesi, göç ve buna dayalı
olarak zarar gören ekonomik hayatın yeniden canlılık kazanması, Afrika Birliği-Türkiye
birlikteliğine dayalı yeni pazarların oluşturulması.

• Teknoloji ve Sanayi Başlığı adı altında; Afrika Birliği- Türkiye arasında sağlanacak
işbirliği sayesinde teknoloji ve sanayi alanında ortak adımlar atılması, Afrika Birliği-
Türkiye arasında yeni bilgi teknolojisine ağırlık vererek gerekli teknik elemanların
yetiştirilmesi ve bunların her türlü sanayi yatırımlarına katkısının sağlanması, Afrika
Birliği üye ülkelerinde Türkiye ile işbirliği sayesinde gerçekleşecek teknolojik kalkınma
ile yeni istihdam alanlarının oluşturulması.

• Eğitim başlığı adı altında; Afrika Birliği- Türkiye arasında bir eğitim ağı kurulması,
Afrika Birliği-Türkiye arasında bilimsel araştırma projesi için fonlar ayrılması, Afrika
Birliği- Türkiye arasında kalkınmaya yönelik müşterek eğitim programları geliştirme,
Afrika Birliği- Türkiye arasında yetişmiş eğitim uzmanı değişimi.

• Sağlık başlığı adı altında; Afrika Birliği-Türkiye sağlık işbirliği, Afrika Birliği- Türkiye
arasında sağlık uzmanları değişimi, Afrika Birliği-Türkiye arasında ortak sağlık yatırımları,
Afrika Birliği- Türkiye arasında tropikal hastalıklar konusunda işbirliği, Afrika Birliği-
Türkiye arasında bulaşıcı hastalıkların yayılmasının engellenmesi için alınacak tedbirler
ve ortak çalışmalara ağırlık verilmesi.

• Tarım başlığı altında; Afrika Birliği- Türkiye arasında ortak tarım politikalarının
geliştirilmesi, Afrika Birliği- Türkiye arasında hayvancılık konusunda işbirliği yapılması,
 Afrika Birliği- Türkiye arasında ortak gıda programlarının hazırlanması, Afrika Birliği
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üye ülkelerinde tarım arazilerinin daha verimli hale getirilmesi, Afrika Birliği üye ülkelerinde
elde edilen ürünlerin dünya pazarlarına arz edilmesinde ortak hareket edilmesi için
gerekli kurumların ve işbirliği ortamının kurulması

• Son başlık ise Afrika Birliği kurumsal yapısı ve kurumsal reformdur.

Son başlıkla ilgili olarak Afrika Birliği kurumlarının analizi, birlik hükümeti ekseninde
kurumsal reform tartışmaları olarak belirlediğimiz içeriği Sayın Konare'ye arz ettik. Sayın
Konare, 8-9 Aralık için Portekiz'deki Afrika Birliği- Avrupa Birliği Zirvesine katılacağını
fakat iki günlüğüne de olsa Kongreye katılmaya çalışacağını bize beyan ettiler. TASAM'ın
yapmış olduğu çalışmalardan, Türkiye'de Afrika ile ilgili yükselen ivmeden, tüm kurumların
çalışmalarından, Hükümetimizin ve Devletimizin konuya gösterdiği hassasiyetten ve
ilgiden duydukları memnuniyeti ve bu işbirliğinin daha da gelişmesi ve büyüyerek
ilerlemesini çok istediklerini ifade ettiler. Bu bağlamda görev süresi içerisinde kendi
üzerlerine düşen sorumluluk gereği her zaman hazır olduklarını ve her türlü katkıyı
yapmak istediklerini ifade ettiler. Bu anlamda çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdik.

Son olarak, ''II. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi''nin sonuç kitabı, diğer dosyalar ile
beraber İngilizce, Fransızca ve Türkçe olarak hazırlanmış ve tüm katılımcılara sunulmuştur.
Kongrenin geçen yılki ana teması, Sahra altı Afrika olarak 47 ülke şeklinde belirlenmiş
ve düzenlenmişti. Kongrenin sonuç tebliğleri üç dilde basılarak bu toplantıya yetiştirildi.
''3. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi'' de ''Türkiye-Afrika Birliği'' ana teması ile, ilk iki
kongrede olduğu gibi devlet adamları, bürokratlar, akademisyenler ve sivil toplum
kuruluşlarından oluşacak geniş bir katılımcı kitlesiyle 4-6 Aralık 2007 tarihleri arasında
İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Yapılan ve yapılacak olan bu çalışmaların, bir bütün
olarak Türkiye-Afrika ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayarak çok faydalı olacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY

  TASAM Başkanı
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Mustafa ŞAHİN
TİKA Başkan Yardımcısı

Sayın Başkan,

Sayın Büyükelçiler,

Değerli Misafirler,

Kalkınma yardımları, küresel işbirliğinin tesisinde ve geliştirilmesinde “Sürdürülebilir
İşbirliği Şartları”nın oluşturulması, küresel ekonominin güvenilir zemine kavuşturulması,
yardım alan ülkelerin sosyal zeminlerinin uyumlu bir anlayışla şekillendirilmesi, dayanışma
anlayışının geliştirilmesi gibi birçok alanda önemli roller üstlenirken, küresel işbirliğine
katılan ülkelerdeki sorunlu alanların iyileştirilmesi yoluyla dünyanın barış ve refahına
önemli katkılarda bulunmaktadır.

2. Dünya Savaşı sonrası, ABD tarafından Sovyetler Birliği ve komünizm tehdidine karşı
Avrupa'ya sağlanan dış yardımlar, Soğuk Savaş'ın kendisini iyiden iyiye hissettirdiği
dönemde artış göstermiş, 1960'lı yıllarla birlikte bağımsızlıklarını kazanan devletlerin
sayılarının artmasıyla gelişmekte olan ülkelere doğru kaymıştır.

Birleşmiş Milletler (BM), kalkınma yardımlarının hedeflerini belirlemekte, tüm insanlığı
ortak amaçlar etrafında toplamaya çalışmakta ve uzmanlık kuruluşlarının bu alandaki
çalışmalarını yönlendirmektedir. BM'nin buna yönelik olarak belirlemiş olduğu “Binyıl
Kalkınma Hedefleri”nin ana çerçevesini küresel düzeyde açlığın ve yoksulluğun ortadan
kaldırılması, çocuk ölümlerinin azaltılması, cinsiyetler arası eşitlik, HIV/AIDS ve diğer
hastalıklarla mücadele, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve kalkınma için gerekli
olan ortaklığın gerçekleştirilmesi gibi son derece önemli problem alanları oluşturmaktadır.

Günümüzde TİKA'nın da arasında yer aldığı GTZ, USIAD, JICA gibi kuruluşlarla BM
bünyesinde yer alan UNDP, UNICEF, UNESCO, WHO ve FAO gibi çok sayıda uluslararası
kuruluş ve sivil toplum kuruluşları söz konusu hedefler çerçevesinde küresel yardım
faaliyetlerini yürütmektedirler.

Kalkınma yardımları, teknik işbirliğiyle sosyal ve ekonomik altyapılar oluşturmakta;
barışı yapılandırma çalışmalarıyla kriz bölgelerinde normalleşme sürecine katkı
sağlamakta; insani yardımlarla acil sorunlara çözüm getirmektedir.

Türkiye; ABD'yle ilişkilerini ve NATO bünyesindeki geleneksel yerini giderek geliştirirken,
Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinde önemli adımlar atmaktadır. Bölgesel anlamda
ise Orta Asya, Kafkaslar, Orta Doğu, Balkanlar ve Afrika'da ciddi anlamda politik açılımlar
sergilemektedir.

AFR‹KA ÜLKELER‹NDE KALKINMA YARDIMLARI VE
TÜRK S‹V‹L TOPLUM KURULUfiLARI
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Türkiye'nin temel misyonu, bölgesel bir güç olarak küresel işbirliğine katkı sağlamak,
bölgesel coğrafyada güven ve istikrarın tesisi için ikili ilişkileri ve uluslararası işbirliğini
gerçekleştirmektir.

Bilindiği üzere medeniyetlerin kesişim bölgesinde bulunan ülkemiz, gerek geçmişte
gerekse günümüzde sosyo-kültürel ve tarihsel bağlar nedeniyle toplumların ve devletlerin
birbirleriyle yakın ilişkilerinin bulunduğu bir coğrafyada yer almaktadır.

Bulunduğumuz coğrafya konumu gereği stratejik ulaştırma güzergâhları, çok önemli
enerji kaynakları, sosyo-kültürel farklılıklar, yapısal dönüşüm süreçlerini henüz
tamamlayamamış devletler ve toplulukların varlıkları gibi krizlerin ortaya çıkışını
tetiklemektedir.

Ülkemiz, teknik yardım faaliyetlerinin uluslararası platformlarda görünülürlüğünün artması
ve Türkiye dışındaki kaynakların bölgeye TİKA vasıtasıyla aktarılması amacıyla proje
ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde işbirliğine büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda;
UNDP, OECD, İslam Kalkınma Bankası, FAO, Dünya Bankası, ECO ve NEPAD gibi
birçok uluslararası kuruluşla işbirliği yapılmaktadır.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği resmi kalkınma yardımları 2001 yılındaki ekonomik krizin
ardından yeniden yükselme eğilimindedir. Bu alanda Orta Asya ve Kafkaslar ilk sırada
yer almakla birlikte gelişen ilişkiler çerçevesinde Afrika kıtasının payı da hızla artmaktadır.

Türkiye hedeflediği kalkınma yardımları doğrultusunda önemli çalışmalar gerçekleştirmekte,
giderek artan yardımlarına paralel olarak uluslararası alanda “yükselen donör” olarak
vasıflandırılmaktadır.

Gelişmekte Olan Ülkeler ile Gelişmiş Ülkeler arasında önemli bir kavşak noktasında
bulunan Türkiye bölgede;

- kurumsal işbirliği şartlarını oluşturmak,

- serbest piyasa ekonomisinin gelişimini sağlamak,

- kriz bölgelerinde işbirliği çerçevesinde hareket etmek,

- kalkınma yardımlarının desteğiyle sürecin normalleşmesine destek sağlamak,

- tabii afetlerin, iç ve dış çatışmaların görüldüğü bölgelerde acil ve insani yardımlarda
aktif rol almak,

- kalkınma yardımları alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarda her türlü
işbirliğini geliştirmek amacıyla kalkınma yardımlarını gerçekleştirmektedir.

Bilindiği gibi Türk Hükümeti 2005 yılını “Afrika Yılı” olarak etmiştir. Hükümetin siyasi
hedefleri çerçevesinde Afrika'ya yönelik kalkınma yardımlarının önemli ölçüde arttırılması
gerekmektedir.
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TİKA, Türkiye'nin genelde kalkınma yardımları ve özelde teknik yardımlarını koordine
eden ve gerçekleştiren Başbakanlığa bağlı bir kuruluştur. Uluslararası sisteme uyum
sağlanması ve yardımların “Kalkınma Yardımları” olması düşüncesinden hareketle
yapılan yeniden değerlendirmeye bağlı olarak kalkınma yardımları envanterinin tutulması
ve raporlanması görevi  2005/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile bu alanda profesyonel
olarak faaliyet gösteren TİKA Başkanlığı'na 2004 yılında devredilmiştir.

Ülkemizin kalkınma yardımları içerisinde çok önemli bir yere sahip olan ve altyapıların
oluşturulmasını sağlayan Teknik İşbirliği (Yardım) hedefleri ise şu şekildedir:

- meslek edindirme çalışmalarıyla işsizliğin azaltılması,

- işbirliğinin geliştirilmesi için altyapıya ilişkin sorunların çözümlenmesi,

- insan kaynaklarının geliştirilmesi,

- sosyal problemlerin azaltılması.

TİKA'nın bugün itibariyle proje, program ve faaliyetleri tespit eden, yürüten ve bittikten
sonra uygulamaları takip eden Program Koordinasyon Ofisi olarak adlandırdığımız 18
ülkede birimlerimi bulunmaktadır.

Afrika kıtasında TİKA, bölgedeki ilk ofisini 2005 yılında Etiyopya'nın başkenti Addis
Ababa'da açarken, 2006 yılında Sudan'da ve son olarak Senegal'de birer temsilcilik
açarak bu kapsamda bölgesel incelemelerde bulunma ve projeler oluşturma sürecini
hızlandırmıştır. Ofislerimizin bulunmadığı ülkelere ise teknik heyetlerimiz bizzat giderek
araştırma yapmakta ve söz konusu ülkelerdeki eksiklikler tespit edilerek bu doğrultuda
ihtiyaç duyulan projelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

İlk ofisimizin açıldığı Etiyopya'da yalnızca Etiyopya'ya yönelik projeler uygulanmamış,
çevre ülkelerden de projeler kabul edilerek, söz konusu ofis bir nevi bölge ofisi olarak
çalışmalarını sürdürmüştür.

Etiyopya'da özellikle en temel ihtiyaç olan suyun temini konusunda içme suyu kuyularının
açılması, sağlık başta olmak üzere standardizasyon, yerel yönetim ve madencilik gibi
alanlarda kapasite geliştirmeye yönelik uzmanlar eğitilmiştir.

Sudan'daki ofisimiz henüz yeni kurulmuş olmasına rağmen, yoğun bir proje uygulama
çabası içinde olup, hibe edilen sondaj makinesiyle içme suyu kuyuları açılmaya başlanmış,
üç kuyudan memnuniyet verici bir biçimde iyi neticeler alınmıştır. Bunun yanında Türk
Kızılayı ile işbirliği içinde bir Sahra altı hastanesi kurulmuş ve işletmesi yine başkanlığımız
tarafından yürütülmektedir.

Son dönemde, Afrika'da yapılacak çalışmalarla ilgili olarak başkanlığımızdan üç kişilik
bir heyet incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitmiş, Senegal başta olmak üzere
Gine, Gine Bissau, Mali ve Burkina Faso'da çeşitli incelemelerde bulunmuştur.
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TİKA, 1992-2002 döneminde, toplamda 2346, yıllık ortalama olarak ise 256 proje ve
faaliyet gerçekleştirirken, görevin devralındığı 2003-2006 döneminde toplamda 2780,
yıllık ortalamada ise 695 proje ve faaliyet sayısına ulaşmıştır. Orta Doğu ve Afrika'ya
yönelik proje ve faaliyet sayısı ise 2005 yılında 45 iken, 2006 yılında 150'ye ulaşarak
%233 oranında bir artış sağlanmıştır.

TİKA'nın Afrika'da yürüttüğü ve yürütmekte olduğu proje ve faaliyetleri; sosyal altyapıların
geliştirilmesi, kültürel işbirliği ve iletişimin geliştirilmesi, üretim sektörlerinin geliştirilmesi,
ekonomik altyapıların geliştirilmesi, acil ve insani yardımlara destek olmak gibi amaçlara
yöneliktir.

Türkiye'nin Afrika'yla olan ilişkileri Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. Tarih boyunca
bölge ile olan ilişkilerimiz eşitlikçi olmasının yanı sıra sömürü politikasından uzak bir
zeminde gerçekleşmiştir. Bugün de var olan tarihsel bağlarımızı, günümüz dünyasının
ihtiyaçlarına cevap verebilen, karşılıklı menfaatlere dayalı, dostluk ve kardeşlik ilişkileri
çerçevesinde daha da güçlendirmek amacıyla sistemli ve kararlı bir politika uygulanması
gerekmektedir. Bu çerçevede bölge ülkeleriyle dış ticaretimizin geliştirilmesi, sorunların
çözümünde uluslararası toplumla birlikte hareket etme ve ülkemizin yaptığı kalkınma
yardımlarında Afrika'ya öncelik vermek hükümetin temel politikalarından birisi haline
gelmiştir.

TİKA yürütmekte olduğu çok sayıda proje ve faaliyette diğer kurum ve kuruluşlarımızla
yakın işbirliği içinde bulunmaktadır. Alınan tüm neticeler ve elde edilen başarılarda bu
işbirliğinin önemi oldukça fazladır. Bu desteğin devam edeceğinden de kuşku duymuyoruz.
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Hüseyin ORUÇ
İHH Başkan Vekili

Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum, tüm katılımcıları selamlıyorum ve hayırlı bir
toplantı olmasını diliyorum.

Öncelikle müsaade ederseniz vakfımızla alakalı kısa bir bilgi vermek istiyorum.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı uluslararası çalışan bir kurumdur. Uzunca
bir ismimiz var ama dünyanın birçok noktasında insanlar bizi İHH olarak biliyorlar.

İHH'nin kuruluşu 1992'ye dayanmaktadır. 1992'de Bosna'da meydana gelen savaşta
sıkıntıya düşmüş insanlara yardım edebilmek amacıyla bir grup gönüllü arkadaşın, çok
genç bir ekibin bir araya gelerek kurduğu tamamen gönüllü bir teşkilattır. İHH hem
Bosna'da, hem de Bosna'dan Türkiye'ye mülteci olarak gelen insanlara yardım etmek
amacıyla kurulmuş, resmi bir karşılığı olmadan kurulan bir kurumdur. Bosna ile ilk
deneyimlerini, ilk izlenimlerini kazandıktan sonra da dünyanın birçok noktasında
çalışmalar yapmaya başlayan bir kurumdur.

1992 gerçekten önemli bir tarihtir. 1992'de Bosna'da başlayan krizle Türk kamuoyu
Türkiye dışında insanlarla yeniden buluşmaya başlamıştır. Yeniden, dünya üzerinde
kendisinden çok daha sıkıntıda yaşamlarını sürdürmeye çalışan insanlar olduğunu
görmüş ve elinde olanları onlarla paylaşma ihtiyacı hissetmiştir. Kısa süre önce hepimiz
oradaydık, oraların problemleriyle dertleniyorduk, oraların çözümleriyle ilgileniyorduk
ama araya bir dönem girmişti ve bu dönem, bu coğrafyanın da ciddi sıkıntılar çektiği
bir dönemdi. Bosna ile birlikte yeniden bu bölgelere gereken ilgiyi göstermeye başladık.

Bosna sonrası bu gönüllü ekip daha profesyonelleşmiştir. Problemlerin neler olduğunu
masaya yatırarak ortaya koymuş, bir vakıf haline gelmiştir. O döneme kadar yapılan
bütün çalışmaların hepsini içersin diye de İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı
(İHH) olarak 1995 yılında kurulmuştur. 1995 yılından itibaren kendimize iki tane önemli
alan seçmiştik. Bir tanesi insan eliyle meydana gelen afetler ki bunlar genellikle iç
savaşlar ya da bir ülkenin başka bir ülkeye saldırması ve bunlar sonucu meydana gelen
mülteci akınlarıydı. İkinci alan ise doğal afetlerdi. Doğal afetlerde de en hızlı şekilde
bölgeye ulaşmayı, insanların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefledik.

Gittiğimiz yerlerde gerçekten çok iyi karşılandık. Bugüne kadar dünyada 101 ülkede
çalışmalar yürüttük, 101 ülkenin önemli bir kısmında çalışmalarımız hala devam ediyor.
Bunların birçoğuna bu coğrafyadan, Türkiye coğrafyasından ilk giden kuruluş olduk.
Birçoklarımız gittikleri zaman yüzyıllık hasretle karşılandılar, yüzyıldır kimsenin gitmediği,
kimsenin selam vermediği insanlarla yeniden buluştuk. 15 yıllık bir tanışma sürecinin
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ardından özellikle son iki üç yıldır dünya ile tanışan, dünyanın birçok noktasında neyin
olup bittiğini, kimin hangi durumda hayatını sürdürdüğünü bilen, bölgelerin ihtiyaçlarını
bilen ve hepsinden önemlisi bu gittiğimiz bölgelerde insanları tanıyan bir İHH meydana
getirdik. Bugün itibariyle 101 ülkede birçok alanda çalışmalarımızı yoğun bir şekilde
devam ettiriyoruz.

Bu toplantıda bir araya gelmemizin konusu Afrika'dır. Afrika ile İHH' nin tanışması da
1996 yılıdır. 1996 yılından itibaren Afrika'da çalışmalar yapmaya başladık. Afrika'da ilk
durağımız Somali idi. 1991'de yaşanan iç karışıklık sonrası Somali çok büyük bir sıkıntıya
düşmüştü, hala o sıkıntılar yoğun bir biçimde devam etmektedir. Arkadaşlarımız Kenya
üzerinden Somali'ye ulaşmışlardı. O bölgeye ulaştığımızda orada insani yardım çalışmaları
yaptık. Kurban bayramı dönemi idi, kurbanlarımızı orada keserek oradaki insanlara
ulaştırdık ve Afrika ile ilgili maceramızda ilk olarak o dönemde başladı. 1996 sonrası
da düzenli olarak bu bölgelere ziyaretlerde bulunduk, her yıl birkaç Afrika ülkesi daha
çalışmalarımıza ekleyerek alanımızı genişlettik.

İHH'nin bölgelerle tanışırken seçtiği en önemli dönemler, Ramazan ve Kurban
dönemleriydi. Bunun iki tane sebebi var; ilki bu iki dönemde Türkiye'deki insanlar o
bölgelerdeki insanlara ulaşmak ve yardımlarını paylaşmak istiyorlardı. İkincisi, belki
daha da önemlisi o bölgedeki insanlar bu dönemlerde bu coğrafyadan insanlarla birlikte
olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorlardı. Biz bu mutluluğu onlarla paylaşmak için
yoğun olarak bu dönemleri seçtik.

1999-2000 döneminde Etiyopya'da yaşanan büyük sıkıntılar sırasında bölgeye ulaştık,
Etiyopya'da da yardım çalışmaları başlattık, ilk önce gıda ve hazır su yardımı bölgede
yapılmıştır. Etiyopya ile beraber Afrika'nın problemleri biraz daha gözümüzün önüne
gelmeye başladı ve ilk kalıcı projelerimizi Etiyopya'da ürettik. Bölgenin gerçekten en
önemli sıkıntısı suydu ve insanların temiz, içilebilir, güvenli suya ulaşmaları büyük bir
sıkıntıydı. Bölgede su kuyuları açmaya başladık. 2000 yılı itibariyle yirmi tane su kuyusu
tamamlandı. Daha sonraki dönemlerde bu çalışmalar devam ettirildi.

Afrika 2005'de Nijer'de büyük bir sıkıntı yaşadı ve dünyanın gündemine Nijer ile geldi.
Aslında Afrika'nın yoğun olarak yaşadığı şeylerdi fakat Nijer ile biraz daha ön plana
çıkmış ve dünya kamuoyunun gözlerinin önüne gelmişti. 1996'dan beri gördüğümüz
Afrika, Nijer'den farklı değildi. Çok büyük sıkıntıların yaşandığı yerlerdi ve şunu algıladık;
Afrika, ancak insanların gündemine geldiği zaman problemlere çözüm bulunabiliyordu.
2006 yılında bunu gerçekleştirebilmek amacıyla Afrika'yı merkez alan, Afrika için kalkınma
projeleri, yatırım projeleri ve insani yardım projeleri ile büyük bir Afrika kampanyası
başlattık. İstanbul merkezli yoğun bir tanıtım gerçekleştirdik. Bu tanıtımın iki önemli
ayağı vardı. Birincisi Afrika'yı gündeme taşımaktı. Afrika aslında bize çok yakın, bizim
çok kısa bir süre önce orada olduğumuz, devletlerin, toplulukların olduğu bir ülke, bir
kıtaydı. Ama çok uzak görünüyordu. O dönem bir anket yapmış ve Türkiye'deki insanlara
Afrika ile ilgili düşüncelerini sormuştuk. İlk akla gelen konu fakirlikti ve onun dışında hiç
bir şey bilinmiyordu. Afrika'dan birkaç tane ülke adı sayar mısınız denildiğinde üçün
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üzerine çıkan insan sayısı çok azdı. Bu gösteriyordu ki Afrika'yı bilmiyorduk. Öncelikle
Afrika'yı bilmemiz gerekiyordu.

Çok etkili bir slogan ile kampanyayı başlattık. Birleşmiş Milletler raporunda Doğu Afrika'da
yaşanan kuraklıkta 700.000 insanın ölümle burun buruna olduğu söyleniyordu. Böyle
bir bilgi bizi harekete geçirmek için yeterli bir şeydi ve bu bilgiyi bütün çıplaklığı ile
kamuoyu ile paylaştık. Sloganımız ''700.000 insan ölüyor'' idi. Gerçekten çok etkili, çok
iddialı bir slogandı ama insanların etkisini çekmek için böyle etkili bir söylem kullanmak
gerekiyordu. Çok önemli bir kampanya yürütüldü ve toplumun her tabakasından, her
bölgeden, her yaştan insanlar bu kampanyaya destek verdiler. Kampanya sonrası en
önemli konu ise birçok kuruluş, vakıf ve derneklerin Afrika'da daha yoğun çalışmalar
yapmaya başlamaları oldu. Afrika'yı tanımak istediler, bizimle beraber bölgeye geldiler,
birçok bölgeye onları götürdük onlar da bu çalışmaların bir parçası oldular. Bu bizim
için çok önemli bir şey çünkü bu çalışmaları yaparken önemli sebeplerden bir tanesi
Allah rızasıdır ve bunu mutlaka kazanmamız lazım diye düşündük Başka bir şey için
gidilmiyor bu bölgelere ve inancımıza göre şunu çok iyi biliyoruz ki bir hayra vesile
olduğunuz zaman o hayrı yapmış gibisinizdir.

Afrika kampanyasını başlattığımızda hem kendimiz çok önemli işlerin altına imza atmıştık
hem de birçok kuruluşun bölgede çalışmalar yapmasına vesile olmuştuk. Bu iki açıdan
da başarılı bir çalışma olarak yürütüldü. Afrika'da 53 ülke var bu 53 ülkeden bugüne
kadar 41 tanesine ulaştık. Artık 41 ülkenin tamamında Türkiye'den insanların küçük ya
da büyük bir izi var. Kimisinde küçük bir klinik, kimisinde birkaç tane kuyu, kimisinde
bir cami, kimisinde bir okul, kimisinin üniversitesinde bir bilgisayar laboratuarı, fizik
laboratuarı, kimya laboratuarı, kimisinin birkaç tane okulunun yenilenmesi, kimisinde
bazı öğrencilerin üniversite öğrenimlerini sürdürebilmeleri için düzenli bir destek çalışması
vs.

Afrika'da gördüğümüz problemlerden bir tanesi de yetişmiş insan sıkıntısıdır. Afrika'ya
gittiğinizde bütün Türkiye'yi toplayıp götürseniz Afrika'nın ihtiyaçlarını karşılayamayacağınızı
görüyorsunuz. Bir milyar insanın yaşadığı bir kıta ve hayat standartlarının çok düşük
olduğu, çok az şeylerle hayatlarını sürdüren insanların kıtası Afrika. İnsanların bütün
ihtiyaçlarını karşılamak mümkün değildi. Bunu gerçekleştirebilmenin bir tek yolu vardı:
Afrika'nın kendi ayakları üzerinde durması. Bir vakıf bir sivil toplum kuruluşu bunu ne
kadar yapabilirdi. Öncelikle kendi alanımızdan başlamamız lazım dedik. Afrika'nın
Afrika'ya hizmet eden, Afrika'nın problemlerini bilen, Afrika'nın problemlerini kendi içsel
dinamikleri ile çözebilecek sivil toplum kuruluşlarının olması, güçlü sivil toplum kuruluşlarının
olması, yolsuzluğun olmadığı, tamamen açık olan, şeffaf olan, yaptığı çalışmaları sadece
bölgedeki insanlar için yapan, hiçbir beklentisi olmayan İHH'nin bölgelerdeki kopyası
olan kuruluşlar olsun istedik. Tanışma dönemlerinde edindiğimiz birikimler, bölgelerde
kimlerle çalışabileceğimizi, hangi tür insanların bu gibi çalışmalar içerisinde bulunabileceğini
bulmamıza vesile olmuştu. Birçok Afrika ülkesinde aynı İHH'nin çalışma sistemine sahip
kuruluşlar oluşmasına vesile olduk. Öncelikle onları ön plana çıkardık, çalışmalarımızı
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onların adlarıyla gerçekleştirdik, işbirliği şeklinde çalıştık ve gittiğimiz hiçbir ülkede
Afrika'da da dünyanın başka ülkelerinde de ismimiz ön planda olsun sadece biz tanınalım
diye bir kaygımız hiç olmadı. Bölge insanını ön planda tuttuk, bu çalışmaları onlar
yapsınlar istedik. Dünyanın 101 ülkesinden edindiğimiz birikimi gittiğimiz bu ülkelerle
paylaştık ve bu ülkelerden de bir şeyler alarak dünyanın diğer ülkeleri ile paylaştık
Sadece bir şeyler vermedik, Afrika'dan biz çok şey de öğrendik, yaptığımız çalışmaların
içerisinde, orada yürütülen projeleri de aldık kattık, onları dünyanın başka ülkelerinde
de uygulama imkânı bulduk.

1996'da mütevazı bir şekilde başlayan çalışmalar, Afrika kampanyası ile gerçek anlamda
Afrika'nın problemlerine ülkesel düzeyde, bölgesel alanda çözüm olabilecek, onların
problemlerini çözebilecek noktalara geldi. Yapılan bir istatistik çalışmada, 2007 yılında
Afrika genelinde 742 adet yeni su kuyusu tamamlandığı belirtiliyor. Bir kısmının da
inşası devam ediyor. Bu rakamlar Afrika ve Asya'nın tamamıdır ve önemli bir kısmı
Afrika'da ve bunların bir kısmı keson kuyular (35-40 metreden su çıkan) ama temiz
sular, bir kısmı suyun gerçekten çok üst düzeyde problem olduğu 250-300 metrede
ancak suya ulaşabilen bölgelerde açılan derin kuyulardır. Bunlar, bölgede yaşayan
insanlarının ihtiyaçlarının tamamını karşılayan imkânları sunuyor, bir kuyu yaklaşık 500
insanın temiz suya ulaşması anlamına geliyor. Afrika'da milyona yakın insanın temiz
suya ulaşmasına vesile olduk, bu da bir sivil toplum kuruluşu için önemli bir başarıydı.

Altyapı ile ilgili çalışmalar gerçekten önemliydi. Nijer'de böyle bir proje bu yıl tamamlandı.
Afrika'da, Nijer gibi bir dönem kurak diğer dönemlerde insanların sellerle boğuştuğu
topraklar bulunmaktadır. Teseo bölgesinde her yıl yağan yağmurlarda hayvanlar, ekili
alanlar, evler problemlerle karşılaşıyor. Oradaki insanların bu konularda bilgileri olmadığı
için basit bir işlemi gerçekleştiremiyorlar. Şehrin etrafında suların geldiği yerlere kanallar
yapmak, suları toplamak ve şehrin dışına bunları ulaştırmak sorunu çözüyor.  Bir
kilometrelik bir kanal inşaatı başlattık, Türkiye'den insanlar gittiler, işin başında durarak
onlara gösterdiler ve tamamlanarak hizmete açtılar ve şimdi bölge için de önemli bir
örnek teşkil ediyor. Belki her yıl onlarca ev yapmaktan, birçok insana ev vermekten,
tohum desteği sağlayarak çiftçilerin kendi kendilerine yetecek bir hale gelmesinden çok
daha önemli bir projeydi, artık insanlar selle boğuşmayacaktılar.

Son olarak yürüttüğümüz bir kampanyadan bahsederek sözlerimi bitirmek istiyorum.

Afrika'nın önemli problemlerinden, sağlık problemlerinden bir tanesi AIDS. Sağlık denince
akla önce AIDS geliyor Afrika'da. Türkiye'de fazla karşılığı olmayan, bu problemi yüz
yüze yaşamayan ülkelerden birisiyiz ama Afrika'nın çok önemli bir problemi AIDS konusu.
AIDS kadar olmasa da Afrika'nın önemli problemlerinden bir tanesi de körlüktür. Bir
milyar insanın yaşadığı kıtada 10 milyondan fazla insan göremiyor ya da görme özürlü
ve bunların yarısı çok basit bir ameliyatla iyileşebilecek katarakt hastalarıdır. İlkini
2005'de Somali'de gerçekleştirdiğimiz bir faaliyetle Türkiye'den bir doktor ekibimiz,
Kenya'dan bir başka doktor ekibi ile Somali/Mogadişu'ya gitti. O ekibin içerisinde bende
vardım. Mogadişu'da bir hastanenin ameliyathanesini göz ameliyathanesine çevirdik
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ve çok kısa bir süre içerisinde, bir haftalık bir programda 700'e yakın insanın gözünün
açılmasına vesile olduk. Bizim şartlarımıza göre gerçekten çok zor şartlarda, bizim
doktorların ameliyat yapmayacağı ortamlarda oradaki insanlar ameliyat olmaya hazırlardı
çünkü Mogadişu'da parasını verseler bile ameliyat olabilecekleri bir ortam yoktu. 700
insan orada yeniden görmeye başladılar. Katarakt bizdeki gibi ileri yaşta Afrika'da
görülmüyor. Doğuştan katarakt hastası olan çocuklar var, 6-7 yaşında katarakt hastalarına
rastlıyorsunuz, bu insanlar on dakika süren bir ameliyatla görebilecekken onlarca yıl
imkân olmadığı için kör olarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Yine oldukça iddialı bir
proje ortaya koyduk, ''Türk insanı 100.000 Afrikalının gözünü açıyor'' ''100.000 Afrikalı
Türkiye ile görecek'' gibi sloganlarla kampanyamızı başlattık. Haziran ayında başlayan
kampanyada şu anda 35.000'lere ulaştık. İki yıl gibi bir süre içinde 100.000'e ulaşmayı
hedefliyorduk ama gözüken o ki sene başında 100.000 hedefimizi gerçekleştirmiş
olacağız. Bugüne kadar beş Afrika ülkesinde ilk ameliyatlar yapıldı. Kampanyanın önemli
bir ayağı Sudan ve kampanya Sudan Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor. İki tane
hastane şu an itibariyle tamamlandı, bütün ekipmanları Türkiye'den götürüldü,
ameliyathaneleri kuruldu, günde 300 hastayı ameliyat edecek bir altyapı Sudan'da
oluşturuldu. Doktor ekibimizde gelecek hafta başında bölgeye ulaşacak ve ameliyatlara
başlayacaktır. İnşallah hedeflediğimizden çok daha kısa bir süre içerisinde bu coğrafyadaki
insanların katkılarıyla Afrika'daki 100.000 görmeyen kardeşimizin ışığa kavuşmasına
vesile olacağız.

Çok teşekkür ediyorum, hayırlı bir toplantı olmasını diliyorum.
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Ömer TAŞLI
Türk Kızılayı Genel Müdürü

İnsani yardım konusundaki faaliyetleri uluslararası alanda övgüyle takip edilen Derneğimiz,
Türk insanının merhamet elini dünyanın dört bir yanına götürmektedir.

Günümüzde dünya üzerinde görmeye bile dayanılamayacak dramlar yaşanmaktadır.
Nerede ve ne zaman olursa olsun insanların çektikleri acıları dindirmeyi kendine görev
edinen Tür Kızılayı, bütün çalışanlarını ve kaynaklarını dünyanın çeşitli bölgelerindeki
mağdurların ihtiyaçlarını gidermek üzere kullanmaktadır.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun 4 yılda bir düzenlediği
Avrupa Bölgesel Konferanslarının yedincisi 20-24 Mayıs 2007 tarihleri arasında Türk
Kızılayı Derneğimizin ev sahipliğinde İstanbul'da başarıyla icra edilmiştir.

Avrupa'da bulunan 50 ülkenin Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri'nin temsilcileri, 7. Avrupa
Bölgesel Konferansı'nın kapanışında benimsedikleri bir dizi taahhütle, zarar görebilir
göçmenlerin korunması, onlara yardım ve destek sağlanması konusunda söz vermişlerdir.

 Ulusal Dernekler, bir yandan hükümetlere, bütün göçmenlerin insan haklarına saygı
göstermeleri gerektiğini hatırlatırken, iş arayan göçmenlere eşit fırsat ve eşit muamele
yapılması gerekliliğinin sözcülüğünü yapacaklarına ve onların sürdürülebilir bir gelecek
kurma çabalarına da destek vereceklerine dair söz verdiler.

Türk Kızılayı'nın Afrika'ya yönelik ayni yardımlar; Senegal, Tunus, Mozambik, Etiyopya,
Kenya, Cezayir ve Sudan gibi bölge ülkelerine yönelik olmuştur. Söz konusu yardımların
içeriğini; ilaç, sağlık malzemesi, çadır, battaniye, giyim ve Sahra Hastanesi gibi çeşitli
unsurlar oluşturmaktadır.

Bilindiği üzere Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı Sn. Beşir
Atalay, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, TİKA Başkanı Sn. Hakan Fidan ve beraberindeki
heyette yer alan Türk Kızılayı'nın benden önceki Genel Başkanı Sn. Tekin Küçükali, 27
Mart 2006 tarihinde Sudan'da gerçekleştirilen “Arap Birliği Zirvesi”ne katılmışlar ve
Güney Darfur'un Başkenti Nyala'yı ziyaret etmişlerdir.

Nyala'da bulunan kamplara yerleştirilmiş insanları yaşadıkları olumsuz koşulları yerinde
gözlemleyen Sn. Başbakanımız, yaşanmakta olan insani sorunla ilgili olara Sudan'a
destek olunması yönünde gerekli çalışmaların başlatılmasını istemiştir. Bunun üzerine
Türk Kızılayı tarafından kamplarda yaşanan ağır koşullar ve sağlık hizmetlerindeki
yetersizlik göz önüne alınarak Sudan İnsani Yardım Operasyonu 28 Mart 2006 tarihinde
başlatılmıştır.

AFR‹KA ÜLKELER‹NDE KALKINMA YARDIMLARI VE
TÜRK S‹V‹L TOPLUM KURULUfiLARI
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Sağlık hizmetleri sektöründe Derneğimizce başlatılan operasyon çerçevesinde Türk
Kızılayı, envanterinde bulunan acil, dâhiliye, çocuk, kadın, doğum, cerrahi ve ortopedi
branşlarında hizmet verebilecek olan 50 yatak kapasiteli Sahra Hastanesi, T.C.
Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonu ve Genel
Kurmay Başkanlığı'nca temin edilen askeri kargo uçakları ile 13-14 Nisan 2006 tarihlerinde
bölgeye ulaştırılmıştır.

Bölgede bulunan 15 kişilik Kızılay ekibi, hastanenin kurulacağı alanı tespit ederek
altyapı hazırlıkları ve hastanenin kurulum çalışmaları tamamlanarak, 30 Temmuz 2006
tarihinde açılışı yapılmıştır. Söz konusu hastanenin 50 olan yata kapasitesi gerektiğinde
ek malzeme ile 150 yatak kapasitesine çıkarılabilmektedir.

Sudan Sahra Hastanesi 1800 m2'lik bir alanda; 90 m2'lik 10 adet çadır ve 2 adet
gölgelikten oluşmaktadır. Hastanede 1 adet acil klinik çadırı, 1 adet ameliyathane çadırı,
1 adet çocuk kliniği çadırı, 1 adet dâhiliye kliniği çadırı, 1 adet kadın doğum kliniği çadırı,
3 adet 50 hasta kapasiteli kadın, erkek ve çocuk servis çadırları, 1 adet ecza deposu
çadırı ve 1 adet başhekimlik çadırı, 1 adet eczane, 1 adet röntgen ünitesi, 1 adet
laboratuar ve 2 adet hastaların beklemesi için gölgelik yer almaktadır.

Kurumlar arası işbirliğini temel alan Sudan İnsani Yardım Operasyonu çerçevesinde
paydaşlar, ihtiyaç duyulan malzemelerden öncelikle öz kaynaklarında mevcut olanları
gönderebileceklerini, kaynak tahsisi durumunda ise yasal prosedürler dâhilinde diğer
malzemeleri de temin edebileceklerini belirtmektedirler.

Cezayir, Etiyopya, Kenya, Mısır, Mozambik, Senegal, Sudan, Zaire ve Zimbabwe ulusal
derneklerine 126.600 ABD Doları tutarında nakdi; Etiyopya, Kenya, Sudan, Tunus ulusal
derneklerine ise 11.294.500 ABD Doları tutarında ayni olmak üzere toplam 11.421.100
ABD Doları tutarında destek yardımı sağlanmıştır.

Deprem nedeniyle Fas ve Cezayir'e 83.196 ABD Doları tutarında ayni ve nakdi kitlesel
göç nedeniyle Sudan'a 6.300 ABD Doları tutarında ayni, iç karışıklık nedeniyle Zaire'ye
10.000 ABD Doları tutarında nakdi, kasırga nedeniyle Sudan'a 30.520 ABD Doları
tutarında nakdi, kuraklık nedeniyle; Cibuti, Etiyopya, Kenya, Malavi ve Sudan'a 61.729
ABD Doları tutarında nakdi, Etiyopya, Mozambik ve Senegal'e 40.582 ABD Doları
tutarında ayni, sel nedeniyle; Burkina, Etiyopya, Madagaskar, Malavi, Mozambik ve
Sudan'a 100.230.- ABD Doları tutarında nakdi, Cezayir'e 135.230.- ABD Doları tutarında
ayni, volkanik patlamalar nedeniyle Kongo Cumhuriyeti'ne 5.882 ABD Doları tutarında
nakdi yardım gerçekleştirmiştir.

Türk Kızılayı olarak günümüze dek Afrika Bölgesine yapılan ayni yardımların tutarı
11.529.813,47 ABD doları olarak hesaplanmıştır. Bunun yanı sıra yapılan nakdi yardımların
tutarı ise 364.958 ABD doları olmuştur. 
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T. C. Dışişleri Bakanlığı
Büyükelçi Doç. Dr. Ali Engin OBA
Büyükelçi Numan HAZAR- Milli Savunma Bakanı Dış Politika Danışmanı
Serap ATAAY- Afrika ve Doğu Asya İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcısı

Etiyopya
Dr. Mulatu TESHOME- Büyükelçi
Teramed ADANE- Ataşe
Markos GETA- Ataşe

Senegal
Babacar Carlos MBAYE- Büyükelçi
M. Nicolas NYOUKY- Müsteşar

Sudan
Dr. Ahmed Hassan Ahmed- Büyükelçi Vekili
Abdelgader A. M. DAFFALLA- Müsteşar

Nijerya
Ibukun A. OLATIDOYE- Müsteşar
I. A. KATKUK- Elçi

G. Afrika Cumhuriyeti
Andre Van STRATEN- Başkâtip

Mısır
Amal SALAMA- Maslahatgüzar

Tunus
Jamila ELOVAER- Müsteşar
Khaled SALHI- Müsteşar

Libya
Sıddıq SULEIMAN- Müsteşar

Cezayir
Said MEZIANE- Üçüncü Kâtip

UNDP
Halide ÇAYLAN- Koordinatör Yardımcısı
T.C. Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığı
Bilal ÖZDEN- Uzman

T.C. Başbakanlık Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
Yasemin TELLAL- Uzman Yardımcısı

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
Attila G. KIZILARSLAN- Daire Başkanı
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü
Selin UĞUR- Uzman Yardımcısı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Ziya YEDİYILDIZ- Daire Başkanı

T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Dairesi
İsmail ÖZKAN- Eğitim Uzmanı
Mustafa Selim YILMAZ- Dış İlişkilerde Görevli Ankara Vaizi

TİKA
Mustafa ŞAHİN- Başkan Yardımcısı

TÜRKKIZILAYI
Ömer TAŞLI- Genel Müdür

Deniz Feneri Derneği
İbrahim ALTAN- Genel Sekreter

İHH (İnsani Yardım Vakfı)
Hüseyin ORUÇ- Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili

ATO
Mustafa ALTINAY- Komite Üyesi
Mustafa YÜCEEL- Meclis Üyesi

DEİK
Suzan CAILLIAU- Grup Koordinatörü

MÜSİAD
İbrahim CEYLAN- Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi

AKSİAD
Prof. Dr. Kemalettin ÖZDEMİR- Genel Koordinatör
Haydar ÇAĞIL- Genel Sekreter

Petrol İnşaat Dış Ticaret ve Limitet Şirketi
Mehmet YILMAZ- Müdür

Kimse Yok Mu Derneği
Kudret TARTILACI- Ankara Şube Müdürü
Fikret SÖNMEZ- Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Nuri GÜNDOĞAN- Dernek Üyesi

TASAM
Süleyman ŞENSOY- TASAM Başkanı
Dr. Engin SELÇUK- TASAM Direktörü
Doç. Dr. Ahmet KAVAS- Afrika Enstitüsü Direktörü
Ufuk TEPEBAŞ- Uzman
Oğuzhan KÖSE- Uzman
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I would like to take this opportunity to thank you for participating in the third of these
workshops that are held with the intention of developing a vision and interaction between
Turkey and Africa, and I offer you my deepest regards.

In this meeting we will share with you the results of the visit paid by TASAM Delegation
to Addis Ababa between the 9th and the 14th of August 2007 and the meeting with Mr.
Alfa Omer Konare on the subject of the “3rd International Turkish-African Congress”
as well as the main titles to be included in the 3rd International Turkish-African Congress
as determined in the subject matter meeting. Following this we will be listening to the
representatives of some of our non-governmental organizations and an institution that
is active in the field of providing development aid.

Today, the national day receptions of two friendly nations Uzbekistan and Pakistan have
coincided. Although I was invited to both, I could not attend these receptions due to this
meeting here, but in spite of this fact I must say that we have been very honored due
to the participation of some 29 institutions in this meeting including primarily the
embassies of the African Countries followed by others which are as mentioned below
in order of protocol; Prime Ministry, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Culture and
Tourism, Ministry of Education, Prime Ministry Department of Religious Affairs, Ankara
Chamber of Commerce, Foreign Economic Relations Council, UNDP, MÜSİAD, AKSİAD,
Humanitarian Aid Foundation and other businessmen and the representatives of non-
governmental organizations. Also the representatives from 10 African Countries are all
here in this meeting. I would like to thank them for the sensitivity that they have shown.

Together with our African Institute Director Ahmet Kavas we have visited Mr. Alfa Omer
Konare between the dates of 9-14 August in Addis Ababa. He accepted us as the
President of the African Union Commission. He is the person that is primarily responsible
of institutional management and administration of African Union. We relayed to him the
information about the preparations carried out with regard to the Congress and presented
the letter inviting him to the Congress.  At the same time we have presented the invitation
letter for Mr. John Kouffor, inviting him to the Congress and provided the information
that two of the meetings arranged have taken place and that the third one will take
place within the few coming days. Mr. Konare, stressed the point that he places great
importance on transforming the interaction that has been established between the
concerned institutions when they came together, into a cooperation, and he offered his
thanks on the subject. He furthermore expressed his gratification due to the fact that
the subject matter of this year's congress would be the African Union and that in terms
of timing it would be perfect.

On the Continent very serious developments are taking place in the context of African
Union. China organized African State Presidents Summit with the participation of 47
countries. South Korea has followed up suit with a similar organization. Between the
dates the 8th and the 9th of December 2007 a meeting of similar nature shall take place
in Portugal, for the advancement of relations between European Union and African
Union. Furthermore India has a similar request submitted to the African Union, for a
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summit of presidents of African Countries to be held in India. Our Ministry of Foreign
Affairs has had its plans pertaining to the subject in place long ago and at present it is
in the process of preparing for a meeting that has been planned to take place in the
year 2008 as a summit or a forum of the Presidents of Turkey and African States.

The main subjects that we have determined within the scope of the Congress are based
on the African Union. In the process that started developing in the year 2002, Africa
has taken a step forward from being represented separately by 53 countries, and has
made a significant attempt at making sure that the continent as a whole is represented
under the same institutional structure. Within this context we tried to determine the main
headings for the fundamental points of expansion of the institutional structure of African
Union and the cooperation between the African Union and Turkey by taking into
consideration the notes that were taken in the previous meeting. The conclusions that
we have reached in this meeting will help us giving the final shape to the subject matter
contents. These can be listed as follows under the main headings:

• Under the cultural approach heading; a cooperation of cultures under the leadership
of African Union and Turkey and preparation of the ground work for a new relationship
between African Union and Turkey centered on friendship and solidarity.

• Under International Expansion heading; there will be 6 main expansion headings as
follows; relations between African Union and Turkey, relations between African Union
and European Union, relations between African Union and USA, relations between
African Union and China, relations between African Union and Latin America and
increasing the influence of African Union in the international crises.

• Under Economy Heading: the utilization of the natural sources in the African Union
member countries, opening of the new oil sources in the African Union member countries
for utilization, prevention of bereavement and hence poverty in the African Union member
countries, injecting fresh blood into the economy that has been damaged with migrations
and establishment of new markets on the basis of a synergy between the African Union
and Turkey.

• Under Technology and Industry Heading; taking joint steps in the field of technology
and industry through the cooperation to be established between African Union and
Turkey, training the necessary technical personnel by emphasizing the new information
technology between African Union and Turkey and to make sure that these people
contribute to any and all kinds of industrial investments, to establish new employment
areas through technological development to be realized via the cooperation between
the countries that are members of the African union and Turkey.

• Under Training heading; establishment of a training network between African Union
and Turkey, making provision for funds for a scientific research project between African
Union and Turkey,  development of joint training programs between African Union and
Turkey oriented towards development, exchange of trained specialists between African
Union and Turkey can be listed.

• Under Health heading; to establish cooperation between African Union and Turkey,
exchange of health specialists between African Union and Turkey, joint health related
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investments between African Union and Turkey, cooperation between African Union
and Turkey with regard to the Tropical diseases, and emphasizing the measures and
joint studies between African Union and Turkey to prevent any spread of the contagious
diseases.

• Under the heading of Agriculture; development of joint agricultural policies between
African Union and Turkey, establishing cooperation on the subject of livestock breeding,
preparation of joint food programs between African Union and Turkey, making possible
for the agricultural fields in the countries that are members of the African Union to
become more productive, establishment of necessary institutions and cooperation to
act jointly in introducing the products produced in the countries that are members of
the African Union.

• The last heading is the Institutional Structure and Institutional Reforms in the African
Union.

In relation to the last heading we have presented the content that was determined as
the analysis of the institutions of the African Union and discussions of institutional
reforms on the axis of the union government, to Mr. Konare. Mr. Konare stated that
although he would be attending the African Union - European Union Summit that will
be held in Portugal on the 8th and the 9th of December he would still try and attend
the Congress for at least two days. He voiced the gratification he felt due to the work
carried out by TASAM, and the increased interest in Turkey with regard to Africa, the
work carried out by all the organizations, the sensitivity and interest that our government
has been showing in Africa and stated that he would want this cooperation to develop
and grow even further. He stated that within this context they would always be ready
to perform their responsibilities and to provide any contribution that may be required.
In this respect the meeting had a very positive note.

Lastly, the results book of the ''2nd International Turkish-African Congress” has been
prepared in English, French and Turkish and distributed to all the participants together
with the other files. The main theme of the congress last year was arranged and
organized as the 47 countries from Sub-Saharan Africa. The conclusion communiqués
of the congress from last year were printed in 3 languages and they were made ready
for this meeting.  The ''3rd International Turkish-African Congress'' will be held in Istanbul
between the 4th and the 6th of December 2007 with the participation of a wide scale
audience from state officials, bureaucrats, academicians to the non-governmental
organizations similar to the 2 previous congresses and the theme of this congress will
be “Turkey - African Union”. We hope that the work that has been conducted and which
is to be conducted in the future will benefit the relations between Turkey and Africa as
a whole and contribute to their development.

Süleyman Şensoy
TASAM Chairman
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Mustafa ŞAHİN
TIKA Vice Chairman

Dear Chairman,
Esteemed Ambassadors,
Valued Guests,

While the development aid has been playing an important role in many fields in the
establishment and improvement of global cooperation, such as the establishment of
“Sustainable conditions for Cooperation”, setting up a reliable foundation for the global
economy, shaping up of the social grounds of countries that receive support in a
harmonious understanding, development of the understanding of solidarity, at the same
time it has had significant contributions to the establishment of peace and well being
in the world through the improvement of the problem areas in the countries that participate
in global cooperation initiative.

Following the 2nd world war, the foreign aid that was provided by USA to the Soviet
Union and Europe, to act against the threat of communism, had increased in the period
that the cold war made itself known and later on moved towards the developing countries
with the increase in the number of the countries that gained their independence in the
1960s.

The United Nations determines where the development aid will be targeted, while trying
to gather all the humanitarian efforts around common objectives and provide guidance
to the specialized organizations in their efforts in this field. The main framework of the
“Millenium Targets” that have been determined by the UN within this scope include
problem areas that are essentially very important such as the elimination of famine and
poverty on a global scale, reduction of child deaths, equality between genders, combating
diseases such as HIV/AIDS and others, ensuring that environmental sustainability is
achieved and establishment of the partnership required for development.

At present many international agencies and non-governmental organizations such as
GTZ, USIAD, JICA among which TIKA is one as well as  UNDP, UNICEF, UNESCO,
WHO and FAO that are within the structure of BM continue with their global support
operations within the framework of the foregoing targets.

The development aid helps establish social and economic infrastructures together with
technical cooperation while contributing to the process of normalization in the regions
of crisis together with the work to structure peace, and provide solutions to urgent
problems with the help of humanitarian support provided.

Turkey, while strengthening its relationship with USA and developing its traditional
position in NATO, has also been taking significant steps in the process to become a
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member of the European Union (EU). On the other hand regionally it has been opening
out politically to the Central Asia, Caucasians, Middle East, Balkans and Africa.

The basic mission of Turkey is to contribute to the global cooperation as a regional
power and to establish the bilateral relations and international cooperation so that trust
and stability can be instilled in the regional geography.

It is common knowledge that our country which is located at the cross section of various
civilizations, is located in a geographical region in which the societies and states have
close relations with each other both in our day and in the past due to the socio-cultural
and historical relations.

Due the geographical position that we are in, the crises stemming from strategic
transportation routes, very important energy sources, socio-cultural differences and the
presence of states and societies that have not yet completed their structural conversion
processes, are triggered.

Our country places great importance on cooperation in the realization of projects and
activities that will serve the purpose to increase the visibility of technical aid in the
international platform as well as transferring of resources outside Turkey, into the region
through TIKA. Accordingly, cooperation has been established with many international
institutions including UNDP, OECD, Islamic Development Bank, FAO, World Bank, ECO
and NEPAD.

The official development aid provided by Turkey has been on the increase again following
the economic crisis that was experienced in the year 2001. In this respect, although,
the Central Asia and Caucasians take up the leading positions, the share of Africa as
a continent is also on the rise within the framework of the developing relations.

Turkey, in line with the targets set for development aid has been conducting important
studies, and in parallel to the increase in the aid provided it has also been named as
a donor on the rise in the international circles.

Turkey that is at the cross roads between the developed countries and the developing
countries, continue providing development aid to serve the following purposes:

- to establish the conditions for institutional cooperation,

- to ensure the development of free market economy,

- to act within the framework of cooperation in the areas of crises,

- to provide support for the normalization of the process with the support of the
development help,

- to take an active role in the regions where there is internal and external conflicts and
in situations where emergency and humanitarian help is needed,
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- Development aid has been undertaken to develop any and all kinds of cooperation
in the international institutions that are active in the field of development aid.

As you may know the Turkish Government announced the year 2005 as the “Year of
Africa”. Within the framework of the political targets of the government, it is required
that the developmental aid to Africa must be increased significantly.

TİKA, is an organization that reports to the Prime Ministry coordinating and realizing
development aid in general and technical aid in particular. In connection with the new
evaluation that has been based on the premises that the aid must be considered as
“Development Aid” and that compatibility with the international system is established,
the task of keeping the inventory of development aid and reporting of such has been
transferred to TIKA that has become operational in the field in professional capacity,
in the year 2004 under 2005/11 numbered communiqué of the Prime Ministry.

Furthermore, the technical cooperation (aid) targets of our country, that have an essential
place in the development aid, ensuring that the infrastructure is established, are as
follows:

- reduction of unemployment with the work undertaken to provide professional employment,

- resolving of issues pertaining to infrastructure with the purpose of developing cooperation,

- development of human resources,

- reducing the number of social problems.

TİKA, at present has units in 18 countries, these units are named as Program Coordination
Office and they determine and carry out the project, program and activities and following
their completion they follow up the applications..

TIKA Has opened its first office in the Continent of Africa in the year 2005 in Addis
Ababa, the capital of Ethiopia and following this a representation office was established
in Sudan in the year 2006 which was followed by another in Senegal and as such the
process for regional assessments and creation of projects has picked up pace.  In the
countries that we do not have offices, the analysis process is conducted on site, directly
by the technical teams and it was aimed to initiate the projects that are necessary, after
the deficiencies in the concerned countries are determined and a course of action is
determined.

In Ethiopia that our first office was established, the work carried out was not just directed
towards Ethiopia but projects from neighboring countries were also accepted and the
subject matter office has continued with its work as if it is a type of a Regional Office.

In Ethiopia specialists oriented towards developing capacity were trained in the fields
of providing water that is especially an essential and basic need in Ethiopia, as well as
opening wells for drinking water, standardization lead by health, local administration
and mining.
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Although our Office in Sudan has been recently established, it has been displaying
intense efforts in project application, and with the drilling equipment that was donated
the wells for drinking water have been started to be opened. As such three of these
wells have yielded satisfactory results. In addition to this, a field hospital was established
together with Turkish Red Crescent and the operating of this Hospital is being carried
out by our organization.

Recently a delegation of three people has been to the region in relation to the work to
be carried out in Africa. This delegation has made assessments in Senegal primarily,
followed by Guinea, Guinea Bissau, Mali and Burkina Faso.

TİKA, in 1992-2002 period conducted 2346 projects and activities in total while the
annual average for the number of projects and activities were 256. In 2003-2006 period
that the responsibility has been undertaken in total 2780 projects and activities were
realized and the annual average was 695 in terms of projects and activities. The number
of projects and activities oriented towards Middle East and Africa in the same period
was 45 in the year 2005 which increased to 150 in the year 2006 yielding an increase
of %233.

The projects and activities of TIKA that were carried out and are now in progress in
Africa, were and are designed to serve purposes such as the development of social
infrastructure, development of cultural cooperation and communication, development
of the production sectors, development of economic infrastructure, and to provide
support in urgent and humanitarian issues.

The relations of Turkey with Africa go back to the period of the Ottoman Empire. The
relations with the region, all through the history, were conducted on the basis of equality
and free of any thoughts of exploitation. With the purpose of further strengthening our
historical connections that still exist with the region, in a manner that will meet the
requirements of today's world, based on mutual interests, and within the framework of
friendship and brotherhood, it is required that a systemized and determined policy is
applied.  Within this framework, it has become one of the Government's fundamental
policies to develop trade relations with the countries in the region, to act with the
international society in resolving the problems and prioritize Africa in the development
aid provided by our country.

TİKA has been in close cooperation with the other institutions and organization in
numerous projects and activities carried out. In all the results obtained and successes
gained, this cooperation has played an important role. We are in no doubt that this
support will continue in the future.
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I thank Mr. Chairman very much, I welcome all participants and wish this to be a
beneficial meeting.

If you allow me, I would first of all like to provide a short information on our foundation.

The Human Rights and Freedoms Humanitarian Aid Foundation is an institution which
operates internationally. We have a rather long name, and thus, at most places in the
world people know us as İHH.

The establishment of İHH goes back to 1992. This is a completely voluntary organization
set up by a group of volunteering friends, a very young team, with the purpose of helping
the people who fell into distress due to the war in Bosnia in 1992. İHH is an institution
that has been established with no official counterparts, to help people in Bosnia as well
as those who were coming to Turkey from Bosnia. It is an institution that commenced
performing at various parts of the world after gaining its first experiences, its first
impressions at Bosnia.

1992 is truly a very important date. With the crisis that erupted in Bosnia in 1992, Turkish
public opinion started meeting people from outside Turkey. It saw yet again that there
are people in much worse distress who try to survive in the world and felt the need to
share what it has with them. We were all there a short while ago, we were troubled with
their problems, we were involved in their solutions, but a period had come during the
interim and this period was when this geography went through serious hardship. We
started to show the necessary interest in these regions again together with Bosnia.

Post-Bosnia, this team of volunteers became more professional. It laid down on the
table what the problems were and has become a foundation. And in order to contain
all works performed up to that period, it was established in 1995 as Human Rights and
Freedoms Humanitarian Aid Foundation (İHH). We had selected two important areas
to ourselves since 1995. One is disasters caused by man, which are mainly civil wars
or attacks on one nation by another and flow of immigrants resulting from such. The
second one is natural disasters. We targeted to arrive at the region in the fastest manner
and satisfy the needs of people.

We were really well received at the places to which we went. We have performed works
in 101 countries in the world, our works still continue in the majority of these 101
countries. We were one of the first Turkish organizations which went those territories
in Africa. Many of us who went were greeted with century old longing, we met again
with people who nobody had gone to, nobody had greeted for centuries. Following an
introduction period of 15 years, we have generated an İHH that met the world in the
last few years, that knows what happens in many spots in the world, who knows how
they sustain their living, knows the needs of the regions and most importantly, knows
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the people in these regions. We currently continue our activities intensely in many areas
in 101 countries.

The reason why we have come together in this meeting is Africa. İHH's meeting with
Africa happened in the year 1996. We started activities in Africa in 1996. Our first stop
in Africa was Somalia. Following the internal disturbances that occurred in 1991, Somalia
had fallen into a great distress, those difficulties still continue intensely. Our friends had
reached Somalia over Kenya. We performed humanitarian aid activities once we reached
that region. It was the Feast of the Sacrifice period, we made our sacrifices there and
distributed them to the people and our adventure related to Africa first started at that
period. We regularly visited these regions after 1996; we increased our area by adding
a few African countries every year to our activities.

The most important periods İHH selected when getting acquainted with regions were
the Ramadan and Sacrifice periods. This has two reasons: firstly, the people in Turkey
wanted to reach the people in that region and share their contributions with them.
Secondly, maybe more importantly, the people from that region felt great happiness in
being together with people from this geography. We selected these periods intensively
to share this happiness with them.

We reached the region in the period of 1999-2000, during the great distresses lived in
Ethiopia, we started aid activities in Ethiopia, and firstly food and water aid was performed
in the region. The problems of Africa came into forefront more in our eyes with Ethiopia
and we generated our first lasting projects in Ethiopia. The truly important difficulty
faced in the region was water and people's reaching to clean, potable and reliable water
was a great distress. We started to open water wells in the region. As of the year 2000,
twenty water wells were completed. These activities were continued in the following
periods.

Africa experienced a great distress in Niger in 2005 and took place in the agenda of
the world with Niger. Actually these were things intensively experienced in Africa but
were highlighted with Niger and revealed to the world public opinion. Africa we had
seen since 1996 was no different to Niger. These were places where great distress was
experienced and we perceived this: solutions to problems could only be found when
Africa became a topic of agenda for people. We started a great African campaign in
2006 in order to realize this by taking Africa as the center for development projects,
investment projects and humanitarian aid projects. We realized an intensive promotion
with Istanbul as center. This promotion had two important phases. First was to bring
Africa to the agenda. Actually Africa is a very close place to us, a country, a continent
with states and communities where we were, a short while back. But it seems so far.
We had carried out a survey at the time and asked the thoughts of people about Africa.
The first thing that came to mind was poverty and nothing else was known. When asked
to count a few country names from Africa, people who could count more than three
were very few. This showed that we did not know Africa. Firstly we had to know Africa.

We started the campaign with a very effective slogan. In the drought experienced in
Eastern Africa, it was said in the United Nations report that 700.000 people were facing
death. Such an information was sufficient to set us into action and we shared this
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information with the public opinion in all its bluntness. Our slogan was “700.000 people
are dying”. It was really an effective, an assertive slogan but it was necessary to use
such effective wording to attract the attention of people. A very important campaign was
undertaken and people from all layers, all regions, all ages gave support to this campaign.
The most important subject in the post-campaign phase was the fact that many
institutions, foundations and associations started more intensive activities in Africa.
They wanted to know Africa, they came to the region with us, we took them to many
of the regions and they became part of these activities. This is a very important thing
for us because one of the important reasons while undertaking such activities is for the
sake of God and we thought we certainly needed to attain this. These regions are not
visited for any other reason and we know this very well according to our belief; when
you are an inducement to a charity, it is as if you have made that charity.

When we started the African campaign, we had broken new ground in very important
works as well as conducing the activities of many organizations in the region. This was
undertaken as a successful operation from both aspects. There are 53 countries in
Africa; we were able to reach 41 of these 53 countries up to now. Now, there is a small
or major trace of the people of Turkey in these 41 countries. In some a small clinic, in
some a few wells, in some a mosque, in some a school, a computer laboratory, physics
laboratory, chemistry laboratory at the university of some, renewing of some schools
in some, and regular support program to enable some university students to continue
their education in some, etc.

One of the problems we have encountered in Africa is the lack of qualified people.
When you go to Africa, you can see that you would not be able to satisfy the needs of
Africa even if you brought all of Turkey there. Africa, a continent that is home to one
billion people, with very low living standards, with people sustaining their lives with very
little. It is not possible to satisfy all the needs of the people. There is only one way to
achieve this. For Africa to stand on its own feet. How best could a foundation, a non-
government organization achieve this? We said that we had to start in our area primarily.
We desired the existence of non-government organizations of Africa that serve Africa,
that know the problems of Africa, that can resolve Africa's problems with their own
internal dynamics, existence of powerful non-governmental organizations, where there
is no corruption, completely open, transparent, that only undertake activities for the
people of the region, with no expectations, organizations which are copies of İHH in
the region. The accumulation we had in the introduction period, had been an occasion
that allowed us to find with who we could work in the regions, and what type of people
could be within such activities. We were the cause in the formation of organizations
that have the same operation system as IHH in many African countries. We firstly took
these to the forefront, we realized our activities under their names, we worked in
coordination and we never had a concern for our name to be highlighted and for us to
be known in any country of Africa or in other countries of the world for that matter. We
kept the region's people in the forefront; we wanted them to achieve these activities.
We shared the accumulation we had acquired from the 101 countries we had been to,
with these countries and we took some things from these countries and shared them
with other countries. We did not only just give, but learned many things from Africa, we
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took, we included the projects undertaken there within the work we perform, and we
had the opportunity to apply them in other countries of the world.

Works that were undertaken in a modest manner in 1996 came to a level where it could
literally become a solution at a country level, regional level to the problems of Africa
and to resolve their problems with the African campaign. In a statistical study performed
in the year 2007, it is specified that a total of 742 new water wells were completed in
Africa overall. Some are still being built. These figures are the totals for Africa and Asia
and an important part being in Africa as well as some of them being sink shafts (water
coming out from 35 - 40 meters) but clean waters, and some are deep wells opened
at locations where water is really a high level problem where water is reached at depths
of 250 - 300 meters. These provide opportunities where requirements of all of the people
living in the region are satisfied, a well means approximately 500 people have access
to clean water. We have been instrumental in having nearly one million people in Africa
access clean water, and this was an important success for a non-governmental
organization.

The works concerning infrastructure were really important. Such a project was completed
in Niger this year. There are lands in Africa, like Niger, where people have to fight
drought for a period and where they also have to fight flood at other periods. Problems
are encountered in the Teseo region with regards to animals, cultivated areas, and
houses, due to rainfall every year. Since the people there do not have knowledge in
such matters, a simple process cannot be realized. Building channels around the city
where the water comes from, collecting the water and diverting them to the outside of
the city would solve the issue. We started a channel construction of one kilometer long,
people from Turkey went there, they stayed on the job and showed them how, and
completed and opened it for service and now this constitutes an important sample for
the region. Maybe this was even a more important project than making dozens of
houses, providing housing to many people, giving seeds to farmers to become self-
sufficient, as people do not have to fight with the flood any more.

Lastly, I would like to finish my words by mentioning a campaign that we have been
undertaking.

One of the important problems of Africa, one of its health problems is AIDS. When
talking about health, the first thing that comes to mind in Africa is AIDS. We are one
of the countries that does not live with this problem, that does not encounter it face to
face, but the subject of AIDS is a very important problem for Africa. Although not as
important as AIDS, one of the important problems of Africa is blindness. In this continent
where one billion people live, more than 10 million people do not see or are visually
impaired and half of these are cataract patients that could be treated with a simple
surgery. With an activity which we realized the first one in Somalia in 2005, a team of
doctors from Turkey, together with another team of doctors from Kenya went to
Somalia/Mogadishu. I was in that team as well. We shifted one of the operation rooms
of a hospital in Mogadishu into and eye surgery and in a very short time, within a week,
we were able to have 700 people regain their eyesight. In truly extremely difficult
circumstances, in circumstances where our doctors would not have performed the



32

DEVELOPMENT AIDS IN AFRICAN COUNTRIES AND
TURKISH CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS

operations, the people there were willing to have the surgery because there was no
place they could have the surgery in Mogadishu even if they were willing to pay for it.
700 people started seeing again. Cataract is not seen at an advanced age in Africa,
as is the case with us. There are children who have cataract disease from birth; you
meet children aged 6 - 7 as cataract patients, instead of being able to see following a
ten-minute surgery, these people are forced to continue their life blinded for many years
due to not having such an opportunity. We again put forward a very ambitious project,
we started our campaign with slogans such as “Turkish people will open the eyes of
100.000 Africans” “100.000 Africans will see with Turkey”. We reached about 35.000
in the campaign we started in the month of June. We were planning to achieve the
100.000 target in a period of two years but it looks as if we will realize our target of
100.000 by the beginning of the year. The first operations were performed in five African
countries until today. An important stage of the campaign is Sudan and it is being
implemented together with the Ministry of Health of Sudan. Two hospitals have been
completed as of now, all equipment was taken from Turkey, the operation rooms were
set up, and an infrastructure has been established to operate on 300 patients per day.
Our team of doctors will be arriving at the region at the beginning of next week and the
surgeries will commence. God willing, we hope to be instrumental in ensuring 100.000
of our blind brethren in Africa in seeing the light with the contributions of people from
this geography earlier than our target date.

I thank you very much and hope this will be a beneficial meeting.
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The activities of our association, which are spoken of highly in international stage with
regards to the subject of human aid, takes the charitable hand of the Turkish people
to all corners of the world.

In our day, unbearable tragic events that are not even possible to watch are experienced
in the world. Turkish Red Crescent, which has made it its duty to take away the pain
people are suffering, whenever and wherever they may be, uses all its employees and
resources to satisfy the needs of the aggrieved in various regions of the world.

The seventh of the European Regional Conferences arranged by International Red
Cross and Red Crescent Associations Federation held once every four years successfully
took place in Istanbul between the dates of 20 - 24 May 2007, hosted by our Turkish
Red Cross Association.

Representatives of Red Cross and Red Crescent Associations from 50 countries in
Europe have promised to protect immigrants that may face harm, to provide aid and
support to them with a range of commitments they adopted at the close of the 7th
European Regional Conference.

 National Associations promised that while reminding the governments to show respect
to human rights of all immigrants on one hand, they shall also become the spokesperson
of the necessity of equal opportunity and equal treatment for immigrants looking for
jobs and support their efforts to establish a sustainable future.

Aids in kind of Turkish Red Crescent directed to Africa have been toward regional
countries such as Senegal, Tunis, Mozambique, Ethiopia, Kenya, Algeria and Sudan.
The contents of the said aid consist of various components such as medicine, medical
materials, tents, blankets, clothes and field hospitals.

As is known, our Prime Minister Recep Mr. Tayyip Erdoğan, Minister of State Mr. Beşir
Atalay, Minister of State Mr. Mehmet Aydın, TİKA Chairman Mr. Hakan Fidan and ex
General Manager of Turkish Red Crescent, my predecessor Mr. Tekin Küçükali participated
in the “Arab Union Summit” realized in Sudan on the date of 27 March 2006, and visited
Nyala, the capital of South Darfur.

Our Prime Minister, who saw the people placed in camps and the unfavorable conditions
they were living in, requested that necessary work be commenced to support Sudan
with regards to this humanitarian issue. Following this, Sudan Humanitarian Aid Operation
by Turkish Red Crescent was commenced on 28 March 2006, which took into consideration
serious living conditions and inadequacy of health services in the camps.
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Within the framework of the operation commenced by our Association in the health
services sector, the Field Hospital in the inventory of the Turkish Red Crescent with a
50-bed capacity that can provide services in emergency, internal, pediatric, obstetric,
surgery and orthopedic branches, arrived at the region with the coordination of General
Directorate of Emergency Regime of the Prime Ministry of Republic of Turkey, and with
military cargo planes supplied by Turkish General Staff on 13 - 14 April 2006.

Red Crescent team of 15 persons, who were at the region, determined the area the
hospital would be established at and completed the infrastructure preparations and
installation works and the opening took place on the date of July 30, 2006. The bed
capacity of the said hospital may be increased to 150-bed capacity with additional
materials, when needed.

Sudan Field Hospital consists of 10 tents of 90 m2 and 2 shades on an area of 1800
m2. There are 1 emergency clinic tent, 1 surgery tent, 1 pediatric clinic tent, 1 internal
clinic tent, 1 obstetrics tent, 3 service tents for women, men and children with 50-bed
capacity, 1 pharmaceutical warehouse tent and 1 chief physician's tent, 1 pharmacy,
1 x-ray unit, 1 laboratory and 2 shades for the patients to wait.

Within the Sudan Humanitarian Aid Operation which takes inter-institutional coordination
as its basis, the stakeholders express that they will first of all send especially the
materials needed, which are available in their own resources, and that they can supply
other materials within legal procedures in case of resource allocation.

Aid support totaling USD 11.421.100, as USD 126.600 in cash to Algeria, Ethiopia,
Kenya, Egypt, Mozambique, Senegal, Sudan, Zaire and Zimbabwe national associations
and as USD 11.294.500 in kind to Ethiopia, Kenya, Sudan and Tunis national associations
were provided.

Aid was realized to Morocco and Algeria in the amount of USD 83.196 in kind and in
cash due to earthquake, to Sudan USD 6.300 in kind due to mass immigration, to Zaire
USD 10.000 in cash due to civil unrest, to Sudan USD 30.520 in cash due to hurricane,
to Djibouti, Ethiopia, Kenya, Malawi and Sudan USD 61.729 in kind due to drought, to
Ethiopia, Mozambique and Senegal USD 40.582 in kind due to flood, to Burkina,
Ethiopia, Madagascar, Malawi, Mozambique and Sudan USD 100.230 in cash to Algeria
USD 135.230 in kind due to flood, to the Republic of Congo USD 5.882 in cash due
to volcanic eruptions.

The total of the aids in kind made as the Turkish Red Crescent up to now has been
calculated as USD 11.529.813,47. The total of the aid in cash besides this has been
USD 364.958.
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