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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, 2009 yılında 

Meksika’ya yaptığı ziyaret 
sırasında vermiş olduğu talimat 

sonrasında Meksika’nın başkenti 
Mexico City’de bulunan ve 1910 

yılında yaptırılan Osmanlı Saat 
Kulesi’nin tadilatı 2010 yılında 

TİKA tarafından yapılmıştır.

Tarihe tanıklık 
eden eserlere TİKA 

eli değiyor

Osmanlı Saat Kulesi
Tadilatı
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BREZİLYA
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Rio De Janerio’da faaliyet 
gösteren İslami Sosyal 

Yardımlaşma Derneği 
tarafından temeli atılan ancak 

tamamlanamayan Kültür Merkezi 
ve Nur Camii inşaatı talep üzerine 

TİKA tarafından tamamlanmış 
ve hizmete açılmıştır. Kültür 

Merkezi bölgede bulunan 
Müslüman nüfusun en önemli 

sosyal merkezlerinden biri haline 
gelmiştir. 

Tarihe tanıklık 
eden eserlere TİKA 

eli değiyor

Rio De Janerio Kültür Merkezi
ve Nur Camii
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Belize Başbakanı’nın eşi Kım Sımpılıs 
Barrow, Türkiye’deki  ziyaretleri sırasında 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

eşi Emine Erdoğan ile gerçekeştirdiği 
görüşmede sağlık projeleri hakkında görüş 
alışverişinde bulundu. TİKA tarafından Orta 
Amerika’da yürütülen projeler kapsamında, 

Belize Başbakanı’nın eşi Kım Sımplıs 
Barrow ‘un başkanı olduğu “Special Envoy 

for Women and Children” adlı STK’nın 
pediatri bölümü için tıbbi cihaz desteğinde 

bulunuldu. Belize’de sağlık alanında 
kapasitenin artırılmasına yönelik TİKA 

tarafından uygulanan proje çerçevesinde 
temin edilen 6 yoğun bakım yatağı, 1 

açık yatak, 5 mekanik vantilatör, 7 invaziv 
monitör, 1 defibrilatör, 2 nebulizatör, 2 
pulse oksimetre ve 1 EKG cihazı anılan 
STK’ya teslim edildi. Proje kapsamında 

Belize Başbakanı’nın eşi Kım Sımplıs 
Barrow ve Belize İstanbul Fahri Konsolosu 
Çıkrıkçı TİKA’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Ziyaretin ardından iki ülke arasında mevcut 
dostluk ilişkilerine dayanarak, sağlık 

alanında aralarındaki işbirliğini geliştirmek 
kapsamında TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam 

ile Çıkrıkçı arasında protokol imzalandı.

Türkiye ile Belize 
arasında sağlık 

alanında ış̇birliği 
artarak devam 

ediyor

Sağlık Alanında 
Destek
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Belize’nin başkenti Belize City’de 
faaliyet gösteren ve ülkenin en 

büyük kamu hastanesi olan 140 
yatak kapasiteli Karl Heusner 
Memorial Hastanesi’ne TİKA 

tarafından tıbbi cihaz desteğinde 
bulunuldu. Proje kapsamında 
temin edilen 1 EKG cihazı, 2 

pulse oksimetre, 1 defibrilatör, 2 
nebulizatör, 7 invaziv monitör, 5 

mekanik vantilatör, 6 yoğun bakım 
yatağı ve 1 açık yataktan oluşan 
cihazlar yetkililere teslim edildi. 

Ayrıca ülkedeki devlete ait tek fizik 
tedavi merkezine sahip olan Karl 
Heusner Memorial Hastanesi’nin 

fizik tedavi merkezinin 
genişletilmesine destek verildi. 

Yapılan tıbbi ekipman ve 
maddi destek sayesinde Karl 

Heusner Memorial Hastanesi’nin 
teknik ve fiziksel kapasitesinin 

geliştirilmesine büyük katkı 
sağlanmıştır.

TİKA’dan tıbbi 
destek

Karl Heusner Memorial Hastanesi
Tıbbi Cihaz Desteği
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GUATEMALA
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Mayalara Tarımsal Ekipman Temini
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Guatemala’da yaşayan yerli halklar 
Mayalar, İnkalar ve Garifunalar toplam 
nüfusun %43 ünü oluşturmaktadırlar. 

Guatemala’da yerli halklar, sunulan 
imkânlardan yararlanma ve sosyal 

katılım konularında en az yararlanabilen 
kesimler arasında yer alıyor. Özellikle 

Guatemala’nın kırsal bölgelerinin yüksek 
kesimlerinde yaşayan yerli halk olan 

Mayaların yaşam standartları daha 
düşük seviyede yer alıyor. (%74,8’i 
yoksulluk içinde yaşamaktadır.) Bu 

kapsamda söz konusu olumsuzlukların 
azaltılması için Türkiye, 2013 yılında 

Guatemala’nın Western Highland 
Bölgesi’nde yaşayan ve çoğu Maya 

kökenli olan kahve yetiştiren tarım 
üreticilerine Türk Amerikan Koalisyonu 

(TCA) ile bölgede projeler yapan 
ve proje kapsamında doğru ihtiyaç 

sahiplerinin belirlenmesinde yardımcı 
olan Uluslararası Kalkınma Stratejileri 

(SID) adlı STK aracılığı ile tarımsal 
ekipman ve teknik yardım desteğinde 

bulundu.

Maya’lara tarımsal 
ekipman desteği

Mayalara Tarımsal Ekipman Temini
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Mayalara Tarımsal Ekipman Temini
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Proje kapsamında Guatemala’daki yerli 
5 bin erkek ve kadın kahve işçisine 

pülvarizatör ve kahve ayırıcıları temin 
edildi. Hayata geçirilen proje sayesinde 

Guatemalalı kahve üreticileri kahve 
bitkisinde aşırı nem sonucu oluşan 
“Kahve Pası” olarak anılan bir çeşit 

mantar hastalığı ile daha etkin mücadele 
edip, ürettikleri kahvenin kalitesini 

ve verimini arttırmayı başardılar. 
Ayrıca temin edilen ahşap kahve 

ayırıcıları sayesinde ürettikleri kahveyi 
çekirdeğinden ayırıp hiçbir aracıyı 

devreye sokmadan direk ihracatçılara 
satabiliyorlar. Bütün bu olumlu 

gelişmeler sonucunda 2012-2013 yılları 
arasında Guatemalalı kahve üreticilerinin 

geliri yıllık ortalama %40 civarında 
artış gösterdi. 2014 yılında aynı STK 

ile yapılan yeni proje kapsamında 
Guatemala’nın kuzey Chimaltenango 
bölgesinde yaşayan kahve yetiştiren 

tarım işçilerine tarımsal donanım 
desteğinde bulunuldu. 

Kahve üreticilerinin 
yıllık geliri iki 
katına çıkıyor

Mayalara Tarımsal Ekipman Temini
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Guatemala Eğitim Bakanlığı’na 
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Guatemala Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı eğitim veren Prof. Humberto 
Miranda Fuentes Öğretmen Okulu, 
Guatemala Oriente bölgesinde Dr. 
Alfredo Carrillo Ramirez Anaokulu 

Öğretmen Okulu, Baja Verapaz 
bölgesinde Dr. Elizardo Urizar 

Leal Kırsal 4 Nolu Okul ve Peten 
bölgesinde yer alan Prof. Julio 

Edmundo Rosado Pinelo Kırsal 5 
Nolu okullarına 2014 yılı içerisinde 

toplam 120 adet masaüstü 
bilgisayar donanım desteği verildi. 

TİKA tarafından gerçekleştirilen 
proje ile eğitim kalitesinin 

yükseltilmesi ve öğrencilerin 
bilgiye daha kolay ulaşımına 

destek verildi. 

Eğitim kalitesi 
TİKA’yla yükseliyor

Guatemala Eğitim Bakanlığı’na 
120 Adet Masaüstü Bilgisayar Temini
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Guatemala’da yaşanan en büyük 
problemlerinin arasında gıda 

güvencesinin olmaması yer alıyor. 
Guatemala’da yaşanan olumsuz doğa 

olayları, tarım arazilerinin kısıtlı olması, 
hızlı nüfus artışı, tarımsal hastalıkların ve 
zararlıların direnç kazanması, ekonomik 

yetersizlikler gibi sebeplerden dolayı 
gıda güvencesini sağlamakta zorluk 

çekiyor. Bu çerçevede Guatemala’da 
açlık ve yetersiz beslenme sorunu en 

büyük sorunlar arasında yer alıyor.  
Gıda güvencesi sağlanması için sadece 

yeterli miktarda üretim yapılması 
yeterli olmayıp ayrıca insanların 

gelir seviyesinin bu gıdayı alabilecek 
düzeyde olması gerekiyor. Bu kapsamda 
hizmet veren Bölgesel ve Kırsal İşbirliği 

Genel Müdürlüğü’ne, faaliyetlerini 
daha kapsamlı yürütebilmesi için TİKA 

tarafından 2014 yılı içerisinde bilgisayar 
ve ekipman desteğinde bulunuldu. 

Gelir seviyesi 
teknolojik destekle 

arttırılıyor

Bölgesel ve Kırsal İşbirliği 
Genel Müdürlüğü’ne Bilgisayar ve Ekipman Desteği 
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Guatemala Eğitim Bakanlığı’na
bağlı olarak 35 yıldır hizmet

veren Türkiye Cumhuriyeti isimli
İlkokulda ihtiyaç duyulan tadilat 
ve eğitim malzemelerinin TİKA 

tarafından temin edilerek, anılan 
okula destek verilmiştir. Türkiye 

Cumhuriyeti İlkokulu 12 adet ders 
sınıfı ve 3 adet anaokulu sınıf 

olmak üzere, toplam 15 adet sınıfla 
faaliyetlerine devam etmektedir. 

Okul sabah ve öğlen olmak üzere
ikili eğitim vermektedir. Sabah 532

öğrenciye, öğlen 489 öğrenci ve
150 anaokulu öğrencisi olmak

üzere toplam 1171 öğrenci söz
konusu okulda eğitim görmektedir.

TİKA aracılığıyla sağlanan destek
ile öğrenciler daha donanımlı ve

sağlıklı bir ortamda eğitim görme
imkanına kavuşmuşlardır.

Tam donanımlı 
eğitim

Türkiye Cumhuriyeti İlkokulu’na
Tadilat ve Ekipman Desteği 
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Honduras Ulusal Bağımsız Üniversitesi 
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1958 ile 1967 yılları arasında 
yapımı tamamlanan Honduras 

Ulusal Bağımsız Üniversitesi 
Eğitim Hastanesi (UNAH) 1 Mayıs 

1969 yılında çocuk hastanesi 
olarak hizmet vermeye başlamıştır. 

Söz konusu hastaneye 1970 
yılında kadın doğum bölümü 

de eklenmiştir. 1200 yatak 
kapasiteli Honduras’ın en büyük 
kamu hastanesi olan söz konusu 

hastanede 2014 yılı içerisinde 
287.312 kişi ayakta tedavi, 289.296 
kişi acil servis bölümünde, 86.382 

kişi de yatarak tedavi olmak üzere 
toplam 662.989 kişiye tedavi 

hizmeti sunulmuştur. 

TİKA’dan tıbbi 
ekipman desteği

Honduras Ulusal Bağımsız Üniversitesi 
Eğitim Hastanesi Yenidoğan Bölümü’ne Tıbbi Cihaz Desteği
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Honduras Ulusal Bağımsız Üniversitesi 
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Honduras Ulusal Bağımsız Üniversitesi 
Eğitim Hastanesi yenidoğan bölümünde 

toplam 100 adet kapalı çocuk kuvözü 
bulunmaktadır. Yenidoğan bölümünde 

günde ortalama 45 ile 55 arası yılda 
ise 18.000 ile 20.000 arasında 

doğum gerçekleştirilmektedir. Bunun 
yanında Hastane’nin doğum sonrası 

bölümünde 50 normal bebeğin 
de bakımı yapılmaktadır. TİKA’nın 

vermiş olduğu 8 adet kapalı kuvöz ve 
90 adet çocuk küveti ile prematüre 

bebeklerin vücut ısılarının yakından 
takip edilmesi ve kalori harcamalarının 

ideal seviyede tutulması yolu ile 
hayati bir tehlike yaşamadan hayata 
tutunmaları sağlanmaktadır. Sağlık 

sektöründe düzenlenen bu proje ile 
binyıl kalkınma hedefleri arasında yer 

alan anne sağlığını iyileştirmek ve çocuk 
ölümlerinin azaltılması konusunda 

katkıda bulunulmuştur.

Sağlıkta kalkınma 
hedefleniyor

Honduras Ulusal Bağımsız Üniversitesi 
Eğitim Hastanesi Yenidoğan Bölümü’ne Tıbbi Cihaz Desteği
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Çevresel Analiz ve Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı’na Donanım Desteği 
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TİKA tarafından yenilenebilir enerji,
çevre yönetimi ve kalkınma projeleri

kapsamında Zamorano Tarım
Üniversitesi Çevresel Analiz ve

Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı’na
donanım desteği verilmiştir. 1942

yılında tarım sektörüne eğitimli
işgücü sağlayabilmek üzere kurulan

ve Latin Amerika ve Karayipler
bölgesinde yer alan 21 farklı

ülkeden öğrenciler, Agronomy
(Tarla ürünleri üretimi ve toprak
işletmesi), Tarımsal İş İdaresi,

Gıda Bilim ve Teknolojisi, Çevre
ve Kalkınma (Çevre, Çeşitlilik,

Yenilenebilir Enerji ve Temiz üretim)
bölümlerinde eğitim

görmektedirler.

Tarım alanında 
eğitim

Zamorano Tarım Üniversitesi 
Çevresel Analiz ve Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı’na Donanım Desteği 
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Çevresel Analiz ve Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı’na Donanım Desteği 
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Zamorano Üniversitesi’nde
öğrenciler yaparak öğrenme

(Learning by doing) modeli ile
eğitim alıyorlar. Bu sisteme göre
öğrenciler günlük eğitim saatinin

yarısını okul içinde yer alan üretim
tesislerinde çalışarak, diğer yarısını

da ders görerek geçiriyorlar. TİKA
tarafından hayata geçirilen kalkınma

projesi ile yenilenebilir enerji
kullanımının yaygınlaşması ve

çevre dostu teknolojilerin üretiminin
teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bu
amaç doğrultusunda Zamorano

Üniversitesi’ne 1 adet atomik
emme spektrofotometre cihazı

ile 1 adet IKA kolorimetre temini
gerçekleştirildi.

Kalkınma projesi 
amacına ulaşıyor

Zamorano Tarım Üniversitesi 
Çevresel Analiz ve Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı’na Donanım Desteği 
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Parlak Projelere Destek, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’ne Ofis Malzemesi Desteği
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ANDİ kâr amacı gütmeyen bir birlik
olup Honduras’ta faaliyet gösteren

micro girişim projelerine düşük ve uzun
vadeli mikro krediler sağlamaktadır. 
Mikro girişimcilere sağlanan destek 

sayesinde ANDİ tarafından 1,3 milyon 
aileye ulaşılmaktadır. Ayrıca ekonomik 

durumu yetersiz olanve üniversite
eğitimi alan 8.000 öğrenciye karşılıklı

burs imkânları sunulmaktadır. Söz 
konusu merkez küçük ve orta ölçekli 

işletmeler sayıları ve sağladıkları işgücü 
sebebiyle Honduras ekonomisinde 

çok önemli bir role sahip olma özelliği 
taşımaktadır. TİKA; Honduras’ta faaliyet 

gösteren KOBİ’leri desteklemek sureti ile 
etkinliklerini arttırmak, rekabet güçlerini 

ve düzeylerini ilerletecek faaliyetlere 
katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu 

kapsamda TİKA tarafından temin edilen 
ofis malzemeleri düzenlenen törenle 

ANDİ yetkililerine teslim edilmiştir.

TİKA’dan kobilere 
büyük destek

Honduras Ulusal Üreticiler Birliği 
Parlak Projelere Destek, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’ne Ofis Malzemesi Desteği
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Tıbbi Donanım Desteği
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TİKA tarafından 2014 yılı içerisinde,
Honduras Sağlık Bakanlığı’na bağlı

çalışan Batı Bölge Hastanesi’ne
tıbbi donanım desteği verilmiştir. Proje
kapsamında 1 adet atardamar kan gazı

ölçüm cihazı ve 5 adet operasyon odası
için büyük vakum cihazı temin edilerek

TİKA tarafından anılan hastaneye
teslim edilmiştir.

Sağlık sektöründe 
eksikler TİKA’yla 

tamamlanıyor

Batı Bölge Hastanesi’ne
Tıbbi Donanım Desteği
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Honduras Ulusal Bağımsız 
Üniversitesi’ne Dil Laboratuvarı Kurulumu
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TİKA tarafından 2014 yılı içerisinde
Honduras Ulusal Bağımsız

Üniversitesi’ne Dil Laboratuvarı
kurulması konusunda destek verildi.

Anılan üniversite TİKA tarafından
verilen destek ile dil laboratuvarına

kavuşturuldu. Bu kapsamda TİKA heyeti
sağlık, eğitim ve üretim sektörlerinde

hayata geçirilen toplam 5 projenin
teslim törenlerini gerçekleştirmek

üzere Honduras Cumhuriyeti’ni ziyaret
etti. TİKA heyeti Honduras Devlet

Başkanı’nın eşi Sayın Ana García de
Hernández tarafından kabul edildi.

Ziyaret sırasında TİKA tarafından 2014
yılı içerisinde tamamlanan projelerin

teslim törenleri gerçekleştirildi.

Eğitime sınırsız 
katkı

Honduras Ulusal Bağımsız 
Üniversitesi’ne Dil Laboratuvarı Kurulumu
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KÜBA
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Kültürü Merkezi Kurulması
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Başkanlığımız ve Havana 
Üniversitesi arasında imzalanan 

Protokol çerçevesinde Havana 
Üniversitesi içinde anılan 

bölümün kurulması amacıyla T.C. 
Havana Büyükelçiliğimiz işbirliği 
içinde çalışmalara 2010 yılında 
başlanmıştır. 2011 yılında TİKA 
ve Havana Üniversitesi arasında 

protokol imzalanmıştır. 2013 
yılı başında onarım işlemleri 

tamamlanmış olup ilgili bölüme 
Ankara Üniversitesi’nden bir 

akademisyen Türkçe ve Türkiye 
Tarihi konularında dersler vermek 

üzere 2012 – 2013 öğretim 
döneminin ikinci yarısında 

görevlendirilmiştir. Halen her 
dönem bir akademisyen bölgede 

görevlendirilmektedir.

Türkçe ve Türkiye 
tarihi her yerde

Havana Üniversitesi’nde Türk Tarihi ve
Kültürü Merkezi Kurulması
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KOLOMBİYA
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Güneş Enerjisi Panelleri Kurulumu
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Caqueta Bölgesi’nin genelinde 
okullar elektrik enerjisi olmadan 
eğitim yapmaktadırlar. Bölgenin 

2 kasabasında 4 okulun elektriğe 
kavuşması amacıyla, bir pilot proje 

hayata geçirilmesi planlanmış 
ve bunun çevreye örnek olması 
hedeflenmiştir. TİKA tarafından 
projenin gerçekleştirilmesiyle 

çocukların günümüz teknolojisi 
standartlarında gerekli eğitim alt 

yapısına kavuşmaları sağlanmıştır. 
Öğretmenler için lojman, yatılı 

öğrenciler için yurt, kasaba halkı 
için sosyal - kültürel merkez 
barındıran okullarda geceleri 
ve hafta sonları da faaliyetler 

yapılmaktadır.

Faaliyetler 
arttırılarak, 

eğitimde verimlilik 
kazanılıyor

Caqueta Bölgesi’nde Okullara
Güneş Enerjisi Panelleri Kurulumu
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SAINT LUCIA
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Ambulans Desteği
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Brezilya, Şili, Kolombiya, Arjantin 
ve Küba’nın da içerisinde olduğu 

birçok bölge ülkesiyle işbirliği 
ve proje çalışması yürüten 

TİKA, faaliyetlerini Karayip ada 
ülkelerinden Saint Lucia’ya yapılan 

ambulans temini ile sürdürmektedir.
Bu kapsamda Saint Lucia İtfaiye 

Departmanı’nda kullanılmak üzere 
TİKA tarafından temin edilen 

ambulans, düzenlenen törenle 
yetkililere teslim edilmiştir. 

Sağlık alanında 
tam destek

Karayip Ülkelerinden Saint Lucia’ya
Ambulans Desteği
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Devam Eden Projeler
• PERU GPS Ekipmanı Temini (Tarım Bakanlığı)

• PERU Kurulan hidrometrik istasyonlardaki verilerin kalitesini denetlemek ve büyük nehirlerdeki su miktarını ölçmek amacıyla ADCP ekipmanı temini (Tarım 

Bakanlığı)

• PERU Batimetrik harita çıkartmak için uzaktan kumandalı akuatik araç ekipmanı (Tarım Bakanlığı)

• PERU Çevrimdışı yüzer çok parametreli ekipman (Tarım Bakanlığı)

• PERU İnsansız hava aracı (Tarım Bakanlığı)

• PERU Su miktarı bol olan nehirlerin çökelti süspansiyonu örneklemek için ekipman temini:  (Tarım Bakanlığı)

• PERU Yer ve bitki dokularının analizi için ekipman desteği (Tarım Bakanlığı)

• PERU In vitro embriyolarının transferi içi ekipman temini (Tarım Bakanlığı)

• PERU Atomik absorsiyon spektrofometrisi için ekipman temini: (Tarım Bakanlığı)

• PERU Tohum işleme için ekipman temini: (Tarım Bakanlığı)

• PERU Başarılı öğrencilere yönelik yüksek nitelikli kolejlere (COAR) malzeme yardımı (Eğitim Bakanlığı)

• PARAGUAY “Concepción Bölge Hastanesine” yenidoğan yoğun bakım ünitesi kurulması (Sağlık Bakanlığı)

• PARAGUAY Ulusal İtfaiye Derneği’ne (Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, CBVP) malzeme yardımı

• PARAGUAY Türkiye Cumhuriyeti Okulu tadilat ve malzeme yardımı (Eğitim Bakanlığı)
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• BOLİVYA LA Paz Devlet Hastanesi Böbrek Nakil Ameliyathanesi’ne Ekipman Temini (Sağlık Bakanlığı)

• BOLİVYA La Paz Kadın Devlet Hastanesi Ameliyathanesi’ne Ekipman Temini (Sağlık Bakanlığı) 

• BOLİVYA SID (Strategies for International Development) STK’sı işbirliğinde Bolivyalı ailelere tarım ekipmanları temini 

• SURİNAM Stichting ‘s Land Hastanesi’nin yenidoğan Bölümüne  tıbbi cihaz ve malzeme desteği (Sağlık Bakanlığı)

• SURİNAM Surinam Sağlık Bakanlığı bünyesinde kullanılmak üzere ambulans temini (Sağlık Bakanlığı)

• GUYANA Mahaicony Nehri’nden kaynaklanan sel baskınıları sebebiyle gerekli tedbirlerin alınmasına yarayacak araçların temini. (Tarım Bakanlığı)

• GUYANA Guyana Dışişleri Bakanlığı’na konferans sistemi kurulması

• GUYANA Guyana Devlet Başkanı ’ nın ofisine bağlı basın ve tanıtım bölümüne ekipman ve yazılım desteği verilmesi

• GUYANA Eğitim Bakanlığı’na çeşitli okullarda kullanılmak üzere  bilgisayar ve yazılım desteği verilmesi .

• GUYANA Guyana’da bulunan CARICOM Sekreteryası’nın video konferans sisteminin yenilenmesi.

Peru




