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Gana’nın başkenti Akra’da 
1927’den bu yana faaliyet 
gösteren Achimota Lisesi’nin bilim 
laboratuvarına TİKA tarafından 
tadilat ve donanım desteğinde 
bulunuldu. 

GANA AKRA 
ACHIMOTA LİSESİ BİLİM 

LABORATUVARI TADİLAT VE 
EKİPMAN TEMİNİ

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 TİKA tarafından 
tamamlanarak okul yönetimine teslim edildi. 
Ayrıca, biyoloji, fizik ve kimya laboratuvarları 
için muhtelif teknik ekipmanlar da yine TİKA 
tarafından sağlandı.

2700 öğrencisiyle Akra’nın saygın eğitim 
kurumları arasında yer alan Achimota 

Lisesi bilim laboratuvarının tadilat ve tefrişi 
vesilesiyle yapılan törene, TİKA heyetinin yanı 
sıra Akra’daki Anadolu Ajansı, T.C. Akra 
Büyükelçiliği ve Akra Bölge Eğitim Müdürlüğü 
mensupları ile çok sayıda öğrenci katıldı.

TİKA Başkanlığının, okul idaresinin talebine 
çok kısa sürede olumlu cevap vermesinden 
duydukları memnuniyeti dile getiren Okul 
Müdiresi Beatrice T. Adom, öğrencilere 
sağlanan bu imkânla fen bilimlerindeki 
başarılarının artacağına dikkat çekti.
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Doğum öncesi ve sonrasında anne ve çocuk 
ölümlerinin azaltılması amacıyla ana-çocuk 
sağlığına ilişkin programlar ülkemizde özenle 
yürütülmektedir. Anne ölüm oranının ve bebek 
ölüm hızlarının düşürülmesi yönünde ülkemizin 
sağlamış olduğu başarı birçok ülkeye örnek 
olmaktadır.

Bu kapsamda; 15-26 Aralık 2014 tarihleri 
arasında TİKA ve Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu (THSK) Kadın ve Üreme Sağlığı Daire 
Başkanlığınca Gana’da anne ve bebek 
sağlığının geliştirilmesi konusunda ebe-hemşire 
yetiştiren okullarda görev yapan öğretim 
görevlileri ile sahada hizmet sunan ebe ve 
hemşirelerden oluşan 12 sağlık personeli 
eğitilmiştir. Eğitimler yetişkin eğitim tekniklerine 
uygun olarak; maket ve model kullanılarak 
yeterliliğe dayalı, interaktif eğitim teknikleri ile 
yürütülmüştür.

22-26 Aralık 2014 tarihleri arasında “Eğitim 
Beceri Eğitimi”nde ise her bir katılımcının 
sunum performansı değerlendirilmiş ve 

gerekli geribildirimler verilmiştir. Bu eğitimle, 
katılımcıların ülkelerine döndüklerinde sağlık 
personeline hizmet içi eğitim düzenleyerek 
eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak 
amaçlanmıştır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı’nın (TİKA) finansmanı ile 
gerçekleştirilen eğitim sonunda katılımcılara 
sertifika ve eğitimde emeği geçen 
eğitimcilerimize teşekkür belgeleri verilmiştir.

Eğitimler yetişkin eğitim 
tekniklerine uygun olarak; maket 
ve model kullanılarak yeterliliğe 
dayalı, interaktif eğitim teknikleri 
ile yürütülmüştür.

GANA ANNE 
VE ÇOCUK SAĞLIĞINI 

GELİŞTİRME PROJESİ
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Batı Afrika ülkelerinden Gana’nın 
Kumasi şehrinde faaliyet gösteren 
Paragon Vakfı’na TİKA tarafından 
bilgisayar ve büro ekipmanları 
desteğinde bulunuldu.

GANA-KUMASİ  
PARAGON VAKFI’NA 

BİLGİSAYAR SINIFI 
KURULMASI

Batı Afrika ülkelerinden Gana’nın Kumasi 
şehrinde faaliyet gösteren Paragon Vakfı’na, 
TİKA tarafından bilgisayar ve büro ekipmanları 
desteğinde bulunuldu.

2013 yılında faaliyete geçen Vakıf, açmış 
olduğu Gençlik ve Kültür Merkezi’nde 
öğrencilere bilgisayar, Türkçe, Arapça ve 
İngilizce dil kursları düzenlemekte. Aynı 
zamanda Gana genelinde 10 üniversitede 
düzenli seminer ve kişisel gelişim konferansları 
düzenlemekte.

Türkiye’de yüksek öğrenimlerini yapmış 
Ganalılar tarafından yönetilen Vakıf, ayda 
en az 2000 kişiye hitap eden etkinlikleriyle, 
bölgede Müslüman nüfusun manevi anlamda 
beslenmesine büyük katkı sağlamakta.

Türkiye’de eczacılık eğitimi görmüş olan Vakıf 
Başkanı, TİKA tarafından temin edilen malzeme 
ile daha çok sayıda insana hizmet götürecek 
olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade 
ederek, TİKA’ya teşekkürlerini bildirdi.
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Kutsal topraklara gidecek Ganalı 
Hacı adaylarına TİKA tarafından 
tıbbi malzeme desteğinde 
bulunuldu.

GANA HAC 
SAĞLIK KOMİTESİNE 

TIBBİ MALZEME DESTEĞİ

2013 Hac sezonunda Kutsal topraklara 
gidecek olan 5.400 hacı adayının istifadesine 
sunulmak üzere, Gana Baş İmamlığının talebi 
üzerine, tansiyon aleti, şeker ölçüm cihazı, 
nebülizör gibi çeşitli tıbbi ekipmanın yanı 
sıra, birçok ilacın da yer aldığı tıbbi malzeme 
desteği sağlanarak, Gana Hac Sağlık 
Komitesi Başkanlığı’na teslim edildi.

Halen Gana Hac Sağlık Komitesi Başkanı 
olan ve tıp tahsilini Türkiye’de yapmış olan Dr. 
Mahamadu Mbeniwaya, TİKA’nın Ganalı hacı 
adaylarına yaptığı sağlık yardımının iki ülke 
arasındaki ilişkilerde çok özel bir yeri olduğunu 
ifade etti. 
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Gana Türkiye Eğitim Gönüllüleri 
Derneği Yetimhanesinin fiziki 
imkânlarının iyileştirilmesi 
kapsamında TİKA tarafından 
malzeme desteğinde bulunuldu. 

GANA TÜRKİYE EĞİTİM 
GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ 

YETİMHANESİ’NE 
MALZEME DESTEĞİ

Gana-Türkiye Eğitim Gönüllüleri Derneği 
yetimhanesinin fiziki imkânlarının iyileştirilmesi 
kapsamında TİKA tarafından gerçekleştirilen 
projeyle, mobilya, öğrenci sıra-sandalyesi, 
bilgisayar, yatakhane ve yemekhane 
malzemelerinin yanı sıra, binanın su sorununu 
halletmek üzere jeneratör ve 15 tonluk su 
deposu temin edildi. Temin edilen malzemeler 
yetkililere teslim edildi. 

Gana-Türkiye Eğitim Gönüllüleri Derneği 
Yetimhanesinde öğrencilere hafta içinde 
normal akşam ve hafta sonlarında ise dini 
eğitim veriliyor. Yetimhaneye TİKA tarafından 
hibe edilen malzemeler sayesinde çevreden 
gelen öğrencilere Türkçe ve bilgisayar eğitimi 
verilmesi de öngörülüyor. 
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Ganalı 500 çocuk, TİKA’nın desteği 
ile daha iyi eğitim alabilecekleri 
şartlara kavuştu.

GANA’DA 12 YILDIR 
BİTMEYEN OKUL İNŞAATI 

TİKA’NIN DESTEĞİ İLE 
TAMAMLANDI 

“İnsana yapılan en büyük yardım eğitimdir” 
düşüncesinden yola çıkan Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 5 
kıtada 100’den fazla ülkede eğitim projeleri 
gerçekleştiriyor. 

Gana’da 12 yıldır bitirilemeyen 3 katlı ve 16 
derslikli Gana Kasoa Ortaöğretim okulunun 
inşaatı TİKA’nın destekleri ile 4 ay gibi kısa bir 
sürede bitirildi. Okul, düzenlenen bir törenle 
Ganalı yetkililere teslim edildi. Törene Gana 
Baş Müftüsü Sheik Osman Shaributu ve T.C. 
Akra Büyükelçisi Sn. Aydın Nurhan ve TİKA 
yetkilileri katıldı.

Baş Müftü Shaributu, törende yaptığı 
konuşmada Türkiye’nin çalışmalarından övgü 
dolu sözlerle bahsetti. 500 öğrencinin aynı 
mekanda eğitim görmesinin zorluklarını anlatan 

Müftü, Türkiye’nin eğitim alanında yaptığı bu 
projenin önemine değindi. Akra Büyükelçisi 
Aydın Nurhan da yaptığı çalışmalardan dolayı 
TİKA’ya teşekkür etti. 

Ganalı 500 çocuk, TİKA’nın desteği ile daha 
iyi eğitim alabilecekleri şartlara kavuştu.



12

TİKA tarafından Gana’dan 
getirilen 27 öğretmen adayı 
üniversite öğrencisine Elazığ 
Fırat Üniversitesi’nde pedagojik 
formasyon eğitimi verilmektedir.

GANALI ÖĞRETMEN 
ADAYLARINA PEDAGOJİK 

FORMASYON EĞİTİMİ 
(18 OCAK - 30 NİSAN 2016)

Ganalı Müslüman üniversite öğrencisi 
öğretmen adaylarına pedagojik formasyon 
kazandırılarak öğretmen olmalarına imkan 
sağlanması amacıyla Fırat Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nde pedagojik formasyon eğitimi 
verilmektedir. 

Proje kapsamında Gana’dan Türkiye’ye 
getirilen 27 öğrenciye üç buçuk ay 
süresince verilecek eğitimin sonucunda 
ülkelerinde almakta zorlandıkları pedagojik 

formasyon sertifikası verilecek olup sertifika 
ile Gana’da öğretmen olarak görev yapma 
hakkını elde edeceklerdir. 18 Ocak 2016 
tarihinde başlayan projenin 30 Nisan 
2016’da tamamlanması planlanmaktadır. 
Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 
gerçekleştirilen proje kapsamında 
uluslararası ulaşım giderleri ile konaklama 
giderleri TİKA tarafından karşılanmaktadır.



13

TİKA tarafından Ganalı iş 
adamlarına Girişimcilik Eğitimi 
verildi.

OMEG (OSTİM AHİ EVRAN MESLEKİ 
EĞİTİM VE GİRİŞİMCİ YETİŞTİRME) 

DERNEĞİ İŞBİRLİĞİNDE 
GELECEĞİN AHİLERİ GANA 

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ PROJELERİ

TİKA desteğiyle 2010 yılında Sahra Altı Batı 
Afrika ülkelerine yapılan inceleme gezisi 
sonrasında bu ülkeler için “Girişimcilik Eğitimi”nin 
çok önemli bir ihtiyaç olduğu husus ortaya 
çıkmıştı.

Sahra Altı Batı Afrika ülkelerinde 50 yıl önce 
Müslümanlar üst sınıfı oluştururken bağımsızlığın 
üzerinden geçen 50 yılın sonunda alt sınıf 
konumuna düşmüşlerdir. Çünkü yeni devletlerde 
eğitim tekeli kilisenin eline geçmiş ve eğitim 
aracılığıyla Müslüman dışı unsurlardan oluşan 
yeni üst sınıflar ortaya çıkmıştır. Müslüman 
azınlıkların ellerinde ise tarım, hayvancılık ve 
ticaret kalmıştır. Bölgede Müslümanları öne 
çıkartacak en önemli desteğin işadamlarına 
yönelik olarak gerçekleştirilecek eğitimlerle 
yeni bir girişimci sınıfın yetiştirilmesi olarak 
görünmektedir. Tarihsel olarak baktığımızda 
bölgede Müslümanlaşmanın böyle bir girişimci 
sınıfın aracılığıyla gerçekleştiği görünmektedir. 

Müslüman iş adamlarını eğiterek onların bir 
taraftan sanayici olmaya teşvik edilmesi, diğer 

taraftan ticaretlerini geliştirmelerine yardımcı 
olunması projenin genel amacıdır. 

Söz konusu proje kapsamında Ekonomik 
açıdan kalkınma potansiyeli bulunan fakat 
kendi iç dinamikleriyle gerekli sistemleri kurup 
geliştirme noktasında zorlanan Ganalı birçok 
genç iş adamı ve müteşebbis ülkemizde eğitime 
tabi tutulmuştur. TİKA’nın desteğiyle Türkiye’ye 
gelen bu girişimci ve müteşebbislere alanında 
tecrübeli eğitimciler vasıtasıyla bir yandan 
girişimcilik eğitimi verilirken diğer yandan ilgi 
alanlarına göre tesisler gezdirilerek pratik tecrübe 
edinmelerine katkıda bulunulmuştur.
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TÜRKMEK Projesi ile tarihi 
ve kültürel bağlarımız olan 
ülkelerde eğiticilerin eğitimi 
yoluyla kalkınmada ihtiyaç 
duyulan nitelikli insan gücünün 
oluşturulması hedeflenmektedir.

ULUSLARARASI MESLEKİ VE 
TEKNİK EĞİTİM PROJESİ 

(TÜRKMEK)

TİKA ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) işbirliğinde 
gerçekleştirilen TÜRKMEK Uluslararası Mesleki 
ve Teknik Eğitim Projesi 2010 yılından itibaren 
sürdürülmektedir. 

TÜRKMEK Projesi ile tarihi ve kültürel bağlarımız 
olan ülkelerde eğiticilerin eğitimi yoluyla bir 
taraftan kalkınmada ihtiyaç duyulan nitelikli 
insan gücünün oluşturulması hedeflenirken 
diğer taraftan da ilişkilerimizin pekiştirilmesi 
yoluyla da kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi 
hedeflenmektedir. Çeşitli meslek alanlarında 
gerçekleştirilen eğitimlerle ayrıca lider vasıflı 
insanların gerekli becerilerle donatılarak 
ülkelerinin kalkınma çabalarında öncü rol 
oynayacak bireyler olarak ülkelerine dönmeleri 
hedeflenmektedir. 

TİKA tarafından İTO işbirliğinde yürütülen 
projede Türkiye’ye getirilen kursiyerlerin 
seçimleri STK ‘lar ve iş örgütleri ile koordineli 
olarak yapılmakta olup; Büyükelçilik ve 
Konsolosluklardan da destek alınmaktadır. 

TÜRKMEK projesi kapsamında T.C. Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim 
veren liselerdeki 62 alanda 200’ü aşkın 
dalda eğitim verilmektedir. Şimdiye kadar 
yaklaşık 1000 kursiyer ülkemize getirilerek 
mesleki eğitime tabi tutulmuş ve bu kursiyerlere 
mesleki eğitim sertifikası verilmiştir. Proje’ye 
ayrıca Uluslararası Mavi Ay Derneği’de destek 
vermektedir. 

Proje kapsamında şimdiye kadar çok sayıda 
Ganalı öğrenci çeşitli alanlarda eğitim almıştır. 
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Paragon Vakfı Yurdu’nun donanımı 
TİKA tarafından sağlanmıştır.

GANA PARAGON VAKFI 
İŞBİRLİĞİNDE PARAGON 

YURDU DONANIMI

Paragon Vakfı tarafından Gana’da 5 
Anaokulu, 2 İlkokul, 2 Üniversite ve Lise Yurdu 
ve 1 Kültür Merkezi kurulmuştur. Gana’da 
kurulan lise ve üniversite öğrencilerinin 
faydalanacağı 100 öğrenci kapasiteli 
Paragon Vakfı Yurdu’nun donanımı ile 
bilgisayar sınıfı kurulumu TİKA tarafından 
sağlanmıştır.
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GANA SU KAYNAKLARI 
VE İSKÂN BAKANLIĞI 
PERSONELİNE EĞİTİM

GANA İŞİTME ENGELLİLER 
DERNEĞİ’NE 

FM EĞİTİM SİSTEMİ 
TEMİNİ*

TİKA, su ve sanitasyon alanında 
gerçekleştirdiği projelerle faaliyet gösterdiği 
ülkelerin temiz suya erişim sorununun 
çözülmesine büyük katkı sağlıyor. Bu 
çerçevede TİKA ve Türkiye Su Enstitüsü 
işbirliğinde, Gana Cumhuriyeti Su Kaynakları 
ve İskân Bakanlığı personelinden oluşan 9 
kişilik heyete su ve atıksu arıtımı ve teknolojileri 
konularında eğitim verildi.

İstanbul’da gerçekleşen eğitim programı 
kapsamında üst ve orta kademedeki teknik 
yöneticilerden oluşan heyetin İstanbul Su ve 
Kanalizasyon İdaresi tesislerindeki başarılı 
uygulamaları da yerinde görmeleri sağlandı. 
Program sonunda katılımcılara sertifikaları 
verildi. Ayrıca heyete, sosyal program 
kapsamında İstanbul’un tarihi mekânlarını 
görme imkânı sunuldu.

Gana İşitme Engelliler Federasyonu’na bağlı 
eğitim merkezi bünyesinde; herhangi bir işitme 
cihazı kullanmaksızın işaret dili ile eğitim 
almakta olan; 5 ila 12 yaş arasındaki 80 
öğrenci için uygun koşullarda eğitim imkanı 
sağlanması amacıyla TİKA tarafından FM 
eğitim sistemi, işitme cihazı ve işitme kaybı 
ölçüm cihazı (odyometre) temin edilmiştir.  

Ayrıca, söz konusu proje kapsamında kara 
kalem uluslararası işaret dili tablosu hazırlanmış 
olup, Dernek bünyesinde eğitim almakta olan 
toplam 500 öğrenci için de aynı tablonun el 
kartı hazırlatılmıştır.

* Söz konusu cihazların ilgili kuruma teslimi, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri sırasında 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
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TİKA - GANA DOSTLUK VE 
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (GADER) 
İŞBİRLİĞİNDE GENÇLİK VE EĞİTİM 
PROJESİ
Türkiye merkezli Gana Dostluk Ve Yardımlaşma Derneği Gana’nın 

Akra, Kumasi ve Tamali bölgelerinde insani yardım çalışmalar ile çeşitli 
eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmaktadır. TİKA ve anılan dernek 
işbirliğinde Gana üniversitelerinde okuyan 16 öğrenci temsilcisine 
Türkiye’nin tanıtılması ve eğitim ile kültür alanında ülkemiz tecrübelerinin 
bölge insanına aktarılması amacıyla 2011 yılı Ekim ayında Türkiye’de 
gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında, kişisel gelişim, yönetim, 
liderlik, toplantı yapma teknikleri, diksiyon, hitabet ve proje hazırlama 
konularında ders ve seminerler verilmiştir. 

ADAM (ANKARA DÜŞÜNCE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ) İŞBİRLİĞİNDE TÜRKİYE-GANA 
İLİŞKİLERİ KONULU KONFERANS
2012 yılı Haziran ayı içerisinde “Türkiye ve Gana İlişkilerinin Dünü, 

Bugünü ve Geleceği” konulu konferans ile Türkiye ve Afrika’nın önemli 
akademisyen ve entelektüelleri bir araya gelmiş ve gerek Türkiye-Gana 
gerekse Türkiye-Afrika ilişkileri ele alınmış, ayrıca üniversite ve araştırma 
merkezleri arasında karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi hususunda görüş 
alışverişinde bulunulmuştur. 
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Fildişi Sahili ve Benin’den 
Türkiye’ye gelen sağlık personeline 
İzmir Urla Uluslararası Acil Afet 
Eğitim ve Simülasyon Merkezi’nde 
eğitim programı düzenlendi. 

FİLDİŞİ SAHİLİ VE BENİNLİ 
SAĞLIK PERSONELİNE 
ACİL YARDIM EĞİTİMİ

TİKA ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanmış 
olan işbirliği protokolü çerçevesinde, Orta 
Asya, Balkanlar ve Afrika’dan sağlık alanında 
eğitim için heyetler davet edilmektedir.

Bu kapsamda, 02-14 Kasım 2015 tarihleri 
arasında İzmir Urla Uluslararası Acil Afet Eğitim 
ve Simülasyon Merkezi’nde bir eğitim programı 
düzenlendi.

Eğitim programına Fildişi Sahili’nden 4 ve 
Benin’den 4 olmak üzere 8 sağlık personeli 
katıldı.

Başkanlığımızca daha önce Fildişi Sahili ve 
Benin’e hibe edilmiş olan ambulansların daha 
etkin kullanımını ve sağlık personelinin mevcut 
hastane koşullarında daha modern acil hizmet 
vermelerini amaçlayan eğitimin ana konu 
başlıkları şöyle oluştu:

≈ Türkiye’deki Sağlık Hizmetlerinin ve Acil 
Sağlık Hizmetlerinin Yapılanmasının ve 

Ambulansta Kullanılan Malzemelerin Tanıtımı, 
≈ Acil Hastaya Yaklaşım ve Olay Yeri Yönetimi  
≈ İleri Yaşam Desteği Verilecek Hastaya Ekip 
Yaklaşımı, 
≈ Travmaları Yönetimi Senaryoları, Hastane 
Afet Planlaması, 
≈ Tıbbi Acil Durum Yönetimi Simülasyonu 
Eğitime katılan Fildişi Sahili ve Benin’li 
misafirler, 112 Acil Servis ve Ambulans 
helikopterden çok etkilendiklerini belirterek, 
benzer sistemlerin kendi ülkelerinde de 
uygulanmasının, Afrika’daki sağlık hizmetlerinin 
kalite ve seviyesini yükselteceğine işaret ettiler.

Sertifika töreninde heyet adına söz alan Pascal 
Sedami adlı Beninli hastane müdürü, yakın 
zamanda Benin’de inşasına başlanacak olan 
Adjohoun Sağlık Ocağı’nın, beldenin sağlık 
hizmetlerine çok büyük katkı sağlayacağını 
belirterek, katkılarından ötürü TİKA ve Sağlık 
Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.
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Batı Afrika’nın gelişmiş 
ülkelerinden Fildişi Sahili’nin Adli 
Polis teşkilatına, TİKA tarafından 
çeşitli teknik ekipman desteğinde 
bulunuldu.

FİLDİŞİ SAHİLİ BİLİMSEL 
POLİS TEŞKİLATINA TEKNİK 

MALZEME DESTEĞİ

Dünyanın kakao üretiminde ilk sırada yer alan 
Fildişi Sahili, turizmin yanı sıra elmas ve altın 
gibi değerli madenleri ile de yatırımcıların 
dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan 
iç savaş nedeniyle, ülkede yaşanan polisiye 
vakaların artması ile Adli Polis kurumunun 
kapasitesinin artırılması ihtiyacı meydana geldi. 
Söz konusu kurum yetkilileri, Türkiye Abidjan 
Büyükelçiliği aracılığıyla, Türkiye’den çeşitli 
teknik ve sarf malzemelerinin temin edilmesi 
talebinde bulundular.

TİKA heyetinin ülkede bulunduğu sırada ziyaret 
edilen Adli Polis Kurumu’nun talebi üzerine, 
polisiye vakalar sırasında ihtiyaç duyulan 
analizlerin sağlıklı bir biçimde yapılması 
için bir dizi teknik ekipman temin edildi. 
TİKA tarafından temin edilen, santrifüj, rotor, 
filtreleme rampası, rotavapor, 5 adet bilgisayar, 
fotokopi ve yazıcı cihazları ile  laboratuvarda 
analiz yapılmasına imkân sağlayacak çeşitli 
sarf malzemeleri (acetonitril, tolüene, hegzan, 

benzen, dimetilsulfoksit, propanol, etanol, 
metanol, mikroskop lam-lamelleri, Ph metre, 
kan grubu tesbit cihazı) düzenlenen törenle 
yetkililere teslim edildi. 

Törene, Türkiye Abidjan Büyükelçiliği yetkilileri, 
TİKA Heyeti, Police Scientifique Kurumu Müdürü 
Guelpetchin Ouattara katıldı. 

Abidjan Büyükelçisi Yalçın Erensoy, görevde 
bulunduğu süre içerisinde TİKA desteğiyle 
yapılan sağlık ve eğitim çalışmalarına vurgu 
yaparak, çalışmaların iki ülke arasındaki 
diplomatik ve toplumsal yakınlaşmaya olan 
katkısından dolayı memnuniyetini belirtti. Police 
Scientifique Kurumu yetkilileri de, polis eğitimi 
projesi kapsamında daha önce TİKA tarafından 
yapılan desteğe de atıfta bulundular ve 
yapılan teknik ekipman desteğinin, bu eğitimi 
tamamlayan bir unsur olduğunu belirterek, 
teşekkürlerini ilettiler.
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Fildişi Sahili Akoupe-Zeudji 
kasabasında bulunan sağlık 
ocağına, TİKA tarafından çeşitli 
tıbbi cihaz ve ilaç desteğinde 
bulunuldu. 

FİLDİŞİ SAHİLİ AKOUPE-
ZEUDJİ KASABASI SAĞLIK 
OCAĞI’NIN DONANIMI

Fildişi Sahili’nin eski başbakanlarından 
Aké N’Gbo’nun doğduğu Akoupe-Zeudji 
kasabasında bulunan sağlık ocağına, TİKA 
tarafından çeşitli tıbbi cihaz ve ilaçlar teslim 
edildi.

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi 
Claude Béké’nin Abidjan Büyükelçiliği 
kanalıyla TİKA’ya yaptığı talep üzerine, 
aralarında EKG, ultrason, idrar analizörü, 
fetal dopler, nebulizatör, tekerlekli sandalye 
vb. tıbbi ekipmanın yanı sıra, yaklaşık 100 
kg ağırlığında ilacın bulunduğu malzemeler, 
Türkiye’nin Abidjan Büyükelçisi Esra DEMİR ve 
beraberindeki Türk heyeti tarafından, kasaba 
sağlık ocağı yetkililerine törenle teslim edildi.

Akoupe-Zeudji kasabasında faaliyet gösteren 
sağlık ocağı yaklaşık 20 bin kişiye sağlık 
hizmeti sunmakta. Abidjan yakınlarında 
bulunan, ancak büyük şehire bağlanan 

yolların bozuk olması nedeniyle halkın 
sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşadığı 
kasabada,  sağlık ocağının kapasitesinin 
artırılması sayesinde, birçok hastaya daha iyi 
koşullarda sağlık hizmeti sağlanmış oldu. Büyük 
bir coşkuyla gerçekleşen sağlık malzemesi 
teslim törenine yaklaşık 400 kişi katıldı. 

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi 
Claude Béké, TİKA’nın Fildişi Sahili’ne 
yaptığı sağlık malzemesi yardımlarının, sağlık 
kurumlarının kapasitelerinin artırılmasında büyük 
katkısı olduğunu belirterek ülke halkı adına 
teşekkürlerini ifade etti.

Büyükelçi Esra Demir de, Türkiye’nin Afrika’da 
görünürlüğünü artıran faaliyetlerin başında, 
sağlık sektörüne yapılan katkıların geldiğini 
vurgulayarak, önümüzdeki dönemde, Fildişi 
Sahili ile Türkiye arasında diğer alanlarda da 
önemli projeler başlatılması yönündeki ümitlerini 
dile getirdi.
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TİKA tarafından Batı Afrika 
ülkelerinden Fildişi Sahili’ne 1 adet 
ambulans düzenlenen törenle 
yetkililere teslim edildi.

FİLDİŞİ SAHİLİ’NE 
AMBULANS DESTEĞİ

Maddi ve fiziki kapasite yetersizlikleri Afrika 
ülkelerinin kalkınma sürecinde karşılaştığı 
en önemli sorunların başında geliyor. Bu 
çerçevede TİKA tarafından Afrika ülkelerine 
yönelik sağlık alanında teknik yardım projeleri 
çeşitlenerek ülkelerin ihtiyacına yönelik 
çalışmalara öncelik veriliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
tarafından Batı Afrika ülkelerinden Fildişi 
Sahili’ne 1 adet ambulans düzenlenen törenle 

yetkililere teslim edildi. Fildişi Sahili’nde 
yapılan ambulans teslim törenine, Türkiye 
Abidjan Büyükelçisi Yalçın Kaya Erensoy, 
Fildişi Sahili Sağlık Bakan Yardımcısı Yvonne 
Kamelan Akoua, Bakanlık yetkilileri ve TİKA 
yetkilileri katıldı.

Yetkililer törende yaptıkları açıklamalarda, 
TİKA tarafından gerçekleştirilen söz konusu 
ambulans temininin kırsal kesimde yaşayan 
halkın sağlık erişimlerine ciddi katkılar 
sağlayacağını vurguladılar.  

TİKA tarafından gerçekleştirilen söz konusu 
proje ile kırsal kesimde sağlık hizmetlerine 
erişemeyen vatandaşların merkez hastanelerine  
bu  ambulansla  kolaylıkla  ulaşmaları  
hedefleniyor.

2016 yılında Fildişi Sahili’ne TİKA tarafından 
1 adet ambulans daha temin edilmesi 
planlanmaktadır.
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Fildişi Sahili’nin başkenti 
Abidjan’da faaliyet gösteren 
Kardiyoloji Enstitüsü’ne TİKA 
tarafından tıbbi malzeme 
desteği sağlandı.

FİLDİŞİ SAHİLİ 
KARDİYOLOJİ 

ENSTİTÜSÜ’NE
TIBBİ MALZEME DESTEĞİ

Kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde 
önemli bir yeri olan ve ülkenin önde 
gelen sağlık kuruluşlarından olan Abidjan 
Kardiyoloji Enstitüsü’ne TİKA tarafından tıbbi 
malzeme desteği verildi. 

Temin edilen radyasyon riski taşımayan 
göğüs kanseri erken teşhis cihazı, nabız 
ölçme aleti, solunum cihazı, nebülizör, 
elektrikli muayene yatağı, EKG simülatörü 
gibi çeşitli tıbbi cihazlar düzenlenen törenle 
yetkililere teslim edildi. 

Törene, Türkiye Abidjan Büyükelçisi Yalçın 
Kaya Erensoy, TİKA yetkilileri, Sağlık ve 
AIDS’le Mücadele Bakanlığını temsilen Özel 
Kalem Müdürü Douhou Pierre, Haberleşme 
ve İletişim Bakanlığı temsilcileri, Treichville 

Devlet Hastanesi yetkilileri, Abidjan 
Kardiyoloji Enstitüsü Yoğun Bakım Servis Şefi 
ve Enstitü çalışanları katıldı. 

Yakın geçmişte yaşanan iç savaş nedeniyle 
özellikle sağlık alanında alt yapı ve malzeme 
sıkıntısı çeken Fildişi Sahili’ne TİKA tarafından 
yapılan tıbbi yardım, Fildişi Sağlık Bakanlığı 
yetkililerince memnuniyetle karşılandı. 

Geçtiğimiz Şubat ayında 10 kişiden oluşan 
sağlık personelinin ülkemizde eğitilmesi ile 
başlayan sürecin tıbbi malzeme desteğiyle 
sürdürülmesi, iki ülke arasındaki ilişkilere çok 
önemli katkılar sağladı.



25

TİKA Afrika ile Medya Alanında 
İşbirliği Projesi kapsamında Fildişi 
Sahili ve Burkina Faso’dan gelen 
radyo personellerinin İstanbul’da 
eğitim almasını sağladı.

FİLDİŞİ SAHİLLERİ VE 
BURKİNA FASO’DAN 

GELEN RADYO 
PERSONELİNE EĞİTİM

TİKA birçok Afrika ülkesinde kamu kurumları 
ve sivil toplum örgütleri işbirliğinde medya 
projeleri gerçekleştirmektedir. Ülkemizin 
Afrika’ya açılım politikası çerçevesinde 
Afrika ülkeleri ile medya alanında ilişkilerin 
geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

TİKA tarafından Batı Afrika ülkelerinden Fildişi 
Sahilleri ve Burkina Faso’da yayın yapan 
radyolarda çalışan 16 kişiye İstanbul’daki 
çeşitli radyo istasyonlarında ve TRT İstanbul 
Radyolarında mesleki eğitim verilmesi 
sağlandı.  Söz konusu eğitim kapsamında 
program yapımcılığı, canlı yayın teknikleri, 
teknik ekipman bakım ve onarımı, haber 
teknikleri, program sunumu konularında eğitim 
verildi.

Eğitim programına katılanlara, Uluslararası 
Mesleki ve Teknik Eğitim Programı TÜRKMEK 
kapsamında “Bilgisayar İşletmenliği ve Ofis 
Uygulamaları” eğitimi de verilmesi sağlandı.
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Boşnak ve Türk öğrencilere Afrika 
bilinci kazandırmak amaçlı proje 
kapsamında öğrenciler Fildişi 
Sahili halkını yakından tanıma 
fırsatı bulmuşlardır.

“SINIRLARI AŞMAK, 
DOSTLAR KAZANMAK” 

PROJESİ 

Kültürlerarası diyaloğu güçlendirmek 
ve kültür coğrafyamızda Afrika bilincini 
yaygınlaştırmak için TİKA ve Genç Boşnaklar 
Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen “Sınırları 
Aşmak Dost Kazanmak Projesi” kapsamında 
Boşnak ve Türk öğrencilerden oluşan beş ayrı 
grubun ziyaret ettiği ülkelerden biri de Fildişi 
Sahili idi. Proje çerçevesinde gerçekleştirilen 

aktivitelerle öğrenciler Fildişi Sahili halkını 
yakından tanıyarak yaşadıkları koşulları 
doğrudan görme fırsatını buldular. 

Geziye katılan öğrenciler dayanışmayı 
güçlendirmenin bir sembolü olarak Fildişi 
Sahilinden öğrencilerle birlikte gönüllülük 
temelinde bir taraftan Abidjan’da bir okulun 
tadilat çalışmalarına katılırken, diğer taraftan 
da TİKA tarafından temin dilen kırtasiye 
malzemelerinin paketlenmesi ve 6 ayrı 
okulda dağıtılmasına yönelik çalışmalar 
gerçekleştirdiler.  

Öğrenciler ayrıca Abidjan ile Yamasukro’nun 
tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından 
görme fırsatı da elde ettiler. 
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Abidjan Al Manarat Al İslamiyat 
Medresesi tadilat ve donanımı 
TİKA tarafından yapılmaktadır.

ABİDJAN AL MANARAT 
AL İSLAMİYAT MEDRESESİ 

TADİLAT VE DONANIM 
PROJESİ (DEVAM EDİYOR)

TİKA ve Genç Boşnaklar Derneği işbirliğinde 
gerçekleştirilen “Sınırları Aşmak, Dostlar 
Kazanmak” projesi kapsamında “Abidjan Al 
Manarat Al İslamiyat Medresesi’nde tadilat 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  Projeye katılan 
öğrencilerin destek verdiği tadilat çalışmaları 
ihtiyaca binaen daha sonra genişletilmiş ve 
hâlihazırda devam etmektedir.

Anılan medrese, İslam Hukuku ve İslam Fıkhı 
gibi konularda üniversite öğrencilerine ders 
veren ve Fildişi Sahili İslam Birliği nezdinde de 
önemli bir yeri olan Dr. Yunus Ture tarafından 
idare edilen Hatice Kolibali Vakfı tarafından 
işletilmekte olup 400 öğrenci kapasitesine 
sahiptir. Medresenin yaklaşık 100.000 
Avro değerindeki tadilat çalışmalarına ilişkin 
giderler ile tefrişat giderleri TİKA tarafından 
karşılanmaktadır.

Ayrıca Medresenin müştemilatında yer alan 
Caminin ihtiyaç duyulan halıları TİKA tarafından 
temin edilmiştir. Buna ilaveten Caminin içinde 
bir ara kat yapımına ilişkin talep TİKA’ya iletilmiş 
olup gerekli çalışmalar devam etmektedir. 

Medrese Fildişi Sahili Eğitim Bakanlığı nezdinde 
akredite olmuş az sayıdaki okullardan biridir.
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Fildişi Sahili’ne TİKA tarafından 
Youpogon Görme Engelliler 
Anaokulu ve oyun parkı inşa 
edilmektedir.

YOUPOGON GÖRME 
ENGELLİLER ANAOKULU 

VE OYUN PARKI 
İNŞASI VE DONANIMI* 

Fildişi Sosyal İşler Bakanlığı’na bağlı olarak 
faaliyetlerini yürütmekte olan, Abidjan’a 
15 dakika mesafedeki Youpogon Görme 
Engelliler Okulu bünyesinde devlet tarafından 
2013 yılında inşası başlatılan ancak ödenek 
yetersizliği nedeni ile tamamlanamamış 
olan anaokulu inşaatının TİKA tarafından 
tamamlanarak, donanımının sağlanması; 
bununla birlikte anaokulu inşaatının önündeki 
alanda çocuk parkı olarak düşünülmüş ancak 
aynı sebeple tamamlanamamış oyun alanının 
da TİKA tarafından tamamlanarak oyun 
grupları temin edilmesine ilişkin çalışmalar 
başlatılmış olup, 25 Şubat 2016 tarihinde 
tamamlanması öngörülmektedir.

FİLDİŞİ SAHİLİ / GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN PROJELER

* Söz konusu projenin açılışlarının Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri sırasında 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
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125 kız öğrencinin yatılı olarak 
barındığı yetimhanenin tadilat 
ve donanımı TİKA tarafından 
gerçekleştirilmiştir.

GRANBASSAM 
YETİMHANESİ 

TADİLAT VE DONANIMI*

Fildişi’nin turistik beldelerinden biri olan 
ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret 
programında da yer aldığı Fildişi 
makamlarınca ifade edilen Granbassam’da 
bulunan, toplam 125 kız öğrencinin yatılı 
olarak barındığı yetimhanenin tadilat ve 
donanımının Fildişi Sahili Cumhurbaşkanının 
Eşi Hanımefendinin talepleri doğrultusunda 
TİKA tarafından sağlanmasına ilişkin olarak; 
okulun tamamının tadilatının süre yetersizliği 
nedeni ile uzun vadede projelendirilmesi; 
ancak revir bölümünün tadilat ve donanımının 
sağlanması, bir bilgisayar sınıfı oluşturulması 
ve iletilen ihtiyaç listesine istinaden muhtelif 
gıda ve temizlik malzemesinin sağlanması 
için çalışmalar başlatılmış olup, inşa ve 
donanım işlerinin 25 Şubat 2016 tarihinde 
tamamlanması öngörülmektedir.

FİLDİŞİ SAHİLİ / GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN PROJELER

* Söz konusu projenin açılışının, Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri sırasında 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
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NİJERYA / GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN PROJELER

NİJERYA IDP KAMPLARINA 
CİBİNLİK TEMİNİ* 
Nijerya’nın kuzey bölgelerinde yaşanan terör nedeniyle yerlerinden 

edilen insanların sığındığı kamplarda yaşayan insanların sıtmadan 
korunmalarına yardımcı olmak amacıyla, Nijerya makamları tarafından 
2 milyon civanında cibinliğe ihtiyaç olduğu bildirilmiş, insani yardım 
faaliyetlerine destek veren Türkiye’nin Nijerya’ya bu konuda yardımcı 
olması için, uygun görülecek miktarda cibinlik temin edilmesi talep 
edilmiştir.

Başkanlığımız, bahse konu IDP kamplarındaki insanların sıtmadan 
korunmalarını teminen, 3 bin adet cibinlik temin edilmesini kararlaştırmıştır. 
Öte yandan, T.C. Abuja Büyükelçiliği, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla 
da 3 bin adet cibinlik temin işlemlerinin tamamlandığını bildirmiştir. 
Böylece Türkiye’nin Nijerya’daki IDP kamplarına 6 bin adet cibinlik vermiş 
olacaktır. 

NİJERYA’NIN KUZEYİNDEKİ 
IDP KAMPLARINA GIDA YARDIMI*
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Nijerya ziyareti 

vesilesi ile, Nijerya’da insani yardım faaliyetlerini organize eden NEMA 
kurumu aracılığıyla dağıtılmak üzere, 3 kamyon gıda temin edilmesi 
kararlaştırılmıştır.

* Söz konusu projelerin ilgili kuruma tesliminin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri 
sırasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
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NİJERYA / GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN PROJELER

ABUJA’NIN MERKEZİNDEKİ 
IDP KAMPINDA YAŞAYAN 200 AİLEYE 
GIDA MALZEMESİ YARDIMI
Terör nedeniyle Abuja’nın banliyösündeki bir mahalleye yerleşen yaklaşık 

200 aileye, gıda, temizlik malzemesi, bebek bezi ve maması temin edilmesi 
için çalışmalar tamamlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı heyeti ziyareti sırasında 
Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve Nijerya Cumhurbaşkanının eşinin hazır 
bulunacağı tören sırasında ihtiyaç sahibi ailelere bahse konu malzemelerin 
teslim edilmesi planlanmaktadır.

AL-ANSAR ADLI KIZ YETİMHANESİ REVİR,
YEMEKHANE VE 2 ÇOCUK ODASININ
YENİLENMESİ (TADİLAT VE DONANIM
 TEMİNİ) İLE YETİMHANENİN GİRİŞ YOLUNUN
GENİŞLETİLMESİ
Nijerya Cumhurbaşkanının eşinin desteklediği Al-Ansar Kız Yetimhanesinin 

2 çocuk odasının yanı sıra, revir odası ve yemekhanenin tadilatı, ayrıca 
binanın giriş yolunu düzenleme çalışmaları TİKA tarafından tamamlanarak, 
Cumhurbaşkanlığı ziyareti sırasında ilgili kuruma teslim edilecektir.
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