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A frika ülkeleri ile Türkiye arasında 
ticaret hacminden, siyasi diyalog 
mekanizmalarına, eğitim 

faaliyetlerinden ekonomik yatırımlara ve 
kalkınmaya yönelik daha birçok alandaki 
ilişkiler özellikle son yıllarda giderek artan 
bir ivme kazanmıştır. 

Demokrasiyle yönetilme, genç ve gelecek 
vaad eden bir nüfusa ve potansiyele sahip 
olma ve bağımsızlık gibi ortak değerlere 
sahip Türkiye ve Afrika Ülkeleri bugün 
dünyanın parlayan yıldızları konumundadır.

 “Eşit ortaklık ve karşılıklı fayda” ilkeleri 
temelinde gelişmeye devam eden ilişkiler 
çerçevesinde, Türkiye sahip olduğu 
kazanımları, Afrika Ülkelerinin sahip 
olduğu potansiyel ile tek potada eritmeyi 
hedeflemektedir. Bunun için samimiyet ve 

cesaretle ihtiyaç duyulan her yere tüm 
imkânlar seferber edilmektedir.

TİKA, bugün Afrika’dan Latin Amerika’ya 
kadar ihtiyacın olduğu 100’den fazla 
ülkede faaliyetler yürütmektedir 

ve Türkiye’nin 2002 yılında 73 milyon dolar 
olan resmi dış yardımları 2014 yılı itibariyle 
3,6 milyar dolara yükselmiştir. TİKA’nın 15 
tanesi Afrika’da olmak üzere tüm dünyada 52 
ofisi bulunmaktadır.

TİKA, başta eğitim ve sağlık olmak üzere 
sosyal altyapı ve hizmetlerden ekonomik 
altyapı ve hizmetlere, üretim sektörüne kadar 
birçok alanda gerçekleştirdiği ve desteklediği 
projelerle ihtiyaç sahibi insanların yardımına 
koşmakta ve ülkelerin kalkınma projelerine 
destek olmaktadır.

TİKA, Türkiye’nin 
tecrübesini, 

birikimini, sahip 
olduğu imkan ve 
kaynakları Afrika 

ülkeleri ile “Afrika 
sorunlarına Afrika 

çözümleri” ilkesi 
çerçevesinde 
ve karşılıklı 

fayda temelinde 
paylaşmaya devam 

etmektedir.

AFRİKA’NIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASI VE 
BÜTÜNLEŞMESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN YENİ BİR 
ORTAKLIK MODELİ
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TİKA’nın 15 tanesi 
Afrika’da olmak 
üzere tüm dünyada 
50 ülkede 52 ofisi 
bulunmaktadır.
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EĞİTİM

Eğitim sistemlerine yenilikler getirmek ve eğitimde dünya standartlarının yakalamasına yardımcı olmak 
amacıyla TİKA tarafından birçok çalışma yürütülmektedir. Sistem reformları, kurumların modernleştirilmesi, 
eğitim öğretim sırasında kullanılan araç ve gereçlerin teknolojik gelişmelere paralel düzeyde olması, 

öğretmenlerin mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi, öğretme ve öğrenme sürecinin geliştirilmesi öne 
çıkan hedeflerdir. Tüm bunların yanısıra herkesin temel eğitime ulaşması da eğitim politikalarının ve uygulanan 
stratejilerin temelini oluşturmaktadır.
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AFRİKA’DA NÜFUSUN 
%60’INI 24 YAŞ 
ALTI GENÇLER 
OLUŞTURMAKTADIR.

Genç nüfuslar kalkınmakta olan ülkelerin en 
büyük zenginliği ama aynı zamanda en büyük 
mücadelesi durumundadır. 

Afrika’da 61 milyon çocuk okula 
gidememekte ve Sahra altı Afrika’da her yıl 
10 milyon çocuk ilkokulu terk etmektedir. 
Ayrıca, 15 yaşından büyük üç kişiden birisi 
okuma yazma bilmemekte, bunların üçte 
ikisi de kadınlardan oluşmaktadır.

Eğitim sektöründe geliştirilen projelerle 
sürdürülebilir bir sosyal, ekonomik ve siyasi 
kalkınmayı sağlamak TİKA’nın başlıca 
hedeflerinden bir tanesidir.

Bu kapsamda gerçekleştirilen ve insan 
hayatına dokunan bu tür projeler, 
uygulamanın yapıldığı ülkelerdeki değişime 
önemli katkı sağlamaktadır. Örgün eğitim 
faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde 
sürdürülebilmesine yönelik olarak okul 
inşası, tadilatı ve tefrişatı yoluyla eğitim 
altyapıları oluşturulmaktadır. 

TİKA tarafından son 3 yılda okul inşaatı/
onarımı, okul donanımı/tefrişatı ve 
mesleki eğitim projeleri olmak üzere 
Afrika’da yaklaşık 200’ün üzerinde proje 
gerçekleştirilmiştir.

İNSANA YATIRIMNSANA 
İstihdamın oluşturulması, geliştirilmesi, 
korunması ve gelir düzeylerinin artırılması 
doğrultusunda meslek edindirme kursları ile 
“insana yatırım” yapılmaktadır. Bu çerçevede, 
işsizlere ve çalışanlara meslek edindirme 
eğitimleri sağlayarak nitelikli eleman 
yetiştirilmesine katkıda bulunulmaktadır.

Eğitim sektöründe 
geliştirilen 
projelerle 
sürdürülebilir bir 
sosyal, ekonomik 
ve siyasi kalkınmayı 
sağlamak 
TİKA’nın başlıca 
hedeflerinden bir 
tanesidir.

EĞİTİM
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Kenya Najah Eğitim 
Merkezinin Tadilatı ve 
Merkeze Ekipman Desteği

TİKA’nın 2012 yılında tadilatını 
gerçekleştirdiği Najah Eğitim Merkezi’ne 
2013 yılında teknik ekipman ve donanım 
desteği sağlanmıştır. Ayrıca Merkeze ilaveten 
4 ek derslik inşa edilmiş ve 4 yatakhanenin 
tadilatı da yine TİKA tarafından yapılmıştır. 
Yılda yaklaşık 150 kişiye hizmet veren Najah 
Eğitim Merkezi; Kenya, Tanzanya, Komor 
Adaları ve Zanzibar’dan gelen öğrencilere 
marangozluk, oto tamirciliği, terzilik, sıhhi 
tesisat, elektrik ve bilgisayar konularında 
eğitimler vermektedir. 

Senegal Dakar Ulu Cami ve 
İslam Enstitüsü İyileştirme 
Projesi

Senegal’in başkenti Dakar’da Afrika’nın 
en büyük ve önemli İslami merkezlerinden 
biri olan cami içinde bulunan zengin 
kütüphanesiyle İslami araştırmalar ve 
eğitim merkezi olarak da kullanılan ve 
2011-2012 eğitim-öğretim yılında lise 
müfredatıyla eğitim faaliyetlerine başlayan 
Dakar İslam Enstitüsü’nde erkek ve kız 
bölümleri olmak üzere toplam 170 öğrenci 
yatılı ve gündüzlü olarak hizmet veren bir 
merkezdir. 1964 yılında yapımı tamamlanan 
caminin faaliyetlerini başarılı bir şekilde 
sürdürebilmesi amacıyla,  Ulu Cami ve 
İslam Enstitüsü’nün aydınlatma, asfaltlama, 
peyzaj ve çevre düzenlemesi TİKA tarafından 
gerçekleştirilerek aynı kapsamda İslam 
Enstitüsünün erkek bölümü bütünüyle 
tadil edilerek enstitüsü bünyesine bir 
dil laboratuvarı kazandırılmıştır. Ayrıca, 
Enstitü bünyesinde öğrencilerin rahat bir 
biçimde eğitim alabilmeleri için yatakhane, 
yemekhane ve konferans salonunun fiziki 
koşulları iyileştirilerek tadilat ve tefrişat 
yapılmış olup Ulu Cami bünyesinde ise bir 
şadırvan ve tuvalet inşa edilmiştir. Dakar’ın 
en merkezi ve mutena semtinde bulunan Ulu 
Cami 15 bine yakın cemaat kapasitesiyle her 
gün sayısız ziyaretçiye hizmet sunmaktadır.

TİKA tarafından son 
3 yılda okul inşaatı, 

onarımı, okul 
donanımı, tefrişatı 
ve mesleki eğitim 

projeleri olmak 
üzere Afrika’da 
yaklaşık 200’ün 
üzerinde proje 

gerçekleştirilmiştir.

Kenya Najah Eğitim Merkezi

Dakar İslam Enstitüsü

EĞİTİM
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Sudan-Türk Mesleki ve 
Teknik Eğiticileri Eğitim 
Merkezi

TİKA Sudan’ın gittikçe büyüyen mesleki ve 
teknik personel açığını kapatmak amacıyla 
Hartum Eyalet Valiliğinin 5.000 m² alan 
üzerine kurmuş olduğu Mesleki ve Teknik 
Eğiticilerin Eğitim Merkezi’nin donanımını 
gerçekleştirmiştir. Bünyesinde makine 
teknolojileri (CNC programlama), mobilya 
ve dekorasyon, iklimlendirme ve soğutma, 
elektrik, elektronik, mekatronik, bilgisayar 
programlama, turizm ve otelcilik, tekstil 
ve otel yöneticiliği olmak üzere 9 atölye 
barındıran merkezde ilaveten, kütüphane, 
turizm uygulama restoranı ve uygulama 
oteli bulunmaktadır. Merkezde tam zamanlı 
olarak 62 eğitici ve yönetici çalışmaktadır. 
2013’den bu yana aktif bir şekilde 
faaliyetlerine devam eden merkezde şu ana 
kadar 2000’in üzerinde Sudanlı kursiyer 
eğitim görmüştür.

Söz konusu Merkez faaliyet alanları ve iç 
işleyişi ile Sudan’da örnek teşkil etmektedir.

Sudan-Türk Mesleki 
Eğitim Merkezi 
faaliyet alanları 
ve iç işleyişi ile 
Sudan’da örnek 
teşkil etmektedir.

EĞİTİM

Sudan-Türk Mesleki ve Teknik Eğiticileri Eğitim Merkezi
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Namibya William Bockhard 
Okuluna Bilgisayar 
Laboratuvarı Kurulumu

Erongo Valiliği’nin talebi üzerine, bu vilayete 
bağlı Okambahe ilinde eğitim faaliyeti 
gösteren ve yaklaşık 800 öğrencinin eğitim 
aldığı William Bockhard İlköğretim Okuluna 
Bilgisayar Laboratuvarı kurulmuştur. 

Namibya Omalyadhilia 
Kasabasına Kreş Desteği

Namibya’nın savaştan en çok etkilenen 
ve Başkentten uzakta yer alan yerleşim 
yerlerinden olan Omusati Bölgesi’nin 
Omalyadhilia Kasabasının kırsal köylerine, 
okul öncesi eğitim alacak 3-6 yaş arası 
çocuklara yönelik eğitim desteği vermek 
üzere “Johannes Kindergarten” adlı kreşin 
inşaat ve tadilatı gerçekleştirilmiştir. 
TİKA tarafından inşaat ve tadilat işleri 
tamamlanan kreş 120 öğrenciye eğitim 
öğretim verebilecek kapasitededir.

3000 öğrencili 
Gana Achimota 

Lisesi’ne biyoloji, 
fizik ve kimya 

laboratuvarları 
için muhtelif 

teknik ekipmanlar 
TİKA tarafından 

sağlanmıştır.
      Namibya William Bockhard Okuluna Bilgisayar Laboratuvarı

Namibya Lüderitz Terzilik 
Merkezine Destek

Lüderitz şehri, ülkenin güney batı bölgesinde 
bulunan, yaklaşık 12.000 nüfuslu, okyanus 
kenarında, balinalara, foklara ve balık 
çeşitlerine çokça rastlanan, turistik, tarihi ve 
oldukça popüler bir şehirdir.

Namibya’da bulunan Luderitz şehrinde 
turizm ve balıkçılığın gelişmiş olmasına 
karşın, şehirde işsizlik oranları % 50 
dolayındadır. Lüderitz Belediyesi tarafından 
şehirde özellikle işsiz kadınların ve genç 
kızların kullanımına açılacak “Halk Terzilik 
Merkezi” kurma yönünde TİKA’ya sunulan 
proje sonucunda “Luderitz Halk Tekstil 
Merkezi” kurulmuştur. Belediyenin Merkez 
için yer tahsis ettiği projede, Başkanlığımız 
da ekipman desteğinde bulunmuştur.

Merkezde, özellikle okul öğrencilerine okul 
kıyafetleri dikilmesi, kamu kurumlarında 
çalışanlar için üniforma dikilmesi ayrıca 
turistik işletmeler için diğer şehirlere de 
yönelik olarak yerel kıyafetler dikilmesi 
hedeflenmektedir. Merkezden elde edilecek 
gelirlerin bir kısmı Merkezde çalışan 
kadınlara dağıtılacaktır.

Namibya Lüderitz Terzilik Merkezi
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Gana Achimota Lisesi Tadilat 
ve Tefrişi

Batı Afrika’nın gelişmiş ülkelerinden 
Gana’nın başkenti Akra’da 1927’den beri 
faaliyet gösteren ve Ganalı birçok devlet 
adamının da mezun olduğu Achimota 
Lisesi’nin bilim laboratuvarının tadilat 
işlemleri tamamlanarak okul yönetimine 
teslim edilmiştir. Yaklaşık 3000 öğrencisi 
bulunan okulun biyoloji, fizik ve kimya 
laboratuvarları için muhtelif teknik 
ekipmanlar da yine TİKA tarafından 
sağlanmıştır.

Gana Achimota Lisesi 

Cibuti Balbala Kadın 
Meslek Edindirme Merkezi 
Kurulumu 

Kadınların sosyal ve ekonomik hayata 
katılımı noktasında hassasiyetle hareket 
eden Başkanlığımız, Afrika’nın seçkin 
ülkelerinden biri konumunda olan Cibuti’de 
bu kapsamda bir projeye daha imza 
atmaktadır.

Balbala Kadın Meslek Edindirme Merkezi,
bünyesinde kadınlara yönelik aşçılık, bebek
bakımı, terzilik ve benzeri eğitimlerin
verildiği Cibuti’nin önemli meslek edindirme
merkezlerinden biri konumundadır. Söz 
konusu proje kapsamında, merkezin 
ihtiyaç duyduğu iki katlı - dört derslikli 
binanın inşaatı ve tefrişatı TİKA tarafından 
tamamlanmıştır. 

Nijer Yatılı Kız - Erkek Okulu 
ve Dostluk Parkı

Nijer Hükümetince ülkemize tahsis edilen ve
“Yeşil Kuşak” üzerinde yer alan dört hektarlık
arazide, “Nijer Yatılı Kız-Erkek Okulu” inşası 
sürdürülmektedir.

Nijer’in Başkenti Niamey’de TİKA tarafından 
inşa edilmekte olan söz konusu okul 
toplam 42 derslik ve 1260 öğrenci mevcudu 
için planlanmış olup, ayrıca 648 öğrenci 
kapasiteli bir yurt binası ile spor kompleksini 
de içermektedir. İnşaat çalışmaları devam 
etmektedir.

Dostluk Parkı

Nijer’in başkenti
Niamey’de 42 
derslik
ve 648 öğrenci
kapasiteli bir yurt
binası ile spor
kompleksli okul
inşa edilecektir.

Cibuti Balbala Kadın Meslek Edindirme Merkezi

Nijer Yatılı Kız-Erkek Okulu
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Somali’de 100 
kadına meslek 

edindirmek üzere 
TİKA tarafından 

ekipman desteğinde 
bulunulmuştur.

Senegal Dakar İşitme 
Engelliler Merkezi Tadilat ve 
Tefrişatı

Batı Afrika’daki tek resmi engelli eğitim 
kurumu olan, 3 ile 14 yaşları arasında toplam 
120 öğrencinin eğitim gördüğü Dakar İşitme 
Engelliler Merkezi’nin iyileştirilmesi projesi 
kapsamında, mevcut okul binası tamamen 
yenilenmiş; üç derslikli bir mesleki eğitim 
bloğu ile oyun alanı Merkeze kazandırılmış, 
işitme engelli çocukların eğitiminde 
kullanılan FM eğitim sistemi TİKA tarafından 
kurulmuş, bir adet öğrenci servisi hibe 
edilmiş, sınıflardaki okul malzemeleri TİKA 
tarafından yenilenerek, inşa edilen mesleki 
eğitim bloğunda kullanılmak üzere mesleki 
eğitim ekipmanları temin edilmiştir.

Fas Muhammed V 
Üniversitesi Bünyesinde Çok 
Amaçlı Oditoryumun Tadilat 
ve Tefrişatı 

Türkiye ile Fas arasında bilimsel ilişkilerin 
geliştirilmesi çerçevesinde 33.000 
öğrencisi bulunan Rabat Muhammed V 
Üniversitesi Rektörlük binası içerisinde 
yer alan çok amaçlı oditoryumun tadilat 
ve tefrişatı TİKA tarafından yapılmıştır. 
Proje kapsamında oditoryumun bulunduğu 
kattaki reji odası, kabuller için kullanılacak 
VİP odası ve koridorların tadilat ve tefrişatı 
gerçekleştirilmiştir. 

Save Somali Women and 
Children Mesleki Eğitim 
Projesi

Başkent Mogadişu’da STK statüsünde 
faaliyet gösteren ve Somali’de cinsel şiddete 
maruz kalmış kadınlara yönelik meslek 
edindirme kursları düzenleyen Save Somali 
Women and Children adlı STK işbirliğinde 
100 kadına meslek edindirme kursu verilmiş 
ayrıca katılımcılara gıda yardımı yapılmıştır.

İşitme Engelliler Merkezi

Fas Muhammed V Üniversitesi

Somali Jijiga Community 
Okulu’na Malzeme ve 
Ekipman Desteği 

Somali Eyaleti’nde yer alan Jijiga şehrindeki 
“Jijiga Community School’’ isimli liseye 
“Ogadan Welfare and Development in Action” 
isimli STK ile işbirliği halinde mobilya ve 
elektronik ekipman hibesinde bulunulmuştur.
 
Jijiga Comminty School eyaletin en başarılı 
okulu olarak kabul edilmektedir. TİKA 
tarafından söz konusu okulun masa, sıra 
ve elektronik malzemeleri yenilenerek 
öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim 
alması amaçlanmıştır.

Jijiga Community Okulu

Save Somali Women and Children Mesleki Eğitim
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Senegal Thies Marangoz 
Eğitim Atölyesi Tefrişatı 
ve Makinelerinin Bakım-
Onarımı 

Ekonomik ve sosyal sıkıntıların yoğun 
yaşandığı Senegal’in Thies şehrinde ve 
çevresinde nitelikli iş gücü oluşturulmasının 
desteklenmesi için mesleki eğitim 
imkanlarının arttırılması amacıyla Thies 
Meslek Odası bünyesinde bulunan Marangoz 
Eğitim Atölyesi Başkanlığımız desteğiyle 
iyileştirilmiştir. Bu kapsamda, atölyedeki 
mevcut arızalı makinelerin bakım ve 
onarımı yapılarak, marangozluk atölyesinde 
kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzeme 
ve ekipmanlar temin edilmiştir.

Bununla birlikte, TİKA ile Milli Eğitim 
Bakanlığı işbirliğinde, söz konusu Marangoz 
Eğitim Atölyesi’nde görev yapmakta olan 10 
kişilik Senegalli eğitmen heyeti için Ankara 
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
bünyesinde, 80 saatlik saraciye ve 80 saatlik 
ayakkabı model kursu düzenlenmiştir.

Senegal Tivavan Kadın 
Destekleme Merkezi’nin 
Tefrişatı ve Tadilatı

Senegal’in Tivavan bölgesinde mesleki 
eğitimden yoksun olan kadınlara meslek 
edindirilmesine yönelik olarak Tivavan Kadın 
Destekleme Merkezi’nin eğitim altyapısı 
iyileştirilmiştir. Bu çerçevede, söz konusu 
merkezin ihtiyacı olan tadilat çalışmaları ve 
malzeme temini Başkanlığımızın desteği ile 
gerçekleşmiştir. Proje kapsamında merkezin 
dikiş atölyesi için dikiş makineleri hibe 
edilmiş, ayrıca aşçılık eğitimi için restoran 
bölümü ile serigrafi atölyesi yenilenmiş 
ve idari büro için ofis malzemesi temin 
edilmiştir. Ek olarak kurulan kümesler 
sayesinde merkezde tavukçuluk eğitimine 
imkan sağlanmıştır. TİKA’nın desteği ile 
gerçekleştirilen söz konusu iyileştirme 
projesi sayesinde 2016 yılında yaklaşık 
500 kadının mesleki eğitim alması 
hedeflenmektedir.

Nijer Abdou Moumoni 
Üniversitesi Bilgisayar 
Sınıflarının Yenilenmesi

Yüksek eğitimde teknoloji kullanım oranını 
ve araştırma kalitesini artırmayı amaçlayan 
proje kapsamında, Nijer Abdou Moumoni 
Üniversitesi’nin Matematik ve Bilgisayar 
Bölümü’ne ait mevcut 2 adet bilgisayar 
sınıfının gerekli tadilatları yapılarak, elektrik, 
ağ bağlantı ve havalandırma sistemleri 
yenilenmiştir. Mobilya tefrişatı yapılan 
sınıflara 32 adet bilgisayar, 2 adet çok 
fonksiyonlu yazıcı ve 2 adet projektör temin 
edilmiştir.

Tivavan Kadın Destek Merkezi

Abdou Moumoni Üniversitesi Bilgisayar Sınıfları

Tadilat ve tefrişi 
yapılan Tivavan  
Kadın
Destekleme 
Merkezinde 2016 
yılı içerisinde 
500 kadının 
eğitim alması 
hedeflenmektedir.
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80 işitme engelli 
çocuk için işitme 

cihazları ile FM 
eğitim sistemi 

temin edilmiştir.

Gana İşitme Engelliler Okulu 
İçin İşitme Sistemi Temini 

Gana Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Koruma 
Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren 
Akra’nın Tema Bölgesi’ndeki İşitme 
Engelliler Okulu bünyesinde eğitim almakta 
olan 4 ila 12 yaş arasındaki 80 işitme engelli 
çocuk için işitme cihazları ile FM eğitim 
sistemi temin edilmiştir.

Ayrıca TİKA tarafından görevlendirilen bir 
odyolog tarafından çocukların işitme testleri 
yapılarak işitme kaybı düzeyleri ölçülmüş 
söz konusu okulda öğrenim görmekte 
olan 300 öğrenci ve 50 öğretmenin kulak, 

burun, boğaz muayeneleri gerçekleştirilerek 
öğrencilerin işitme cihazı kullanımına uygun 
hale getirilmesi için gerekli tüm müdahaleler 
gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu okuldaki sınıflarda kullanılmak 
üzere kara kalem uluslararası işaret dili 
tablosu hazırlatılmış olup, ayrıca 500 adet 
işaret dili el kartı da öğrenci ve öğretmenlere 
dağıtılmak üzere hazırlatılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Hanımefendi 
tarafından 80 çocuğa hediye edilmek üzere 
içeriğinde okul malzemeleri bulunan 80 adet 
okul çantası TİKA tarafından temin edilmiştir.

Gana İşitme Engelliler Okulu İçin İşitme Sistemi Temini 
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Gana Mesleki Eğitim 
Enstitüleri İçin Dikiş 
Makinesi Grubu Temini 

Gana Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Koruma 
Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan 3 
Mesleki Eğitim Enstitüsüne TİKA tarafından 
dikiş makinaları grubu sağlanmıştır. 
Gana’nın Sampa, Brang Ahofo Bölgesi’ndeki 
“Our Lady Of Fatima”, Kata, Water Area 
Bölgesi’ndeki “Atoko Vocational Training 
Institute” ve Akra’daki “YWCA Vocational 
Training Institute” olmak üzere her bir 
enstitü için; 10’ar adet endüstriyel düz dikiş 
makinası, 4’er adet 3 iplikli overlok makinası, 
7’şer adet el dikiş makinası, 4’er adet düğme 
basma makinası olmak üzere toplam 65 adet 
makine temin edilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Hanımefendi 
tarafından el yapımı yerel sepetlerde hediye 
edilmek üzere her bir okul için 17’şer adet 
olmak üzere toplam 51 adet dikiş seti temin 
edilmiştir. Ayrıca, bahse konu Enstitülerde 
eğitim almakta olan 16 ila 18 yaş arasındaki 
30 kız öğrenci için muhtelif okul malzemesi 
içeren okul çantaları temin edilmiştir.

Fildişi Sahili Abidjan 
Yopougon Görme Engelliler 
Merkezi Anaokulu ve Oyun 
Parkı İnşaatı ve Tefrişatı 

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
ERDOĞAN’ın 28-29 Şubat 2016 tarihleri 
arasında Fildişi Sahili Cumhuriyeti’ni resmi 
ziyaretleri çerçevesinde, başkent Abidjan’a 
7 km uzaklıkta bulunan ülkenin tek görme 
engelli merkezi olan ve bünyesinde yatılı 
olarak 136 ve toplamda ise 200 görme 
engelli çocuğun barındığı Yopougon Görme 
Engelliler Merkezi (INIPA)’nın anaokulu 
Başkanlığımız tarafından tamamlanmış ve 
tefriş edilmiş olup aynı şekilde çocuklar için 
bir adet de oyun parkı inşa edilerek tefriş 
edilmiştir. 

Fildişi’nin tek 
görme engelli
merkezi olan 
Yopougon 
Görme Engelliler 
Merkezi’ne TİKA
tarafından 
anaokulu inşa 
edilmiştir. 

Gana Mesleki Eğitim Enstitüleri İçin Dikiş Makinesi Grubu Temini

Fildişi Sahili Abidjan Yopougon Görme Engelliler Merkezi Anaokulu
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Geleceğin Ahileri Girişimcilik 
Eğitimi Projesi 

Başta Afrika ülkeleri olmak üzere 
girişimciliğin zayıf olduğu ülkelerde 
yeni girişimciler yetiştirmek ve mevcut 
durumdaki girişimcilere mesleki eğitimi 
hem de girişimcilik eğitimi vermek bu 
ülkelerde piyasa ekonomisinin yerleşip 
işlerlik kazanması açısından son derece 
önemlidir. Bu hedefler doğrultusunda TİKA 
ve Ahi Evran Meslekî Eğitim ve Girişimci 
Yetiştirme Merkezi  (OMEG) işbirliğinde 
başlatılan “Geleceğin Ahileri: Girişimcilik 
Eğitimi Projesi”  Kenya, Libya, Fas, Gana ve 
Moritanya’da gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu proje kapsamında ekonomik 
açıdan kalkınma potansiyeli bulunan fakat 
kendi iç dinamikleriyle gerekli sistemleri 
kurup geliştirme noktasında zorlanan birçok 
genç iş adamı ve müteşebbis ülkemizde 
eğitilmiştir. TİKA’nın desteğiyle Türkiye’ye 
gelen bu girişimci ve müteşebbislere 
alanında tecrübeli eğitimciler vasıtasıyla bir 
yandan girişimcilik eğitimi verilirken diğer 
yandan katılımcıların yatırım alanlarına 
göre ilgili tesislere inceleme ziyaretleri 
düzenlenerek pratik tecrübe edinmelerine 
imkan sağlanmıştır.

Ganalı Öğretmen Adaylarına 
Pedagojik Formasyon Eğitimi

Toplumların kalkınması için doğal 
kaynaklardan çok nitelikli insan gücüne 
ihtiyaç vardır. Bu nedenle yeni nesillerin 
eğitimi özellikle az gelişmiş ülkeler için 
büyük bir öneme sahiptir.  Bu gerçekten 
hareketle TİKA tarafından Paragon Vakfı 
ve Fırat Üniversitesi iş birliğinde Ganalı 
öğretmen adaylarına pedagojik formasyon 
eğitimi verilmiştir.

Proje kapsamında Gana’dan Türkiye’ye 
getirilen 27 öğrencinin üç buçuk ay süresince 
verilen eğitimin sonucunda, ülkelerinde 
almakta zorlandıkları pedagojik formasyonu 
kazanarak Gana’da öğretmen olarak 
görevlendirilmeleri sağlanmıştır.  

TİKA desteğiyle ve 
tecrübeli eğitimciler 

vasıtasıyla 
girişimcilik dersleri 

verilmektedir.

Gana-OMEG

Ganalı üniversite 
öğrencilerine 

pedagojik 
formasyon dersi 

veriliyor.

Fırat Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi
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TÜRKMEK Uluslararası 
Mesleki ve Teknik Eğitim 
Programı

Nitelikli işgücü gelişmekte olan ülke 
ekonomileri için büyük önem taşımaktadır. 
TÜRKMEK Projesi ile Afrika ülkeleri başta 
olmak üzere kalkınma çabasında olan 
ülkelerde sürdürülebilir kalkınmaya katkı 
sağlayacak nitelikli eleman ve girişimcilerin 
yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 2010 
yılından bu yana devam eden proje ile hedef 
ülkelerde istihdamın arttırılması ve özellikle 
dezavantajlı kesimler için gelir getirici 
olanakların yaratılması amaçlanmaktadır. 
Ayrıca, eğiticilerin eğitimi yoluyla, mesleki 
eğitim alanında sürdürülebilir bir kapasite 
yaratılması amaçlanmaktadır.

TİKA, İstanbul Ticaret Odası ve Maviay 
Derneği işbirliğinde yürütülen TÜRKMEK 
Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Projesi 
kapsamında Türkiye’ye gelen kursiyerler 
3 ay süreyle çeşitli alanlarda mesleki ve 
teknik eğitim almaktadır. Proje kapsamında 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki 
ve Teknik Eğitim veren liselerde 62 alanda 
200’ü aşkın dalda eğitim verilmektedir. Proje 
süresince 1000’e yakın kursiyer ülkemize 
getirilerek mesleki eğitime tabi tutulmuş ve 
bu kursiyerlere mesleki eğitim sertifikaları 
verilmiştir.

TÜRKMEK projesinin katılımcılarının 
çoğunluğu Afrika kıtasındandır. 2016’nın 
ilk verilerine göre şimdiye kadar 24 
Afrika ülkesinden 462 kursiyer TÜRKMEK 
kurslarında eğitim almıştır. Proje 
kapsamında otomobil tamirciliği ve 
döküm gibi sanayii kollarında eğitim alan 
katılımcılar ülkelerine döndüklerinde kendi 
vatandaşlarına eğitim verebilmektedir. 
Öreğin TÜRKMEK’te eğitim gören Ganalı 
katılımcılar ülkelerinde meslek örgütü 
kurmuş ve sektörün gelişmesi için 
çalışmalara başlamıştır.

24 Afrika 
ülkesinden 462 
kursiyer TÜRKMEK 
kurslarında eğitim 
almıştır.
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        TUNUS
• Engeliler Özel Eğitim Merkezi Projesi 

      CEZAYİR
• Türkoloji Bölümü ve Barbaros Hayrettin Paşa Kütüphanesi
• Türkçe Yaz Okulu Kapsamında Cezayirli Öğrencilerin
  Ülkemize Getirilmesi

      SENEGAL
• Thies Meslek Odası Eğitmenlerine Dericilik Eğitimi
• Tivaouane Anaokulu İnşaatı ve Ekipman Temini
• Kazamans Bölgesinde Bulunan Okullara
  Malzeme Desteği 

      GAMBİYA
 • Omar Bin Khattab Okulu Tadilat ve Tefrişatı 

      TOGO
• Altı Okula Kırtasiye Dağıtımı 

      GANA
• Paragon Vakfı Yurduna Donanım Desteği
• Türkiye Eğitim Gönüllüleri Derneği Yetimhanesi'ne Malzeme Desteği

      NİJER
• Say Köyüne 3 Sınıf İnşası ve Tefrişi
• Lossogoungou İlköğretim Okulu Öğrencilerine
  Okul Malzemeleri Desteği 

      KAMERUN
• Yaounde Öğretmen Okulu İnşaatına Destek
• Yaounde Bastos Devlet Okuluna Spor Tesisleri Kurulumu
• HIV Virüsü Taşıyan Çocuklara Kırtasiye Desteğinin Sağlanması 

      NAMİBYA
• Namibya Üniversitesi Bünyesinde Jeobilişim Laboratuarı Kurulması 

      SUDAN
• Kur’an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi’nde Türkçe Dil Laboratuvarı Kurulması
• Kursiyerlere Çankırı'da Türkçe Yaz Kursu Programı
• 10.000 Öğrenciye Kıyafet Yardımı Projesi
• Türk Sudan Üniversiteleri Eğitim Fuarının Desteklenmesi
• Hartum’da Türkçe Kursu Verilmesi
• Manar El-Huda Derneği Erkek ve Kız Öğrenci Yurdu Tefrişi
• Hartum Üniversitesi Kütüphanesinin Tefrişi ve Kütüphane Bünyesinde
   Türkçe Sınıfı Kurulması

      ETİYOPYA
• Robe Ortaokulu Bilgisayar Laboratuvarı Kurulumu
• Yetim Children Care Center” İsimli STK’ya Malzeme Desteği
• Abadir Enstitüsü Okulu ve Tarihi Bina Restorasyon
  Projelerinin Hazırlanması
• Etiyopya'da 10 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı
  42.000 Öğrenciye Donanım Desteği 

      SOMALİ
• Hargeisa Eğitim Merkezi Tefrişatı
• Al Miftah Okuluna Ekipman Temini
• Anadolu Eğitim Merkezine Ekipman Desteği
• Mogadişu Yetimhanelerine Kırtasiye
  Malzemeleri Desteği

      KENYA
• Pwani Üniversitesine Yabanci Dil Laboratuvarı Kurulumu

      TANZANYA
• Zanzibar Devlet Üniversitesine Kütüphane ve
  Bilişim Sınıfı Kurulumu 

      UGANDA
• Makerere Üniversitesi Din ve Barış Çalışmaları Merkezi Tefrişatı

      ZİMBABVE
• Bilgisayar Sınıfı Kurulması

EĞİTİM SEKTÖRÜNDEKİ TİKA PROJELERİNDEN ÖRNEKLER
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SAĞLIK
Gelişmekte olan ülkelerin sağlık sektörünün iyileştirilmesi TİKA’nın öncelikli hedefleri arasında olup, 

yürütülen proje ve programların ana stratejileri, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi, hastane / klinik yapımı 
ve işletimi, donanım desteği, sağlık taramaları, aşı ve ilaç yardımlarıdır. Diğer yandan gelişmekte olan 

ülkelerin sağlık sektöründeki gelişmeleri desteklemek amacıyla Türk kamu kurum ve kuruluşları ile Türk STK’ları 
işbirliği yapmaktadırlar.

TİKA’nın sağlık 
alanında 
gerçekleştirdiği 
projelerle bin 
yıl kalkınma 
hedeflerine 
önemli katkılar 
sağlanmaktadır.
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İnsan sağlığı toplumların kalkınması ve 
sağlam ekonomik büyüme için vazgeçilmez 
bir koşuldur. Buna karşılık 2015 yılında 
dünyada 303.000 kadın hamilelik döneminde 
veya doğum sırasında hayatını kaybetmiş, 
yine 5 yaş altı 5.9 milyon çocuk ise yeterli 
sağlık hizmetlerinden yoksun olması 
sebebiyle hayatını yitirmiştir.

Yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerine 
erişimde yaşanan sıkıntılar zatürre, ishal 
ve sıtma gibi bulaşıcı ve hayatı tehdit eden 
hastalıkları tetiklemektedir.  

SON YILLARDA ÇOCUK 
ÖLÜMÜ ORANLARINDA 
ÖNEMLİ İYİLEŞMELER 
SAĞLANMIŞTIR.

2011-2014 tarihleri arasında TİKA tarafından 
inşa edilen hastane-sağlık merkezi sayısı 
50’ye, onarımı/donanımı gerçekleştirilen 
hastane-sağlık merkezi sayısı 110’a, eğitim 
alan sağlık personeli sayısı 2.993 
kişiye ulaşmıştır. 2014 yılında 10 
adet sağlık taraması yapılmıştır. 
Başta Afrika ülkeleri olmak üzere 
çeşitli ülkelere 28 adet ambulans 
temin edilmiştir. Ayrıca, 2014 yılı 
içerisinde 26 sağlık cihazı hibesi 
ve 12 adet ekipman projesi hayata 
geçirilmiştir. TİKA tarafından
gerçekleştirilen bu
faaliyetlerin binyıl
kalkınma hedeflerine
önemli katkısı
olmuştur. 

SAHRA ALTI AFRİKADA 
BUGÜNE KADAR 300 
BİNİN ÜZERİNDE İNSAN 
SAĞLIK TARAMASINDAN 
GEÇİRİLMİŞTİR.

Sivil toplum kuruluşları işbirliğinde yürütülen 
sağlık taramaları, aşı kampanyaları ve 
bizzat tıbbi operasyonlar yoluyla birçok 
insanın hayatına sağlıklı bir şekilde devam 
edebilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca, sağlık alanında düzenlenen 
uluslararası konferans ve sempozyumlara 
lojistik ve maddi destek sağlamıştır.

EBOLA İLE MÜCADELEYE 
DESTEKNA 
Batı Afrika’da başlayan Ebola Virüsü Salgını 
zamanla Liberya, Sierra Leone ve Gine 
Cumhuriyeti ülkeleri başta olmak üzere 
tüm ülkelerinde etkisini hissettirmiş, DSÖ 
raporlarına göre 2015 itibariyle bölgede 
10.587 kişi hayatını kaybetmiştir. TİKA 
tarafından hastalığın görüldüğü Liberya, 
Sierra Leone, Gine Cumhuriyeti, Senegal, 
Benin, Gambiya ve Gine Bissau’dan 

gelen taleplere hızlı bir şekilde 
cevap verilmiş, bu 

ülkelere yönelik 
iki aşamalı 

Ebola Virüsü 
ile Mücadele 
projesi 
yapılmıştır.

Ebola salgınına 
karşı Liberya, Sierra 
Leaone, Gambiya, 
Benin, Gine ve 
Senegal’e tıbbi 
ekipman ve ilaç 
desteği verilmiştir.

SAĞLIK
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Somali Recep Tayyip 
Erdoğan Hastanesi

Doğan her 1.000 bebekten 180’inin hayatını 
kaybettiği Somali’de Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 
inşası gerçekleştirilen Recep Tayyip 
Erdoğan Hastanesinin tıbbi donanımı ve iç 
tefrişatı TİKA tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Hastane Doğu Afrika’da kapasite ve 
teknoloji açısından en modern hastane 
olma özelliğine sahiptir. Hastanede modern 
ekipmanlar ile donatılmış poliklinikler, 
yataklı servis, acil servis, görüntüleme ve 
merkezi laboratuvar üniteleri, yoğun bakım, 
steril koşullarda hizmet sunan doğumhane 
ve ameliyathane birimleri ve hastaneye 
hizmet verecek mutfak, çamaşırhane, 
sterilizasyon, morg ve teknik merkezler 
gibi servis birimleri bulunmaktadır. Ayda 
ortalama 6.000 hasta tedavi edilmekte, 
100 ameliyat gerçekleştirilmektedir. Son 
olarak hastanenin yaklaşık 1.100 metrelik 
çevre duvarı inşası da TİKA tarafından 
tamamlanmıştır.

Recep Tayyip 
Erdoğan Hastanesi 

Doğu Afrika’da 
kapasite ve 

teknoloji açısından 
en modern hastane 

olma özelliğine 
sahiptir.

Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi

SAĞLIK

Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi
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Nyala Sudan Türkiye Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 

2014 yılı Şubat ayında Sudanlıların hizmetine 
sunulan Nyala Sudan-Türkiye Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 50 bin m2 alan 
üzerine kurulu, 150 yatak kapasiteli, yoğun 
bakım üniteleri, steril doğumhaneleri, ve 
laboratuvarları ile Darfur Bölgesinin en 
modern ve donanımlı ihtisas hastanesi olma 
özelliğini taşımaktadır. 

Hastane günlük yaklaşık 500 hasta kabulü 
yaparak yalnızca Darfurlulara değil çevre 
ülkelerden gelen hastalara da hizmet 
sunmaktadır. TİKA bugüne kadar 140.000den 
fazla insana insana sağlık hizmeti veren 
hastanenin kurulması ile bölgenin bu 
alandaki açığını kapatmasına önemli bir 
katkı sağlamıştır.

Nyala Sudan 
Türkiye Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Darfur Bölgesi’nin 
en modern ve 
donanımlı ihtisas 
hastanesi özelliğini 
taşımaktadır.

SAĞLIK

Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
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Senegal Pikine Anne Çocuk 
Sağlığı Merkezi Kurulması

TİKA tarafından inşası ve donanımı sağlanan 
ve 12.200 m2 lik bir alana sahip Pikine Anne 
Çocuk Sağlığı Merkezi toplam 350.000 
nüfuslu bir alana hizmet vermektedir. 
Dakar şehir merkezine 20 km uzaklıkta 
olup, hizmet verdiği Pikine-Guédiawaye 
bölgesindeki ilk aşı merkezi özelliğine de 
sahiptir.

Nijer Ana Çocuk Sağlığı ve 
Rehabilitasyon Merkezi

Afrikalı kadınlar için en ciddi ve yıkıcı doğum 
yaralanması olan Obstetrik Fistül (OF)’li 
kadınların topluma geri kazandırılması, 
fistülün tedavisi ile tedavi sonrası 
rehabilitasyon ve sosyal adaptasyonun 
sağlanması, ülkede tedavi hizmeti veren 
sadece üç şehirdeki (Niamey, Maradi, 
Zinder) merkezlere uzak kırsalda yaşayan 
Nijerli kadınların sağlık hizmetlerine 
ulaşım probleminin çözümüne bir fistül ağı 
oluşturularak katkı sağlanması; bununla 
birlikte erken yaşta evlilik ve doğum 
neticesinde oluşan hastalık ve sakatlıkların 
önlenmesi için kadınların bilinçlendirilmesi 
çerçevesinde Nijer genelinde farkındalık 
oluşturulmasına yönelik eğitim ve 
bilgilendirme organizasyonları tertiplenmesi 
amaçlarıyla TİKA tarafından Niamey’de 
toplam 5.548. metrekare alan üzerinde 
51 yataklı, 2 ameliyathane, 5 yoğun bakım 
ünitesi, 4 poliklinik, 1 röntgen odası ve 1 
acil müdahale odasına sahip “Nijer Ana 
Çocuk Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezi”nin 
inşa ve tefriş edilmesine ilişkin çalışmalar 
yürütülmekte olup, söz konusu Merkezin 
inşaatının 2016 yılı Mayıs ayı sonunda 
tamamlanması öngörülmektedir

Senegal Pikine Anne Çocuk Sağlığı Merkezi

SAĞLIK

Pikine Anne Çocuk 
Sağlığı Merkezi 

toplam 350.000 
nüfuslu bir alana 

hizmet vermektedir. 

Nijer Ana Çocuk Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezi
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TİKA, Afrika ülkelerinin sağlık altyapılarının 
güçlendirilmesine yönelik olarak araç ve 
donanım desteği de vermektedir.

TİKA, Afrika ülkelerine 
son altı yılda 49 adet 
tam donanımlı ambulans 
desteğinde bulunmuştur.

SAĞLIK

Burkina Faso:  7
Senegal:  3
Moritanya:  2
Nijer:   5
Mali:   3
Gine Bissau:  2
Sierra Leone:  1
Güney Sudan:  2
Etiyopya:  2

Madagaskar:  1
Fildişi:   3
Somali   5
Namibya  2
Benin   1
Uganda  1
Kamerun  2
Kenya   3
Tunus   4

Benin Adjohoun
Sağlık Ocağı İnşası

Benin Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yapılan 
çalışma neticesinde Adjohoun bölgesine bir 
sağlık ocağı yapılmasına karar verilmiştir. 
Sağlık Ocağı inşaatı başlamış olup yapının 
tamamlanmasının ardından uzman 
gözetiminde belirlenecek tıbbi ekipmanların 
da 2016 yılı içerisinde temin edilmesi 
planlanmaktadır. Benin’in başkenti Porto 
Novo’ya 40 km uzaklıkta inşa edilecek olan 
Adjohoun Sağlık Ocağı ile halkın büyük 
kentlere gitmesine gerek kalmadan, sağlık 
hizmetlerine erişimi sağlanmış olacaktır.

Adjohoun Sağlık Ocağı
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Moritanya Nuakşot
Anne-Çocuk Hastanesine 
Ameliyathane ve Pediyatri 
Bölümü Kurulması

Moritanya’nın başkentinde bulunan Nuakşot 
Anne-Çocuk Hastanesi Pediyatri ve Çocuk 
Acil Bölümü Kurulması kapsamında 2015 yılı 
Temmuz ayında 2 adet ameliyathane, 6 hasta 
odası, 4 bebek odası ve 1 adet sterilizasyon 
makine odası TİKA tarafından tefriş 
edilmiş ve hastanenin çevre düzenlemesi 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2014 yılında aynı 
hastanenin Yeni Doğan Ünitesi ve Yetişkin 
Yoğun Bakım Servisi, TİKA desteğiyle 
kurulmuş ve on hastane personeli on beş 
gün süreyle Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eğitim 
görmüştür. 

SAĞLIK

Moritanya’da 2 
adet ameliyathane, 

6 hasta odası, 4 
bebek odası ve 1 
adet sterilizasyon 

makine odası TİKA 
tarafından tefriş 

edilmiştir.

Pediatrik Onkoloji Bölümü

Nuakşot Anne-Çocuk Hastanesine 2 Ameliyathane ve Pediyatri Bölümü

Namibya Merkez Hastanesi 
Pediatrik Onkoloji Bölümüne 
Tıbbi Ekipman Desteği

Namibya’da Kanserli çocukların tedavilerine 
yönelik olarak ülkenin tek Çocuk Kanser 
Bakım Ünitesine sahip olan Merkez 
Hastanesi Pediatrik Onkoloji Bölümüne 
TİKA tarafından tıbbi ekipman desteğinde 
bulunulmuştur. Namibya’da tüm yerleşim 
yerlerinde bulunan kanserli çocukların 
tedavileri söz konusu merkezde yapılmakta 
olup söz konusu ünitede Angola’dan gelen 
hasta çocuklar da bulunmaktadır.
Halen 35 hasta çocuğun tedavisinin sürdüğü 
üniteye Namibya Sağlık Bakanlığı’nın talebi 
ile TİKA tarafından daha iyi koşullarda tedavi 
görmelerini sağlamak için, Kardiyo Solunum 
Yolu Monitörü, Yoğun Bakım Yatağı, Mobil 
Sunction Makinesi, Elektronik Tartı, BP 
izleme makinesi, Mobil Ameliyat Işık Ünitesi 
ve Teşhis seti desteğinde bulunulmuştur.
 TİKA tarafından temin edilen malzemeler, 
düzenlenen bir tören ile Merkez Hastanesi, 
Pediatrik Onkoloji Bölüm yetkililerine teslim 
edilmiştir.
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SAĞLIK

Acil Tıp Teknisyenliği Eğitimi

Başkanlığımız tarafından temin edilen 
ambulansların etkin kullanımının sağlanması 
ve ülkemizdeki 112 Acil Hizmetler Sisteminin 
tanıtımı amacıyla Fildişi Sahili ve Benin’den 
toplam 8 uzman için eğitim programı 
düzenlenmiştir. Fildişi ve Benin ülkelerinden 
hemşire, doktor ve hastane yöneticisi 
pozisyonundaki kişiler, Urla Uluslararası Acil 
Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi’nde 112 
Acil hizmetleri ve diğer acil tıp teknisyenliği 
konularında eğitim görmüşlerdir.

Tanzanya Mtwara Bölgesi 
Rondo Kasabasında Faaliyet 
Gösteren Hastanenin  
Kapasitesinin Artırılması

Başbakanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet 
DAVUTOĞLU’nun 2014 yılında Tanzanya’ya 
gerçekleştirdikleri resmi ziyarette Tanzanya 
Dışişleri Bakanı Sn. Bernard MEMBE’nin 
talebi üzerine gündeme gelen ve çalışmaları 
TİKA tarafından başlatılan inşaat projesi 
kapsamında Tanzanya Mtwara Bölgesinde 
yer alan Rondo Kasabasında faaliyet 
gösteren hastane bünyesinde 2 adet doktor 
lojmanı, 1 adet mutfak ve 1 adet tıbbi atık 
yakma ünitesi inşaatları TİKA tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 

Rondo Kasabasındaki Hastanenin Kapasite Artırılması

Acil Tıp 
Teknisyenliği 
Eğitimleri ile 
Afrika’da sağlık 
alanındaki önemli 
bir eksiklik 
giderilmektedir. 

Acil Tıp Teknisyenliği Eğitimi
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SAĞLIK

Senegal Salemata Sağlık 
Taramalarına Destek 
Verilmesi 

Senegal’in en doğusunda yer alan Kedogou 
Bölgesi’nin Salemata Kasabası’nda 
modern sağlık imkanlarından yoksun olan 
halka Başkanlığımız desteği ile sağlık ve 
veterinerlik taramaları hizmeti sunulmuştur. 
3 gün boyunca süren sağlık ve veterinerlik 
taramalarına Senegalli doktorlar, veterinerler 
ile sosyal uzmanlar katılmıştır. Kampanya 
boyunca yaklaşık 3.500 nüfuslu Salemata 
Kasabası’ndaki 1.009 kişi muayene edilmiş, 
yine aynı proje kapsamında veterinerler 
tarafından bölgedeki hayvanlardan 759’u 
rehabilite edilmiştir.

Senegal’in 3.500
nüfuslu Salemata

Kasabası’nda 
yapılan sağlık 

taraması ile 1.009
kişi muayene

edilmiştir. 

Libya Misurata Hastanesi

Libya’da yaşanan iç savaş sonrası büyük bir 
yıkım yaşayan Misurata halkına, yaşadığı 
fizyolojik travmanın etkilerini en aza 
indirmek maksadıyla Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
bir fizyoterapi hastanesi sözü verilmiştir.  
Cumhurbaşkanımızın talimatına istinaden 
Misurata Fizyoterapi Hastanesinin yapımına 
2012 yılı sonu itibariyle başlanmış ve 2016 
başlarında hastane tamamlanmıştır. Hastane 
yaklaşık 2400 m² kapalı alana sahip olup 
kadın, erkek ve acil ortopedik müdahale 
olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. 
Hastanede 19’u erkek ve 19’u kadınlar için 
olmak üzere toplam 38 adet terapi bölmesi 
ve 2 adet terapi havuzu bulunmaktadır. 
Söz konusu merkez yakın zamanda Libya 
halkının hizmetine sunulacaktır.

Güney Sudan Sağlık 
Personelinin Ülkemizde 
Eğitimi

Sağlık alanında dünyanın en genç ülkesi 
Güney Sudan’ın yetişmiş sağlık personelinin 
ihtiyaç duyduğu eğitim programlarının 
düzenlenmesi amacıyla ülkemiz Sağlık 
Bakanlığı ile bir çalışma başlatılmış, 
Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda ilk 
iki grup ülkemize getirilerek 24 doktorun 
ilgili branşlarda eğitimlerini başarılı bir 
şekilde tamamlamıştır. 62 kişiden oluşan 
Güney Sudan sağlık personelinin gruplar 
halinde 2 yıllık bir süreçte eğitim almaları 
planlanmaktadır.

Senegal Salemata Sağlık Taramaları

Libya Misurata Hastanesi

Güney Sudan Sağlık Personeli Eğitimi
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SAĞLIK

Seyşeller Cumhuriyeti 
Victoria Hastanesi Çocuk 
Bakım Ünitesi’nin Tadilatı, 
Tıbbi Cihaz ve Mobilya Temini 

Seyşeller Cumhuriyeti’nin başkenti 
Victoria’daki toplam 1.100 m²’lik tek çocuk 
bakım bölümünü barındıran Victoria 
Hastanesi genel pediatri, yenidoğan yoğun 
bakım ve pediatrik yoğun bakım olmak üzere 
3 ünitesinin tadilat işleri TİKA tarafından 
2015 yılı içinde tamamlanmış olup, çocuk 
bölümüne tıbbı cihaz ve mobilya temini 
çalışması ise 2016 yılı içinde tamamlanmıştır. 

Senegal Dantec Hastanesi 
Oftalmoloji Kliniği’nin 
Kapasitenin Geliştirilmesi

Projenin ilk aşamasında, Dantec Hastanesi 
Oftalmoloji Kliniği’ne TİKA tarafından bir 
adet fako cihazı, fako cerrahisi ameliyat ve 
sarf malzemeleri hibe edilmiş olup, ikinci 
aşamasında ise Türkiye’den gelen cerrahlar 
tarafından temin edilen fako cihazı ve sarf 
malzemeler kullanılarak klinik bünyesinde 
operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Söz 
konusu ameliyatlar sırasında Türk doktorlar 
tarafından Senegalli doktorlara 2 hafta 
boyunca uygulamalı eğitimler verilmiştir.

Eğitim kapsamında yaklaşık 100 hasta 
ameliyat edilmiş ve 8 cerrah yeni göz 
ameliyatı tekniklerini öğrenmiştir. Aynı 
projeye bağlı olarak adı geçen klinikte 
çalışan 3 cerrah da Türkiye’de kısa süreli 
eğitim görmüştür.

Senegal Dantec 
Hastanesinde 
uygulanan proje 
ile yaklaşık 100 
hasta ameliyat 
edilmiş, 8 cerrah 
yeni göz ameliyatı 
tekniklerini 
öğrenmiştir. 

Seyşeller Victoria Hastanesi

Dantec Hastanesi Oftalmoloji Kliniği
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SAĞLIK

Tanzanya Zanzibar Sağlık 
Eğitimi ve Sosyal Yardım 
Projesi

Zanzibar, Afrika tarihinde köle ve baharat 
ticaretinin merkezi olarak anılmaktadır. 
Zanzibar halkının büyük kısmı bugün bile 
baharat, balıkçılık ve turizm geliriyle ayakta 
durmaya çalışmaktadır. Ancak yabancı 
firmaların adanın farklı bölgelerinde 
işlettikleri tatil köylerinden elde edilen 
gelirler ada halkını kalkındırmaktan oldukça 
uzaktır.

Halkının yarıya yakınının yoksulluk sınırının 
altında yaşadığı Zanzibarda birçok insan 
temel sağlık hizmetlerine erişememektedir. 
Bu nedenle TİKA ve Altın Oran Derneği 
tarafından yürütülen ‘’Tanzanya-Zanzibar 
Sağlık Eğitimi ve Sosyal Yardım Projesi” 
kapsamında gönüllülerden oluşan sağlık 
ekibi bölgeye gönderilmiştir. Söz konusu 
heyet, eğitim vakası olabilecek 30 hastanın 
ortopedik ameliyatlarını gerçekleştirmiş, 
ayrıca Muhimbili Üniversitesi iş birliği 
ile Kenya, Uganda, Zimbabve, Malavi, 
Etiyopya ve Ruanda’dan yaklaşık 150 kişinin 
katılımıyla Uluslararası Pediatrik Ortopedi 
Sempozyumu’nu gerçekleştirmiştir. Altın 
Oran Derneği, Tanzanya’da bulunulan süre 
zarfında ameliyatlar ve kongre dışında insani 
yardım dağıtımı ile birlikte çeşitli sosyal 
faaliyetler düzenlemiştir.

Nijer Gönüllü Sağlık 
Projeleri

Nijer’de susuzluk, açlık, salgın hastalıklar 
ve bunlara bağlı ölümler oldukça yaygındır. 
Bölge halkının temel sağlık hizmetlerine 
kavuşması için TİKA ve Bir İnsan Dünyaya 
Bedeldir Sağlık ve Eğitim Köyleri Gönüllüler 
Derneği (BİSEG) iş birliğinde uzman 
doktorlardan oluşan heyetler belirli 
aralıklarla Nijer’e gitmektedir.
 

Nijer’e yapılan seyahatlerde üroloji, göz, 
genel cerrahi, K.B.B, ortopedi, çocuk 
hastalıkları ve ağız sağlığı gibi alanlarda 
sağlık taramaları yapılmakla birlikte, su 
kuyusu açılması ve gıda yardımı gibi insani 
yardım faaliyetleri sürdürülmektedir. 

Son olarak 18’incisi düzenlenen Nijer Sağlık 
taramasında; cerrahi eğitimler, hijyen 
eğitimleri, sıtma eğitimleri gibi faliyetlerle 
ile birlikte, 26 adet su kuyusu açılması ile 
ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bölgede 
yaklaşık 15 gün bulunan gönüllü sağlık heyeti 
bu süre zarfında 2.012 dahiliye muayenesi, 
681 ultrason çekimi, 95 cerrahi ameliyat, 
864 K.B.B poliklinik ve 444 diş çekimi 
gerçekleştirmiştir.

TİKA-STK’lar 
işbirliğinde 

Afrika’da bir çok 
proje gerçekleş-

tirilmektedir.
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SAĞLIK

Tanzanya’da Albino Sağlık 
Taraması

Albinizm cilde rengini veren melanin 
pigmentinin eksikliğinden ya da yokluğundan 
kaynaklanan bir tür genetik bozukluktur. 
Albinolar yaşadıkları sağlık sorununun yanı 
sıra sosyal açıdan da ciddi problemlerle 
yüzleşmektedirler. Özellikle Sahraaltı 
Afrika’da albinolar toplum tarafından 
dışlanmakta, hatta bazı yerel topluluklarda 
işkence ve ölümle sonuçlanan ritüellerde 
kullanılmaktadırlar.

Tanzanya’da yaklaşık her 1500 doğumdan 
birinde albinizim vakası görülmektedir. 
Bu durum Tanzanya’yı dünya genelinde 
hastalığın en sık görüldüğü ülke haline 
getirmektedir. Tanzaya’nın kırsal 
bölgelerinde yaşayan albinolar aileleri 
tarafından terk edilmekte ya da çeşitli 
işkencelere maruz kalabilmektedir. 
Bu nedenle bir çok albino yaşamlarını 
sürdürebilmek için başkent Darüsselam’a 
göç etmek zorunda kalmaktadır.

TC. Darrüsselam Büyükelçiliği, TİKA 
ve Yeryüzü Doktorları iş birliğinde 
gerçekleştirilen proje kapsamında gönüllü 
uzman doktorlardan oluşan sağlık ekibi 
Tanzanya’ya giderek 2000’e yakın albino 
hastasına sağlık taraması yapmıştır. 
Ayrıca bölgeye ulaştırılan tıbbı yardımlar 
sayesinde birçok albinizm hastasının günlük 
yaşamlarını kolaylaştıracakları ilaçlara ilk 
kez kavuşması sağlanmıştır.

Somali Tıpta Uzmanlık 
Eğitimi

1991 yılında Somali’deki federal hükümetin 
yıkılmasıyla birlikte toplumun büyük bir 
kısmı sağlık hizmetlerine erişimez hale 
gelirken, devam eden iç savaş sağlık 
sisteminin tamamen çökmesine neden 
olmuştur. Bu nedenle Somali’de yetişmiş 
sağlık personeline olan ihtiyaç son derece 
büyüktür. Bu çerçevede TİKA ve Yeryüzü 
Doktorları iş birliğinde geliştirilen “Somali 
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Projesi” Somali’ye 
nitekli sağlık personeli yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır.

Uganda Sağlık Taraması

TİKA ve Yeryüzü Doktorları iş birliğinde 
gerçekleştirilen proje kapsamında 
Uganda’nın Kibuli ve Gombe bölgelerinde 
tedavi imkanı bulamayan karın fıtığı 
hastalarına yönelik ameliyatlar 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ameliyat sonrası 
hasta bakımı için gerekli tıbbi ekipmanlar 
bölgedeki hastaneye ulaştırılırken, hastane 
personeline yönelik uygulamalı eğitimler 
verilmiştir.

Bu proje kapsamında Uganda İslam 
Üniversitesi (IUIU) bünyesinde kurulan Habib 
Medical School’un açılışı gerçekleştirilmiştir. 

Tanzanya’da
2000’e yakın 
albino hastasına 
sağlık taraması 
yapılmıştır. 

Türkiye’de eğitim 
gören Somalili 
Maimuna Abdi 
Gelle, ülkesinin 
ilk kadın cerrahı 
unvanını elde 
etmiştir.

Proje kapsamında genel cerrahi ve iç 
hastalıkları alanlarında uzmanlaşmak 
üzere seçilen Somalili doktorlar, Türkiye’de 
aldıkları teorik eğitimin yanı sıra, Türkiye’den 
Somali’ye giden uzman doktorlarla birlikte 
ameliyatlara katılarak pratik becerilerini 
geliştirme imkanı bulmuşlardır.

Ayrıca genel cerrahi ve acil durum travma 
cerrahisi alanında eğitimine devam eden 
Somalili Maimuna Abdi Gelle, ülkesinin ilk 
kadın cerrahı unvanını elde etmiştir.
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• Butane Üniversitesi Tıp Fakültesi Laboratuvarına Uygulama Laboratuvarı Tefrişi
• Sudan-Türkiye Tıbbi Yardım Derneğine Ekipman Temini

      ETİYOPYA
• Afar Eyaletinde bulunan  Ayssaita Bölge Hastanesi'ne
  Tıbbi Ekipman Desteği 

      CİBUTİ
• Cibuti Sağlık Personeline Acil Yardım Teknikleri
  ve Ambulansların Etkin Kullanımına Yönelik
   Eğitim Verilmesi 

      SOMALİ
• Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi Güvenlik Duvarı İnşaatı
• Mogadişu Belediyesi İtfaiyesine İlkyardım Eğitimi 

      KENYA
• Anne Çocuk Sağlığı Merkezinin İnşası ve Donanımı
• Yeryüzü Doktorları Kenya Sağlık Taraması

      TANZANYA
• Göz Muayene ve Katarakt Ameliyatları Programı
• Yeryüzü Doktorları Yeni Doğan İşitme Taraması 

      MALAVİ
• Anne Sağlığı ve Güvenli Annelik Girişimi’ne Malzeme ve Ekipman Desteği

      ZAMBİYA
• HIV ve Kanser Sağlık Merkezine Malzeme ve Ekipman Desteği

SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ TİKA PROJELERİNDEN ÖRNEKLER
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      SENEGAL
• Thiamen Kasabası Okulu, Sağlık Ocağı ve
  Lojman İnşa ve Tefrişi 
• Sağlık Personeline Yenidoğan Canlandırma Eğitimi 

      GAMBİYA
 • Uzman Sağlık Personelinin Ülkemizde Eğitimi 

      GİNE BİSSAU
• Ebola ile Mücadele Desteği
  Kapsamında Ekipman Yardımı
• Anne Çocuk Sağlığı Eğitim Programı

      BENİN
• Karimama Sağlık Ocağına Ambulans ve Tıbbi Ekipman Hibesi  

      FİLDİŞİ SAHİLİ
• Akoupe Zeudji Sağlık Ocağına Ekipman ve İlaç Desteği

      NİJER
• Acil Ambulans Servisi Personeline Eğitim
• Fistül Hastası Kadınlara  Destek Sağlanması
• BİSEG Derneği'ne Katarakt Tedavisi Konusunda Ekipman Temini

      BURUNDİ
• Prince Charles Rwagasor Hastanesi'ne X-Ray Cihazı Temini

      SUDAN
• Umdom Hastanesi Kadın Doğum Bölümünün Tefrişi
• Hartum Üniversitesi Saad Ebul Ala Hastanesi Yeni Doğan Ünitesine Destek
• Butane Üniversitesi Tıp Fakültesi Laboratuvarına Uygulama Laboratuvarı Tefrişi
• Sudan-Türkiye Tıbbi Yardım Derneğine Ekipman Temini

      ETİYOPYA
• Afar Eyaletinde bulunan  Ayssaita Bölge Hastanesi'ne
  Tıbbi Ekipman Desteği 

      CİBUTİ
• Cibuti Sağlık Personeline Acil Yardım Teknikleri
  ve Ambulansların Etkin Kullanımına Yönelik
   Eğitim Verilmesi 

      SOMALİ
• Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi Güvenlik Duvarı İnşaatı
• Mogadişu Belediyesi İtfaiyesine İlkyardım Eğitimi 

      KENYA
• Anne Çocuk Sağlığı Merkezinin İnşası ve Donanımı
• Yeryüzü Doktorları Kenya Sağlık Taraması

      TANZANYA
• Göz Muayene ve Katarakt Ameliyatları Programı
• Yeryüzü Doktorları Yeni Doğan İşitme Taraması 

      MALAVİ
• Anne Sağlığı ve Güvenli Annelik Girişimi’ne Malzeme ve Ekipman Desteği

      ZAMBİYA
• HIV ve Kanser Sağlık Merkezine Malzeme ve Ekipman Desteği

SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ TİKA PROJELERİNDEN ÖRNEKLER
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SU &
SANİTASYON
TİKA, sağlıklı içme suyu teminine yönelik kuyu 

açma çalışmaları yürütmekte, içme suyuna 
sağlıklı erişimin ve su hijyeninin sağlanması 

adına su ve sanitasyon projeleri yürütmektedir.
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YAŞAMIN KAYNAĞI OLAN 
SU KAYNAKLARI TÜM 
DÜNYANIN ORTAK MALIDIR.

Dünyada nüfusun hızla artması, küresel 
ekonominin sürekli genişlemesi sonucunda 
tabii kaynaklar üzerindeki baskılar gün 
geçtikçe artmakta, aşırı tüketim ile birlikte 
temel çevre göstergeleri giderek daha çok 
bozulmaktadır.

Halen, dünyada 800 milyon insan temiz 
suya erişimden yoksun olarak ve 2.5 milyar 
insan da modern hijyen şartlarından uzakta, 
hastalık riskiyle yüzyüze yaşamaktadır. Her 
yıl 5 yaş altı 800.000 çocuk ishalden hayatını 
kaybetmekte ve bu ishallerin %88’i yetersiz 
su kaynakları ve kötü hijyen şartlarından 
kaynaklanmaktadır.

TİKA TARAFINDAN BUGÜNE 
KADAR AFRİKA’DA 579 SU 
KUYUSU AÇILMIŞTIR.

Temiz suya erişim ve sanitasyon konusu 
kalkınma yolundaki ulusların önemli 
mücadelelerinden birisidir ve sürdürülebilir 
kalkınma için mutlak bir ihtiyaçtır.

2010 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 
insan hakkı olarak tanımlanan temiz suya 
erişim ve hijyen konusu halk sağlığının 
iyileştirilmesinin en önemli şartıdır.

Su kaynaklarının korunması, temiz suya 
erişim ve hijyenin sağlanması TİKA’nın 
öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Su kaynaklarının 
korunması, temiz 
suya erişim ve 
hijyenin sağlanması 
TİKA’nın öncelikli 
hedefleri arasında 
yer almaktadır.

SU VE SANİTASYON
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Senegal Su kaynaklarına 
Erişim Projesi

Senegal Hükümeti’nin yoğun çaba gösterdiği 
temiz içme suyuna erişim ve sanitasyon 
çalışmalarına destek vermek adına ülkenin 
özellikle doğu ve güneyindeki kırsal 
kesimlerinde 2013 yılında 10 adet su kuyusu 
açılmıştır.

Nijer Su Kuyuları Projesi

Devlet Su İşleri (DSİ) ve Uluslararası Gökkubbe 
Yardım Derneği işbirliğinde Nijer’de yürütülen 
su kuyusu çalışmaları kapsamında TİKA’nın 
da desteği ile 2015 yılında toplam 43 adet su 
sondaj kuyusu inşa edilmiştir. Ülkede bugüne 
kadar yapılan çalışmalarla açılan toplam 
su kuyusu adedi ise 257’a ulaşmıştır. Açılan 
su kuyuları sayesinde Niamey ve Maradi 
çevresinde yaklaşık 740.000 kişiye yetecek 
içme ve kullanma suyu temin edilmiştir.

Somali Temiz İçme Suyuna 
Erişim Projesi

TİKA tarafından Mogadişu ve çevresinde 2012 
yılından itibaren açılan 21 su kuyusunun 
ardından Somaliland’ın Burao kentinde 5 
su kuyusu da inşa edilerek yaklaşık 45.000 
kişiye yetecek içme ve kullanma suyu temin 
edilmiştir.

Sudan Temiz Suya Erişim 
Projesi

2010 yılında Afrika’da başlatılan Temiz 
İçme Suyuna Ulaşım Projesi kapsamında 
Sudan’da toplam 28 su kuyusu açılmıştır. 
Açılan kuyulardan yaklaşık 300.000 Sudanlı 
faydalanmaktadır. Proje öncesinde su 
taşımak için uzak mesafeler kat eden ve bu 
sebeple okullarında uzak kalan çocuklar bu 
problemin çözülmesi sebebiyle okullarına 
kavuşmuş, temiz suya ulaşan kesimlerde su 
kaynaklı hastalıklarda düşüş gözlenmiştir. 

Nijer’de son beş 
yılda 257 adet su 
kuyusu açılmıştır.

Sudan Temiz Suya 
Erişim Projesi 

kapsamında açılan 
kuyulardan yaklaşık 

300.000 Sudanlı 
faydalanmaktadır.

SU VE SANİTASYON

Gana Su ve Sanitasyon Eğitim Programı

Nijer Su Kuyusu Projesi

Solar Sulama
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Moritanya’da Su Kuyuları 
Açılması 

Moritanya Su ve Sanitasyon Bakanlığı’nın 
talebine istinaden, Başkanlığımız ile Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) işbirliğinde 
“TİKA–Batı Afrika Temiz İçme Suyuna 
Ulaşım Projesi” adı altında yürütülen 
bölgesel proje kapsamında, Moritanya İslam 
Cumhuriyeti’nde 2015 yılında 64 adet su 
kuyusu açılmıştır. Moritanya’nın en büyük 
üçüncü şehri olan ve su sıkıntısı çeken 
Kiffa’nın içme suyu altyapısını güçlendirmek 
amacıyla şebekeye bağlanması halinde 
yaklaşık 20.000 kişiye temiz içme suyu 
sağlayacak proje Mart 2015 tarihinde 
tamamlanmıştır. 

Afrika Teknoloji Kenti 
Jeofizik Laboratuvarına 
Ekipman Desteği 

Sudan’da kurulu Afrika Teknoloji bünyesinde 
Jeofizik Laboratuvarı kurulması ve merkezin 
modern ekipmanlarla donatılması TİKA 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Sudan’da 
temiz suya ulaşma konusunda önemli 
çalışmalar yapan Merkez içerisinde Jeofizik 
araştırmalar bölümü, kazı bölümü, su 
kalitesi bölümü ile şebekeler ve istasyon 
tasarımı bölümü olmak üzere 4 ayrı birim 
bulunmaktadır. 

Burkina Faso Su Kuyularının 
Onarımı Projesi

2012 yılında TİKA Batı Afrika içme suyuna 
erişim projesi kapsamında Burkina Faso’da 
açılan 76 su kuyusundan 34 su kuyusunun
onarımı Başkanlığımız tarafından 
gerçekleştirilerek bölge halkının hizmetine 
sunulmuştur.

Moritanya’da açılan 
64 yeni su kuyusu 
ile 20.000 kişiye 
temiz içme suyu 
sağlanmıştır.

SU VE SANİTASYON

Burkina Faso Su Kuyuları

Su ve Atık Su Arıtımı 
Yönetimi Eğitimi 

TİKA’nın katkılarıyla Çad, Cibuti ve Somali Su 
ve Kanalizasyon İdareleri teknik personeline 
eğitim programı düzenlenmiştir.

Türkiye Su Enstitüsü ile işbirliği halinde, 
Çad ve Cibuti Cumhuriyetleri’nin Su ve 
Kanalizasyon İdareleri’nden ülkemiz davetlisi 
olarak gelen 12 kişiden müteşekkil teknik 
heyet ile Somali’den gelen 7 su mühendisine 
farklı tarihlerde su ve atık su arıtımı/yönetimi 
konusunda eğitim verilmiştir.
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TOPLAM

579
SU KUYUSU

Nijer
257

Etiyopya
52

Sudan
35

Malavi
5

Burkina
Faso
74

Mali
36

Kamerun
10

Gabon
2

Senegal
10

Gambiya
8 Somali

26

Moritanya
64

SU VE SANİTASYON

Etiyopya Oromia Eyaleti’nde 
Bulunan Arızalı Su 
Kuyularının Faal Duruma 
Getirilmesi

Başkent Addis Ababa’ya 460 km mesafedeki 
Oromia Eyaletinin Bule Hora bölgesinin 
toplam nüfusu 318 bin, merkez nüfusu 85 
bin olup bölgedeki 68 kuyudan arızalı olan 
11 tanesinin faal duruma getirilmesi için bir 
çalışma yapılmıştır. Her kuyudan yaklaşık 
300 ailenin faydalandığı bölgede bulunan 
farklı şehirlerdeki 11 farklı sarnıç, dip ve 
kazma kuyu rehabilite edilerek faal duruma 
getirilmiştir.

Etiyopya’da 
bulunan 68 
kuyudan 11 

farklı sarnıç, dip 
ve kazma kuyu 

rehabilite edilerek 
faal duruma 
getirilmiştir.

Tunus Kef Vilayeti Su Kuyusu 
Projesi

Kef vilayeti, Sidi Medien bölgesinde bulunan 
120 aileden oluşan ‘Jrairia’ halkının temiz 
su kaynaklarına ulaşabidiği tek nokta “Ain 
Chahla” su kuyusudur. Yeterli ve gerekli 
düzeyde bakımların yapılamaması ve doğal 
nedenlerden dolayı Su Kuyusunun etrafı 
son derece bozuk ve elverişsiz bir yapıya 
dönüşmüştür. Nitekim Ain Chahla su kuyusu 
yüksek derecede erozyon ve toprak kayması 
riski altındadır. Bu kapsamda, Başkanlığımız 
işbirliğinde Ain Chahla Su Kuyusunun 
yeniden yapılandırma ve onarım çalışmaları 
devam etmektedir. 

TİKA-Singapur İşbirliği 
Programı SCP Ortaklığında 
Afrika Ülkelerine Yönelik 
Sürdürülebilir Su Kaynakları 
Yönetimi Eğitim Programı

Afrika kıtasını etkisi altına alan kuraklık 
ve altyapı eksikliği, temiz suya erişimi 
zorlaştırmaktadır. TİKA’nın Afrika’da su 
teminine yönelik gerçekleştirdiği kuyu 
açma çalışmaları ve sağlıklı içme suyuna 
erişimin sağlanması amacıyla yürüttüğü 
su ve sanitasyon projeleri TİKA’nın 
önceliklerindendir. TİKA, sürdürülebilirliğin 
sağlanması amacıyla su ve sanitasyon 
konusunda insan kaynağının geliştirilmesine 
de büyük önem vermektedir.

Su Kaynakları 
Yönetimi Eğitim 
Programı ile 26 
uzmana İSKİ ile 

işbirliğinde eğitim 
verilmiştir. Sürdürülebilir Su Kaynakları Yönetimi Eğitim Programı

Bu doğrultuda, Singapur ve TİKA işbirliğinde 
gerçekleştirilen “Afrika Ülkelerine Yönelik 
Sürdürülebilir Su Kaynakları Eğitim 
Programı” ile Türkiye ve Singapur’un su 
kaynaklarının temini ve dağıtımı konusunda 
sahip olduğu bilgi ve deneyimin Afrika 
ülkeleri ile paylaşılması amaçlanmıştır. 
Botsvana, Etiyopya, Gambiya, Gana, Kenya, 
Nijerya, Ruanda, Senegal, Somali, Güney 
Sudan, Sudan ve Tanzanya’dan 26 uzmanın 
katıldığı eğitim programında,  Su Yönetimi 
Genel Müdürlüğü (SYGM), Türkiye Su 
Enstitüsü (SUEN) ve Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü (DSİ) uzmanları Türkiye’nin su 
yönetimi konusundaki uygulama, standart 
ve yönetmelikler konusundaki bilgi ve 
deneyimlerini paylaşmıştır. Teorik bilginin 
pekiştirilmesi amacıyla ayrıca İSKİ’ye bağlı 
Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine 
saha ziyareti düzenlenmiştir. 
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AFRİKA SU KUYULARI
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İDARİ & SİVİL
ALTYAPILAR

T ürkiye’nin tecrübe ve birikimi, partner ülkelerin idari ve sivil altyapılarındaki 
kişilerin uzmanlıklarının, organizasyonel işleyişin ve fiziki yapıların geliştirilmesine 
yönelik olarak TİKA tarafından finanse edilen projeler ile paylaşılmaktadır.

Gelişmekte olan bir ülkede demokratik değerler çerçevesinde değerlendirilen siyasi temsil, 
katılımcılık, hesap verilebilirlik, etkin bir sivil toplum, hukukun üstünlüğü, yerinden yönetim 
gibi ilkeler toplumda ve siyasi düzlemde kendine ne kadar yer bulursa o ülkenin günümüz 
dünyasındaki gelişmelere uyum sağlaması o kadar kolay olur. Türkiye bu kapsamda 
özellikle insan kaynaklarına yönelik faaliyetlere büyük önem vermektedir. 
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İdari ve sivil altyapıların geliştirilmesine 
yönelik programlarla 2003-2014 yılları 
arasında çeşitli meslek gruplarında 
düzenlenen eğitimlerden 28.000’den fazla 
kişi faydalanmış, yerinde düzenlenen eğitim 
programları için 8.000’in üzerinde uzman 
görevlendirilmiştir.

İDARİ VE SİVİL 
ALTYAPILARIN
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN
BİNLERCE KİŞİYE EĞİTİM
İMKANI SUNUYOR.

Vergi uygulamaları, yargı sistemlerinin 
geliştirilmesi, ülkelerin polis teşkilatlarının 
güçlendirilmesi, genç diplomatların 
eğitimleri, istatistik uzmanlarının 
yetiştirilmesi, Adalet Akademisi uzmanlarına 
eğitim gibi hemen her alanda insan 
kaynaklarının güçlendirilmesi adına eğitim 
programları düzenlenmektedir. 

2005 yılından bu yana düzenlenen 
Uluslararası Genç Diplomatlar Programına 
900’ün üzerinde diplomat katılmıştır.

Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi 
kapsamında, Afrika kıtasına yönelik olarak 
düzenlenen eğitim programlarına ülkemizde 
ve ilgili ülkelerde olmak üzere 351 kişinin 
katılımı sağlanmıştır.

2005 yılından bu 
yana düzenlenen 
Uluslararası Genç 
Diplomatlar 
Programına 900’ün 
üzerinde diplomat 
katılmıştır.

İDARİ VE SİVİL ALTYAPILAR

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı 
Bünyesinde Eğitim Merkezi 
Kurulması

Başkanlığımız desteği ile Etiyopya Dışişleri 
Bakanlığı bünyesinde meslek memurlarının 
eğitimine yönelik 2 büyük eğitim salonu, 1 
lisan laboratuarı ve 1 konferans salonundan 
oluşan Eğitim Merkezi kurulmuştur. 
Başkanlığımız tarafından söz konusu Eğitim 
Merkezine ekipman ve malzeme ile mobilya 
hibe edilmiştir. 

Mozambik Emtia Borsası 
Kurulmasına Destek

Mozambik’te özellikle tarım ürünleri 
pazarlarında düzenin, verimliliğin ve 
şeffaflığın sağlanması ve pazarların 
bütünleştirilmesi vasıtasıyla çiftçilerin pazara 
erişiminin sağlanması amacıyla Mozambik 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
kurulmakta olan Mozambik Emtia Borsası’na 
TİKA tarafından dört adet arazi aracı temin 
edildi. Ayrıca borsanın yönetici ve teknik 
personeline Türkiye’de eğitim verilmiştir.

Mozambik Emtia Borsası’na Destek

Mozambik Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personeline Eğitim 
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Tunus İçişleri Bakanlığı’na 
Araç - Gereç Temini

2012 yılından itibaren TİKA tarafından 
Tunus’un yeniden yapılandırılmasına yönelik 
kalkınma ve teknik işbirliği çalışmaları 
yürütülmektedir. Şimdiye kadar Tunus 
İçişleri Bakanlığı’na 292 adet araç ve 42.480 
adet güvenlik malzemesi teslim edilirken 
belediyecilik hizmetlerinin iyileştirilmesine 
yönelik ise 92 adet belediye hizmet aracı 
ile 50 adet iş makinası temin edilmiş ve 
Tunus’un tüm belediyelerine dağıtılmıştır.

Tunus Tarım Bakanlığına 
Araç Hibesi Projesi

Proje kapsamında 2014 yılında Tarım 
Bakanlığı’na 70 adet traktör ve beraberindeki 
tarım ekipmanları, 13 adet kazıyıcı yükleyici 
iş makinası, 5 adet biçerdöver ve 5 adet 
orman yangınlarına müdahale amaçlı itfaiye 
aracı hibe edilmiştir.

Tunus Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı’na Araç Hibesi 
Projesi

Tunus Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na 
48 adet greyder ve 9 adet mini yükleyici iş 
makinası hibe edilmiş olup
2016 yılı temmuz ayı sonuna kadar araçların 
teslim edilmesi planlanmaktadır. Mevcut 
hibe projesi kapsamında 2016 yılı 
içinde 8 adet yol süpürme aracı ve 2 adet 
lowbed hibe edilmiş olacaktır.

İDARİ VE SİVİL ALTYAPILAR

Tunus İçişleri Bakanlığı’na Araç Hibesi

Tunus’un yeniden 
yapılandırılması 

kapsamında Tunus 
İçişleri Bakanlığı’na, 

Tunus Tarım 
Bakanlığına ve 

Tunus Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı’na 

toplam 584 adet 
araç ve 42.480 

güvenlik malzemesi 
hibe edilmiştir. 
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Madagaskar Seçimlerine 
Destek Sağlanması Amacıyla 
Ekipman Temini

Madagaskar’da ülke genelinde 31 Temmuz 
2015 tarihinde gerçekleştirilen seçimlere 
destek olunması amacıyla yerel yetkililerin 
belirlediği ihtiyaç listesinde yer alan 6 adet 
çok fonksiyonlu fotokopi makinası ve sarf 
malzemesi TİKA tarafından temin edilmiştir. 
Malzemeler Büyükelçimiz personelinin 
katıldığı törende yetkililere teslim edilmiştir.

Gine Bissau İdari Reform ve 
Kamu Bakanlığı’na Malzeme 
ve Ekipman Temini

Gine Bissau İdari Reform ve Kamu Çalışma 
Bakanlığı’ndan gelen talep çerçevesinde 
bilişim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 
ilgili bakanlığa TİKA tarafından alınan 
bilişim ve büro ekipmanları 2015 yılı Mayıs 
ayı içerisinde T.C. Dakar Büyükelçisi Sn. 
Nilgün Erdem ARI’nın katılımlarıyla teslim 
edilmiştir.

Liberya Monrovia
Belediyesine Araç Desteği

Liberya Cumhuriyeti Başkent Monrovia 
Belediyesi’ne Başkanlığımız ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü 
işbirliğiyle Temmuz 2015 tarihinde 20 
adet otobüs ve 9 adet yedek parça sandığı 
gönderilmiştir. Yolları ve toplu ulaşım araçları 
kullanma alışkanlığı diğer bölge ülkelerinin 
ilerisinde olan Liberya’da gerçekleştirilen 
projeyle birlikte Monrovia Belediyesinin 
mevcut otobüs sayısı 50 otobüse 
yükselmiştir. Ayrıca proje kapsamında üç 
Monrovia Belediyesi personeli araç kullanım 
ve tamir konularında İETT merkezinde iki 
hafta eğitim almışlardır.

İDARİ VE SİVİL ALTYAPILAR

Liberya’ya İBB ile 
işbirliğinde 2015 
yılı içerisinde 
20 adet otobüs 
gönderilmiştir.

Liberya Monrovia Belediyesine Araç Desteği

Gine Bissau Malzeme Temini

Madagaskar Ekipman Desteği
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Mali Ulusal Meclisi ve Fuaye 
Alanının Tadilatı ve Tefrişatı 

Mali ve Türkiye arasındaki işbirliğinin 
geliştirilmesi ve Cumhurbaşkanımız Sn. 
Recep Tayyip ERDOĞAN’ın talimatları 
çerçevesinde fiziki ve donanım açısından 
yetersiz koşullarda hizmet veren Mali Ulusal 
Meclisi binası genel kurul salonunun; 
misafir koltukları, meclis başkanı kürsüsü 
ve milletvekili masa-sandalyelerinin 
yerleştirilmesi, her türlü iç kaplama 
imalatı, elektrik ve mekanik tesisatlarının 
yenilenmesi (ses sisteminin yenilenmesi 
ile havalandırma ve soğutma sisteminin 
yenilenmesi) işleri; fuaye alanının ise 
tadilat ve tefrişat (giyinme ve dinlenme 
bölümü oluşturulması, servis bankosu 
ve servis bölümünün yenilenmesi) işleri 
TİKA tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Projenin 2016 yılı içerisinde tamamlanması 
öngörülmektedir. 

Burkina Faso Geçiş Dönemi 
Ulusal Konseyi Binasının 
Tadilat ve Tefrişatı 

Burkina Faso Meclis Başkanlığı “Geçiş 
Dönemi Ulusal Konseyi (CNT) Binasının 
Tadilat ve Tefrişatı” projesi TİKA tarafından 
gerçekleştirilmiştir.

2014 yılında ortaya çıkan iç karışıklıklar 
sonucu ülkede halk ayaklanması meydana 
gelmiştir. İlgili ülkedeki ayaklanma sonucu 
ulusal meclis göstericiler tarafından 
yakılarak kullanılmaz hale gelmiştir. Oluşan 
yönetim değişikliği sonrası geçiş dönemi 
hükümeti kurulmuş ve ülkeyi sağlıklı bir 
seçime götürme görevi olan geçiş dönemi 
hükümetinin; meclisin kullanılamaz hale 
gelmesinden sonra yürüttüğü görevlerde 
aksamalar meydana gelmemesi amacıyla 
toplantı salonu dâhil yeni binaları TİKA 
tarafından tadil ve tefriş edilerek 2015 yılı 
ocak ayında yetkililere teslim edilmiştir.

Mali Ulusal Meclis Genel Kurul Salonu

Burkina Faso Ulusal Konseyi Binası

Mali Ulusal Meclisi 
binası genel 

kurul salonunun 
tadilatı ve tefrişatı 

TİKA tarafından 
gerçekleş-

tirilmektedir. 
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Cibuti’ye 6 Adet Ambulans, 
6 Adet Çöp Toplama Aracı ve 
500 Adet Çöp Konteynerinin 
Nakliyesi

Sağlık Bakanlığımız tarafından hibe 
edilen 6 adet Ambulans ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımız tarafından hibe 
edilen 6 adet Çöp Toplama Aracı ve 500 
adet Çöp Konteynerinin Cibuti’ye deniz 
yolu ile nakliyesi işi TİKA tarafından 
gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu ambulans hibesi ile yaşlı, hamile 
ve engelli vatandaşların hastaneye ulaşımının 
kolay bir şekilde sağlanması ve acil 
vakalara hızlı müdahale edilerek ülkedeki 
yüksek ölüm oranlarının düşürülmesi 
amaçlanmaktadır.

Düzenlenen törenle Cibuti İçişleri 
Bakanlığı’na teslim edilen 6 adet çöp 
kamyonu ve 500 adet çöp konteyneri ile 
Cibuti’de halk sağlığı, çevre kirliliği ve 
katı atıkla mücadeleye katkı sağlanması 
hedeflenmektedir.

Projenin devamı niteliğinde olan acil yardım 
teknikleri ve ambulansların etkin kullanımına 
yönelik eğitim projesi Sağlık Bakanlığı; 
çöp kamyonlarının etkin kullanımı, bakımı 
ve onarımına yönelik eğitim projesi ise 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliğinde 
tamamlanmıştır.

Senegalli Parlamenterlerin 
Türkiye’yi Ziyareti

Başkanlığımız ile Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı işbirliğinde Senegal’de çocuk 
istismarının önlenmesinin desteklenmesi 
amacıyla, 10 kişilik “Çocukların Şiddet ve 
İstismara Karşı Korunması Parlementerler 
Grubu – PEVA” heyeti için, 11-18 Nisan 2015 
tarihlerinde, ülkemizde bir haftalık çalışma 
ziyareti düzenlenmiştir. Proje kapsamında, 
Senegalli parlamenterler Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’na bağlı Çocuk 
Koruma Evleri ile Yetimhaneleri ziyaret 
etmişlerdir. Ayrıca, birçok kamu kurumu 
temsilcileri ile yüksek düzeyde görüşmelerde 
bulunmuşlardır.

İDARİ VE SİVİL ALTYAPILAR

Ülkemiz tecrübe 
ve bilgi birikimi 
kamu kurum ve 
kuruluşlarımıza 
yapılan ziyaretler 
vesilesiyle Afrika 
heyetlerine 
aktarılmaktadır. 

Cibuti’ye Araç Nakliyesi

Senegalli Parlamenterlerin Türkiye’yi Ziyareti
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İDARİ VE SİVİL ALTYAPILAR

Somali Dışişleri Bakanlığı 
Tadilatı ve Salon Tefrişi

Somali idari alt yapılarının geliştirilmesini 
teminen, resmi ziyaretlerde kullanılacak 
modern bir konferans salonu olmaması 
sebebiyle Somali Dışişleri Bakanlığınca 
ihtiyaç duyulan modern bir konferans 
salonunun tadilatı ve sandalye, klima, 
projektör vb. cihazlar TİKA tarafından hibe 
edilmiştir.

Senegal Spor Bakanlığı’na 
Büro ve Bilişim Malzemesi 
Temini  

Senegal’in idari alt yapılarına destek 
sağlanarak ülkemizin Senegal makamları 
ile ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla 
Senegal Spor Bakanlığı merkez binasının 
fiziki koşullarının iyileştirilmesi için ihtiyaç 
duyulan malzemeler TİKA tarafından temin 
edilmiştir.

Somali Dışişleri Bakanlığı Tadilatı ve Salon Tefrişi

Togo’lu Turizm Eğiticilerinin 
Eğitimi

Togo’lu turizm eğiticilerinin Antalya 
Muratpaşa Uygulama Otelinde, turizm 
sektörü konusundaki yeniliklere yönelik 
eğitimleri MEB’le işbirliğinde tamamlanmış, 
heyetin progama ilişkin giderleri TİKA 
tarafından karşılanmıştır.
Togo ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin 
güçlendirilmesi amacıyla bu eğitim projesinin 
gerçekleştirilmesi, Togo makamlarınca 
memnuniyetle karşılanmıştır.

Senegal Spor 
Bakanlığı merkez 

binasının fiziki 
koşullarının 

iyileştirilmesi için 
ihtiyaç duyulan 

malzemeler TİKA 
tarafından temin 

edilmiştir.
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Somali Yargı Heyeti Ziyareti 

Başkanlığımız ve Türkiye Adalet Akademisi 
işbirliğinde Somali Başsavcısı ve Somali 
Yüksek Yargı Heyeti üyelerinden müteşekkil 
15 kişilik Somali heyetine “Türk Yargı 
Sistemi”ni tanıtmak üzere ülkemizde bir 
ziyaret programı düzenlenmiş, ziyaret 
boyunca Somali heyeti ülkemizde bulunan 
yüksek yargı kurumlarını ziyaret ederek 
ülkemizdeki yargı sistemi üzerine bilgi 
almaları sağlanmıştır.

Somali Sivil Havacılık 
Uygulamalı Eğitim Merkezi 

TİKA tarafından inşa edilen 696 m2 kapalı 
alana sahip bina sivil havacılık başta olmak 
üzere çok amaçlı eğitim merkezi olarak 
faaliyet gösterecektir. Yakın zamanda 
faaliyete geçirilmesi planlanan binada teorik 
ve uygulamalı eğitim verilecek olup, projeyle 
Somali’nin sivil havacılık alanındaki büyük bir 
eksikliğinin kapatılması planlanmaktadır.

Somali Bağımsız Seçim 
Komisyonu Ziyareti 

Somali’de uzun yıllar devam eden iç savaştan 
sonra ülkede yapılamayan seçimlerin ilk defa 
2016 yılında yapılması planlanmaktadır. 2016 
yılında düzenlenmesi planlanan seçimler 
için ülkemizin konu ile ilgili tecrübelerinin 
aktarılması çerçevesinde Somali Bağımsız 
Seçim Komisyonunun ülkemizde ağırlanarak 
1 Kasım 2015 seçimlerini gözlemlemeleri 
sağlanmış ve ülkelerinde yapılacak seçimler 
için Yüksek Seçim Kurulumuzun tecrübeleri 
paylaşılmıştır.

Somali Sivil Havacılık Uygulamalı Eğitim Merkezi 

Somali Bağımsız 
Seçim Komisyonunu 
ülkemizde 
ağırlanmış ve 
1 Kasım 2015 
seçimleri ile Yüksek 
Seçim Kurulumuzun 
tecrübeleri 
paylaşılmıştır.
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Etiyopya Ulusal Tiyatrosu’na 
Teknik Ekipman Desteği

Etiyopya’nın ilk devlet tiyatrosu olan Ulusal 
Tiyatro, 2015 yılında 60. kuruluş yıldönümünü 
kutlamıştır. Ülkede sanatın gelişmesine katkı 
sağlayacağı düşüncesiyle Etiyopya Ulusal 
Tiyatrosu’na, çeşitli bölümlerde kullanılmak 
üzere 3 farklı türde bilgisayar, montaj cihazı 
ile masa, sandalye ve Etiyopya eyaletlerini 
simgeleyen özel koltuklar hibe edilmiştir.

Etiyopya Ulusal Tiyatrosu’na Teknik Ekipman Desteği

Kamerun Yaounde’de 
Bulunan Tsinga Kadın ve Aile 
Eğitim Merkezinin Tadilat ve 
Tefrişatı

Kamerun Devleti tarafından 1960 yılında 
inşa edilen ancak 55 yıldır herhangi bir 
bakım ve onarım görmeyen Kamerun 
Kadın ve Aile Bakanlığına bağlı TSINGA 
Eğitim Merkezinin tadilatı ve tefrişatı TİKA 
tarafından yapılmıştır. Bilgisayar laboratuvarı 
ile bir konferans salonunun da tesis edildiği 
Eğitim Merkezinde elektrik ve su tesisatı ile 
kapı ve pencereler tamamen yenilenmiştir. 
Ayrıca merkezin iç-dış boyası yapılarak 
kullanılamayan ortak alanları yeniden 
kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Etiyopya Ulusal
Tiyatrosu’na,

çeşitli  teknik 
ekipmanlar ile
masa, sandalye

ve Etiyopya
eyaletlerini

simgeleyen özel
koltuklar hibe

edilmiştir.

Tsinga Kadın ve Aile Eğitim Merkezi
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Kenya Wajir Eyaleti Valiliği 
Heyeti Eğitim Programı

Kenya’nın Wajir Eyaleti Valisi Ahmed 
A. Mohamed ve beraberindeki din 
görevlilerinden oluşan 10 kişilik heyete 
Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde, 
“radikalleşmeyle mücadelede din 
adamlarının rolünün güçlendirilmesi” ve 
“çağdaş din eğitimi müfredatı” konularında 
ülkemizin bilgi ve tecrübelerinin aktarılması 
amacıyla 6-13 Eylül 2015 tarihleri arasında 
Ankara ve İstanbul’da bir eğitim programı 
düzenlenmiştir.

Söz konusu ziyaret kapsamında Kenya 
Delegasyonu TİKA, Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Konya 
Müftülüğü, İstanbul Müftülüğü, Fatih Sultan 
Mehmet Uluslararası İmam Hatip Lisesi, 
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
ve çeşitli cami ve tarihi mekanları ziyaret 
etmişlerdir.

Namibya Walvis Bay Medya 
Projesi

Walvis Bay Belediyesi, bu şehre göç eden ve 
üniversite eğitimi görmeyen, işsiz ortaokul 
ve lise mezunlarına yönelik medya eğitimi 
konusunda bir mesleki eğitim projesi projesi 
başlatımış ve bu kapsamda TİKA’dan proje 
desteğinde bulunmuştur.

Anılan talep TİKA tarafından uygun görülmüş 
olup, Walvis Bay hizmet binası içerisinde 
tahsis edilen yerde Merkez açılmış, 
donanım malzemeleri TİKA Başkanlığı 
tarafından temin edilmiştir. Merkezin sabit 
giderleri Walvis Bay belediyesi tarafından 
karşılanmaktadır.

Tunus Liderlik Okulu 
Programı

Sürdürülebilir kalkınmanın ana öğelerinden 
biri kurumsal ve insani kapasitenin 
geliştirilmesidir. Bu amaçla TİKA, TÜBİTAK-
TÜSSİDE (Türkiye Sanayi Sevk ve İdare 
Enstitüsü) işbirliğinde Orta Asya, Kafkasya, 
Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde 
kamu ve özel sektör yöneticilerine yönelik 
olarak Liderlik Eğitim Programları 2013 
yılından itibaren gerçekleştirilmektedir.

Bugüne kadar gerçekleştirilen 5 eğitim 
programından toplam 212 bürokrat ve 
yönetici yararlanmıştır. Bu proje kapsamında 
Tunus’a yönelik olarak 21-31 Mayıs 2014 
tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim 
programına 35 üst düzey yönetici katılmıştır. 
Yöneticiler program süresince TÜSSİDE’de 
katıldıkları değişik seminerlerin yanında 
önemli kamu kurum ve kuruluşları da ziyaret 
ederek faaliyetler hakkında detaylı olarak 
bilgi alma fırsatını bulmuştur.

Namibya Walvis Bay Medya Projesi

Namibya Walvis 
Bay medya 
projesi donanım 
malzemeleri TİKA 
tarafından temin 
edilmiştir.

Kenya Wajir Eyaleti Valiliği Heyeti Eğitim Programı
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Sudan Vücut İzleri Geliştirme 
Laboratuvarı Kurulması

Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti 
arasında ikili ilişkiler çerçevesinde 1992 
yılında “Güvenlik İşbirliği Anlaşması” 
imzalanmış olup iki ülke arasındaki 
ilişkiler artarak devam etmektedir. 2006 
yılında Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel 
Müdürlüğü ile Sudan Emniyet Müdürlüğü 
yetkilileri arasında imzalanan mutabakat 
gereğince her iki ülke Polis Teşkilatları 
arasında güçlü bir bağ kurulmuştur.

TİKA ile Emniyet Genel Müdürlüğü 
işbirliğinde Sudan’ın başkenti Hartum’da 
“Vücut İzleri Geliştirme Laboratuvarı 
Kurulması Projesi” ile olay yerinden 
delillerin toplanmasından başlayıp uzman 
incelemesi raporlarının mahkeme önüne 
ulaşmasına kadar takip edilen yolda Sudan 
Polis Teşkilatına önemli bir katkı sağlamıştır. 
Ayrıca bu proje ile Türkiye’nin Sudan’da 
tanınması ve model ülke olarak kabul 
edilmesine olanak sağlanmıştır.

Ayrıca TİKA tarafından Sudan Polis 
teşkilatına bütün ekipmanları ile birlikte 
Kriminal Laboratuarı kurularak  bu alandaki 
ihtiyaç da giderilmiştir.

Afrika Ülkeleri Emniyet 
Teşkilatları Eğitim İşbirliği

Türkiye ile güvenlik işbirliği içerisinde olan 
ülkelerin emniyet teşkilatları arasındaki 
ilişkilerin güçlendirilmesi, özellikle polis 
eğitim kurumları arasında eşgüdüm ve 
işbirliğinin sağlanması, Türkiye’nin güvenlik 
işbirliği içerisinde olduğu ülkelerdeki emniyet 
teşkilatları ile gelecekte gerçekleştirilecek 
ortak çalışmalara temel oluşturabilecek 
uygun bir zemin hazırlanması amacıyla TİKA 
ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde 
“Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi” 
yürütülmektedir. 

Proje ile dost ve kardeş ülkelerin emniyet 
teşkilatı mensuplarına yönelik olarak; 
iki ülke teşkilatlarının sahip oldukları 
tecrübelerin karşılıklı olarak paylaşılması, 
suçla mücadele de ortak bilinç geliştirme ve 
iki ülke polis teşkilatlarının terminolojilerinde 
birlik sağlanması amacıyla hizmet içi ve 
uygulamalı eğitimler verilmektedir.

Vücut İzleri 
Geliştirme

Laboratuvarı
Kurulması 

Türkiye’nin 
Sudan’daki model 
projelerindendir.

Sudan Vücut İzleri Geliştirme Laboratuvarı

Gambiya Cumhurbaşkanlığı 
Korumalarına VIP Koruma 
Kursu

Ülkemiz ile Gambiya arasında sürdürülmekte 
olan güvenlik işbirliği kapsamında 
ve ülkemizin Afrika açılım programı 
çerçevesinde, Gambiya Cumhurbaşkanlığı 
korumalarına yönelik olarak 2014 yılında 
ülkemizde  “VIP Koruma Kursu” ile “Önemli 
Tesisleri Koruma Kursu” düzenlenmiştir. Söz 
konusu kursa 8 emniyet mensubu katılmıştır.

Kursun Gambiya makamlarınca çok 
yararlı geçtiği ve Türkiye tarafından 
verilen bu eğitimler sayesinde birçok 
bilgiye sahip oldukları bu tarz eğitimlerin 
düzenlenmesinin kendileri için de çok önemli 
olduğu belirtilmiştir.

Dost ve kardeş 
ülkelerin emniyet 

teşkilatılarının 
eğitim ve 

donanımları 
TİKA tarafından 

desteklenmektedir.

48



İDARİ VE SİVİL ALTYAPILAR

Medya İşbirliği Projeleri

TİKA kültürel işbirliğinin geliştirilmesi ve 
özellikle de iletişim ve bilgi teknolojilerinin 
yaygınlaştırılarak halkın bilgiye ulaşması ve 
iletişim süreçlerine katılabilmesi için çok 
sayıda proje yürütmektedir. Bu çerçevede, 
TİKA resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum 
örgütleri ile kamu hizmeti sunan özel 
kuruluşlar bünyesindeki;
 
1. TV ve radyo stüdyoları ile haber 

ajanslarının alt yapısının kurulma ve 
yenilenmesi projeleri yürütmekte;

2. Eğitim ve kapasite geliştirme 
programlarını gerçekleştirmekte, ve

3. Medya-İletişim alanında uluslararası 
organizasyonlara destek vermektedir.

Sao Tome & Principe Devlet 
Televizyonu, Radyo ve Haber 
Ajansına Teknik Ekipman 
Temini

Batı Afrika’da ada devleti olan Sao Tome 
& Principe Devleti en az gelişmiş ülkeler 
içinde bulunmakta olup bütçesinin önemli 
bir kısmı Birleşmiş Milletler tarafından 
karşılanmaktadır. Sao Tome ve Principe 
Demokratik Cumhuriyeti, medya ve sağlık alt 
yapılarının geliştirilmesi amacıyla ülkemiz ile 
işbirliği talebinde bulunması üzerine TİKA,  
EAGÜ’lere destek kapsamında, Sao Tome 
& Principe Devlet Televizyonu, Radyo ve 
Haber Ajansının Teknik Ekipman ihtiyaçlarını 
karşılamıştır. 

Proje kapsamında TİKA tarafından Sao 
Tome ve Principe Devlet Televizyonuna 
aktüel kamera, klima, prompter cihazı, 
montaj bilgisayarı, telsiz mikrofon; Devlet 
Radyosu’na ise ses kayıt cihazları, dijital 
ses mikseri, stüdyo mikrofonu, kulaklık, 
iş istasyonu; Haber ajansına da fotoğraf 
makinası, sistem bilgisayarı ve ses kayıt 
cihazları temin edilmiştir. Ayrıca, söz konusu 
teknik ekipmanların yanında haberciliğin 
hızını artırmak maksadıyla televizyon, radyo 
ve haber ajansı çalışanlarınca kullanılmak 
üzere toplam 6 motosiklet hibe edilmiştir.

Somali’de Radyo Umut’un 
Faaliyete Geçirilmesi 

Somali Mogadişu Üniversitesi 
Rektörlüğü’nün TİKA tarafından Sanat 
Fakültesi bünyesinde bir radyo kurulması 
talebi üzerine öncelikle tahsis edilen bina FM 
radyo istasyonu için uygun hale getirilmiş, 
akabinde de “Radyo Umut” un kurulumu 
gerçekleştirilmiştir.  Ayrıca yayınların daha 
geniş alana ulaştırılması için 65 metre 
yüksekliğinde bir radyo kulesi inşa edilmiştir. 

Somali halkının tamamını kapsayacak 
bir yayın politikası izlemeyi amaçlayan 
Mogadişu Üniversitesi, söz konusu radyoyu 
Mogadişu şehir merkezinde yaşayan halkın, 
başta sağlık olmak üzere çeşitli konularda 
bilinçlendirilmesi amacıyla kullanmayı 
hedeflemektedir.

Ayrıca proje kapsamında Radyo Umut 
bünyesinde çalışacak olan 10 kişilik 
personelin ülkemize getirilerek radyo 
programcılığı ve radyo haberciliği alanlarında 
eğitim alması sağlanmıştır. 

Somali’de Radyo 
Umut’un fiziki ve 
beşeri alt yapısı 
güçlendirilmiştir.
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      GÜNEY SUDAN
• Gümrük Eğitim Programı
• Sivil Havacılık Eğitimi

      SOMALİ
• Somaliland Araç Desteği
• Diplomatlar Eğitim Programı
• İçişleri Bakanlığı Heyeti Ziyareti
• İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Merkez
  Binası Tadilatı

      KENYA
• Diplomatlar Eğitim Programı
• Garissa Belediyesi’ne Katı Atık Yönetimi Desteği

      SUDAN
• Diplomatların Eğitimi

      MOZAMBİK
• Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Ulusal Araştırma
  Fonu Heyeti Türkiye Ziyareti 

      CEZAYİR
 • Cezayirli Heyete Türk Yargı Sisteminin Tanıtılması
 • Restorasyon alanında Türkiye’ye 2 Ayrı Teknik
   Ziyaret Düzenlenmesi

      MORİTANYA
 • Gazetecilere Eğitim
 • Protokol Görevlileri Eğitimi

      GİNE BİSSAU
• Cumhuriyet Savcılığı’na Büro Ekipmanı Temini
• Kentleşme İnşaat Bayındırlık ve Bakanlığı’na
  Büro Ekipmanı Temini
• Bissau Belediyesi Uzmanlarına Topografi Eğitimi

      ÇAD
• Encemine Büyükşehir Belediyesi’ne Pülverizatör Desteği 

      KONGO D.C.
• Büro ekipmanı ve Bilgisayar Desteği

      NAMİBYA
• Diplomatlara Eğitim 

İDARİ VE SİVİL ALTYAPILAR SEKTÖRÜNDEKİ BAZI TİKA PROJELERİNDEN ÖRNEKLER
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ÜRETİM & 
EKONOMİK 
ALTYAPILAR
52



Üretim ve ekonomik altyapıların 
güçlendirilmesi kapsamında, 
sanayi, turizm, tarım, balıkçılık, 

ormancılık, ulaşım, bankacılık, 
finans ve iletişim gibi sektörler TİKA 
tarafından gerçekleştirilen projeler ile 
desteklenmektedir.

Sürdürülebilir ve uzun vadeli kalkınma 
için geniş kapsamlı bir ekonomik 
büyüme, ekonomik büyüme için de üretim 
sektörlerinin geliştirilmesi zorunludur.

Dünya Bankası verilerine 
göre, son beş yılda Afrika 
Kıtasında petrol gelirlerine 
dayalı olmayan yıllık 
ortalama büyüme oranı % 
5.4’dür. 

Afrika’daki ekonomik büyüme önemli ölçüde 
hızlanmış olsa da küresel ekonomik kriz 
büyümeyi dünya çapında yavaşlatmaktadır. 

Buna karşılık TİKA gerçekleştirdiği veya 
destek verdiği işbirliği projeleri ile Afrika 
ülkelerinin sahip olduğu ekonomik ve 
üretime dönük potansiyelin en üst düzeyde 
açığa çıkarılmasını ve en verimli şekilde 
değerlendirilmesini hedeflemektedir. 

Tunus Tekstil Atölyesi ve 
Sürekli Eğitim Merkezi 
Kurulumu

Tunus’ta üretim sektörünün geliştirilmesi, 
istihdamın artırılması ve özellikle ev 
kadınlarına yönelik girişimciliğin teşvik 
edilmesi amacıyla kurulan tekstil atölyesinin 
sürekli eğitim ve meslek edindirme 
merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmesi 
planlanmıştır. Projeyle işsiz ve meslek sahibi 
olmayan genç kadınlara yönelik meslek 
edindirme eğitimleri verilmiştir. 

Ülkenin gelişmekte olan bölgelerinde 
işsizliğin azaltılması ve tekstil sektöründe 
küçük ve orta ölçekli üretim atölyelerinin 
yaygınlaştırılmasına önemli bir katkı 
sağlaması planlanan atölyenin teknik 
ekipmanı temin edilmiştir. 

ÜRETİM VE EKONOMİK ALTYAPILAR

TİKA 
gerçekleştirdiği 
mesleki eğitim 
projeleri ile 
Afrika’da daha 
fazla genç ve 
kadın istihdamı 
oluşturmaktadır.

Tunus Tekstil Atölyesi ve Sürekli Eğitim Merkezi
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ÜRETİM VE EKONOMİK ALTYAPILAR

TİKA’nın çalışmaları 
ile Mogadişu 

Havaalanı’nın 
uluslararası 

uçuşlara açılmasına 
katkı sağlanmıştır. 

Somali Mogadişu 
Havalimanının 
Rehabilitasyonu 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü tarafından Mogadişu Havalimanı 
Rehabilitasyon Projesi kapsamında 
havalimanının elektronik sistemlerle 
donatılması ve güvenlik zafiyetinin 
giderilmesine yönelik çalışmalar TİKA 
koordinasyonunda tamamlanmıştır. 

Somali Mogadişu Havalimanı
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Çad Girişimcilik Projesi 

TİKA ile Ankara Ostim Ahi Evran Mesleki 
Eğitim ve Girişimci Yetiştirme Merkezi 
(OMEG) tarafından 2013 yılı başlarında Çadlı 
işadamlarına girişimcilik eğitimi verilmiştir. 
15 kişinin katıldığı eğitim programında 
özellikle tarım, hayvancılık, oto tamirciliği 
ve kasaplık gibi konularda bilgilendirme 
yapılmıştır. Eğitimler sonunda kendi 
kooperatiflerini kuran Çadlı işadamlarına, 
kapasite artırımına destek amacı ile çeşitli 
tarım ekipmanları temin edilmiştir.

ÜRETİM VE EKONOMİK ALTYAPILAR

Somali Mogadişu Dostluk 
Yolu Yapımı

Somali’de Başkent Mogadişu’nun ana 
arterlerinden oluşan Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı, havalimanı, Kızılay Kampı gibi 
bölgelere ulaşımı sağlayan ve yaklaşık 34 km 
uzunluğunda, duble asfalt yol, betonarme 
kaldırım, drenaj işleri ve aydınlatma direkleri 
yapımı 2014 yılında tamamlanmıştır. Yolun 
kullanılmaya başlanması ile trafik ışıkları ve 
araç trafiği düzene girmiş, yol boyunca da 
yeni iş yerlerinin açılması sosyoekonomik 
hayatın gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Somali’de 2014 yılında tamamlanan 34 km’lik 
yol inşası ekonominin canlanmasına da katkı 
sağlamıştır.

Mogadişu Dostluk Yolu

Cibuti Burhan Bey 
Caddesinin Rehabilitasyonu 
ve Şehitlik Anıtının Yapılması 
İşi

Temel atma töreni Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ve Cibuti Cumhurbaşkanı 
Ismail Omar Guellah’ın katılımlarıyla 
gerçekleştirilen Burhan Bey Caddesi 
Yenileme Projesi ve Ahmet Mazhar Bey 
Şehitlik Anıtı Yapım İşi TİKA tarafından 
yürütülmektedir. Bu çerçevede; Cibuti 
Merkezde bulunan yaklaşık 700 metre 
uzunluğundaki Burhan Bey Caddesi’nin 
rehabilite edilerek sokak düzenlemesinin 
yapılması ve Ahmet Mazhar Bey şehitlik 
abidesinin yapım işi konusundaki çalışmalar 
devam etmektedir.

Şehir Merkezinde bulunan Burhan Bey 
Caddesinin onarımı ile caddenin sosyal 
altyapı ve görsel olarak yeni bir görünüme 
kavuşturulması ve tam kavşak noktasında 
yer alacak şehitlik anıtı ile Doğu Afrika’nın 
en seçkin ülkelerinden biri konumunda 
bulunan Cibuti’de ortak kültürel mirasımızın 
canlandırılması amaçlanmaktadır. Türkiye 
için kültürel ve tarihi bağlamda önemli 
derinliği bulunan Cibuti’de gerçekleştirilen 
proje kapsamındaki çalışmalar devam 
etmekte olup söz konusu projenin 2016 yılı 
içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Cibuti Burhan Bey Caddesi

Somali’de 2014 
yılında tamamlanan 
26 km’lik yol inşası 
ülke ekonomisinin  
canlanmasına da 
katkı sağlamıştır.
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ÜRETİM VE EKONOMİK ALTYAPILAR

Gabon Malinga Köyü 
Kadınlarına Manyok İşleme 
Makinesi Hibesi

Gabon’un başkente en uzak bölgesinde 
bulunan ve en yakın yerleşim yerine 40 km 
uzakta olan Malinga köyünde, manyok bitkisi 
yoğun şekilde yetiştirilmektedir. Özellikle 
kadınların emek gücüyle, manyok dibeklerde 
ezilerek un haline getirilmekte ve pazarda 
satışa sunulmaktadır. Kadın işgücünün daha 
verimli biçimde kullanılması düşüncesinden 
hareketle, köy kadınlarına iki adet manyok 
ezme makinesi ve köyde elektrik bağlantısı 
bulunmadığı için bir adet jeneratör hibe 
edilmiştir.

Kamerunlu Kahve ve Kakao 
Üreticilerinin Ülkemizi 
Ziyareti

Kamerun’un temel ihraç ürünlerinden olan 
Kakao ve Kahve konusunda Kakao ve Kahve 
Ulusal Ofisi (ONCC) Başkanlığı, Kamerun 
Başbakanlık Yatırım ve Teşvikler Dairesi 
ve sektörün önde gelen temsilcilerinin 
bulunduğu 9 kişilik heyet ülkemizin ihracat 
ve tarım ürünlerinin kalite standartları ile 
ilgili bilgi birikimi ve tecrübesini paylaşmak 
ve yeni işbirliği alanlarını belirlemek 
amacıyla TİKA’nın desteğiyle 15-22 Nisan 
2015 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret 
programı gerçekleştirmişlerdir.

Zambiya Geleneksel El ve 
Mutfak Sanatları Sergisi

Zambiya Ankara Büyükelçiliği’nin talebine 
istinaden Zambiya Küçük Ölçekli Sanayi 
Birliği’ne (SSIAZ) bağlı tarım, tekstil, ticaret, 
elişleri, madencilik, inşaat alanında faaliyet 
gösteren 10 kişilik kadın girişimcinin 
ülkemizi ziyareti ve Zambiya Büyükelçiliği 
tarafından organize edilen program 
kapsamında Ankara’da büyük bir Alışveriş 
Merkezi’nde 30 Haziran - 01 Temmuz 2015 
tarihleri arasında çok çeşitli geleneksel el 
sanatları ve ülkeye özgü kurutulmuş gıda ve 
baklagillerin sergilendiği ve satışının yapıldığı 
geleneksel el ve mutfak sanatları sergisine 
TİKA tarafından destek sağlanmıştır. 1982 
yılında küçük, orta ve nispeten büyük ölçekli 
işletmeler tarafından kurulan ve %60’ı 
kadınlardan oluşan SSIAZ, içeriden üyeler ve 
dışarıdan derneğe yapılan katkılar ile faaliyet 
göstermektedir.

Zambiya Geleneksel El ve Mutfak Sanatları Sergisi

Zambiya geleneksel 
el ve mutfak 

sanatları sergisine 
TİKA tarafından 

destek sağlanmıştır. 

Manyok İşleme Makinesi

Kahve ve Kakao Üreticilerinin Ülkemizi Ziyareti
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ÜRETİM VE EKONOMİK ALTYAPILAR

Zambiya Otellerin 
Sınıflandırılması Eğitimi

TİKA, Lusaka Büyükelçiliği ve Kültür ve 
Turizm Bakanlığı işbirliğinde, Zambiya’nın 
başkenti Lusaka’da 23 Kasım-2 Aralık 
tarihleri arasında düzenlenen programda 
Zambiya Sanat Turizm Bakanlığı, Zambiya 
Turizm Kurumu, Konaklama Sektörü 
Enstitüsü yetkilileri ile özel sektör 
temsilcilerine Konaklama İşletmelerinin 
Sınıflandırılması konusunda 10 günlük 
süreli eğitim verilmiştir. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ndan bir uzman 10 gün boyunca 
Türkiye’de uygulanan sınıflandırma, 
yıldızlama sistemi konusunda heyeti 
bilgilendirmiştir. 

Nijer ile Madencilik Alanında 
İşbirliğinin Geliştirilmesi

Ülkemiz ile Nijer arasında madencilik 
alanında işbirliği tesis edilmesine katkı 
sağlanması için 30 Mayıs-13 Haziran 2015 
tarihleri arasında ülkemizi ziyaret eden 10 
Nijerli katılımcı için Başkanlığımız ile Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde 
eğitim programı tertiplenmiştir.

Söz konusu program kapsamında ülkemizin 
maden kanunu ve diğer ilgili mevzuat, maden 
sahalarının kamusal denetimi, MİGEM 
otomasyon sistemi, maden sahalarının çevre 
ile uyum faaliyetleri ve ÇED uygulamaları 
tanıtılmış olup, ayrıca Afyonkarahisar, 
Nallıhan ve Şereflikoçhisar’a teknik geziler 
düzenlenmiştir.

Sudanlı Heyete TEDAŞ 
Eğitimi

Sudan Elektrik Dağıtım Şirketinde görevli 
yönetici pozisyonunda bulunan12 kişilik 
heyet 17-24 Mayıs 2015 tarihleri arasında 
ülkemiz TEDAŞ kurumunda eğitim görmüş, 
proje TİKA tarafından desteklenmiştir. Heyete 
ülkemizde kullanılan teknoloji ve teknik 
altyapı hakkında bilgi verilmiş, Sudan ile 
ileride bu sektörde gerçekleştirilebilecek 
işbirliği projeleri hakkında görüş 
alışverişinde bulunulmuştur.

Zambiya Otellerin Sınıflandırılması Eğitimi

Sudanlı Heyete TEDAŞ Eğitimi

10 Nijerli 
katılımcıya
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
işbirliğinde 
madencilik alanında
eğitim programı
tertiplenmiştir.

Nijer ile Madencilik Alanında İşbirliği
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Güney Sudan Juba 
Havalimanının 
Rehabilitasyonu

THY’de dahil olmak üzere doğrudan Juba’ya 
uçuşlar yapabilmesini teminen gerekli 
altyapının oluşturulması amacıyla TİKA 
tarafından Güney Sudan Juba Havalimanının 
şartlarının iyileştirilmesi amacıyla bir 
çalışma yapılmıştır. 

Söz konusu proje kapsamında ilk olarak 
havalimanında yer alan VOR cihazı (hava 
aracının yer istasyonuna göre hangi manyetik 
radar üzerinde olduğunu gösteren sistem ) 
yenilenmiş, daha sonrasında VOR cihazının 
bulunduğu alanın ışıklandırılması ve çevre 
düzenleme, aydınlatma işlemleri yapılmıştır. 
Ayrıca alanda yer alan ve atıl vaziyette 
bulunan güneş panelleri de yenileri ile 
değiştirilerek sisteme sürekli enerji sağlanır 
hale getirilmiştir.

Son olarak da solar sisteme bağlı akülerin 
ömrünü tamamlaması sebebiyle toplam 24 
akü yenileri ile değiştirilmiştir. Söz konusu 
proje Türkiye Juba Büyükelçiliği’nin de 
destekleri ile tamamlanarak Jubalı yetkililere 
teslim edilmiştir.

Ayrıca Güney Sudan’ın 
farklı havalimanlarında 
çalışan 24 sivil havacılık 
personeli ülkemiz 
DHMİ ve Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü 
kurumlarında havaalanı 
yönetimi, havacılık 
güvenliği ve havacılık 
güvenliği ekipmanları, 
iletişim-navigasyon-
gözetim sistemleri, veri 
tabanı ve değerlendirme 
yönetimi konularında 
uygulamalı eğitimler 
almışlar, eğitime katılan 
heyetin masrafları 
TİKA tarafından 
karşılanmıştır.

Juba Havalimanı’na Cihaz Desteği

Güney
Sudan’ın farklı

havalimanlarında
çalışan 24

sivil havacılık
personeline

ükemizde 
sivil havacılık 

alanında eğitimler 
düzenlenmiştir.

Afrika Teknoloji Kenti 
Uzmanlarının Ülkemizde 
Eğitimi

Sudan’ın şehir planlaması, altyapı, hizmet 
ve bilişim sektörlerinin geliştirilmesine 
katkıda bulunmak amacıyla Sudan Bilim ve 
Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Afrika Teknoloji 
Kenti bünyesinde görev yapan 13 mühendis 
için alt yapı, şehir planlaması, okul tasarımı 
ve konukevi tasarımı konularında eğitim 
düzenlenmiştir. Ayrıca 5 mühendis için 
hastane tasarımı ve planlaması ile tıbbi 
atıkların geri dönüşümü konularında bir 
eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Tunus Seramik İşleme 
Atölyesi ve Mesleki Eğitim 
Merkezi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı, Tunus’ta sürdürülebilir ekolojik 
kalkınma alanında  faaliyet gösteren GDA 
Sidi Amor Ekolojik Kalkınma Derneği ile 
işbirliği yaparak,  donanımlı bir  Seramik 
İşleme Atölyesi ve Mesleki Eğitim Merkezi 
kurmuştur.   70 metrekare alan üzerine 
tamamen ekolojik yapı malzemeleri 
kullanılarak inşa edilen atölyenin teknik 
ekipmanları da TİKA tarafından temin 
edilmiştir 

Seramik İşleme Atölyesi ve Mesleki Eğitim Merkezi 
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      SENEGAL
•  Afrika Güneş Enerjisi Çalıştayı 

      UGANDA
• Radyo Eğitimi Projesi

       SAO TOME VE
PRINCIPE D.C.
• İletişim Alt Yapısına Destek

      KAMERUN
• Bal Üreticilerine Modern Arıcılık Eğitimi

      NAMİBYA
• Penduka Derneği’ne Ekipman Desteği 

      TANZANYA
• Radyo ve Televizyon Kurumuna
  Ekipman Desteği

      ZAMBİYA
• Turizm Eğitmenlerine Eğitim

      CİBUTİ
• Cibuti Ulusal Kadınlar Birliği'ne
  Malzeme Desteği 

ÜRETİM VE EKONOMİK ALTYAPILAR SEKTÖRÜNDEKİ TİKA PROJELERİNDEN ÖRNEKLER
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TARIM
TİKA, Afrika kıtasında kalkınmakta olan ülkelerle işbirliği içinde  yüksek ölçekte ve 

kaliteli tarım üretimine yönelik projeler gerçekleştirmektedir. Modern tarım teknikleri 
ve teknolojileri ile daha verimli, daha ekonomik, kırsal dinamiklerin güçlendirilmesine 

ve istihdamın artmasına katkı sağlayacak tarım projelerine destek verilmektedir.
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DAHA ÇOK VE
DAHA KALİTELİ ÜRETIM

Kuraklık ve iklim değişikliklerinin yanı sıra 
nüfus artışı sebebiyle 2050 yılında tüm 
dünyada gıda talebinin %70 oranında artacağı 
öngörülmektedir.

200 MİLYONU ÇOCUK OLMAK ÜZERE 
YAKLAŞIK 1 MİLYAR İNSAN BU GECE 
YATAĞINA AÇ GİDECEK ve bu insanların 
çoğu yaşamak ve ailelerini doyurmak için 
tarımla uğraşan çiftçilerden oluşmaktadır. 
Diğer yandan, kalkınmakta olan ülkelerdeki 
yoksul nüfusun yaklaşık %75’i kırsalda 
yaşamaktadır. 

Yaşamın sürdürülebilirliği açısından olmazsa 
olmaz bir olgu olan beslenmenin temelinde 
tarımsal faaliyetler vardır. Ayrıca, tarım bir 
ülkenin ekonomik refahını geliştirmesinin 
yanında kalkınma için gereken sanayileşme 
sürecinde de önemli bir role sahiptir.

TÜRKİYE TARIM 
TECRÜBESİNİ
DÜNYA İLE PAYLAŞIYOR.

TİKA, tarım alanında Türkiye’nin tecrübe ve 
birikimlerini az gelişmiş veya gelişmekte 
olan ülkelerde eğitim ve tecrübe paylaşım 
programları düzenleyerek, modern 
tarım ekipmanları desteğinde bulunarak 
aktarmaktadır.

Tarımın yanı sıra ormancılık ve balıkçılık 
sektörlerinde gerçekleştirilen eğitim 
programlarından sadece son 7 yılda 2000’in 
üzerinde uzman yararlanmıştır.

Tarım, ormancılık 
ve balıkçılık 
sektörlerinde 
sadece son 7 yılda 
2000’in üzerinde 
uzmana eğitim 
verilmiştir.

Darfur’da 
gerçekleştirilen 
tohum desteği 
projesi UNDP 
Küresel Güney– 
Güney Kalkınma 
Expo Fuarı’nda 
TİKA adına en 
“İyi Uygulama 
Örnekleri” dalında 
ödül kazanmıştır.

Darfurlu Çiftçilere Geliştirilmiş Tohum Desteği

Darfur Bölgesinin 
Geliştirilmiş Tohum Üretimi 
Yoluyla Kalınmasına Destek

Başkanlığımız tarafından 2010 yılından bu 
yana Darfurlu çiftçilere geliştirilmiş tohum ve 
tarım ekipmanları desteği sağlanmaktadır. 
Bu proje özellikle çatışma ve iç karışıklık 
sonrası köylerine geri dönüş yapan çiftçi 
ailelere yönelik olarak uygulanmakta, 
böylelikle köylerine geri dönüş yapan çiftçiler 
için iş olanağı sağlanmaktadır. Proje ile 
bölgede ekim yapılan arazi miktarında 
artış sağlanmış, bu çerçevede artan iş 
sirkülasyonu ve hareketlilik ile bölgenin 
hasret kaldığı istikrar için umut elde edilmiş 
ve barışın geri gelmesine katkı sağlanmıştır.

Sudan’ın Darfur Bölgesinde 2010 ve 2011
yıllarında gerçekleştirilen geliştirilmiş tohum
dağıtımı ve eğitimi projesi 05–09 Aralık 2011
tarihleri arasında Roma’da Dünya Gıda
Örgütü (FAO) bünyesinde gerçekleştirilen
UNDP Küresel Güney – Güney Kalkınma
Expo Fuarı’nda TİKA adına en “iyi uygulama
örnekleri” dalında ödül kazanmıştır. 
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Sudan’daki merkez 
Afrika kıtasının 
ilk gen merkezi 

olma niteliği 
taşımaktadır. 

Sudan Menagil Genetik Kaynaklar ve Sperma Üretim Merkezi 

Senegal Medina Fall 
Tavukçuluğu Geliştirme 
Projesine Destek 

Senegal’in Thies şehrinde faaliyet yürüten 
Medina Fall Tazadou Choubane Derneği 
ile işbirliği içinde Medina Fall kasabasında 
yaşayan dar gelirli ailelere gelir ve besin 
kaynağı sağlamak amacıyla bir tavukçuluk 
tesisi kurulması kapsamında tesis için et ve 
yumurta tavuğu, aşı ve modern malzemeler 
sağlanmıştır.

Sudan Menagil Genetik 
Kaynaklar ve Sperma Üretim 
Merkezi Kurulması

TİKA tarafından 2011 yılında Sudan’da 
Afrika’nın ilk gen merkezi olan Menagil 
Genetik Kaynaklar ve Sperma Üretim 
Merkezi kurulmuştur. Menagil Genetik 
Kaynaklar ve Sperma Üretim Merkezi 
Sudan’da mevcut yerli ırkların ıslah 
edilerek verimliliğin artırılması, sperma 
üretim tekniklerinin öğretilmesi, suni 
tohumlama yapacak personelin eğitimi, 
hayvan besleme tekniklerinin öğretilmesi 
ve elde edilecek ürünlerin işlenmesi ve 
pazarlanması konusunda çalışmalar 
yapmak üzere kurulmuştur. Merkezin 
faaliyetlerine başlaması amacıyla hem 
Sudanın yerli ırklarından ari hayvan seçimi 
yapılmış hem de ülkemizden dokuz adet 
kültür ırkı holstein ve simental ırk boğalar 
Başkanlığımız tarafından satın alınarak 
Sudan’daki suni tohumlama merkezine 
ulaştırılmıştır. Merkezin gelecekte tüm 
Afrika’nın iyi ırk hayvan temin merkezi 
olması beklenmektedir.

Sudan’da Mevcut Yerli Irkların Islah Edilerek Verimliliğin Artırılması
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Kamerun’da Arıcılığın 
Desteklenmesi

Kamerun’un kuzey doğusunda yer alan 
ve başkent Yaunde’ye 800 km uzaklıktaki 
Ngaoundere ve 450 km uzaklıktaki Babungo 
bölgelerinde modern arıcılık yöntemleri 
konusunda uygulamalı eğitim verilmiştir.

Kamerun’un 
Ngaoundere 
ve Babungo 
bölgelerinde, 
modern arıcılık 
yöntemleri 
konusunda 
uygulamalı eğitim 
verilmiştir.

Benin Pamuk Yetiştiriciliği Projesi

Benin Pamukçuluğunu 
Destekleme Projesi

Benin pamuk yetiştiriciliği projesi 
kapsamında bu bugüne kadar Bohican 
Fitopatoloji laboratuvarı tefriş edilmiş, 
Nazilli’de 20 kişi ve Cotonou’da yaklaşık 300 
kişiden oluşan heyetler farklı zamanlarda 
eğitim almış, toprak, gübre, genetik stok 
ve tohum kalite analiz laboratuvarlarının 
iyileştirilmesi amacıyla, Benin’den 
gönderilen varyetelerin tahlilleri yaptırılmış, 
değişik zamanlarda traktör, mibzer, sulama 
sistemleri, laboratuvar tahlil cihazları, arazi 
çalışmaları için motosiklet temin edilmiştir.
Toplam ihracatının %75’ini pamuğun 
oluşturduğu, nüfusunun % 60’ının pamuktan 
geçimini sağladığı Benin için pamuk, ülke 
ekonomisinin bel kemiği olma pozisyonunu 
korumaktadır.2014 yılında yapılan saha 
çalışmalarından alınan ve Benin tarafından 
paylaşılan veriler ışığında deneme 
alanlarından alınan 3708 Kg/da’a varan kütlü 
verim sonuçları geleceğe yönelik ümitvar 
beklentilere sebep olmuştur. 

Benin Cumhurbaşkanlığı tarafından, tarım 
alanında kalkınmalarına yönelik katkılardan 
dolayı Başkanlığımıza “Benin Devlet Nişanı” 
verilmiştir.
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Kenya Karathe Müslüman 
Kadınlar Grubu’nun 
Güçlendirilmesi Projesi

Kenya Murang’a Eyaleti’nde Karathe Kadınlar 
Grubu tarafından kurulan seranın sağlıklı 
bir şekilde faaliyet gösterebilmesi amacıyla 
seradaki çöken su kuyusunun rehabilite 
edilmesi ve suyun tesisat sistemi kurularak 
seraya ulaştırılması işi TİKA tarafından 
gerçekleştirilmiştir.

Bu projenin uygulanması ile bölgedeki 
kadınlar seradaki tarım ürünlerini düzenli 
olarak sulayabilme ve böylece çeşitli tarım 
ürünlerini burada yetiştirebilme imkanına 
kavuşmuştur. Yetiştirdikleri ürünlerin bir 
kısmını aileleri ile birlikte tüketebilecek, 
geriye kalan fazla ürünleri ise yerel 
pazarlarda satarak ekonomik anlamda 
güçlenerek ailelerinin yaşam standartlarının 
yükselmesine katkı verebileceklerdir.Bununla 
birlikte yerine Projeyle, Karathe Kadınlar 
Grubu’nun bölgedeki yetim ve kimsesiz 
çocuklara sağladığı desteğin artmasına, 
daha iyi bakım hizmeti ve eğitim imkanı 
verebilmesine olanak tanıyacaktır yerine 
katkı sağlanmıştır. 

Zambiya Tarım ve Çiftlik 
Hayvanları Yetiştiriciliğine 
Destek

Dışişleri Bakanlığımızın tarım alanında 
Zambiya’dan eğitmenlerin eğitimi için teknik 
destek talebinde bulunulması talebine 
karşılık, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
işbirliğinde 7 kişilik Zambiya heyetine 16-21 
Kasım 2015 tarihleri arasında Ankara Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü’nde bir eğitim 
programı düzenlenmiş, sonrasında Polatlı 
TİGEM Tesisleri ve Kastamonu’ya çalışma 
ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

Tarım sektöründe 
hem ülkemizde hem 
de yerelde eğitimler 

düzenlenmekte, 
ülkemizin bilgi ve 

tecrübe birikimi 
Afrika ülkelerinden 

uzmanlara 
aktarılmaktadır.

Zambiya Tarım ve Çiftlik Hayvanları 

Yetiştiriciliğine Destek

Kenya Karathe Müslüman Kadınlar Grubu’nun Güçlendirilmesi

Kenya - Tarımsal Üretim ve 
Mekanizasyonu Destekleme 
Projesi

Garissa Eyaleti başta olma üzere özellikle 
Somali asıllı Müslüman nüfusun yaşadığı 
ve kurak Doğu ve Kuzey Doğu Kenya 
eyaletlerinde, mevcut tarımsal faaliyeti ve 
modern tarım-tarımsal mekanizasyona 
geçişi desteklemek üzere, 12 adet traktör 
ve destekleyici ekipman (pulluk, römork ve 
diskaro) bahse konu bölgelerde yer alan ilgili 
eyaletlere hibe edilecektir. Teslim törenine 
ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.

Kenya - Tarımsal Üretim ve Mekanizasyonu Destekleme
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Çita Koruma Vakfı’na Araç 
Desteği 

Afrika’da sayısı 10.000’i bulan çitaların 
yaşamları, geniş araziler üzerinde geçmekte 
olup, buralarda insanlar ve hayvanların 
yaşamlarını da etkilemektedir. Çita Koruma 
vakfı ise tarım arazilerine ve küçük ve büyük 
baş evcil hayvanlara sahip çiftçilerin, toplum 
tabanlı koruma programlarını öğreterek 
çitalar ile yaşamalarını öğretmektir. Bu 
amaçla Anadolu’dan getirilen Anadolu çoban 
köpeği ile Sivas Kangalı’nın yetiştirilerek 
bu çiftliklere verilmesi, hem bu köpekler 
aracılığı ile yaban av hayvanları çitalar gibi 
evcil hayvanları öldürmelerini engellemek, 
hem de çiftçilerin korumasız hayvanlara 
saldırmak isteyen çitaları öldürmesini 
engellemek üzere bir program başlatılmıştır. 
Namibya’da çitaların % 95 inin serbest 
arazilerde dolaştığı göz önüne alındığında, 
tarım arazilerindeki evcil hayvanların 
ölümünü azaltmak, dolayısıyla da ekolojik 
dünyaya da katkıda bulunmak üzere çitaların 

doğal hayata zarar vermeden korunması 
büyük önem arz etmektedir. Bunun da 
sağlanması için, tarım arazilerindeki evcil 
hayvanların korunması, bu bölgedeki vahşi 
köpekler ile sağlanamamakta, sadece 
Anadolu çoban köpeği ve Sivas kangalı 
öldürücü darbe vurmadan, vahşi hayvanları 
kaçırtabilmektedir.

Bu sebeple, Çita Koruma Merkezi 1994 
yılında kurak ve sıcak iklime de adapte 
olabilen, Anadolu Çoban Köpeği ile Sivas 
kangalını muhteva eden bir “Koruma 
Köpekleri Yetiştirme” programı başlatmıştır. 
Programın başlamasından bu yana 
yaklaşık 600 çoban ve kangal köpeği, 
tarım çiftliklerine verilmiş, bu da hayvan 
kayıplarının % 80 ila % 100 oranında 
azalmasına yol açmıştır. Anılan programa 
destek amacıyla, TİKA Çita Koruma 
Merkezi’ne kangal yavrularını taşımak için 
bir adet 4x4 araç hibe etmiştir. Böylece hem 
doğal hayat korunmakta hem de ülkede 
sürdürülebilir ekonomik faaliyetler devam 
etmektedir.

Namibya Koruma 
Köpekleri
Yetiştirme programı
kapsamında ÇİTA 
Koruma Merkezine 
kangal yavrularının 
taşınması amacıyla 
4x4 araç hibe 
edilmiştir. 

Çita Koruma Vakfı’na Araç Desteği 
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Burkina Faso’da Yüz Bin 
Fidan Moringa Oelifera 
Yetiştiriciliği Projesi

Burkina Faso’da gerçekleştirilen “Yüz 
Bin Moringa Oelifera Ağacı Yetiştirme” 
projesinde son aşama olan 4. aşamaya 
gelinmiş olup bu aşamada başlayacak olan 
kuraklık mevsimine karşı sulama sistemi ve 
mahsuller için ekstraksiyon makinası hibe 
edilmiştir.

Afrika kıtasına özgü bir ağaç olan Moringa 
Oelifiera, çok hızlı büyüyen ve yağlı 
tohum şeklinde meyvesi olan bir ağaçtır. 
2014 yılında başlatılan projede fidan ve 
zirai ekipman yardımıyla başlanılarak 
Burkina Faso’nun 18 yerleşim biriminde 
bulunan eğitim kurumları ve sivil toplum 
kuruluşlarının arazilerine dikilen yaklaşık 
100.000 adet moringa fidanının büyümesine 
müteakip moringa ağacı ürünlerinin ilgili 
sektörlerde değerlendirilmesi aşamasına 
geçilmiştir. Bu kapsamda sabun, yağ, 
krem, ilaç, gıda sektöründe kullanımı artan 
moringa ağacıyla birlikte köylü istihdamında 
artış meydana gelmiş ve oluşturulan 
moringa ağacı ormanlarından bir tanesi 
Soma Maden Şehitleri Hatıra Ormanı ismini 
almıştır.

Tunus Tavuk Yetiştiriciliği 
Projesi

Tunus tarım sektörü bakımından elverişli 
koşullara sahip olsa da kısıtlı imkânlar 
nedeniyle istenilen düzey ve kalitede üretim 
gerçekleştirememektedir. Bu eksikliğin 
özellikle kırsal bölgelerde yaşayan dar gelirli 
aileler tarafından, üretim faaliyetlerine 
teşvik edilerek sosyal refahı ve ekonomiyi 
canlandırarak gidermelerine yardımcı 
olmak amacıyla Manouba bölgesinde 20 
aileye Tavuk Yetiştiriciliği kapsamında teorik 
ve pratik eğitimlerin ardından ekipman 
ve malzeme desteği TİKA tarafından 
sağlanmıştır.

Yüz Bin Moringa 
Oelifera Ağacı 

Yetiştirme Projesi 
ile hem kuraklıkla 

mücadele 
edilmekte hem 

de Burkina Faso 
ekonomisine katkı 

sağlanmaktadır.

Burkina Faso’da Yüz Bin Fidan Moringa Oelifera Yetiştiriciliği

Tunus Tavuk Yetiştiriciliği Projesi
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Tunus Bal Arıcılığı Projesi

Tunus Bal Arıcılığı yönünden çevresel ve 
iklimsel koşulların elverişli olduğu bir 
ülkedir. Bitkisel çeşitliliğin çokluğu ve 
zirai ilaç kullanımının azlığı göz önünde 
bulundurulduğunda bal üretimi beklenen 
düzeyin altındadır. Bu kapsamda, dar gelirli 
ailelerin istihdam edilmelerini sağlamak 
ve tarımsal faaliyetleri desteklemek 
adına Manouba bölgesinde 30, Jendouba 
bölgesinde 30 olmak üzere toplam 60 aileye 
Bal Arıcılığı üretim yapılabilmesi için verilen 
eğitimin ardından ekipman ve malzeme 
desteğinde bulunulmuştur.

Uganda Jinja Bölgesi 
Hayvancılık Araştırma ve 
Damızlık Üretimi Merkezine 
Su Deposu Yapımı

Söz konusu merkezde, hayvancılığın 
geliştirilmesine yönelik araştırmaların daha 
sağlıklı yürütülmesi, hayvan besini olarak 
kullanılan yem bitkilerinin ekimlerinin 
yapıldığı alanların sulanması ve bölgedeki 
büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara içme suyu 
temini amacıyla, yaklaşık 36 ton kapasiteli 
mevcut sulama deposuna ek 100 tonluk yeni 
su deposu inşa edilip sistem bağlantıları 
yapılarak var olan dağıtım ve sulama 
sistemine entegre edilmiştir. 

Sudan Yumurta Tavukçuluğu 
ile İstihdamın ve Gelirin 
Artırılması Projesi

Sudan’ın Kuzey Kurdufan Eyaleti’nde 
yumurta tavukçuluğunun geliştirilmesi, 
istihdam ve halkın gelir seviyesinin 
artırılması amacıyla 160 emekli aileye kafes 
temin verilmiştir. Proje sayesinde gelir 
seviyesi çok düşük olan emekli ailelerin 
gelir düzeylerinin önemli ölçüde artırılması 
hedeflenmektedir. 

Jinja Bölgesi Su Deposu

Sudan Kurdufan 
Tavukçuluk Projesi 
neticesinde 
emekli ailelerin 
gelirlerinde yüzde 
yüze yakın bir artış 
hedeflenmektedir.

Tunus Bal Arıcılığı Projesi

Sudan Yumurta Tavukçuluğu
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TİKA ve İHH İşbirliğinde 
Somali’de Tarım Okulu 
Kurulması
 
TİKA ve İHH işbirliğinde yürütülen proje 
kapsamında, Somali Tarım Okulu 2013 
yılında 20 öğrenci ile eğitim ve öğretime 
başlamıştır. Proje başlangıcında Tarım 
okulunda 3 Ziraat Mühendisi eğitim 
vermiş olup, okuldan 300 den fazla öğrenci 
mezun olmuştur. Proje kapsamında Ziraat 
Okulu fakülte düzeyinde yüksek okula 
dönüştürülmüş  ve Zamzam Üniversitesi 
bünyesine katılarak Anadolu Ziraat Fakültesi 
adını almıştır.  Anadolu Ziraat Fakültesinde 
2015-2016 öğretim yılı itibariyle 100 öğrenci 
eğitim ve öğretime devam etmektedir. 
Anadolu Ziraat Fakültesinde uygulamalı 
eğitimler kapsamında 4 hafta süreyle 
uygulamalı eğitim alan öğrenciler toprak 
işleme, tohumdan fide elde etme, fide
şaşırtma, çapalama, sulama, tohum elde 
etme, saklama, arıcılık, hayvancılık gibi 
konularda teorik ve pratik eğitime tabi 
tutulmakta ve eğitim sonunda gerekli 
becerileri kazanmaktadırlar. Kurak şartlarda 
sebze yetiştiriciliği, sulama teknikleri, su 
tasarrufu gibi hususları da öğrenmektedir.  
Bu projeyle Somali’de ilk kez Sera kurulmuş, 
kavun, patlıcan gibi ürünler ilk kez 
yetiştirilmeye başlanmıştır. Damlama sulama 
sitemlerinin kullanımı ve teknik arıcılık da ilk 
kez öğretilmeye başlanmıştır. Ayrıca eğitim 
gören öğrencilere Somali şartlarında çok iyi 
yetişen fakat Somali halkının tüketmediği 
patlıcan , kavun , semiz otu gibi sebzelerden 
yemek yapması öğretilmiş ve öğrencilere bu 
ürünleri tüketme alışkanlığı kazandırılmaya 
çalışılmıştır. Proje ile, Somali’de modern 
tarım tekniklerinin gelişmesine ve gıda 
güvenliğinin sağlanmasına katkıda 
bulunulması amaçlanmaktadır.

Gambiya Balıkçılık Projesi

Afrika’nın en küçük ülkelerinden biri 
olan Gambiya’da iş gücünün %72’si tarım 
sektöründe çalışmasına rağmen yetersiz 
beslenme kaynaklı sağlık sorunları ve buna 
bağlı ölümler görülmektedir. BM Kalkınma 
Programı’nın (UNDP) 2014 yılı verilerine 
göre İnsani Kalkınma Endeksi sıralamasında 
187 ülke arasında 172’inci olan Gambiya’da 
gıda ihtiyacının %50’si ithalat yoluyla 
karşılanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca son 
yıllarda yaşanan kuraklık ve Batı Afrika 
genelinde görülen Ebola salgını nedeniyle 
ülkede tarımsal üretim %15, turizm gelirleri 
ise %60 oranında azalmıştır.

Öte yandan Gambiya, Atlas Okyanusu 
kıyısında olması ve ülke topraklarını boydan 
boya geçen Gambiya Nehri sayesinde 
balıkçılık açısından son derece zengin 
kaynaklara sahiptir. Ancak teknik bilgi ve 
ekipman eksikliği nedeniyle bölge halkı 
küçük çaplı balıkçılık yapabilirken ticari 
balıkçılık faaliyetleri yabancı ülkelere ait 
tekneler tarafından yürütülmektedir.

TİKA’nın yoksulluk ve açlıkla mücadele 
hedefleri doğrultusunda Gambiya’daki 
balıkçılık faaliyetlerinin gelişmesi ve elde 
edilen ürünlerin halka ulaştırılması için 
sivil toplum örgütleriyle koordineli olarak 
Gambiya Balıkçılık Projesi geliştirilmiştir. 
Proje kapsamında Gambiya’daki Bambali 
köy yönetimine 1, Sankuja ve Sutusinjang 
köylerine ise 2’şer olmak üzere toplam 5 
balıkçı teknesi, teknik ekipman ve yedek 
parçalarıyla birlikte teslim edilmiştir. Proje 
kapsamında geliştirilen sistemle tutulan 
balıkların %20’si balıkçılara, kalan kısmının 
ise köy yönetimleri aracılığıyla bölge halkına 
sunulması sağlanmıştır. İzleme raporlarına 
göre Gambiya’da yaklaşık 30.000 kişi 
projeden yararlanmıştır.

Somali Tarım Okulu 
kurulduğundan 
bu yana 300’ün 
üzerinde mezun 

vermiştir.

Somali Tarım Okulu

TİKA’nın 
desteklediği 

Gambiya balıkçılık 
projesinden 30.000 
kişi faydalanmıştır. 
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Senegal Sınır Ötesi 
Toplumsal Uzlaşmaya ve 
Diyaloga Destek İçin İşbirliği 
Projesi

TİKA, ABD Uluslararası Kalkınma 
Ajansı(USAID), Afrika Meselesi (AFEX) 
adlı yerel STK işbirliğinde yürütülen 
“Balantakunda’da Sınırötesi Toplumsal 
Uzlaşmaya ve Diyaloga Destek İçin İşbirliği 
Projesi” kapsamında Senegal’in güneyinde 
yer alan Casamance Bölgesi’nde TİKA 
desteği ile kadınların tarımsal faaliyetlerinin 
desteklenmesi için şiddet mağduru 200 
kadın yararına 1.500 m² büyüklüğündeki 
bir arazide bir sebze bahçesi kurulmuş, 
3 su kuyusu inşa edilmiş ve kadınlara 20 
adet yarı endüstriyel sebze-meyve sıkma 
makinesi temin edilerek sürekli gelir imkanı 
sağlanmıştır.

Nijer Örnek Köy Projesi

Afrika’nın uzun yıllardır mücadele ettiği en 
önemli sorunlardan biri de susuzluktur. 
Özellikle Afrika Boynuzu’nu ve aynı enlemin 
kuzeyini içine alan bölgede yaşanan açlık 
ve yetersiz beslenme kaynaklı ölümlerin 
temelinde susuzluk yatmaktadır. Öte 
yandan bu bölge zengin yer altı suyu 
kaynaklarına sahip olmasına rağmen teknik 
yetersizlikler nedeniyle bu su yer yüzüne 
ulaştırlamamaktadır. TİKA’nın açlık ve 
yoksullukla mücadele hedefleri kapsamında 
pilot bölge olarak seçilen Nijer’in Kogorou 
bölgesinde, susuzluk ve susuzluğa bağlı 
yoksullukla mücadele konusunda  model 
oluşturmak amacıyla örnek tarım köyü 
projesi hayata geçirilmiştir. 

TİKA tarafından yürütülen proje kapsamında 
270 haneli Kongorou köyüne 2 adet klasik 
keson kuyu ve 1 adet solar sistemli su 
kuyusu deposu, 2 adet sulama havuzu ve 1 
adet çeşme düzeneği inşa edilmiştir. Tahsis 
edilen 4 hektarlık tarım arazisi üzerinde 
dikilen 700 adet mango ağacına ek olarak, 
domates havuç, biber ve moringa ekimi ile 
tarımsal faaliyetler başlatılmıştır. Bölgede 
hayvancılığın da geliştirilmesi için köyde 
50 adet büyükbaş hayvan, 100 adedi koyun 
ve 200 adedi keçi olmak üzere toplam 300 
adet küçükbaş hayvan, 100 adet tavuk ve 
250 adet beç tavuğu temin edilmiştir. 2015 
yılı verilerine göre pilot bölgede 1.000 kg 
domates, 250 kg havuç, 350 kg biber ve 50 
kg moringa üretimi yapılmış, ayrıca dikilen 
mango ağaçlarının büyük bir kısmından 
meyve alınmış olup bu meyvelerin bir kısmı 
bölge halkı tarafından pazarlarda satılmaya 
başlanmıştır.

TİKA’nın örnek tarım köyü projesi, teknik 
destekle beraber gerekli bilgi ve tecrübe 
aktarımı sayesinde bölge halkının 
sürdürülebilir tarımsal faaliyetler yürüterek 
sosyal refah seviyelerinin yükseltilebilceğini 
kanıtlayan bir model teşkil etmektedir.

Susuzluk ve 
susuzluğa bağlı 
yoksullukla 
mücadele 
konusunda model 
oluşturmak 
amacıyla TİKA 
örnek tarım köyü 
projesini hayata 
geçirilmiştir.
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Orta Doğu ve Afrika 
Ülkelerinde Su Ürünleri 
Yetiştiriciliğinin 
Güçlendirilmesi Eğitimleri

Afrika ülkelerinde,  su ürünleri alanında 
teknik altyapının ve insan kaynaklarının 
geliştirilmesine duyulan ihtiyaç nedeniyle 
TİKA, JICA ve Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü (BSGM), sürdürülebilir su 
ürünleri yetiştiriciliği alanında üçgen işbirliği 
tesis etmiştir. 

Türk ve Japon Hükümetlerinin üçüncü 
ülkelere yönelik olarak tasarladığı teknik 
işbirliği programı çerçevesinde, Orta Doğu ve 
Afrika ülkelerine yönelik olarak, 2015-2017 
yılları arasında, yılda bir kez düzenlenmesi 
planlanan eğitimin amacı, su ürünleri 

yetiştiriciliği teknolojisindeki deneyim ve 
bilgilerin paylaşılması, bölge ülkelerinde su 
ürünleri yetiştiriciliğinin güçlendirilmesi ve 
sektörel planlamanın geliştirilmesidir. Bu 
çerçevede Antalya, Bodrum ve İstanbul’da 
düzenlenen eğitimlere 2015 yılında Fas ve 
Yemen’den, 2016 yılında ise Fas, Umman, 
Sudan ve Tunus’tan çok sayıda uzmanın 
katılımı sağlamıştır.

Katılımcılar iki hafta süren eğitimleri 
kapsamında AKSAM Enstitü Müdürlüğü 
bünyesinde görev yapan uzmanların 
yanı sıra JICA’dan gelen uzman ve 
akademisyenler tarafından deniz balıkları 
yetiştiriciliği konusunda verilmiş olan teorik 
eğitimlere katılmışlardır. Ayrıca, AKSAM 
Beymelek Merkez Birimi deniz balıkları 
kuluçkahanesinde başta çipura ve levrek 
olmak üzere yavru balık yetiştiriciliğine 
yönelik uygulamaları yerinde görme imkânı 
bulmuşlardır. 

Su ürünleri
yetiştiriciliği eğitim 
programına bir çok 

Afrika ülkesinden 
katılım olmuştur.

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Güçlendirilmesi Eğitimleri
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      KAMERUN
• Foumban Belediyesi’ne Tarım Ekipmanı
  Desteği

      ETİYOPYA
• 40 Yetim Aileye Hayvancılık Alanında Destek

      TUNUS
• Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi
• Tozeur Hurma İşleme ve Tekstil Atölyesi Kurulması
• Balıkçılık Sektörüne Destek Projes

      SOMALİ
• İHH Ziraat Fakültesi Sera Yapımı ve Traktör ile
  ekipman alımı 
• Tarım Okulu’nun Ziraat Fakültesine Dönüştürülmesi

      SUDAN
• Sudanlı Uzmanlara Arıcılık Eğitimi
• 5 Veterinerin Hayvan Aşıları Konusunda Ülkemizde Eğitimi
• Veteriner Hekimlere Suni Tohumlama Eğitimi

      KENYA
• Kırsal Kalkınma Programı
• Elektrik Dağıtım Kurumu Yönetici ve
  Çalışanlarına Eğitim
• Küçükbaş Hayvancılığı Destekleme Projesi

      ÇAD
• Türk Çad Girişimciler Kooperatifine Briket Makinesi Temini
• Tarım Alanında Kapasite Artırımına Destek

TARIM SEKTÖRÜNDEKİ TİKA PROJELERİNDEN ÖRNEKLER
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ORTAK 
KÜLTÜREL 
MİRASIN 
KORUNMASI

TİKA aracılığı ile Türkiye derin tarihi ve kültürel bağlarının olduğu Afrika kıtasında 
ülkelerin kültürel mirasının korunmasına yönelik nitelikli, bilgi ve uzmanlık temelinde 
restorasyon çalışmaları yürütmekte, bu vesile ile hem ortak kültürel mirasın 

korunmasına hem de ülkelerin kültür turizminin canlanmasına önemli katkılar sağlamaktadır. 
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TİKA yaptığı 
restorasyon 
projeleri ile 
ortak kültürel 
mirasa sahip 
çıkmakta ayrıca 
ülkelerin kültür 
turizmine de katkı 
sağlamaktadır.

Etiyopya Harar Son Osmanlı 
Konsolosluk Binası 
Restorasyonu ve Çevre 
Düzenlemesi

Etiyopya’nın doğusunda, başkent Addis 
Ababa’ya yaklaşık 500 kilometre uzaklıkta 
bulunan Harar kenti Müslüman kimliğini 
İslamiyet’in doğuşundan itibaren taşımış, 13. 
yüzyılın başlarında Şeyh Ebadir’in Hicaz’dan 
43 yol arkadaşıyla buraya gelip yerleşmesiyle 
tam anlamıyla bir Müslüman Kenti 
olmuştur. Etiyopya’da Türk kökenli ailelerin 
yaşamakta olduğu bin yıllık geçmişe sahip 
Harar şehrindeki Son Osmanlı Konsolosluk 
Binasının restore edilerek koruma 
altına alınması projesi TİKA tarafından 
gerçekleştirilmektedir.

Proje kapsamında Osmanlı Devleti’nin 1912 
yılında Harar kentinde açtığı ve bakımsızlık 
nedeniyle bugün yıkılma tehlikesiyle karşı 
karşıya olan Muhammed Ali Köşkü olarak 
da bilinen konsolosluk binasının aslına 
uygun olarak onarımı gerçekleştirilerek, 
ülkenin kültür varlıklarına kazandırılması 
amaçlanmaktadır. Binanın restorasyonunun 
ve çevre düzenlemesinin yapılması 
projesinin hayata geçirilmesi ile Etiyopya ve 
Harar’la tarihten gelen güçlü bağlarımızın 
sembolize edilerek kalıcı hale getirilmesi 
hedeflenmektedir. Projenin 2016 yılı 
içerisinde tamamlanması planlanmaktadır

Etiyopya Necaşi Türbesi 
Restorasyonu ve Çevre 
Düzenlemesi 

Müslümanlık tarihinde önemli bir yere sahip 
olan Etiyopya (Habeşistan); Müslümanların 
ilk hicret yurdudur. Afrika’daki ilk Müslüman 
yerleşkesi Etiyopya’nın Tigray eyaleti, 
Mekele şehrinde bulunan Kral Necaşi’nin 
Türbesi, Camii ve 15 sahabenin kabirlerinin 
restorasyonu çalışması TİKA tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Projenin hayata 
geçirilmesi ile Habeşistan’ın İslam ile 
tanışmasında büyük rolü olan dönemin Kralı 
Ashame ve sahabelerimizin kabirlerinin 
koruma altına alınması ve bu kutsal 
mekanın orada kabirleri bulunan muhterem 
şahsiyetlerin hatırasına yakışacak şekilde 
ziyarete elverişli bir hale getirilmesi 
amaçlanmaktadır. Mevcut yapıların özgün 
mimarisi korunarak çağdaş bilimsel 
yöntemlerle restore edilmesi yönündeki 
çalışmalar devam etmekte olup söz konusu 
projeyle Habeş Kralı Asheme’nin, hicret 
eden Müslümanlara kucak açarak onlara 
gösterdiği misafirperverliği ve hoşgörüyü 
simgeleyen bir yapının oluşturulması ve 
çok önemli bir tarihi-kültürel mirasın daha 
koruma altına alınması hedeflenmektedir.                                                                
Proje kapsamında ikinci etap olarak da 
bölgenin çevre düzenlemesi ve ziyaretçiler 
için sosyal kullanım alanlarının hayata 
geçirilerek bölgenin turistik bir çevreye 
kavuşturulması ve dünya Müslümanlarının 
hizmetine sunulması planlanmaktadır. 
Restorasyon çalışmaları devam etmekte olup 
projenin 2016 yılı içerisinde tamamlanması 
planlanmaktadır. 

Etiyopya Necaşi Türbesi 

Etiyopya Harar Son Osmanlı Konsolosluk Binası
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Cezayir’in 
başkentinde 

bulunan tarihi 
Keçiova Camisi’nin 

restorasyon 
çalışmaları devam 

etmektedir. 

Cezayir Keçiova Camii 
Restorasyonu 

Cezayir’in başkentinde bulunan Keçiova 
Camii Osmanlı Devleti döneminde 1612 
yılında inşa ettirilmiştir. Ancak Cezayir’deki 
Fransız yönetimi sırasında caminin yerine 
Saint Philippe Katedrali inşa edilmiştir.
Cezayir’ in 1962 yılında bağımsızlığını 
kazanmasıyla cami olarak yeniden açılan 
yapıda meydana gelen statik sorunlar 
nedeniyle ibadete kapatılmıştır. Türkiye ve 
Cezayir ortak kültürel mirası olan caminin 
ibadete açılması ve gelecek nesillere 
aktarılması amacı ile restorasyon çalışmaları 
devam etmektedir.

Cezayir Keçiova Camii

Sudan Hartum’da bulunan 
Mescid-i Kebir Camii 
Elektrik Tesisatının 
Yenilenmesi Uygulama İşi

Sudan’ın başkenti Hartum’da bulunan Sudan 
ve Türk tarihinin ortak kültürel mirası olarak 
değerlendirilebilecek önemli eserlerden 
olan Mescid-i Kebir’in elektrik tesisatının 
ve ses sisteminin yenilenmesi işi TİKA 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 
cami Başkentin en yoğun camilerinden 
olup restorasyonun da ilerleyen zamanlarda 
TİKA tarafından gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Keçiova Camii Ziyareti

Mescid-i Kebir Camii
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Sudan Suakin Adasındaki 
Osmanlı Dönemi Eserleri 
Restorasyonu

Sudan turizm sektörünün gelişmesine katkı 
sağlamak ve kültürel mirasın korunmasına 
yönelik olarak Sudan’ın Port Sudan 
Eyaleti Suakin Adasında bulunan Osmanlı 
dönemine ait Hanefi Camii, Şafi Camii ve 
Gümrük Binası eserlerinin restorasyonu 
gerçekleştirilmiştir.

 Suakinin bağlı bulunduğu Kızıldeniz 
Eyaleti su altı güzelliklerini izlemek üzere 
dalgıçlığı ve diğer kapasitelerini kullanarak 
Eyaleti bir Turizm merkezi haline getirmeyi 
planlamaktadır. Bu noktada tarihi Suakin 
adasının önemli bir turizm merkezi haline 
gelebileceği değerlendirilmektedir.
Adada restore edilen Osmanlı 
İmparatorluğuna ait gümrük binasının 
onarılarak bir açık hava müzesine 
çevrilmesinin, iki caminin restore edilerek 
hizmete alınmasının bu amaca ulaşmada 
büyük katkı sağlayacağı, tarihimize ve Türk-
Sudan ilişkilerine de bu vesileyle yeni bir 
açılım getireceği düşünülmektedir. Ayrıca 
bölgede bulunan Osmanlı eseri Muhafaza 
binasının da restorasyonu için çalışmalar 
devam etmektedir.

Zeyla’ya Dönüş Projesi 

Somaliland Zeyla’dan sorumlu Selel 
Bölgesel Valiliği bölgedeki Hükümet Konağı, 
cami, türbeler, arşiv binası, kışla yapıları, 
çift mihraplı cami, liman ve benzeri Osmanlı 
eseri yapılarının restorasyonu ile bölgeye 
ulaşımı sağlayacak yolun rehabilitasyonunun 
TİKA tarafından yapılmasını talep etmiştir. 
Bu kapsamda, “Zeyla’ya Dönüş Projesi” 
ile Somaliland Bölgesinin Cibuti sınırına 
50 km yakınındaki Zeyla şehrinde bulunan 
söz konusu eserlerin yeniden işlevsel hale 
getirilmesi ile bölgeden göç eden nüfusun 
önemli bir bölümünün Zeyla’ya dönmesi 
amaçlanmaktadır. 

Sudan Suakin Adası Osmanlı Dönemi Eserleri

Zeyla’ya Dönüş Projesi

Zeyla şehrindeki 
eserlerin yeniden 
işlevsel hale 
getirilmesi ile 
bölgeden göç eden 
nüfusun önemli 
bir bölümünün 
Zeyla’ya dönmesi 
amaçlanmaktadır. 
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Güney Afrika Ebubekir 
Efendi Kabrinin İhyası 

Osmanlı Padişahı Sultan Abdulaziz 
tarafından dönemin Britanya Kraliçesi 
Victoria’nın talebi üzerine Cape Town 
Müslümanlarının arasındaki anlaşmazlıkları 
çözmek ve Müslümanlara İslami İlimleri 
öğretmek amacıyla Cape Town’a gönderilen 
ve bu şehirde vefat eden Ebubekir Efendi’nin 
mezarının çevresine elektrikli çit çekilmiş ve 
mezar alanı dışarıdan izinsiz giren uygunsuz 
kişilerden korunaklı hale getirilmiştir. 
Mezarlığın ihyası kapsamında çalışmalar 
devam etmektedir.

Güney Afrika’ya Gönderilen Osmanlı Dönemi Din Alimi

Ebubekir Efendi 
döneminde Güney

Afrika’da inşa
edilen Hamidiye 

Nur Camii’nin
renovasyonu

TİKA tarafından
yapılmıştır.

Sudan Sultan Ali Dinarın 
Müze Olan Evinin 
Restorasyonu

Darfur’un son sultanı olan ve Halifenin cihat 
çağrısına uyarak savaş meydanında şehit 
düşen Darfur Sultanı Ali Dinar’ın saray 
olarak kullandığı yapının bir kısmı, Kuzey 
Darfur El Faşir’de müzeye dönüştürülerek 
koruma altına alınmaya çalışılmış, bazı 
yapılar boş ve harap şekilde kaderine terk 
edilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde 
söz konusu saraya ait yapıların restore 
edilmesi ülkemiz ile Sudan arasındaki tarihi 
bağları güçlendirmesi bir yana, zamanında 
Osmanlı Devleti’nin yanında yer alan Sultan 
Ali Dinar için de bir vefa örneği olacaktır. 
Bu sebeple söz konusu işin proje çizimi 
tamamlanmış olup restorasyon çalışmaları 
yakın gelecekte başlatılacaktır. 

Ali Dinar Müze Evi

Darfur’un son 
sultanı Sultan Ali 
Dinar’ın sarayının 

restorasyonu 
aynı zamanda bir 
ahde vefa örneği 

olacaktır. 
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Güney Afrika Hamidiye Nur 
Camii Renovasyonu

Osmanlı’nın Güney Afrika’ya gönderdiği din 
alimi Ebubekir Efendi dönemin Osmanlı 
Padişahı Sultan Abdulaziz’den Cape 
Town’da bir cami yapımı için para talebinde 
bulunmuş, ancak bu talep dönemin Osmanlı 
padişahı II. Abdulhamid tarafından yerine 
getirilerek, cami için gerekli para Cape 
Town’a gönderilmiştir. Hamidiye Nur Camii 
İnşaatı 1890 yılında başlanmış ve 1894 yılında 
tamamlanarak Cape Town Müslümanlarının 
hizmetine girmiştir.

2015 yılında Hamidiye Nur Camii Mütevelli 
Heyeti, Başkanlığımızdan caminin 
renovasyonu konusunda yardım talebinde 
bulunmuş ve bu talep TİKA tarafından uygun 
bulunmuştur. Bu kapsamda camiinin iç ve 
dış duvarları temizlenerek boyanmış, giriş 
katı elektrik tesisatı, üst kat elektrik tesisatı 
ile tuvalet ve abdesthanenin elektrik tesisatı 
yenilenmiş, erkek ve bayanların tuvalet ve 
abdest alacakları yerler komple yenilenmiş, 
tüm diğer onarım işleri tamamlanmıştır.

Hamidiye Nur Camii

TİKA, el yazması eserlerin 
ortaya çıkarılması ve 
restorasyonuna yönelik
çalışmalar gerçekleştirerek 
tarihi ve kültürel mirasın 
koruma altına alınmasına 
katkı sağlamaktadır.

Afrika ülkelerinde yer alan el yazması 
eserlere ve arşivlere ilişkin olarak kurumlar, 
üniversiteler ve enstitüler ile tadilat, 
muhafaza, kataloglama, dijitalleştirme ve 
eğitim konularında işbirliği projeleri
gerçekleştirilmektedir.

Moritanya El Yazmalarının Korunmasına Destek
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DİĞER
PROJELER
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Osmanlı Kriket Kulübü’ne Malzeme Desteği

Güney Afrika Osmanlı Kriket 
Kulübü’ne Malzeme Desteği 

1882 yılında Osmanlının gönderdiği din alimi 
Ebubekir Efendi’nin talebeleri tarafından 
kurulan Osmanlı Kriket Kulübü, Güney 
Afrika Cumhuriyeti’nin en köklü üç kriket 
kulübünden biridir ve bu tarihten bu yana 
kesintisiz olarak varlığını sürdürmektedir.

Kulübün Cape Town Müslüman toplumu için 
bir spor takımı olmaktan çok daha büyük 
bir öneme sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Kulüp Müslüman gençlerin boş vakitlerinde 
uyuşturucu ve alkol gibi zararlı faaliyetlerden 
uzak durması ve Müslüman toplumla 
beraber kimliklerini koruyucu bir aktivitede 
yer almasını sağlamaktadır. Bu bakımdan 
kulüp Müslüman kimliğinin muhafaza 
edilerek yeni nesillere aktarılması için bir 
merkez vazifesi görmektedir. Ayrıca, kulüp 
tesisleri civarında yaşayan ve diğer dinlere 
mensup fakir gençlerin de tesisleri kullandığı 
ve böylece kötü alışkanlıklardan uzak 
tutuldukları, Müslüman gençlerle uyumlu 
bir şekilde sosyal hayata katılma imkanı 
buldukları gözlemlenmiştir. Buna ek olarak, 
kulüp maçlarını izlemek için ailece toplanan 
Müslümanlar arasında birliktelik ruhunun 
devam ettirilmesi ve aile değerlerinin teşvik 
edilmesi de kulübün faaliyetlerinin önemli bir 
sonucu olarak ön plana çıkmaktadır.

Kulüp yöneticilerinin TİKA’dan bazı talepleri 
olmuş, bu kapsamda TİKA tarafından kulüp 
antrenman sahasına 7 adet antrenman ağı 
yapılmış, 1 adet elektronik skorbord yapılmış, 
kapı girişine elektrikli motorlu kap yapılmış 
ve alarm sistemi ile güvenlik kameraları 
kurulmuştur.

Nijerli Amatör Sporculara 
Destek Sağlanması 

Nijer halkının yaşamında önemli bir yer 
tutan ve kısıtlı imkanlar dahilinde sürdürülen 
sportif faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla 
Nijer Futbol Federasyonu’na bağlı Olympique 
Futbol Kulübü’nün resmi maç formaları, 
profesyonel futbol ayakkabıları ve futbol 
topları TİKA tarafından temin edilmiştir.

Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nin 
en köklü kriket 
kulüplerinden 
olan Osmanlı 
Kriket Kulübünün 
ihtiyaçları TİKA 
tarafından 
karşılanmıştır.
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Sudan’da Hat ve Ebru Sergisi   

2015 yılı Mart ayı içerisinde ülkemizden davet 
edilen hat ve ebru ustaları Sudan’da bir sergi 
düzenlemişler, söz konusu etkinlik ülkemizin 
ve kültürümüzün tanıtımı açısından oldukça 
faydalı ve verimli olmuştur. Sergiye Diyanet 
İşleri Başkanı Sayın Mehmet Görmez de 
katılmıştır.

Hat ve Ebru Sergisi

Fas’ta Türk Kültür Günleri

Başbakan Yardımcımız Pof. Dr. Numan 
Kurtulmuş’un 02-05 Mart 2015 tarihleri 
arasında Fas’a gerçekleştirmiş olduğu 
ziyaret vesilesiyle Rabat ve Fes şehirlerinde 
düzenlenen “Türk Kültür Günleri” programı 
kapsamında; ilk gün Rabat’taki Muhammed 
V Tiyatrosu’nda 81 ilin fotoğraflarla tanıtıldığı 
“Panorama Türkiye” adlı sergi açılmış, Türk 
halk danslarından örnekler sergilenmiş 
ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Müziği 
Korosu tarafından konser verilmiştir.

İkinci gün Başkent Rabat’taki Milli 
Kütüphane binasında yer alan konferans 
salonunda Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un 
“Medeniyet Tasavvuru” başlıklı konferansı 
gerçekleşmiş ve konferansın ardından 
Türkiye’den getirilen “Osmanlı Kaftanları” 
ve “Osmanlı Fermanları” adlı sergilerin de 
açılışı gerçekleştirilmiştir.

Türk Kültür Günleri

Başkanlığımız destekleri ile gerçekleştirilen 
“Türk Kültür Günleri” programı Türkiye 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 
topluluğun Fes şehrinde gerçekleştirdiği 
Tasavvuf Musikisi Konseri ve Sema Gösterisi 
ile sona ermiştir.

Türk-Komor Stadyumu 
İnşaası ve Çevre 
Düzenlemesi

Komorlar Birliği Devlet Başkanı Sayın SAMBİ 
ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN’ın gerçekleştirdiği görüşmeye 
istinaden, Komorlar Birliği’ni oluşturan 
3 adadan birisi olan Anjuan Adası’nda 
bir stadyum inşa edilmesi konusunda 
ülkemizden talepte bulunulmuştur. 
Cumhurbaşkanımızın talimatları 
doğrultusunda Komorlar Birliği Anjuan 
Adası’nda 2.000 kişilik Türk-Komor 
Stadyumu ile FIFA standartlarına uygun 
olarak atletizm pisti, basketbol, voleybol 
sahaları inşası ve çevre düzenlemesi 
tamamlanmıştır.

Türk - Komor Stadyumu
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Namibya’da Göçmenlere 
Konut Edindirme Projesine 
Destek 

Ülkenin ekonomik durumu yetersiz 
olan bölgelerinden, Erongo Valiliği 
sorumluluğunda olan Swakopmund ve Walvis 
Bay şehirlerine yoğun göç olmaktadır.

Bu kapsamda, Erongo Valiliği insiyatif alarak 
bir hareket başlatmış olup, buna TİKA 
Başkanlığı da destek olmuştur.

Proje ile, Erongo Valiliği yer tahsisi yapacak, 
elektrik, kum ve su giderlerini karşılayacak, 
TİKA Başkanlığı bir adet manuel briket 
makinesini Swakopmund şehrine, bir adet 
manuel briket makinesini de Walvis Bay 
şehrine hibe edecek, faydalanıcılar de 
çimento ve işçiliği kendileri karşılayacaktır.
Proje kapsamında, Swakopmund ilinde 
yaklaşık 10 bin kişinin, Walvis Bay 
şehrinde ise 12 bin kişinin faydalanması 
hedeflenmektedir.

Göçmenlere Konut Edindirme Projesi

Türkiye-Nijer Dostluk 
Ormanı Projesi 

TİKA ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
işbirliğinde yürütülen Türkiye-Nijer Dostluk 
Ormanı Projesi, Nijer Ulusal Kurtuluş Günü 
ve Ağaçlandırma Bayramı kutlamaları 
çerçevesinde 2012 yılında tamamlanmıştır.
Proje kapsamında 10 hektarlık alanın 2 
hektarlık kısmı Kent Ormanı ve Mesire Yeri 
olarak planlanmış ve geri kalan 8 hektarlık 
alanda ise ağaçlandırma gerçekleştirilmiştir. 
Kent ormanı olarak planlanan alanda 
güneş enerjisi ile çalışan su kuyusu, 10 ton 
kapasiteli su deposu,1 adet futbol sahası ile 
çeşme kamelya ve oturaklar bulunmaktadır. 
6 bin fidanın dikildiği Türkiye-Nijer Dostluk 
Ormanının iyileştirilmesine yönelik olarak 
genel peyzaj ve çevre düzenlemesi ile 
yenileme ve geliştirme çalışmaları devam 
etmekte olup 2017 yılında tamamlanması 
öngörülmektedir.

TİKA iklim 
değişikliği ve 
çölleşmeye karşı 
da çalışmalar 
yürütmektedir.

Türkiye-Nijer Dostluk Ormanı
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Kamerun Yaoundé Kadın 
Sığınma Evinin Tadilatı

Kamerunlu Kadınların birçok alanda sosyal 
faaliyet gerçekleştirdiği, okuma-yazma 
kurslarının düzenlendiği, çeşitli alanlarda 
mesleki eğitimin verildiği ve kadınlara 
psikolojik tedavi ve desteğin sağlandığı 
Yaounde Kadın Sığınma Evinin tadilatı 
yapılmıştır.

Yaoundé Kadın Sığınma Evi

Namibya’da bulunan Kadın 
Sığınma Evine Donanım 
Desteği

Namibya Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve 
Çocuk Sosyal Yardım Bakanlığı ülkenin çeşitli 
yerlerinde kuracağı Kadın Sığınma evleri için 
TİKA ile proje işbirliği talebinde bulunmuştur.  
Bu amaçla, başkent Windhoek’te tadilatı 
yapılan bir binanın, şiddet gören kadınların 
sığınabileceği ve yaşamlarını geçici olarak 
idame ettirebilecekleri şekilde donanımı TİKA 
tarafından gerçekleştirilmiş olup, binanın 4 
oda ve 1 salonu,ayrıca, bina dışında bir adet 
güvenlik görevlisinin ikamet edeceği odanın
tefrişi tamamlanmıştır.

Namibya’da Bulunan Bebek 
Evine Donanım Desteği

Windhoek Eros Çocuk Evi (yetimhane) 
hizmet binası içerisinde 14 adet yurt hizmet 
binası bulunmakta olup, bunlardan bir 
tanesi sadece “Bebek Evi“ olarak hizmet 
vermek üzere tahsis edilmiş ve tadilatı 
tamamlanmıştır.

Namibya Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve 
Çocuk Sosyal Yardım Bakanlığı, söz konusu 
Yetimhane kampusu içerisinde faaliyet 
göstermesi planlanan Bebek Evi’nin 
donanımının sağlanması için TİKA’nın 
desteğini talep etmiş, Başkanlığımız onayı ile 
bu destek sağlanmıştır.

Bahsi geçen Bebek Evi’nde 2 haftalık - 5 yaş 
arası 12 bebek bulunmaktadır.

Ayrıca Windhoek Eros Çocuk Evi (yetimhane)
bünyesinde barınan çocukların hijyenik
şartlara kavuşmasını teminen bir adet
çamaşır makinesi hibe edilmiştir.

Windhoek Eros 
Yetimhanesi hizmet 

binası içerisindeki 
Bebek Evi tadilatı 

TİKA tarafından 
tamamlanmıştır.

Namibya Bebek Evi

Çamaşır Makinesi Hibesi

82

DİĞER PROJELER



Gabon Devlet Yetimhanesine 
Bilişim Desteği

Libreville kentinde bulunan ve 60 
çocuğa barınma imkanı sağlayan devlet 
yetimhanesine beşer adet bilgisayar ve yazıcı 
hibe edilmiştir.

Gabon Devlet Yetimhanesine Bilişim Desteği

Gana Lordina Vakfı 
Himayesindeki Osu Çocuk 
Evine Destek Sağlanması 

Gana Cumhurbaşkanının Eşi Hanımefendinin 
de destekte bulunduğu ve 0-3 yaş arası 
45, 4-10 yaş arası 33, 11-15 yaş arası 27 
ve 16-25 yaş arası 34 olmak üzere toplam 
139 çocuk ve genci barındıran Osu Çocuk 
Evi yetkililerince iletilen ihtiyaç listesine 
göre, 1 adet 14 kg. kapasiteli endüstriyel 
çamaşır makinası ile 1 adet orta boy derin 
dondurucu temin edilmiştir. Bununla birlikte, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın Eşi Hanımefendi 
tarafından hediye edilmek üzere 0-3 yaş 
arasındaki çocuklar için toplam 10 paket 
bebek bezi ile 3-11 yaş arasındaki çocuklar 
için toplam 65 adet muhtelif oyuncak temin 
edilmiştir.

Nijerya Al Ansar Home 
Yetimhanesi’nin Yenilenmesi 

Al Ansar Home adlı yetimhane Nijerya’nın 
başkenti Abuja şehir merkezine yaklaşık 
45 dakika mesafede Kuje adlı yerleşim 
biriminde bulunmaktadır. Yetimhanenin 
yemekhane ve mutfak bölümü, reviri, 2 çocuk 
odası TİKA tarafından yenilenmiş, ayrıca 
bahçe düzenlemesi yapılarak eğitime hazır 
hale getirilmiştir. 

Nijerya Al Ummah Adlı 
Yetimhane’nin Tadilat ve 
Tefrişi

Nijerya’nın başkenti Abuja’da bulunan 
22 yetim öğrencinin barındığı Al Ummah 
adlı yetimhanenin tadilatı TİKA tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 02 Mart 2016 günü Sayın 
Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan 
ve Nijerya Cumhurbaşkanı’nın eşi Aisha  
Buhari tarafından kurdela kesme töreni 
gerçekleştirilmiştir.

22 yetim öğrencinin 
barındığı Al Ummah 
adlı yetimhanenin 
tadilatı TİKA 
tarafından 
gerçekleştirilmiştir.

Nijerya Al Ummah Yetimhanesi
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Kamerun Afrika Çocuk 
Haftası Etkinliklerine Destek 
Verilmesi

Her yılın 10-16 Haziran tarihlerini içeren 
hafta Afrika’da Çocuk Haftası olarak 
kutlanmaktadır. Kamerun’da 2015 yılında 
yapılan kutlamalar TİKA’nın desteğiyle 
yapılmıştır. Kamerun Sosyal İşler Bakanlığı 
ve CHANTAL BIA Vakfıyla birlikte yürütülen 
faaliyetlerde Kamerun’un 10 farklı 
eyaletinden gelen 180 çocuk hafta boyunca 
Kamerun’un Başkenti Yaounde’de farklı 
etkinliklere katılmıştır. 

Angola’ya Tekerlekli 
Sandalye Hibesi

TİKA ve Angola’da faaliyet gosteren 
Lwini Vakfı işbirliği ile Angola’da yardıma 
muhtaç 50 engelli ihtiyaç sahibi çocuğa 
“50 adet Tekerlekli Sandalye” hibesi 
gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda, TİKA Başkanlığı olarak 
Angola’da faaliyet gösteren, Angola 
Cumhurbaşkanı’nın eşi Ana Paola dos 
Santos’un himayesinde faaliyet gösteren bir 
sosyal yardım derneği olan “Fundaçao Lwini” 
ile işbirliği yapılmış ve proje başlatılmıştır. 
Akabinde, TİKA tarafından, ülkemizden 
50 adet tekerlekli sandalye temin edilmiş, 
Angola’ya gonderilmiş, Lwini Vakfı’da anılan 
sandalyeleri gümrükten çekme işlemlerini 
yaparak muhafaza etmiştir.

Daha sonra, Lwini Vakfı beş sağlık birimi ile 
temasa geçilerek, ihtiyaç sahibi çocuklar 
tespit edilmiş ve teslim töreni ile ihtiyaç 
sahiplerine tekerlekli sandalyeler teslim 
etmiştir.

Nijerya Mother Theresa 
Yetimhanesi

Nijerya makamlarının talebine istinaden 
ülkede bulunan ve Hristiyan çocukların 
barındığı Mother Theresa adlı yetimhaneye 
muhtelif oyuncaklar ve gıda malzemesi 
hibe edilmiştir. Tedarik edilen oyuncak ve 
gıda paketleri Cumhurbaşkanımızın Nijerya 
ziyareti esnasında yetimhane görevlilerine 
teslim edilmiştir.

TİKA faaliyet 
gösterdiği ülkelerde 

toplumun ihtiyaç 
duyan tüm 

kesimlerine projeler 
vasıtasıyla ulaşmaya 

çalışmaktadır. 
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Güney Sudan’a Acil İnsani 
Yardım Kapsamında İlaç ve 
Sarf Malzemesi Alımı

Uluslararası toplumun çağrısı ve bu 
çağrıya istinaden Dışişleri Bakanlığımızdan 
gelen bir talep üzerine; iç çatışmalar 
nedeniyle bir milyonun üzerinde 
yerlerinden edilmiş insanın bulunduğu 
Güney Sudan Cumhuriyetine acil insani 
yardım kapsamında ilaç ve sarf malzemesi 
gönderilmesi kararlaştırılmış, ülkemizden 
temin edilen 43 kalem ilaç ve 71 kalem sarf 
malzemesi Juba Büyükelçiliğimizin katkıları 
ile Güney Sudan Sağlık Bakanlığı yetkililerine 
ulaştırılmıştır.

2015 yılında Güney 
Sudan Sağlık 
Bakanlığına ilaç 
ve sarf malzemesi 
desteğinde 
bulunulmuştur. 

Güney Sudan Acil İnsani Yardım

Namibya Okahandja 
Bölgesi’nde Çocuklara İnsani 
Yardım

Namibya Kadın Eşitliği ve Çocuk Esirgeme 
Bakanlığı’na bağlı ve Okahandja Bölgesinde 
yetim ve engelli çocuklara yönelik faaliyet 
gösteren Huitere Welfare Organisation’ne 
tekerlekli sandalye, gıda ve bakım malzemesi 
gibi insani yardım talebinde bulunmuştur.

Namibya’nın Okohandja Bölgesinde özellikle 
yetim çocuklara yönelik faaliyet gösteren 
Huitere Welfare Organisation adındaki 
kuruluşa destek olmak amacı ile; Huitere 
Welfare Organisation’undan istifade eden 
ve yaşları 6 ay ile 12 yaş arasında değişen 
içlerinde engelli çocuklarında bulunduğu 200 
kadar çocuğun ihtiyaç duyduğu gıda ve bakım 
malzemesi ile 2 adet tekerlekli sandalye 
desteği sağlanmıştır.

Çocukların ihtiyacını karşılayacak olan söz 
konusu malzemeler, düzenlenen bir tören ile 
Namibya’nın Okohandja Bölgesinde bulunan  
Huitere Welfare Organisation yetkililerine 
teslim edilmiştir.

Namibya Okahandja Çoçuklara İnsani Yardımı

Tunus Ramazan Ayı Yardım 
Projesi

Tunus’un en az gelişmiş bölgelerinden 
birisi olan Tatavinde yaşayan insanların 
sorunlarına yardımcı olabilmek adına 
Ramazan Ayı içerisinde, Tatavin vilayetinde 
faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları 
Birliği ve Tatavin Valiliği ile işbirliği içerisinde 
660 aileye yönelik Gıda ve 260 çocuğa Giysi 
yardımı TİKA tarafından gerçekleştirilmiştir.
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Nijer’in Diffa Bölgesindeki 
Mültecilere Gıda Yardımı

Terör tehdidi sebebiyle Nijerya’dan Nijer’in 
Diffa bölgesine sığınan mültecilere ve bölge 
halkına 2015 yılında Ramazan ayı münasebeti 
ile 40 ton milet, 40 ton mısır, 42 ton toz şeker, 
50 bidon yağ, 450 karton bisküvi ve 2.520 adet 
battaniye temin edilmiştir.

Gaoui Mülteci 
Kampında bulunan 

1000 ailenin 
tamamına Ramazan 

ayı münasebetiyle 
iftar programı 

düzenlenmiştir.

Diffa Gıda Yardımı

Nijer Ramazan Ayı Gıda 
Yardımı

Büyük çoğunluğu açlık sınırının altında 
hayatını sürdürmekte olan 800 adet aileye 
2015 yılında yağış dönemine tekabül eden 
Ramazan ayı münasebetiyle gıda paketi 
dağıtılmıştır.

Nijer Gıda Yardımı

Çad’da 1000 Aileye İftar 
Programı Ve 1000 Aileye 
Gıda Yardımı

Ramazan ayında Başkent Encemine’ye Orta 
Afrika Cumhuriyeti’nden gelen mülteciler 
için oluşturulmuş Gaoui Mülteci Kampında 
bulunan 1000 ailenin tamamına iftar 
programı düzenlenmiş ve Başkente 170 
km. uzaklıktaki Massaguet ve Massakory 
şehirlerinde toplam 1000 aileye pirinç, yağ, 
un, şeker, salça, tuz ve sabundan oluşan 
temel gıda maddeleri dağıtılmıştır.          

1000 Aileye Gıda Yardımı

Mozambik Gaza Şehrinde 
İhtiyaç Sahiplerine Yönelik 
Gıda Yardımı 

Dışişleri Bakanlığımızın talebine istinaden, 
Mozambik’de ihtiyaç sahibi ailelere 
dağıtılmak üzere içinde kuru baklagiller, 
zeytinyağı, şeker, un, çay gibi dayanıklı 
tüketim maddelerinin bulunduğu 200 adet 
gıda kolisi yerinden temin edilerek, Maputo 
Büyükelçiliğimiz’e teslim edilmiştir. Koliler 
Mozambik Cumhurbaşkanı’nın eşi Sayın 
Isaura Nyusi’nın Maputo’nun kuzeyinde 
bulunan Gaza şehrine 16-19 Kasım 2015 
tarihleri arasında gerçekleştirdiği ziyaret 
esnasında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmıştır.       

Mozambik Gıda Yardımı
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Nijerya’nın Kuzeyindeki IDP 
Kamplarına Cibinlik ve Gıda 
Malzemesi Temini 

Nijerya’nın kuzey bölgelerinde yaşanan 
terör nedeniyle yerlerinden edilen 
insanların sığındıkları kamplarda sıtmadan 
korunmalarına yardımcı olmak amacıyla, 
TİKA tarafından 3 bin adet ve Türkiye Diyanet 
Vakfı tarafından da 3 bin adet olmak üzere 
toplam 6 bin adet cibinlik temin edilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı heyetinin 02-03 Mart 
2016 tarihli Nijerya ziyareti sırasında, daha 
önceden temin edilmiş olan cibinlikler, 
kuzeydeki IDP kamplarına yine TİKA 
tarafından temin edilen 3 kamyon dolusu 
gıda malzemesiyle birlikte gönderilmiştir.

Kamyonların uğurlama törenine Hanımefendi 
Sayın Emine Erdoğan ve Milli Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz’ın da aralarında 
bulunduğu bir heyet katılmıştır.

Nijerya’daki 
sığınma kamplarına 
6 bin adet cibinlik 
temin edilmiştir.

Nijerya Mülteci Kamplarına Cibinlik ve Gıda Malzemesi Temini

Kamerun’un Kuzeyinde 
Bulunan Extrême Nord 
Eyaletindeki Mülteci 
Kamplarına Gıda Yardımı 
Yapılması

Terör tehdidi nedeniyle ülkelerini (Nijerya-
Çad) terk eden ve Kamerun’un kuzeyindeki 
Mülteci Kamplarında yaşamak zorunda kalan 
2000 Aileye Gıda Yardımı yapılmıştır.   

Kamerun Gıda Yardımı

Nijerya Abuja’nın 
Merkezindeki Durumi IDP 
Kampında Yaşayan 200 
Aileye Gıda Malzemesi 
Yardımı 

Cumhurbaşkanlığı heyetinin Nijerya ziyareti 
sırasında dağıtılmak üzere, terör nedeniyle 
Abuja’nın banliyösündeki Durumi kampına 
sığınan 200 aileye, gıda, temizlik malzemesi, 
bebek bezi ve maması temin edilmiştir.
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Afrika Günü Etkinliği

Afrika Birliği Örgütü’nün kuruluş yıldönümü 
olan 25 Mayıs, her yıl tüm dünyada Afrika 
Günü olarak kutlanmaktadır. 2014 yılı 
Afrika Günü Etkinliği Gazi Üniversitesinin 
evsahipliğinde 21-23 Mayıs tarihleri arasında  
28 Afrika ülkesinden gelen 47 Üniversite 
Rektör ve Rektör Yardımcısı ile bu ülkelerin 
Ankara’da yerleşik diplomatik misyonlarının 
katılımıyla çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır.  

Rektör, Rektör Yardımcıları ve 
akademisyenlerin de katılımıyla 
gerçekleştirilen panel ve toplantılarda 
Türkiye-Afrika ortaklığının geliştirilmesi 
hususundaki görüşler paylaşılarak söz 
konusu ortaklığın daha da geliştirilmesi için 
yapılabilecekler hususunda öneriler ortaya 
konmuştur.

Türkiye’nin 2005’i “Afrika Yılı” olarak 
ilan etmesinin ardından her alanda hız 
kazanan Afrika’ya açılım siyaseti, kıta’ya 
yönelik dayanışma ve kardeşlik prensipleri 
çerçevesinde şekillenmektedir. Üniversiteler 
arasında işbirliği çalışmaları ise bu açılımın 
sadece bir basamağını teşkil etmektedir.

Türkiye’nin 2005’i 
“Afrika Yılı” olarak 

ilan etmesinin 
ardından kıta’ya 

yönelik dayanışma 
ve kardeşlik 
prensipleri 

ilerlemiştir.

Somali Sokak Çocukları 
Eğitim Merkezi 

Mogadişu’da STK statüsünde faaliyet 
gösteren ve madde bağımlısı sokak 
çocuklarının rehabilitasyonuna yönelik 
çalışmalarda bulunan Sokak Çocukları 
Eğitim Merkezine çevre duvarı, mutfak, 
yemekhane, tuvalet gibi ilave binalar 
yapılması suretiyle TİKA tarafından destek 
verilmiştir. 

Somali Sokak Çocukları Eğitim Merkezi
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Sınırları Aşmak,
Dostlar Edinmek Projesi 

Genç Boşnaklar Derneği İstanbul (GBDİ) 
tarafından TİKA desteği ile Türk Dünyası 
Belediyeler Birliği ve Siyasal Vakfı ile birlikte 
organize dilen “Sınırları Aşmak, Dostlar 
Edinmek” projesi kapsamında Etiyopya, 
Fildişi Sahilleri, Kenya, Sudan ve Tanzanya’ya 
giden Türk ve Boşnak öğrencilere TİKA’nın 
ilgili ülkelerdeki çalışmaları tanıtılmıştır.

TİKA tarafından tadilatı gerçekleştirilen 
okullarda gönüllü çalışma içerisinde 
bulunan öğrenciler, aynı zamanda çok 
sayıda okul öğrencisine çanta ve kırtasiye 
malzemelerinden oluşan okul setlerini 
dağıtmışlardır. Daha önce Afrika’ya hiç 
seyahat gerçekleştirmemiş olan öğrenciler 
Türkiye’nin Afrika ülkelerinde gerçekleştirdiği 
faaliyetleri yakından görme fırsatı elde 
ederken geçekleştirdikleri projeler sayesinde 
kıtaları aşan dostlar edinme fırsatı da 
yakalayarak bu alanda ciddi bir tecrübe 
birikimine sahip olmuşlardır.

Sınırları Aşmak, 
Dostlar Edinmek 
projesi kapsamında 
Etiyopya, 
Fildişi Sahilleri, 
Kenya, Sudan 
ve Tanzanya’ya 
giden Türk ve 
Boşnak öğrencilere 
TİKA’nın ilgili 
ülkelerdeki 
çalışmaları 
tanıtılmıştır.
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