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T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
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BİZ AFRİKA’YA TARİH BOYUNCA DOSTLUK İLE BAKTIK, SEVDA İLE BAKTIK, 
MUHABBETLE BAKTIK.

ŞUNA İNANINIZ:
AFRİKA HÜZÜNLENDİĞİNDE TÜRKİYE HÜZÜNLENİR,

AFRİKA ÜZÜLDÜĞÜNDE TÜRKİYE ÜZÜLÜR, 
AFRİKA SEVİNDİĞİNDE DE TOPYEKUN MİLLETÇE 

TÜRKİYE SEVİNİR.
Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
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Hükümetimiz tarihi ilişkilerimizin ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Afrika ülkeleri ile 
işbirliğine özel bir önem vermektedir. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi daha da yoğunlaştırmak ve derinleştirmek 
için kararlı adımlar attık.

Başta eğitim, sağlık, kültür olmak üzere hemen her alanda Afrika ülkeleriyle ilişkiler 
ve işbirliği tüm yönleriyle ele alındı ve değerlendirildi. Afrika ülkelerinin ihtiyaçları göz 
önüne alınarak teknik işbirliği projeleri hazırlandı ve hayata geçirildi.

Ülkemizin Afrika ülkelerine yönelik bu kapsamlı çalışmaları içinde Bakanlığım görev 
alanına giren sağlık ve tıp konuları özel bir yer teşkil etmektedir. Sayın Başbakanımızın 
destek ve talimatları ile başta Sudan olmak üzere çeşitli Afrika ülkeleri ile karşılıklı 
sağlık personeli değişimi ve eğitimi, ortak bilimsel faaliyetler düzenlenmesi, ilaç ve 
tıbbi malzeme yardımları, teknik bilgi ve danışmanlık hizmetleri gibi yollarla çok çeşitli 
faaliyetler gerçekleştirdik.

Bakanlığımın Afrika ülkelerine yönelik sağlık çalışmalarına katkıda bulunan herkese 
teşekkür ediyor ve önümüzdeki dönemde de bu çalışmalarımızı aynı kararlılık ile 
sürdürmeye devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum.

Prof. Dr. Recep Akdağ
Sağlık Bakanı
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Sudan Afrika kıtasındaki 53 
bağımsız ülke içinde en geniş 
araziye sahip olan ülkedir. Büyük 
Sahra çölünün güneyinde kalan 
ve Kızıldeniz ile Atlas Okyanusu 
arasında uzanan yaşamaya 
elverişli coğrafi bölge tarih 
boyunca Bilâdü’s-Sûdân adıyla 
tanındı. Siyahlar ülkesi manasına 
gelen bu isim bugünkü Sudan’ın 
batısındaki Kordofan ve Dârfûr 
bölgelerini de içine alıyordu. XVI. 
yüzyılın başından itibaren Osmanlı Devleti’ne manen bağlanan buradaki mahalli 
sultanlıklar Avrupalılar tarafından XIX. yüzyılın son çeyreğinde işgal edilince Çad 
gölünün doğusu İngiliz Sudan’ı, batısı ise Fransız Sudan’ı olarak isimlendirildi.

1554 yılında Habeş seraskerliğine tayin edilen Yemen Beylerbeyi Özdemir Paşa 5 
Temmuz 1555 tarihinde Habeş eyaletini kurarak Sudan’ın Kızıldeniz sahilindeki Sevâkin 
adasını eyalet merkezi yaptı. XVI. asırda bu eyalete sekiz sancak bağlıydı. 1557 yılında 
eyalet merkezi bugünkü Eritre’de bir şehir olan Masavva olduysa da XVII. asırdan 
itibaren Beylerbeyileri tekrar Sevâkin’de oturmaya başladılar. Üst rütbeli görevliler 
genelde Mısır’da sancak beyliği yapanlar arasından tercih ediliyordu. Bu eyalet XVIII. 
asır öncesi Cidde sancağı mutasarrıfı olan Mekke Şeyhülhareminin idaresine verildi. 
XVIII. asrın başından itibaren ise Rumeli Beylerbeyi payeli ve vezir rütbeli toplam 29 
beylerbeyi tarafından idare edildi. Bölgenin muhafazası için Osmanlılar tarafından 
kaleler inşa edildi ve Kızıldeniz’in bir Osmanlı iç denizi haline dönüşmesiyle birlikte 
buradaki güney donanması Hint, Süveyş ve Moha kaptanlığına ayrıldı. 

Sudan 1802 yılından sonra Osmanlı Devleti’nin tekrar eyaleti oldu. Mısır’a vali olan 
Kavalalı Mehmet Ali Paşa, idaresi altındaki toprakları güneye doğru genişletmek 
istedi. Bu sebeple 1821 yılında düzenlettiği askeri seferle XVI. yüzyıldan itibaren 
Sudan’ın merkezinde hüküm süren Funj sultanlığına son verdi ve burayı Mısır Sudan’ı 
adıyla kendisine bağladı. 1885-1899 yılları arasında Mehdi lakaplı Muhammed 
Ahmed’in ve halifelerinin idaresine geçen Sudan bu tarihten itibaren 1953 yılına 
kadar İngiliz-Mısır Sudan’ı, 1956’dan sonra sadece Sudan olarak tanındı.

SUDAN
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1965-1985 yılları arasında iç savaş ve kuraklık ülkede 4 milyondan fazla kişinin yerinden 
olmasına ve 20 yıllık dönem içinde 2 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştur.

2003 yılında Darfur bölgesinde baş gösteren ayrı bir ayaklanma sonucunda 2 milyon 
kişi yerinden edilmiş ve 200,000 ile 400,000 arasında kişi de hayatını kaybetmiştir. Son 
dönemde Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ne de sıçrayan çatışmalar nedeniyle 
2006 yılı itibariyle, barış gücü askerlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya 
çalışılmaktadır.

2005 yılı Ocak ayında Kuzey-Güney Barış Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya 
göre Güneylilere 6 yıl içinde otonomi verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Sudan Cumhuriyetinin 25 eyaletinden biri olan Güney Sudan Cumhuriyetinin 
başkenti Juba şehri 500 bin nüfuslu olup, alt yapıdan yoksun ve zor şartlar altında 
yaşayan bir şehirdir.

Bakanlığımız uzun süredir Sudan’a yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmektedir. 
Son dönemde karşılıklı üst düzey ziyaretler, Kalakla Türk Hastanesi’nin restorasyonu, 
Sudanlı sağlık personelinin Türkiye ve Sudan’da eğitimi gibi faaliyetlerle iki ülke 
arasında sağlık alanındaki işbirliği hareketlilik kazanmıştır. Bunun bir devamı olarak 
Dışişleri Bakanlığımızın telkinleri ve Başbakanlığımızın destekleri doğrultusunda 
Juba’da da bir dizi çalışma yaptık.

Bu faaliyetlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Nihat Tosun
Müsteşar
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2007 yılı Nisan ayı Kalakla Türk 
Hastanesi’nin onarımı yapılıyordu 
ve biz Hartum’daydık. Hartum 
Büyükelçimiz Sayın Fatih Ceylan 
Hartum’da bulunan işadamları ile 
birlikte Güney Sudan’ın başkenti 
Juba’ya gideceğini, ülke olarak 
Güney Sudan Hükümeti ile 
ilişkilerimizi geliştirmek istediğimizi 
bize anlattı.

Sayın Büyükelçi Juba ziyareti dönüşünde, bizimle Juba’daki gözlemlerini paylaştı. 
Juba’ya sağlık alanında hizmet götürmemizin çok isabetli olacağını, Juba’nın sağlık 
alanında yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığımız Hartum Büyükelçimizin Juba ziyareti gözlemlerini ayrıntılarıyla 
Bakanlığımıza bildirdi. Bunun üzerine Juba’daki sağlık sistemi ve sağlık merkezlerinin 
durumunu incelemek üzere 31 Ekim 2007 tarihinde Juba’ya gittik.

Uçak Juba havaalanına 
yaklaştığında, yeşil bir yerleşim 
merkezi gördük. Hartum ve 
Darfur’un aksine yeşil bir kent. 
Üzerleri kamış ile kaplanmış silindir 
şeklinde evler. Havaalanında 
bizi Juba fahri konsolos adayımız 
ve BM’de çalışan Türk polisleri 
karşıladı. Havaalanından şehre 
giderken Juba’da toprak yolların 
yeni açılmaya başladığını gördük. 
500 bin kişinin yaşadığı Juba’da 

şehir merkezinde toprak yollar yeni yapılıyordu. Yol boyunca başlarının üzerinde 
eşya taşıyan yerli halkı görüyorduk. Yol olmadığı için de motosiklet çok yaygın olarak 
kullanılıyordu.

 GÜNEY SUDAN’IN BAŞKENTİ JUBA

JUBA

Yeşil Juba
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İlk olarak Juba Sağlık Bakanlığı’nı ziyaret ettik. Juba Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ile 
görüştük. Bu görüşmemiz sırasında Sayın Müsteşar bize Juba’daki sağlık imkanları 
hakkında bilgi verdi.

Sonra Juba Eğitim Hastanesi’ni ziyaret ettik. Hastane İngilizler zamanında yapılmış 
20’den fazla tek katlı binadan oluşuyordu. Hastanenin bahçesinde de yol yapımı 
vardı, her yer inşaat halindeydi. Hastanenin onarılmaya başlandığını öğrendik. 

Ancak tıbbi cihaz ve malzemeleri hemen hemen hiç yoktu, var olan tıbbi cihazlar 
ise çok eski ve çalışmaz durumdaydı. Motosiklet kullanımı yaygın olduğu için kırıklar 
nedeniyle ortopedi servisinde doluluk oranı çok fazla idi. Bazı hastaların hastane 
bahçesinde yattığını gördük. 
Doğum salonunu gördüğümüzde 
ise buraya neler yapılması 
gerektiğini düşünüyorduk. 4-5 
tane uzman doktor ile hastaneyi 
işletmeye çalışıyorlardı. Eğitimli 
yardımcı sağlık personeli sayısı 
ise yok denecek kadar az idi. 
Eğitime ihtiyaçları vardı. Hastane 
yönetimi hastanenin tıbbi cihaz 
açısından donatılmasını istiyordu.

Juba Eğitim  Hastanesi’nin  Bahçesi

Ortopedi Servisi
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Nil nehrinin kenarında bir restoranda yemek yedik. Yemek yediğimiz restoranın bir 
Alman vatandaşına ait olduğunu öğrendik. Restoranın bahçesinde aynı zamanda 
ayrı ayrı çadır odalardan oluşan otel mevcuttu idi. Yemek süresince Çinlilerin 
Afrika’da ne kadar faal olduğunu dinledik. Avustralyalıların Juba’da nasıl yatırımlar 
yaptığını anlattılar.

Türkiye’ye döndüğümüzde raporumuzu Bakanlığımız üst düzey yetkililerine sunduk. 
Başbakanlığımızın desteğiyle Juba Eğitim Hastanesinin tıbbi cihaz ve malzeme 
yönünden donatılmasının ve hastanenin personelinin Türkiye’de eğitim almasının 
yararlı olacağına karar verildi.

Hazırlıklarımıza başladık. Bir taraftan hazırlıklarımız devam ederken Juba Eğitim 
Hastanesi Baştabibi Dr. Dario Kuran Lado ile aynı hastanede görevli Dr.Lily Alek 
Mechak Deng’i Türkiye’de birer aylık sürelerle eğitime aldık.

Türkiye’den temin ettiğimiz tıbbi cihaz ve malzemeyi bir uçak ile Juba’ya götürdük. 
Türkiye’den giden teknisyen arkadaşlarımız 45 gün gibi bir sürede tıbbi cihazların 
montajını yaptılar. Aynı zamanda tüm tıbbi cihazların eğitimleri de bu teknisyen 
arkadaşlarımızca yerinde verildi.

JUBA’ya yapılan 31 Ekim 2007 tarihlerindeki ziyaretimiz sırasında şehir merkezinde toprak 
yolların yeni yapılmaya başlandığını gördük.
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4 Nisan 2008 tarihinde Juba Eğitim Hastanesini hizmete açtık.

Açılış törenine giderken yanımızda çocuklar için bisküvi, şeker gibi şeyler götürdük. 
Juba’lı çocuklar bisküvi ile ilk kez karşılaşıyorlardı. Juba halkının Türkiye’ye olan 
minnettarlığı görülmeye değerdi.

Juba’da insanların çok gayretli ve çok çalışkan olduğunu gördük.

Juba’lı yetkililer Juba’ya ilk kez birinci el tıbbi cihaz ve ilk kez renkli USG götüren 
ülkenin Türkiye olduğunu söylüyorlardı.

Akabinde bir eğitim programı yaptık. Juba Eğitim Hastanesinin 15 sağlık personelini 
5 Haziran- 4 Temmuz 2008 tarihleri arasında Ankara’da Bakanlığımıza bağlı eğitim 
ve araştırma hastanelerinde eğitime aldık.

Ülkemizin imkânlarını en iyi şekilde kullanmanın, ülkemizi layıkıyla temsil etmenin ve 
bayrağımızı Juba’da dalgalandırmanın gururunu yaşadık.

Op. Dr. Adnan HASANOĞLU
Ankara Eğitim ve Araştırma  

Hastanesi Başhekim Yardımcısı
Bakan Müşaviri

Kamuran ÖZDEN
Dış İlişkiler Dairesi Başkanı
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• Başkenti Hartum’dur. 
• Bir Doğu Afrika ülkesi  

 Kuzeyden Mısır,  
 Kuzeydoğudan Kızıldeniz, 
 Doğudan Etiyopya ve Eritre, 
 Güneyden Kenya, Uganda 
 ve Kongo Demokratik  
 Cumhuriyeti, 
 Batıdan Orta Afrika  
 Cumhuriyeti ve Çad, 
 Kuzeybatıdan da Libya’yla  
 çevrilidir.

• Yüzölçümü: Toplam 2.505.813 km² 
• Nüfus: ~37 Milyon 
• GSMH: Tahmini -Toplam 84.755 Milyon$- kişi başına 2522$ 
• Para birimi: Sudan Dinarı (SDD)
• Bebek ölüm oranı: 68.67 ölüm/1,000
• Etnik dağılımı: zenci %52, Arap %39, Beja %6, yabancı %2, diğer %1
• Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler toplam nüfusta: %46.1 
• Yönetim biçimi: Parlamenter Cumhuriyet
• Politik yapısı: üç kademeli (Federal, eyalet ve yerel) şeklinde bir hükümet sistemi 

ile idare edilmektedir.
• Sağlık sistemi dağınık ve birimler arasında koordinasyon zayıftır.
• 25 eyaleti bulunmaktadır (10 eyalet Güney Sudan’ı oluşturmaktadır). 
• Güney Sudan’ın başkenti Juba’dır.
• Resmi dil ve eğitim dili Arapça’dır. Halkın çoğunluğu Arapça bilmekle birlikte, 

çoğunluğun ana dili Arapça değildir. 
 Nübyece, Beja, Fur, Nuban, İngessana gibi diller konuşulur.

• Resmi Din İslam’dır. Halkın % 83’ü Müslüman, Müslümanların tamamı Sünni ve 
çoğunluğu Şafii, bir kısmı da Maliki’dir.  % 10’u yerel dinlerin mensubu,  %7’si 
Hıristiyan’dır. 

SUDAN CUMHURİYETİ

Anne ve Çocuk
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Osmanlı İmparatorluğu zamanında Mısır valisi 
olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa 1821’de Funj 
İmparatorluğu’nun üzerine ordu göndererek 
Sudan’a bir sefer düzenlemiştir. Osmanlı 
askerlerinin Güney Sudan’a yaptığı seferden 
yaklaşık 180 yıl sonra, ilk resmi ziyaret, bölge 
hükümetinin (Güney Sudan)  daveti üzerine 
Türkiye Cumhuriyeti Hartum Büyükelçisi Fatih 
Ceylan başkanlığında 14 kişilik bir heyet ile 2007 
yılının Haziran ayında gerçekleştirilmiştir. Heyetimiz 
Güney Sudan Hükümeti’nin Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Riek Machar ile görüşmüştür. 

Görüşmede Riek Machar heyetimizin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek, Türk işadamları ve yatırımcılarını Juba’da görmek istediklerini Türkiye 
Cumhuriyeti ile her alanda ilişkilerinin geliştirilmesini arzu ettiklerini belirtmiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti Hartum Büyükelçisi Ceylan ise, ülkemizin de Güney Sudan Hükümeti 
ile ilişkileri ilerletme isteğinde olduğunu ve bu konuda ciddi çalışmaların başladığını 
işadamları ile yapılan bu ziyaretin de bu çalışmaların bir parçası olduğu ifade etmiştir. 

Sayın Büyükelçi ticari ilişkilerimizin yanısıra insani yardım ve teknik işbirliği alanlarında 
da çalışmak istediğimizi belirtmiştir. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Riek Machar Juba’da sağlık hizmetlerinin çok kısıtlı 
imkanlarla verilebildiğini, bu nedenle hükümetimizin Juba’da sabit bir sağlık merkezi 
yapmasının ya da mobil klinik getirmesinin çok yararlı olacağını ifade etmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hartum Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığının Juba’ya yönelik 
önerileri Bakanlığımızca da uygun mütalaa edilmiştir. 

SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ

180 YIL SONRA JUBA’YA İLK RESMİ  
ZİYARET
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Juba’daki sağlık şartlarını yerinde görmek, ön inceleme ve görüşmeleri yapmak 
üzere Bakanlığımız Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Kamuran Özden ve Bakan Müşaviri 
Op. Dr. Adnan Hasanoğlu 31 Ekim 2007 tarihinde Juba’ya gitmişlerdir. Bakanlığımız 
heyetine T.C. Hartum Büyükelçiliği İdari Ataşesi Hasan Akın, Sudan Federal Sağlık 
Bakanlığı Dış İlişkiler Müdürü Dr. Tariq Gani, Sudan’ın Türkiye Koordinatörü Dr. Magdi 
Abdalla da eşlik etmişlerdir.

Ziyaret sırasında Güney Sudan Hükümeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ile bir görüşme 
yapılmıştır. Sözkonusu görüşmede;

• Juba’nın nüfusunun her geçen gün artmakla birlikte yaklaşık 500.000 civarında 
olduğu,

SAĞLIK HEYETİ JUBA’DA

Juba Sağlık Bakanlığı.
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• Juba’da hükümete ait sadece Juba Eğitim Hastanesi’nin bulunduğu, anılan 
hastanenin yaklaşık yatak kapasitesinin 500 olduğu, 

• Hastanede beş uzman hekimin bulunduğu (Kadın Hastalıklar ve Doğum, Çocuk 
Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Genel Cerrahi, Dahiliye),

• Kızıl Haç’ın hastaneye üç ayda bir anestezi uzmanı getirdiği,
• Tüm Juba’da on pratisyen hekim, sekizi iyi eğitimli yaklaşık otuz civarında ebe 

bulunduğu,
• Geleneksel tıbbın yaygın olduğu,
• Sıtma, HIV, sarılık, tüberküloz ve diğer enfeksiyöz hastalıkların yaygın olduğu, 
• Güney Sudan’da 200.000 kişiye bir doktor düştüğü,
• Kapsamlı Barış Anlaşması (KBA)’nın imzalanmasından sonra (Ocak 2005) kızamık, 

menenjit ve kolera salgınları yaşandığı, bu salgınlara imkansızlıklar nedeniyle 
zamanında müdahale edilemediği,

• Juba’da ayrıca Sabah Hastanesi adında özel bir hastane bulunduğu, bu 
hastanede bir çocuk uzmanının görev yaptığı,

• Yakın zamanda Mısır’dan sekiz doktor ve beş hemşirenin gelmesinin öngörüldüğü,
• Türkiye’den de Güney Sudan’da çalışmak üzere doktor, hemşire ve diğer sağlık 

personelinin gelmesini bilhassa temenni ettiklerini,
• Koruyucu sağlık hizmetleri bağlamında hiçbir altyapılarının bulunmadığı,
• Güney Sudan’daki sağlık hizmetlerinin genelde uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları 

(STK)’lar tarafından yerine getirildiği, ancak bahse konu STK’ların yılsonunda 
görev sürelerinin biteceği, (2007)

• Sağlık tesisleri bağlamında birkaç tane projelerinin bulunduğu,
• Afrika kıtasındaki en fazla doğum sırasında ölümün, 100.000 kişide 2.037 çocuk 

olarak Güney Sudan’da olduğu,
• Yetişmiş eleman ve eğitim ihtiyaçlarının bulunduğu,
• Tıbbi cihaz ve malzeme eksiklerinin had safhada olduğu dile getirilmiştir. 

Heyetimiz yetkililerince, T.C. Hartum Büyükelçisi Sayın Fatih Ceylan’ın 2007 yılının 
Haziran ayında Juba’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, ülkemizden bir mobil klinik 
veya yerleşik bir sağlık merkezi taleplerinin olduğu, bunun üzerine Juba’daki ihtiyacı 
belirlemek üzere bir ziyaret gerçekleştirdiğimizi, ancak havaalanından Bakanlığa 
gelene kadar yol şartlarının görüldüğü, mobil kliniğin mevcut yol şartlarında verimli 
şekilde kullanılmasının bu aşamada mümkün olmadığının düşünüldüğü, Juba Eğitim 
Hastanesini ziyaret edilmesinde fayda olduğu belirtilmiştir. 
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Juba Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, mobil klinik olarak ya Nil Nehri üzerinde bir bot 
üzerine klinik kurulabileceğini veya göçebe yaşayan halkın su kaynakları için yaptığı 
göçleri takip edebilecek bir aracın olabileceğini, sağlık altyapılarının bulunmadığını, 
alternatif olarak da Juba dışındaki eyaletler dışında uygun göreceğimiz bir eyalette 
16 yataklı, bir ameliyathane, bir doğumhane ve bir dahiliye kliniğinden müteşekkil bir 
sağlık merkezi kurabileceğimizi, ancak şu anda Juba Eğitim Hastanesini fiziki yönden 
tamir ettiklerini, bu hastanenin tıbbi cihaz ve malzemelerinin olmadığını, hastanenin 
tıbbi cihaz ve malzemelerinin Türkiye tarafından bağışlanmasının kendileri için çok 
faydalı diğer bir alternatif olabileceğini, Juba dışındaki eyaletlerden birinde sağlık 
merkezi kurulmasına karar verilmesi halinde ise en kalabalık nüfusa sahip ancak en 
az sağlık hizmeti bulunan Warrab, Kuzey Bahr El Gazal, Jongfei, Batı Bahr El Gazal, 
Doğu Ekvatorya Eyaletlerinin uygun olduğunu, ulaşım konusunda ise Hartum’dan 
Warrab’a yılın beş ayında karayolu bağlantısının bulunduğunu ve kamyonların 5 
günde Warrab’a ulaşabileceğini, diğer aylarda ise yağmur nedeniyle karayolu ile 
ulaşım sağlanamadığını ifade etmiştir. 

Heyet yetkililerimiz, Juba Eğitim Hastanesi’nin ziyaret edileceğini, bu hastanede 
yapılacak incelemelerden sonra hazırlanacak rapor ve önerilerin Sağlık Bakanlığımızın 
üst düzey yetkililerine takdim edileceğini, ülkemizin imkanları ölçüsünde verilecek 
karara göre yukarıda belirtilen alternatiflerden birisini gerçekleştirmek için çalışmalara 
başlanabileceğini bildirmişlerdir. 

Heyet yetkililerimizce, Juba’dan Türkiye’ye eğitime personel gönderilmesi halinde 
uluslararası seyahat giderlerini karşılayıp karşılayamayacakları sorulmuştur.

Müsteşar cevaben, Juba’dan eğitim amaçlı olarak ülkemize sağlık personeli 
gönderilmesinin öngörülmesi halinde uluslararası seyahat giderlerinin kendilerince 
karşılanabileceğini ifade etmiştir. 

Görüşmede hazır bulunan Federal Sağlık Bakanlığı temsilcisi Dr. Tarık Abdalla, Sudan 
Hükümeti ile Türkiye arasında 28 Mart 2007 yılında imzalanmış bulunan anlaşmada, 
Sudan’da tedavi edilemeyen yıllık 100 hastanın tedavi için Türkiye’ye gönderilmesinin 
öngörülmekte olduğunu, bu çerçevede 100 hastalık kontenjan dahilinde Güney 
Sudan’a da tahsisat yapılacağını belirtmiştir.
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Daha sonra Juba Eğitim Hastanesi ziyaret edilmiştir.

Juba Eğitim Hastanesi’nde heyetimizi Hastane yetkililerinden Dr. Talal Elfadil Mahdi 
karşılamıştır. Juba Eğitim Hastanesi’nde yapılan incelemelerde aşağıdaki hususlar 
tespit edilmiştir:

• Hastane geniş bir alana yayılmış, İngiliz sömürgesi zamanında inşa edilmiş 
birbirinden bağımsız tek katlı binalardan müteşekkildir. 

• Hastanede Multidonor Trust Fund’dan sağlanan bütçe ile bazı binalarda fiziki 
rehabilitasyon çalışmaları yapılmaktadır. 

• 500 yatak kapasitesinin olduğu belirtilen hastanenin yatak doluluk oranı yüzde 
yüzdür.

• Ayrıca hastane bahçesinde de çok sayıda hasta ilkel şartlarda yatmaktadır.
• Hastane binaları birbirinden ayrı olup, binalar arasında toprak yoldan ulaşım 

sağlanmaktadır.
• Hastanenin içinde de yol çalışmaları devam etmektedir.
• Hasta sayısı hastane kapasitesinin çok üzerindedir.
• Halk arasında motosiklet yaygın şekilde kullanılmaktadır ve buna bağlı olarak 

motosiklet kazaları nedeniyle kırık ve travmalar çok görülmektedir. Hastanede 
ortopedi uzmanı olmadığından traksiyon yapılmakta ve spontan iyileşmeye 
bırakılmakta, dolayısıyla hastalar haftalarca hastanede kalmaktadır.

• Acil kliniği çok yoğundur.
• Uygun olmayan şartlarda yoğun bakım ünitesi mevcuttur. Ayrıca hiçbir tıbbi 

cihaz bulunmamaktadır.

Juba Eğitim Hastanesi
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Ortopedi Kliniği

• Hijyenik ve steril ortam bulunmamaktadır.
• Üç ameliyathane vardır, ameliyathanelerde dışarıya açılabilen çok sayıda 

pencere bulunmaktadır. 
• Anestezi cihazı çok eski ve çalışamaz haldedir.
• Ameliyathanelerde de hiçbir hijyen ve sterilizasyon bulunmamaktadır.
• Doğum salonunun her tarafı açık ve hijyenik şartlardan yoksundur. Sadece bir 

masa vardır ve doğumu ebeler yaptırmaktadır. 
• Eski bir adet kuvöz olduğu belirtilmekle birlikte kuvöz görülememiştir.

İlk Müracaat
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Ameliyathane

Doğum Salonu

• Ameliyathanelerdeki cerrahi aletler 
çok eski, paslı ve yıpranmıştır.

• Eski bir otoklav olduğu söylenmesine 
rağmen, bahse konu cihaz 
görülememiştir. 

• Ameliyatların çok nadiren 
yapılabildiği, yapılanların da gerekli 
steril ortamda gerçekleştirilemediği 
tespit edilmiştir.
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Ameliyathane

Ameliyathane

• Kadın Hastalıkları ve doğum kliniğinde de bahçe hariç koğuşlarda 25’er kişi 
yatmaktadır.
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Bu incelemeler ve tespitler doğrultusunda Başbakanlık ve Bakanlığımızca Juba 
Eğitim Hastanesi’nin ameliyathanelerinin, doğum salon ve servisinin tıbbi cihaz 
ve malzeme yönünden donatılması, ayrıca anestezi ünitelerinin, radyoloji 
bölümünün, sterilizasyon ünitelerinin, jeneratör ve cerrahi aletlerinin alınması 
uygun mütalaa edilmiştir.

Hastanenin Bahçesi

Şifa Bekleyen Sudanlı Hastalar
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Juba Eğitim Hastanesinin 2 ameliyathanesi, kadın hastalıkları ve doğum kliniği, 
doğum salonu, sterilizasyon merkezi, radyoloji servisi için gerekli olan tüm tıbbi cihaz 
ve malzemeler Türkiye’den temin edilerek, bir uçak ile Juba’ya gönderilmiştir.

TIBBİ CİHAZ VE MALZEMELERİMİZ JUBA’DA

Türkiye’den götürülen cihazlar Juba’da
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SAĞLIK HEYETİ HASTANENİN AÇILIŞI İÇİN JUBA’DA

Bakanlığımız Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun başkanlığında, Dış İlişkiler Daire Başkanı 
Kamuran Özden ve Bakan Müşaviri Op. Dr. Adnan Hasanoğlu’ndan oluşan T.C. 
Sağlık Bakanlığı heyeti 4 Nisan 2008 tarihinde Güney Sudan’ın başkenti Juba’ya 
gitmişlerdir. 

Heyetimiz Juba’da
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Heyetimize Juba ziyareti sırasında Sudan Federal Devlet Bakanı Prof. Hasan Abu 
Aisha, Uluslararası Sağlık Genel Müdürü Dr. Isam Abdalla, İkili İlişkiler Müdürü Dr. Tariq 
Gani ile Sudan Federal Bakanlığı Türkiye-Sudan Sağlık İşbirliği Koordinatörü Dr. Magdi 
Abdalla refakat etmişlerdir. Ayrıca, Büyükelçiliğimiz İdari Ataşesi Hasan Akın ile TİKA 
Hartum Program Koordinatörü Murat Oral da heyetimize bütün ziyaret boyunca 
eşlik etmişlerdir. 

Juba’ya gidilen uçak
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Havaalanında Güney Sudan Hükümeti (GSH) Sağlık Bakanlığı Müsteşarı tarafından 
karşılanan heyetimizi GSH Hükümet Başkan Yardımcısı Riek Machar kabul etmiştir. 

Sayın Riek Machar, ülkemiz tarafından GSH’ne bağışlanan tıbbı cihaz ve 
malzemelerden duydukları memnuniyeti dile getirmiş, bu vesile ile başlayan sağlık 
işbirliğinin eğitim faaliyetleri ile de desteklenmesi gerektiğini, ülkemizin bu çerçevedeki 
yardımlarına ihtiyaç duyduklarını, Güney Sudan’a “ultrason” cihazının ilk defa bu 
bağışımız sayesinde geldiğini, diğer tıbbi malzeme ve teçhizatın da son teknoloji 
ürünler olmasının Juba Eğitim Hastanesi’nde verilecek hizmetlerin kalitesini artıracağını 
ifade etmiştir. 

Adıgeçen devamla, Güney Sudan’a pek çok ülkeden heyetler geldiğini, vaatler 
verdiklerini ancak sözlerini tutamadıklarını, Güney Sudan halkının ülkemizden 
beklentisinin yüksek olduğunu ve ülkemizce yapılan taahhütlerin yerine 
getirileceğinden kuşku duymadıklarını, bu hususu 2007 yılında Juba’ya resmi bir 
ziyaret gerçekleştiren T.C. Hartum Büyükelçisi Fatih Ceylan’a şahsen ifade etmiş 

GSH Başkan Yardımcısı Riek Machar’in heyetimizi kabulü
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bulunduğunu, bugün gelinen aşamada bu güvenlerinin ne kadar isabetli olduğunun 
ortaya çıktığını kaydetmiştir. Ayrıca, sağlık ve diğer tüm sektörlerde Güney Sudan’da 
yatırım yapmak isteyen Türk şirketlerine yardıma hazır bulunduklarını, gerekli tüm 
kolaylıkların sağlanacağını belirtmiştir.

Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Nihat Tosun ise ülkemiz ile Sudan arasındaki sağlık işbirliğinin 
hâlihazırdaki durumu hakkında bilgi vermiş, ülkemizin Sudan’ın birlik ve bütünlüğüne, 
barış içinde yaşamasına verdiği önemi belirterek, işbirliğimizin sadece Hartum veya 
Darfur’la sınırlı olmadığını, bu çerçevede ayrım gözetmeksizin Güney Sudan’la da 
işbirliği yapmakta olduğumuzu, işbirliğinin artarak sürmesini arzu ettiğimizi ifade 
etmiştir.

T.C. Hartum Büyükelçiliğimiz İdari Ateşesi Hasan Akın tarafından Juba’da açılması 
öngörülen muvazzaf Başkonsolosluk için GSH tarafından arsa tahsis edilip 
edilemeyeceği hususunda yöneltilen soruyu GSH Hükümet Başkan Yardımcısı Machar, 
ülkemizce Juba’da muvazzaf Başkonsolosluk açılması yönünde karar alınmasından 
büyük memnuniyet duyduklarını, arsa tahsis edilmesi yönündeki çalışmaları en kısa 
sürede tamamlayarak tarafımıza bilgi verecekleri şeklinde cevaplandırmıştır. 

Teknik görüşmeler
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AÇILIŞ TÖRENİ
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JUBA

Bu görüşmeyi takiben GSH Sağlık Bakanlığına bir nezaket ziyareti yapılmıştır. Bu 
ziyaretten sonra Juba Eğitim Hastanesi’ne gidilmiş ve açılış töreni gerçekleştirilmiştir.

AÇILIŞ TÖRENİ

Açılış töreni

Hastane personelinin sevinci
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Önce ameliyathanelerin açılış kurdelesi kesilmiş, takiben ülkemizce donatılan 
ameliyathaneler, sterilizasyon odası, röntgen ve “ultrason” odası, kadın-doğum 
servisinde incelemelerde bulunulmuştur. 

Açılış töreninde halen BM Sudan Misyonu UNMIS bünyesinde Juba’da görev 
yapmakta olan Türk polisleri ve hastane personelinin de bulunduğu kalabalık bir 
topluluk hazır bulunmuştur. 

Samimiyet 
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İnceleme gezisini takiben yapılan basın toplantısında söz alan GSH Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı, GSH Sağlık Bakanı’nın halen resmi bir ziyaret çerçevesinde Sudan dışında 
olduğundan burada bulunamaması nedeniyle heyetimizden özür dilediğini 
iletmiş, Juba Eğitim Hastanesi’nin belli bölümlerinin ülkemizce donatılmasından 
duyduğu memnuniyeti dile getirmiş, ilişkilerin sadece malzeme sağlanması 
şeklinde sınırlandırılmaması gerektiğini, eğitimle desteklenmesini elzem olduğunu, 
bu hususta ülkemizin destek ve yardımına ciddi ihtiyaç duyduklarını belirtmiştir. 
Sayın Müsteşar devamla, eğitim ihtiyacı ile ilgili olarak ülkemizde kısa süreli eğitim 
almasını talep ettikleri otuz sağlık personelini içeren bir liste hazırlamakta olduklarını 
kaydetmiştir.

Ayrıca, Juba ve Güney Sudan’da özellikle sağlık sektöründe faaliyet gösterecek 
şirket ve müteşebbislerimizi desteklemeye hazır bulunduklarını, gerekli her türlü 
kolaylığın sağlanacağını yinelemiştir. 

Öte yandan, bağışlanan tıbbi cihaz ve malzemelerin kalitesinden ziyadesiyle 
memnun olduklarını, bugüne kadar değişik kurum ve kuruluşlarca yapılan 
bağışlarda bu kalitede ve üstün teknoloji mamulü malzeme bulunmadığını bu 
nedenle de müteşekkir olduklarını dile getirmiştir. 

Basın toplantısı - Juba



32

JUBA EĞİTİM HASTANESİ

Heyetimiz daha sonra, federal idari yapı gereği  Dışişleri Bakanlığı bulunmadığından 
GSH’nin uluslararası ilişkilerini yönlendirme görevini icra eden GSH Bölgesel 
İşbirliği Bakanlığı Müsteşarı’nın davetine icabetle gerçekleşen çalışma yemeğine 
katılmış, daha sonra da yerel basın kuruluşlarının temsilcilerinin sorduğu soruları 
cevaplamıştır.

4 Nisan 2008 tarihinde Juba’ya yapılan 
ziyaret sırasında, Jubalı yetkililerin ve 
halkın Türkiye’ye duymuş olduğu, 
güven, samimiyet ve muhabbet bizzat 
gözlenmiştir.

Juba’ya ilk defa birinci el tıbbi cihaz 
Bakanlığımızca götürülmüştür.

Güney Sudan’a ilk defa renkli USG 
götürülmüştür.

Juba’da heyetimiz zor şartlarda çalışmıştır. 
Tamamlanan işlerden sonra yaşanan 
sevinç ve mutluluk ise tüm bu zorluklara 
değmiş ve hepsini unutturmuştur.
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Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Nihat Tosun’un Juba Eğitim Hastanesinin açılışında 
yaptığı konuşmada; Türkiye ile Sudan arasında köklerini tarihten alan derin 
kardeşlik ve dostluk bağları bulunduğunu, ülkemizin her alanda Sudan ile 
ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem atfettiğini, 10 Aralık 2003 tarihli 
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık 
ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Protokol” çerçevesinde Sudan sağlık personeline 
ülkemizde ve Sudan’da çeşitli konularda eğitimler verildiğini söylemiştir.

Sayın Müsteşarımız, 1996 yılında, Sudan Hartum’da ülkemiz tarafından yaptırılan 
Kalakla Türk Hastanesi’nin fiziki yönden iyileştirilmesinin yanı sıra, etkin ve verimli 
bir sağlık hizmeti verilebilmesi için Sudan Federal Sağlık Bakanlığı, Hartum 
Eyaleti Sağlık Bakanlığı, T.C. Hartum Büyükelçiliği ve Bakanlığımız ile ortaklaşa 
gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Kalakla Türk Hastanesi’nin tadilatının 
yapıldığını ve 25 Haziran 2007 tarihinde hizmet vermeye başladığını belirtmiştir.

Sayın Müsteşarımız, Juba Eğitim Hastanesi’nin bazı bölümlerinin tıbbi cihaz ve 
malzeme yönünden yenilenerek donatıldığını, ayrıca, Juba Eğitim Hastanesi’nde 
görev yapan iki sağlık personeline 2008 yılında ülkemizde eğitim verildiğini, bu 
hastanede görev yapan 15 sağlık personelinin daha Ankara’ya getirilerek 
Bakanlığımıza bağlı eğitim hastanelerinde eğitim verileceğini, bugün yeniden 
açılışını yaptığımız Juba Eğitim Hastanesinde Sudanlı hastalara şifa dağıtılmasının 
bizim için ayrı bir mutluluk ve gurur vesilesi olduğunu, öte yandan, ülkemiz ile 
Sudan arasındaki yakın dostluğun ve iki ülke arasında gerçekleştirilen sağlık 
alanlarında işbirliği çalışmalarının en güzel örneklerinden birinin de Darfur’un 
başkenti Nyala’da ülkemiz tarafından kurulan ve işletilen Sahra Hastanesi 
olduğunu belirterek, iki ülke arasında sağlık alanındaki işbirliğinin Türkiye ile Sudan 
arasında yıllardır mevcut olan dostluk ve dayanışmayı daha da güçlendireceğini 
ifade etmiş ve Juba Eğitim Hastanesi’nin tıbbi cihaz ve malzeme yönünden 
donatılması için emeği geçen herkese teşekkür etmiştir.

AÇILIŞ KONUŞMASI
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Heyetimiz aynı gün öğleden sonra Juba’dan ayrılarak Hartum’a gelerek 
çalışmalarına burada devam etmiştir.

7 Nisan 2008 tarihinde Hartum’da, Juba ve diğer bölgelerde Bakanlığımızın 
yaptığı çalışmalarla ilgili Sudan Federal Sağlık Bakanı Tabita Boutros Shokai 
makamında ziyaret edilerek görüşmeler yapılmıştır. Sudan Federal Sağlık Bakanı 
Dr. Shokai ülkemizin sağlık alanında Sudan’a yönelik yapmış olduğu çalışmalardan 
duyduğu memnuniyeti ifade etmiş ve tüm Türk halkına teşekkürlerini iletmiştir. 
Sayın Bakan ayrıca ülkemizde Bakanlığımıza bağlı eğitim hastanelerinde Sudan 
sağlık personeline verilen eğitimlerin devam etmesini istemiştir. 

Müsteşarımız Prof. Dr. Nihat Tosun, Sudan Sağlık Bakanı’nın eğitim ile ilgili isteklerini 
imkanlarımız ölçüsünde değerlendireceğimizi söylemiştir. Burada yapılan 
görüşmeler sonucunda Sudanlı 44 sağlık personelinin Ankara’ya getirilerek 15 
Mayıs – 15 Haziran 2008 tarihleri arasında Bakanlığımıza bağlı eğitim hastanelerinde 
eğitime tabi tutulmuşlardır.

SAĞLIK HEYETİ RESMİ GÖRÜŞMELER İÇİN HARTUM’DA

Bakanlığımız Heyeti Sudan Federal Sağlık Bakanı ile
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8 Nisan 2008 tarihinde Sudan Haber Ajansı SUNA merkezinde Sudan Federal Sağlık 
Bakanı Tabitha Boutros Shokai ve Bakanlığımız Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun 
tarafından bir basın toplantısı düzenlenmiştir. Düzenlenen basın toplantısında 
Bakanlığımız Müsteşarı ülkemizin Sudan’da sağlık alanında yapmış olduğu 
faaliyetlerle ilgili bilgi vermiştir. Sudan Federal Sağlık Bakanı ise ülkemizin Sudan’da 
sağlık alanında gerçekleştirdiği çalışmaları anlatmış ve bu çalışmalardan duyduğu 
memnuniyeti ifade etmiştir. 

BASIN TOPLANTISI

Basın toplantısı
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Juba

Juba Halkının ülkemize gösterdiği muhabbet
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Bakanlığımız yurtdışına yönelik faaliyetlerinde eğitimi her zaman ön planda 
tutmuştur. Juba’da gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda da aynı hassasiyet 
gösterilmiştir.

Öncelikle, Juba Eğitim 
Hastanesi Başhekimi Dr. 
Dario Kuran Lado 6-26 
Ocak 2008 tarihleri arasında 
Ankara Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde 1 ay süreyle 
eğitime tabi tutulmuştur.

Yine Juba Eğitim Hastanesinde 
görevli Dr. Lily Alek Mechak 
Deng 2 Mart 2008 tarihinden 
itibaren 1 ay süreyle Dr. 
Zekai Tahir Burak Kadın 
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde eğitim almıştır. 

500 bin nüfusa sahip olan Juba’da sadece 5 uzman doktor vardır.

ÖNCE EĞİTİM… HER ZAMAN EĞİTİM…
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Juba Eğitim Hastanesinde uygulamalı eğitim

Juba Eğitim Hastanesi personeli Ankara’da

Juba Eğitim Hastanesinin 15 sağlık personeli 5 Haziran – 4 Temmuz 2008 tarihleri 
arasında çeşitli konularda Ankara’da Bakanlığımıza bağlı eğitim hastanelerinde 
eğitim almışlardır. 

Hastanedeki cihazların montajları yapıldıktan sonra tüm cihazların eğitimleri 
teknisyenlerimiz tarafından bizzat Juba’da verilmiştir.
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Ameliyathaneler

DONATILAN HASTANEDEN GÖRÜNTÜLER
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Sterilizasyon Ünitesi



40 41

JUBA EĞİTİM HASTANESİ

Otoklav
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Doğum Salonu
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Röntgen

Seyyar Röntgen
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Kadın Doğum Servisi
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Juba’da Pazar yeri.

Çadır Otel

JUBA’DAN GÖRÜNTÜLER
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Juba

Juba şehir merkezi



46 47

JUBA EĞİTİM HASTANESİ

Juba
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Juba
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T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Mithatpaşa Cad. No: 3 Sıhhıye, 06434 ANKARA 
Tel : +90 (312)  585 22 50
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