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GÜÇLÜ
TÜRKİYE
BÜYÜYEN
TİKA

Bu Toprakların Ruhunu,
Dünyaya Taşıyoruz
Bugüne kadar mesleki eğitimler de dahil 
olmak üzere eğitim alanında yaklaşık 
4.250 projeyi hayata geçirmenin gururunu 
yaşıyoruz.

Afganistan’dan, Makedonya’ya, Arnavut-
luk’tan Kamboçya’ya, Etiyopya’dan                   
Filistin’e ve Irak’tan Kolombiya’ya kadar 
okullar inşa ediyoruz. 

Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda, anao-
kulundan üniversiteye kadar öğrencilerin 
kendi ülkelerinde, kaliteli ve modern 
eğitim imkanlarından yararlanabilmeleri 
için yüzlerce okulu yeniledik. Anaokulu, 
ortaokul, lise ve üniversiteye kadar birçok 
eğitim birimine tadilat ve donanım desteği 
verdik.  

Mesleki eğitim merkezlerine destek vere-
rek eğitim, sağlık, üretim, idari ve sivil 
yönetim, medya ve daha birçok alanda 
Türkiye’nin tecrübelerini, işbirliği  yaptığı-
mız ülkeler ile paylaştık. Benzer kurum, 
kuruluş ve STK’larla işbirliği yaparak 
binlerce uzman yetiştirdik.  
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Son 5 yılda 1000’in
Üzerinde Okul
İnşa Ettik ve Yeniledik 

Kolombiya’da
Barışa Katkı Sağladık 

Yeni Projelerle
Eğitime Öncülük
Etmeye Devam Ediyoruz

Dünyanın dört bir yanında eğitim projelerini 
hayata geçiriyoruz. Sudan’da 2012 yılından bu 
yana faaliyet gösteren Sudan-Türk Mesleki 
Eğitim Merkezi ile Nijer’de kurulumu tamam-
lanmak üzere olan 42 derslikli, 1.260 öğrenci 
kapasiteli yatılı okul ve Somali’de 2013 yılında 
20 öğrenci ile küçük ölçekli bir tarım okulu 
olarak başlayan sonrasında Zemzem Üniversite-
si bünyesinde Anadolu Ziraat Fakültesine dönü-
şen projeler bunlardan bazıları. Pakistan’da 
inşa edilen Emine Erdoğan İlköğretim Okulu’n-
da birinci sınıftan yedinci sınıfa kadar toplam 30 
derslikte 720 öğrenci eğitim görüyor. Hemen 
okulun yanına inşa edilen öğrenci yurdu ise 200 
öğrenciye hizmet veriyor. Filistin’de 6 Türk 
Okulu inşa ederek, 18 eğitim kurumuna dona-
nım desteği sağladık. Balkanlar'da faaliyet 
gösterdiğimiz ülkelerin bütün bölgelerine 
uzanarak yüzlerce okulu yeniledik, okul binaları 
inşa ettik.

Her yıl faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalardaki 
okullara teknik ekipman sağlayarak, bilgisayar 
ve biyoloji laboratuvarları, kütüphane, akıllı 
sınıfların kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Sayın 
Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle açılan,                   
Azerbaycan TDV Bakü Lisesi'nin kapsamlı 
tadilatını yaptık ve Ukrayna Taras Şevçenko 
Üniversitesi Filoloji Enstitüsü'nün dil laboratuva-
rı kurarak, modern donanımlarla destekledik.              
Cumhurbaşkanımızın telekonferans ile açılışını 
yaptığı Arnavutluk'taki Sheh Shamia Lisesi ve 
Filistin'deki Nablus Fatimiye (Reşadiye) Okulu, 
eğitim alanında gerçekleştirdiğimiz kapsamlı ve 
kalıcı projelerimizden bazıları.
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Antioquia Eyaletinin dağlık bölgesinde yer alan 
Orejon Köyü, FARC'ın etkin olduğu ve savaş 
sürecinden en fazla etkilenen bölge. Barış süre-
cinde pilot bölge olarak seçilen Orejon'da 
halkın eğitim olanaklarının geliştirilmesi için 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın talimatlarıyla bir okul inşa ettik. Selçuk-
lu mimarisi esas alınarak tamamlanan okulun 
açılışını, barışın sembolü olarak Nobel Ödüllü 
Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos 
yaptı. 

Türkiye Mezunlarını
Bir Araya Getiriyoruz
Somali, Çad, Kenya, Moğolistan, Ürdün,                
Makedonya, Bosna Hersek, Afganistan Kabil, 
Filistin ve Sırbistan Novi Pazar’da ‘Türkiye 
Mezunları Derneklerine’ çeşitli donanım ve 
ekipman desteği verdik. Böylece Türkiye'de 
eğitim almış birçok mezunu, var olan ya da yeni 
kurulan dernekler ile bir araya getirmiş olduk.  
Çeşitli ülkelerde Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Büyükelçilikleri-
miz işbirliğinde, Türkiye Mezunları için destekle-
rimiz devam ediyor.

ÖN KAPAK

ARKA KAPAK

150 ülkede 20.000'in üzerinde proje
Yeni bir yaklaşım

Türk Tipi Kalkınma Modeli


