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VII

ÖNSÖZ

Kuruluþ yýlý olan 1992'den bu güne kadar sayýsýz proje ve faaliyetleri hayata geçiren TÝKA,

Hükümetimiz döneminde de dýþ politikamýzýn önemli ve vazgeçilmez bir unsuru olarak artan bir

baþarý ivmesiyle faaliyetlerine devam etmektedir. Elinizde bulunan ve kamuoyunun bilgisine sunulan

2004 Yýlý Faaliyet Raporu bu baþarýyý detaylarýyla ortaya koymaktadýr.

Ülkemiz bulunduðu coðrafyada tarihi sorumluluðu ve jeostratejik konumuyla dengeli, duyarlý ve

barýþtan yana bir yaklaþýmla farklý bir komþuluk iliþkisi içerisinde olmuþtur. Bölgesel bir güç olarak

düzenleyici, küresel bir aktör olarak etkin olmak amacýyla hareket etmekte, politikalarýný da bu

anlayýþ zemini üzerinde sürdürmektedir. Bu rolleri ifa ederken, Hükümetimiz TÝKA'yý, sunduðu

teknik yardým hizmetleriyle bölge için önemli ve yapýcý iþlevleri olan  bir kurum olarak görmektedir.

TÝKA "Ýþbirliðini Geliþtirme" ve "Kalkýnma Desteði" ilkeleri temelinde yürüttüðü faaliyetleri için

"Müþterek Kültür Coðrafyasý"ný da öncelikli bir alan olarak belirlemiþtir.

Ülkemizin yýllardýr soydaþ, kardeþ, akraba devlet ve topluluklara  söz ve kalple  verdiði desteði

teknik iþbirliði ve somut projelerle tamamlamak Hükümetimiz için öncelikli bir dýþ politika hedefi

olmuþtur. Bu amaçla 2004 yýlýnda da Türkiye'nin yýllardýr edindiði tecrübe ve bilgileri baþta soydaþ,

kardeþ ve akraba devlet ve topluluklar olmak üzere yakýn coðrafyasýyla paylaþma arzusu yönünde

adýmlar atýlmýþ ve projeler gerçekleþtirilmiþtir.  

Bilindiði gibi modern diplomasi anlayýþýnda, bir ülkenin teknik yardým faaliyetlerinin alanda

yaygýnlýðý ve kalitesi, o ülkenin dünya genelindeki prestijine büyük bir katký saðlamaktadýr. Bu

nedenle teknik yardým faaliyetleri geliþmiþ batý ülkelerinin dýþ politikalarýnda önemli bir enstrüman

olagelmiþtir.  Hükümetimiz dýþ politikada teknik yardým faaliyetlerinin ne kadar önemli olduðunun

bilincindedir. Bu amaçla TÝKA'nýn etkinliðinin artýrýlmasý için gerekli desteði de vermektedir.

TÝKA'nýn görevi olan teknik yardým ve iþbirliði konularýnda Türkiye'nin uluslararasý alanda

görünürlüðünü artýrma yine Hükümetimizce belirlenen bir öncelik olmuþtur. Bu amaçla bir dizi

önemli uygulama baþlatýlmýþtýr. Dýþ hibe yardýmlarýnýn nakdi yardým olarak yapýlmasý yerine proje

tabanlý olarak gerçekleþtirilmesine baþlanmýþtýr. Ülkemizin kamu kaynaklarý kullanýlarak yapýlan

yardým faaliyetlerinin koordinasyonu, envanterinin çýkartýlmasý ve faaliyetlerin uluslararasý

standartlarda maliyetlendirilmesi hedeflenmiþtir. Yeni dönemde, geçmiþ tecrübeler de dikkate

alýnarak, proje uygulamalarýnda görünürlük ve halkýn temel ihtiyaçlarýna cevap verilmesi ana ilke

olmuþtur.

Ayrýca yeni coðrafi açýlýmlar gerçekleþtirilmiþ olup Afganistan, Kosova ve Afrika'da alandaki proje

ve faaliyetleri uygulamak ve kontrol etmekle görevli Program Koordinasyon Ofisleri açýlmýþtýr.

Hükümetimizin direktifiyle, alanda bulunan Koordinatörlükler kendi görevlerine ilaveten Türk  iþ

adamlarýna yardým etmekte, kültürel ve tanýtým faaliyetlerine de destek vermektedirler.
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VIII

Hükümetimizin verdiði desteði karþýlýksýz býrakmayan TÝKA, 2004 yýlý faaliyetleriyle kurum

tarihinde bazý önemli ilklere imza atmýþtýr. Kurumun 12 yýllýk tarihinde ilk defa proje bütçesinin

tamamý sarf edilebilmiþtir. 2004 yýlý içerisinde hayata geçirilen proje ve faaliyet sayýnda da rekor

kýrýlmýþ ilk defa bir yýl içerisinde 500 yakýn proje ve faaliyet gerçekleþtirilmiþtir. Alanda bulunan

koordinatörlükler fiziki mekan, teknik donaným ve personel yönünden güçlendirilmiþ, hemen bütün

koordinatörlükler temsil kabiliyeti olan yeni hizmet binasýna taþýnmýþlardýr. Kurum tarihinde sýnavla

ilk kez kariyer uzman yardýmcýsý alýnmýþtýr.

Bu raporda ifade edilen proje ve faaliyetlerin hayata geçirilmesinde görev alan TÝKA çalýþanlarýný,

sivil toplum örgütlerini ve diðer kamu kurum ve kuruluþ mensuplarýný yürekten kutluyor

baþarýlarýnýn devamýný diliyorum.

Beþir ATALAY
Devlet Bakaný
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IX

SUNUÞ

90'lý yýllarýn baþýnda baðýmsýzlýðýna yeni kavuþan Türk Cumhuriyetleri'nin çok acil deðiþim, uyum

ve kalkýnma ihtiyaçlarýna zaman geçirmeksizin cevap vermek üzere tabii bir devlet refleksi ile

kurulan TÝKA, her þeyin her miktarda ihtiyaç olduðu günlerde önemli görevler yerine getirmiþtir.

2000'li yýllarýn baþýnda ise kurum yasasýyla misyonunu "baþta Türk dilinin konuþulduðu

cumhuriyetler ve akraba topluluklarý ile Türkiye'ye komþu ülkeler olmak üzere, kalkýnma yolundaki

ülkeler ve topluluklarla diðer ülkelerin kalkýnmalarýna yardýmcý olmak, bu ülke ve topluluklarla

ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eðitim alanlarýndaki iþbirliðini projeler ve programlar

aracýlýðý ile geliþtirmek" olarak tanýmlamýþ, faaliyet coðrafyasýný Orta Asya, Balkanlar, Kafkasya'nýn

yaný sýra, Orta Doðu ve Afrika'daki bazý ülkeler baþta olmak üzere kalkýnma yolundaki tüm ülkeleri

kapsayacak þekilde geniþletmiþtir.

2004 yýlýnda ise TÝKA, kuruluþ misyonunu layýkýyla yerine getirmek amacýyla önemli adýmlar

atmýþtýr. Kurumun yeniden yapýlanmasýnda ortaya koyduðumuz hedef, Türkiye'nin birikimlerini

soydaþ, kardeþ, akraba devlet ve topluluklarýna kesintisiz olarak aktaracak, uluslararasý

standartlarda çalýþan, etkin bir proje yönetimi ortaya koyarak, tecrübe ve birikimlerini saðlam bir

kurumsal yapýya dönüþtürebilen ve iyi iþleyen bir sistem kurmak olmuþtur. Bu anlayýþla TÝKA

uluslararasý teknik yardým örgütleri düzeyinde hizmet sunan bir kurum olma yolunda hýzla

ilerlemektedir.

Tüm bu vizyon ve anlayýþý gerçekleþtirmek için ihtiyaç duyulan enerji 2004 yýlýnda TÝKA

çalýþanlarýnýn çok yoðun bir yýl geçirmesine neden olmuþtur. Bir yandan kurumun yeniden

yapýlanma faaliyetleri devam ederken, diðer yandan gerçekleþtirilen proje ve faaliyet sayýsýnda

kurum tarihinde rekor denebilecek bir baþarýya imza atmak, yeni coðrafi açýlýmlarý etkin proje

gerçekleþtirimleri ile zenginleþtirmek, Türkiye'nin alanda görünürlüðünü daha da artýrmak için

kurum mensuplarý büyük bir azim ve fedakarlýk göstermiþlerdir. Bu azim ve fedakarlýðýn arkasýnda

hiç kuþku yok ki yýllarýn kazandýrdýðý deneyimler ve taþýdýklarý büyük sorumluluk bilinci yatmaktadýr.

2004 yýlýnda Devletimizin kýsýtlý kaynaklarýndan teknik yardým için aktarýlan mütevazý bütçenin

mümkün olan en yüksek verimlilikle harcanmasý amacýyla azami gayret gösterilmiþtir. Bu kapsamda

bir yandan bölgesel þartlara özgü ihtiyaçlara zamanýnda cevap verme refleksi geliþtirilirken, diðer

yandan uluslararasý standartlara uygun bir teþkilat ve proje uygulama kapasitesine eriþme yönünde

önemli bir mesafe kat edilmiþtir.

Ülkelerin alandan gelen taleplerinin dýþ politika öncelik ve yaklaþýmlarýmýza uygunluðu yönünden

deðerlendirilmesi için Dýþiþleri Bakanlýðýmýz ile yakýn irtibat içerisinde hareket edilmiþ, uzmanlýk

açýsýndan gerekli desteðin saðlanmasý için ise projelerimiz ilgili uzman kuruluþlarýmýzla

koordinasyon içerisinde hayata geçirilmiþtir. Bu nedenle þu noktanýn altýný özellikle çizmek

gerekmektedir. Türkiye'nin kýsýtlý kaynaklarýnýn önemli bir sinerji yaratýlarak projelere

dönüþtürülmesinde tüm kurum ve kuruluþlarýmýz TÝKA'ya kayda deðer destekler vermiþler, projenin
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her aþamasýnda alanda yanýmýzda yer almýþlardýr. Tüm bu çabalar içerisindeki nihai amacýmýz,

sistem içindeki koordinasyonun azami düzeyde saðlanýp uzmanlýk birikimlerimizin en verimli

þekilde bir araya getirilmesi ve gerekli kaynak artýrýmý desteðini de arkamýza alarak coðrafyamýzdan

gelen taleplere en iyi þekilde cevap verebilmesidir.

Tarihi ve kültürel olarak ayrýlmaz baðlarýmýzýn bulunduðu yakýn coðrafyamýzdaki devlet ve

topluluklarla iliþkilerimizde kilit rolü teknik iþbirliði üstlenmektedir. Ancak, Türkiye'nin tarih

içindeki misyonu ve TÝKA'nýn ilgi alanýna giren coðrafyadaki sorumluluklarýndan dolayý sadece

teknik yardým kapsamýna giren projeler deðil, kültürel iþbirliði alanýnda da ciddi projeler yapýlmasý

önem arzetmektedir. 

Nitekim elinizdeki faaliyet raporunda da görüleceði üzere TÝKA, yardým yaparken iþbirliði içerisinde

olduðu ülkelerin ihtiyacý olan yapýsal deðiþimlerinin saðlanmasý ve buna baðlý olarak kurumsal

kapasitelerin oluþturulmasýnýn temel unsurlarýný teþkil eden bankacýlýk, yerel yönetim, tarým,

sigortacýlýk, özel sektörü geliþtirme, mühendislik hizmetleri, eðitim desteði ve altyapý oluþturma

faaliyetlerinin yaný sýra, ülkeler arasýnda iþbirliðini geliþtirmenin zeminini hazýrlayan  kültürel

faaliyetlere de özel bir yer vermiþtir.

TÝKA yeni yaklaþým ve perspektifini uluslararasý planda da somut giriþimlerle hayata geçirmeye

büyük önem vermektedir. Bu çerçevede, ülkemizin teknik yardým konusunda prestijinin ve

görünürlüðünün arttýrýlmasý için 2004 yýlýnda ciddi adýmlar atýlmýþtýr. Bu adýmlar sýrasýnda,

özellikle ilgi alanýna giren bölgelerdeki özgün ve zengin deneyimleri nedeniyle uluslararasý

kuruluþlarýn TÝKA ile çalýþma istekleri not edilmelidir. TÝKA bu kuruluþlarýn kaynaklarýný

sorumluluk bölgemize yönlendirerek etkin ve verimli bir biçimde kullanýlmasý için sözkonusu

taleplere duyarlý yaklaþýmlar sergilemektedir. Bu amaçla Dünya'daki benzer kuruluþlarla ortak proje

uygulamalarý konusunda önemli giriþimler baþlatmýþtýr. Ayrýca, teknik yardým konusunda

uluslararasý platformlarda oluþan yaklaþým ve tartýþmalar yakýndan izlenmekte, önemli uluslararasý

kuruluþlarla uzman deðiþimi baþta olmak üzere somut iþbirliði projeleri gerçekleþtirilmektedir.

Proje ve faaliyetlerimizi hayata geçirirken bize her türlü anlayýþ ve kolaylýðý gösteren, iþbirliði

yaptýðýmýz devletlerin kýymetli yöneticilerine, TÝKA faaliyetlerine gösterdiði yakýn ilgi ve destek

dolayýsýyla Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayip ERDOÐAN'a, ülkemizin dýþ iliþkileri baðlamýnda

TÝKA'ya özel bir önem atfeden ve desteðini bizden esirgemeyen Baþbakan Yardýmcýsý ve Dýþiþleri

Bakanýmýz Sayýn Abdullah GÜL'e, engin bir vizyon, anlayýþ ve sabýrla bizleri yönlendirip hedefe

odaklanmamýzý saðlayan Devlet Bakanýmýz Sayýn Beþir ATALAY'a, merkezde ve alanda mesai

mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle zor bölgelerde görev yapan TÝKA çalýþanlarýna;

projeler sýrasýnda beraber çalýþtýðýmýz tüm kamu kurum ve kuruluþlarýna ve sivil toplum örgütlerine

teþekkürlerimi sunarým.

Hakan FÝDAN
TÝKA Baþkaný
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AB Avrupa Birliði
ABD Amerika Birleþik Devletleri
AGÝT Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý
BKH Birleþmiþ Milletler Binyýl Kalkýnma Hedefleri
BM Birleþmiþ Milletler
BTAYTD Batý Trakya Türk Azýnlýðý Yüksek Tahsilliler Derneði
BTC Bakû-Tiflis-Ceyhan
ÇMYO Çankýrý Meslek Yüksek Okulu
DAC OECD Kalkýnmaya Yardým Komitesi 
DB Dünya Bankasý
DGTY Dünya Genç Türk Yazarlar Birliði 
DPT Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý
DSÝ Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü
DTM Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý
EAGÜ En Az Geliþmiþ Ülkeler
EÝT Ekonomik Ýþbirliði Teþkilatý
FAO Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü
GAP Güneydoðu Anadolu Projesi
GOÜ Geliþmekte Olan Ülkeler
GSMH Gayri Safi Milli Hâsýla
GTZ Alman Teknik Ýþbirliði Kuruluþu
GÜ Geliþmiþ Ülkeler
IGEME Ýhracatý Geliþtirme ve Etüt Merkezi
IKE Ýnsani Kalkýnma Endeksi
IMF Uluslararasý Para Fonu
ISEDAK Ýslam Konferansý Teþkilatý Ekonomik ve Ticari Ýþbirliði Daimi Komitesi
ÝLESAM Türkiye Ýlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliði
JICA Japonya Uluslararasý Ýþbirliði Ajansý
KKTC Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti
KOBÝ Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeler
KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý
KTMM Kýrým Tatar Milli Meclisi
MEB Milli Eðitim Bakanlýðý
MUTSO Moðolistan Sanayi ve Ticaret Odasý
NUPI Norveç Uluslar arasý Ýliþkiler Ofisi
OECD Ýktisadi Ýþbirliði ve Kalkýnma Örgütü 
ÖSYM Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi
RDY Resmi Dýþ Yardým
RKY Resmi Kalkýnma Yardýmý
RY Resmi Yardým
SAA Sahra Altý Afrika
SAÝB Sivil Askeri Ýþbirliði
STK Sivil Toplum Kuruluþu
T.C. Türkiye Cumhuriyeti
TARMAKBÝR Türk Tarým Alet ve Makineleri Ýmalatçýlarý Birliði
TCBTÇG Türk Cumhuriyetleri Bilgi Teknolojileri Çalýþma Grubu
TÝKA Türk Ýþbirliði ve Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý
TMMOB Türk Mühendis ve Mimarlar Odalarý Birliði
TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði
TODAÝE Türkiye Ortadoðu Amme Ýdaresi Enstitüsü
TÖMER Türkçe ve Yabancý Dil Araþtýrma ve Uygulama Merkezi
TRT Türkiye Radyo ve Televizyonu
TÜBÝTAK Türkiye Bilim Tetkik ve Araþtýrma Kurumu 
TÜBÝTAK MAM TÜBÝTAK Marmara Araþtýrma Merkezi
TÜDNAEM Türk Devletleri Nükleer Ýþbirliði Araþtýrma Eðitim Merkezi
TÜSSÝDE Türkiye Sanayi Sevk ve Ýdare Enstitüsü
TY Teknik Yardým
UNCHR Birleþmiþ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliði
UNDP Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý
UNESCO Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür Teþkilatý
UNICEF Birleþmiþ Milletler Çocuklara Yardým Fonu
UNIDO Birleþmiþ Milletler Sýnai Kalkýnma Örgütü 
USAID Amerikan Uluslararasý Kalkýnma Ajansý
WHO Dünya Saðlýk Örgütü
ZMO Ziraat Mühendisleri Odasý

KISALTMALAR
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Birleþmiþ Milletlerin Belirlediði "Bin Yýl
Kalkýnma Hedefleri"

Sadece ekonomik kriterleri ele alan kalkýnma
yardýmý yaklaþýmýnýn tek baþýna yeterli
geliþmeyi saðlayamamasý üzerine, Birleþmiþ
Milletler 1990 yýlýnda ekonomik verilerin
yanýnda uzun ve saðlýklý bir yaþamý, temel
eðitimi tamamlamayý, geliþmiþ bir yaþam
standardýný, siyasi, sivil ve medeni haklara
sahip olmayý ve çevresel sürdürülebilirliði ön
plana alan ve ölçülebilirliði öngören "Ýnsani
Kalkýnma Endeksi"ni geliþtirmiþtir. 

Daha sonra, BM tarafýndan hazýrlanan ve
kalkýnma hakkýna, barýþ ve güvenliðe,
cinsiyet eþitliðine, fakirliðin çeþitli
boyutlarýnýn ortadan kaldýrýlmasýna ve
sürdürülebilir insani kalkýnmaya yönelik tüm
insanlýðýn ortak hedeflerini ortaya koyan
"Bin Yýl Bildirisi" Eylül 2000 de açýklanmýþ;
189 devlet bu bildiriyi onaylayarak,
imzalamýþtýr.

Tablo : 1.1    

Bin Yýl Kalkýnma Hedefleri

Kaynak: BM Bin Yýl Hedefleri

1 Kalkýnma Yardýmlarý
A. TANIMI

Kalkýnma Yardýmý: En geniþ anlamýyla, "bir
ülke veya uluslararasý kuruluþun, baþka bir
ülke veya kuruluþa; ekonomik, insani ve
sosyal kalkýnma, demokrasi ve insan haklarý
konusunda iyileþme, çevrenin korunmasý,
acil durumlarda ihtiyaçlarýn karþýlanmasý ve
benzeri diðer amaçlarla  baðýþ, kredi ve borç
olarak saðladýðý sürdürülebilir yardýmlardýr".
(DPT/DÝE) 

B. KÜRESEL YAKLAÞIM

20'nci yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren
teknolojideki hýzlý ilerlemelerle desteklenen
iletiþim ve ulaþým alanlarýndaki geliþmeler,
dünya ülkelerinin ve pazarlarýnýn birbirlerine
baðýmlýlýðýný artýrmýþtýr; bu nedenle bir çok
konu "Küresel Ýþbirliði" yaklaþýmý ile ele
alýnmayý gerektirmektedir.

Küresel iþbirliði konularý arasýnda
deðerlendirilen kalkýnma yardýmlarý son
yarým yüzyýlýn önemli konularýndan biri
olmuþtur. 2'nci Dünya Savaþý sonrasýnda
Marshall Yardýmlarý ile Avrupa'daki Sovyet
tehdidine karþý ABD tarafýndan Avrupa'ya
saðlanan dýþ yardýmlar; 60'lý yýllarla beraber
Afrika kýtasýnýn, 90'lý yýllarla beraber ise
Sovyetler Birliði ve Yugoslavya' nýn
daðýlmasýyla ortaya çýkan 20 yeni devletin
serbest piyasa ekonomisine ve liberal
demokrasiye geçiþlerine destek saðlamaya
yönelmiþtir.

Birleþmiþ Milletler'in Rolü
Birleþmiþ Milletler kuruluþundan itibaren
birçok alanda küresel hedefler belirlemekte
ve tüm insanlýðý ortak amaçlar etrafýnda
toplamaktadýr. Ayrýca tüm insanlýðý
ilgilendiren konularda "Küresel Ýþbirliði"
geliþtirmekte, dünyanýn beraber çalýþabile-
ceði zeminleri hazýrlamaktadýr.

Birleþmiþ Milletler, 1970 yýlýnda aldýðý karar
ile "Yardým Veren Ülkeler"in Gayrý Safi Milli
Hasýlalarýnýn binde yedisi oranýnda yardým
yapmalarý çaðrýsýnda bulunmuþtur.1992 yýlý
itibariyle 172 ülke Birleþmiþ Milletler'in bu
çaðrýsýna uyacaðýný taahhüt etmiþtir.

HEDEF 1 Küresel Düzeyde Açlýk ve Fakirliði Ortadan
Kaldýrmak

HEDEF 2 Küresel Düzeyde Ýlk Öðretimi Tamamlamak

HEDEF 3 Cinsiyetler Arasý Eþitlikte ve Kadýnýn
Yetkilendirilmesinde Ýlerlemek

HEDEF 4 Çocuk Ölümlerinin Azaltýlmasý 

HEDEF 5 Anne Saðlýðýnýn Ýyileþtirilmesi (Geliþtirilmesi)

HEDEF 6 HIV/AÝDS, Malarya ve Diðer Hastalýklarla
Mücadele

HEDEF 7 Çevresel Sürdürülebilirliði Saðlamak

HEDEF 8 Kalkýnma Ýçin Küresel Bir Ortaklýk Geliþtirmek
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Bin Yýl Kalkýnma Hedeflerine ulaþýlma
durumunu açýklayan "Birinci Küresel Ýzleme
Raporu" Temmuz 2004 tarihinde
yayýnlanmýþtýr. (EK-A) Buna göre "Kalkýnma
Ýçin Küresel Ortaklýk Geliþtirme" hedefine
varýlmasý amacýyla uzun soluklu çalýþmalarýn
yapýlmasýnýn gerektiði görülmektedir.

OECD / DAC(Kalkýnma Yardýmý Komitesi)

OECD bünyesinde kurulmuþ olan Kalkýnma
Yardýmý Komitesi (DAC), yardým veren
ülkelerin faaliyetlerine dair standartlar
geliþtirmekte; koordinasyonunu, izlenmesi-
ni, istatistiki verilerinin toplanmasýný ve
yayýnlanmasýný saðlamaktadýr. 

Bugün yardým veren ülkeler, BM tarafýndan
belirlenen Bin Yýl hedefleri çerçevesinde,
OECD / DAC kapsamýnda belirlenen
koordinasyona ve standartlara uygun olarak
hareket etmekte; GTZ, USAID, JICA, TÝKA
gibi uluslararasý kuruluþlar, BM çatýsý
altýndaki UNDP, UNESCO, UNICEF, FAO,
WHO, Dünya Bankasý gibi çok sayýda
uzmanlýk kuruluþu, AB, Asya Kalkýnma
Bankasý gibi bölgesel kuruluþlar ve çeþitli
sivil toplum kuruluþlarý aracýlýðýyla yardým
faaliyetlerini yürütmektedirler.

Kalkýnma yardýmlarýnýn, Birleþmiþ Millet-
ler'in koyduðu hedefler doðrultusunda genel
bir eðilimi olmakla birlikte bu eðilim, yardým
veren ülkelerin coðrafi, sektörel ve yardým
türü tercihleri doðrultusunda deðiþiklikler
gösterebilmektedir.

C. KALKINMA YARDIMLARININ
SINIFLANDIRILMASI 

Alýcý Ülkeye Göre Sýnýflandýrma

OECD/DAC kapsamýnda, dýþ yardýmlar
yardým alan ülke göz önüne alýndýðýnda 2
kategoriye ayrýlmaktadýr:

Resmi Kalkýnma Yardýmý: I. Kýsýmda yer alan
(EK B) ülkelere ve bu ülkelere yönelik olarak
çok taraflý kuruluþlara, resmi kuruluþlar
tarafýndan saðlanan, ana amacý ekonomik
kalkýnma ve refahý teþvik olan, ayrýcalýklý
mali þartlarla ve en az % 25 baðýþ unsuruna
sahip akýmlar Resmi Kalkýnma Yardýmý (RKY)
olarak tanýmlanýr. Askeri amaçlý baðýþlar,
borçlar ve krediler bu tanýma dahil deðildir.

Resmi Yardým: II. Kýsýmda yer alan ülkelere
(EKB) ve bu ülkelere yönelik olarak çok
taraflý kuruluþlara, resmi kuruluþlar

Kaynak : DAC Statistical Reporting Directives

Yardýmýn Türüne Göre SýnýflandýrmaÞema : 1.1

RESMÝ KALKINMA
YARDIMI

PROJE VE PROGRAM
YARDIMI

DEVLET VEYA RESMÝ
KURULUÞLARIN VERDÝÐÝ BORÇLAR

TEKNÝK ÝÞBÝRLÝÐÝ

KALKINMA GIDA YARDIMI

ACÝL YARDIM

KALKINMAYI TEÞVÝK

ÝDARÝ MALÝYETLER

DÝÐER

DÝÐER ÝMTÝYAZ BORÇLARI

ÖZVARLIK ELDE ETME BAÐIÞ VE AÝDATLAR

BAÐIÞ NÝTELÝÐÝNDE
BAÐIÞ NÝTELÝÐÝNDE

OLMAYAN
ULUSLAR ARASI KURULUÞLARA

KATI VE AÝDATLAR
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3

DAC Teknik Yardým Geliþimi
(2003) (Mil.Dol.)

Þema : 1.1

Kaynak: DAC Statistical Report 2004

arasý kuruluþlara yapýlan ödemelerdir. Çok
taraflý kalkýnma bankalarý (Dünya Bankasý,
Bölgesel Kalkýnma Bankalarý) Birleþmiþ
Milletlere baðlý kuruluþlarý ve bölgesel
kuruluþlarý (AB, Arap kuruluþlarý) kapsar.

D. TEKNÝK YARDIMLAR

Küresel uyumun ve "Bin Yýl Hedefleri''
kapsamýnda kalkýnmayý saðlamanýn kritik
halkasý, "Sistemlerin Uyumlulaþtýrýlmasý"dýr.
Sistemlerin uyumlulaþtýrýlmasýnýn en önemli
enstrümaný ise; kalkýnma yardýmlarý'' ve buna
baðlý olarak teknik yardýmlardýr. Teknik
yardým, bir yandan alýcý ülkenin
kalkýnmasýna katký saðlarken, diðer yandan
global uyum için gerekli olan zemini
hazýrlamaktadýr.

TEKNÝK YARDIM : Kalkýnmakta olan bir
ülkede insani kaynaklarý, nüfusun beceri,
bilgi, teknik, know-how ve üretkenlik
yeteneklerini arttýrarak geliþtirmek amacýyla
tasarýmlanmýþ faaliyetlere denilmektedir.

Kalkýnma yardýmlarýnýn incelenmesinde
1990'lý yýllardan itibaren teknik yardýmlarýn
miktarýnýn ve öneminin arttýðý görül-
mektedir.

tarafýndan saðlanan, ana amacý ekonomik
kalkýnma ve refahý teþvik olan, ayrýcalýklý
mali þartlarla ve en az % 25 baðýþ unsuruna
sahip akýmlar Resmi Yardýmý (RY) olarak
tanýmlanýr. Askeri amaçlý baðýþlar, borçlar ve
krediler bu tanýma dahil deðildir.

Resmi Dýþ Yardýmlar yardýmýn türüne göre
þu baþlýklar altýnda toplanmaktadýr:

Baðýþlar : Geri ödemeyi gerektirmeyen,
karþýlýðýnda alýcýnýn hiçbir yasal borç
yükümlülüðünün olmadýðý ayni (mal veya
hizmet) veya nakdi olarak yapýlan
transferlerdir. Bunlar; Proje ve Program
Yardýmlarý, Teknik Ýþbirliði, Gýda Yardýmý,
Acil Yardýmlar, Kalkýnmayý Teþvik, Ýdari
Maliyetler ve Diðer baþlýklarý altýnda
irdelenir.

Baðýþ Niteliðinde Olmayan Ödemeler: Geri
ödemeyi gerektiren transferlerdir.Vadesi bir
yýlý aþar ve faiz oraný piyasa koþullarýnýn
altýndadýr.

Uluslararasý Kuruluþlara Aidat Ödemeler:
Faaliyetlerinin tamamýný veya önemli bir
kýsmýný kalkýnma yardýmý alan ülkeler yara-
rýna yürüten devletlerin üye olduðu uluslar-
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Bugün, teknik yardým modern diplomasinin
en önemli araçlarýndan biri haline gelmiþtir.
Klasik diplomasi alanýna ekonomik, kültürel
v.b. yeni boyutlar katarak bu alanýn etkin-
liðinin artmasýný saðlar.

4

Teknik yardýmlar kapsamýnda idari, sosyal,
ekonomik alt yapýlar geliþtirilerek bu
sistemler arasýnda uyum saðlanmakta, buna
ilaveten, kültürel iliþkilerin geliþmesine de
katkýda bulunulmaktadýr.
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Türkiye 1945'lerden bu yana demokratik
yönetim ve kurumsallaþma noktasýnda
önemli mesafeler kat etmiþtir; AB'ye katýlým
süreci ile elde edilen kazanýmlar da dikkate
alýndýðýnda, söz konusu ülkelerin kurumsal
yapýlandýrmalarýnda ve bu maksatla insan
kaynaklarýnýn geliþtirilmesinde önemli
katkýlar saðlayabilecek konumdadýr.

I. Merkezi Yönetimlerin Geliþtirilmesi

Demokratik ve liberal yönetimler ''Kalkýnma
Ýçin Küresel Ortaklýk Oluþturma'' açýsýndan
en önemli hususlardan birisidir. Grafikte de
belirtildiði gibi söz konusu eðilimin giderek
arttýðý görülmektedir. 

Grafik : 2.1

Kaynak: Fredom House

2 Küresel Kalkýnma Yardýmý Ýhtiyaçlarý
Küresel kalkýnma yardýmý anlayýþý BM'nin
belirlediði temel hedefler istikametinde
þekillenmekte ve stratejik uzun vadeli plan ve
programlara baðlý olarak yürütülmektedir.
Bu noktadan hareketle, kalkýnma
yardýmlarýnýn küresel uyum içinde ülkelerin
kalkýnmalarýna yönlendirilebilmesi için,
ihtiyaçlarýn tespiti ve programlarýn
oluþturulmasýnda benzer parametrelerle
(uluslararasý) hareket edilmesi gerekmek-
tedir.

TÝKA, çok geniþ bir coðrafi alanda,
iþbirliðinin geliþtirilmesi ve kalkýnma desteði
saðlanmasý amacýyla ülke ve halklarýn
geliþmiþ dünya ile entegresine önemli
katkýlar saðlamaktadýr. TÝKA, BM'nin Bin Yýl
Hedefleri doðrultusunda yürütülen teknik
yardým çalýþmalarý ile geliþmekte olan
ülkelerin kalkýnmalarýna önemli katkýlar
yapan ve sosyal problemlerin azaltýlmasýna
destek veren bir kuruluþtur.

Kalkýnma yardýmlarýnýn en önemli girdisi,
geliþme kaydedilmesi öngörülen alanlarda,
ihtiyaçlarýn tespitidir. Buna göre ''Küresel
Kalkýnma Yardýmý Ýhtiyaç Alanlarý'' analiz
edilerek, aþaðýda kýsaca açýklanmýþtýr. 

A. Ýdari Alt Yapýlarýn Geliþtirilmesi 

Kalkýnmakta olan ülkeler ile demokratik
yönetim anlayýþýna yeni geçen ülkelerin idari
sistemlerinin kurumsal ve insan kaynaklarý
açýsýndan geliþtirilmesi kalkýnma
yardýmlarýnýn önemli faaliyet alanlarýndan
birisidir. Ýdari alt yapýlarýn geliþtirilmesinde,
insan kaynaklarýnýn ve kurumsal yapýlarýn
geliþtirilmesinin birlikte ele alýnmasýna
ihtiyaç vardýr.

Sovyetler Birliði'nin ve Eski Yugoslavya'nýn
daðýlmasýna baðlý olarak yeniden yapýlanma
sürecine giren 20 ülke, ile Orta Doðu ve
SAGA ülkelerinde, idari alt yapýlarýn
yeniden yapýlandýrýlmasý ve kurumsal
yapýlarýn bütün boyutlarý ile geliþtirilmesi,
önem arz etmektedir.

Seçimle Ýþbaþýna Gelen Yönetimler

Seçimle Ýþbaþýna Gelen Yönetimler
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Geliþmiþ ülkeler ile uyumu saðlayacak
sektörel geliþmeler, karar noktalarýndaki
yöneticilerin de benzer anlayýþa getirilmesi
ile iþleyiþ kazanabilecektir.

Kamu yönetiminin güçlendirilmesi ve
uyumlulaþtýrýlmasý amacýyla, devlet
yönetimi, uluslararasý iliþkiler, diplomasi, iç
güvenlik, v.b. pek çok alanda personel
yetiþtirilmesi, mevzuat oluþturulmasý,
organizasyonlarýn geliþtirilmesi, yeniden
kurulmasý veya varolanlarýn güçlendirilmesi,
geliþmiþ teknolojide malzeme ve ekipman
desteði saðlanmasý önemli ihtiyaç alanlarýdýr.

6

Halkýn doðrudan istifadesine sunulan
özellikle sosyal ve insani amaçlý projeler ile
alt yapý teknik yardým çalýþmalarý, yerel
olarak yönetim anlayýþýnýn geliþtirilmesi ile
doðrudan iliþkilidir. 

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve
uyumlulaþtýrýlmasý maksadýyla, eðitim,
organizasyon teknikleri, yönetim, alt yapý
v.b. alanlarýnda destek saðlanmasý, geliþmiþ
teknolojide malzeme ve ekipman desteði
saðlanarak teorik geliþmenin pratiðe
yansýmasý önem arz etmektedir.

Kaynak : UNDP

Grafik : 2.2
ÞEHÝRLEÞMENÝN GELÝÞÝMÝ

B. Sosyal Alt Yapýlarýn Geliþtirilmesi

I. Genel Eðitim

OECD, DAC ve diðer tüm uluslararasý
kuruluþlarýn kalkýnma yardýmý kapsamýna
aldýklarý insan ve  eðitim  kavramý geliþmenin
merkezindedir. 

a) Genel Eðitim Seviyesinin Yükseltilmesi

Dünya Bankasý verilerine göre BM'nin birinci
kategori olarak deðerlendirdiði az geliþmiþ
ülkelerdeki okur yazarlýk oranýndaki
yetersizlik ve ilk öðretimin saðlanmasý
önemli bir problem sahasýdýr. 

II. Yerel Yönetimlerin Geliþtirilmesi

Kalkýnma yardýmý götürülen ülkelerin önemli
bir kýsmýnda yerel yönetim anlayýþý henüz
yeterli seviyede deðildir. Orta Asya
Cumhuriyetleri yerel yönetimleri etkin hale
getirme çalýþmalarýný sürdürmektedir.

Grafikte görüldüðü gibi Afrika ve Asya
ülkeleri 2000'li yýllarda þehirleþmenin
geliþimi açýsýndan % 30'larda olup, önemli
çalýþmalarýn yapýlmasýna ihtiyaç vardýr.

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve
yerinden yönetimin geliþtirilerek merkezi
yönetimlerin daha fonksiyonel iþleyiþinin
temini, çalýþmalarda dikkate alýnmasý
gereken en önemli hususlardan biridir.
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En az geliþmiþ ülkeler, Güney Asya ve
SAGA ülkelerinde okur yazarlýk oraný %
50'ler civarýndadýr. BM'nin Bin Yýl Kalkýnma
Hedefleri arasýnda en öncelikli alan olan
genel eðitimin yaygýnlaþtýrýlmasý büyük
önem arz etmektedir.

b) Eðitim Ortamlarýnýn Ýyileþtirilmesi 

BM'nin verilerine göre oluþturulan, ilk
öðretimde okullaþma tablosu incelendi-
ðinde, Sahra Altý Afrika ülkelerinin hala
önemli problemleri olduðu görülmektedir.

Saðlýklý bir eðitim öncelikle uygun eðitim
ortamlarýna ihtiyaç duymaktadýr. Ayrýca,
eðitilen insan kaynaklarýnýn teknik yardým
götüren ülkelerin eðitim teknolojileri ile
uyumlu hale getirilmesi, geliþmemiþ
ülkelerdeki eðitim ortamlarýnda kullanýlan
eðitim teknolojilerinin de benzer yapýya
kavuþturulmasý gerektirmektedir. Eðitim
ortamlarýnda teknolojik seviye ve eðitim
ekipmaný eksikliði ise daha yaygýn problem
alanýdýr.

7

Kaynak : WB Yýllýk Raporu 2004

Grafik : 2.3
OKUR-YAZARLIK ORANI %

Kaynak : BM - Implementation of UNMD

Grafik : 2.4
ÝLK ÖÐRETÝMDE OKULLAÞMA %
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II. Göçmen ve Barýnma Problemlerinin
Azaltýlmasý

2003 yýlýnda UNCHR himayesindeki
mülteciler Türkiye'nin çevresindeki bölge ve
ülkelerde yoðunlaþmaktadýr. Bu durum,
bütün boyutlarda, küresel yönelimin gayret
ve çalýþmalarýný söz konusu bölge ve ülkelere

teksifi ile Türkiye'nin zaruretlerini bütün
açýklýðý ile ortaya koymaktadýr. Yukarýda
belirtilen verilerin dýþýnda olan Azerbaycan
Karabað göçmenleri ile Kafkaslar
göçmenlerini de dikkate alýrsak bu zaruret
daha da artmaktadýr. BM'nin Bin Yýl
Hedefleri içerisinde yer alan evsiz ve uygun
þartlarda iskân edilmeyen ahalinin barýnma
imkânlarýnýn geliþtirilmesi, çevremizdeki

8

savaþ ve çatýþmalarýn ortaya çýkarttýðý göçler
nedeniyle daha da öncelikli hale
gelmektedir. 

Uluslararasý bir çok kuruluþ, UNCHR ile
iþbirliðinde oluþturulmuþ iskân programlarý
içerisinde, doðrudan ev sahibi yapma,
mevcut barýnma imkânlarýnýn iyileþtirilmesi,
barýnma bölgeleri altyapýlarýnýn geliþtiril-
mesi, göçmen kamplarý tesisi ve iþletilmesi
çalýþmalarýný sürdürmektedir. 

III. Açlýk, Yoksulluk ve Ýþsizlikle Mücadele

Ýçinde bulunduðumuz coðrafyanýn birçok
çatýþma alanlarýný ihtiva etmesi, kuraklýk ve
gýda yetersizlikleri ile iþsizlik çok belirgin
sosyal bir problem olarak karþýmýza
çýkmaktadýr. Grafikte de görüldüðü gibi,
Sahra Altý Ülkelerde % 46 civarýndaki açlýk
sýnýrýnýn altýnda yaþayan nüfus, beraberinde
saðlýk, sosyal ve eðitim problemlerini de
getirmektedir. Afrika ve genel olarak
Asya'da problem önemli boyutlardadýr. 

Grafik 2.3'de  belirtilen verilere göre iþsizlik
oraný Türkiye'nin kalkýnma desteði
götürdüðü ülkelerde oldukça yüksektir. BM
2003 yýlý verilerine göre 15-24 yaþ
gençlerde iþsizlik oranlarý da hemen hemen
ayný ülke ve bölgelerde oldukça yüksek
oranlardadýr.

BM'nin Bin Yýl Hedefleri kapsamýnda, teknik
yardým götürülen coðrafyanýn en önemli

Kaynak : UNCHR

Kaynak : UNDP - HDR

Grafik : 2.5

MÜLTECÝLERÝN BÖLGESEL

DAÐILIMI %

GÜNDE BÝR DOLARIN ALTINDA
GELÝRLE YAÞAYAN NÜFUS % (2003)Grafik : 2.6
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problemlerinden birisi olan iþsizlik ve
istihdam alanlarýnýn yetersizliðinin
azaltýlmasý kalkýnma ve teknik yardým çalýþma
alanlarýnýn öncelikleri içindedir. BM Bin Yýl
Hedeflerine ulaþmada mikro iþletmeciliðin
geliþtirilmesi, meslek edindirme ve beceri
kazandýrma kurslarý önemli bir yere sahiptir.
BM tarafýndan 2005 yýlý ''Mikro Kredi Yýlý''
ilan edilmiþ olup, iþsizliðin azaltýlmasý
projelerinde mikro iþletmecilik sermayeleri
tahsisini öngören projelerin uygulanmasý
önemli bir araç olarak önem kazanmaktadýr.

Özellikle Kafkaslar, bazý Merkez Asya ülke-
leri ile SAGA ülkelerinde çatýþmalar nede-
niyle daha da artan söz konusu problemin
çözümünde doðrudan insani yardýmlar

yanýnda kalýcý çözüme ulaþtýracak meslek
edindirme anlayýþý da önem arz etmektedir.

Yoksulluk ve iþsizliðin tetiklediði önemli bir
husus da uyuþturucu kullanýmý ve ticaretine
dönük eylemlerdir. Uyuþturucu kullananlar
arasýnda çocuk oranýnýn yüksek olmasý ne-
deniyle meselenin sosyal boyutunda önemli
tedbirlerin alýnmasý, güvenlik birimlerinin
narkotik suçlar konusunda eðitilip, uygun
teþkilat ve teçhizatla donatýlmasý yanýnda,
çocuklara dönük özel eðitim tedbirlerinin
alýnmasý da önem kazanmaktadýr.

IV. Ýçilebilir Su Temini ve Sanitasyon

Dünya Bankasý verilerine göre düzenli içme
ve kullanma suyuna ulaþamamýþ ülkeler
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Sahra Altý Afrika ülkeleri ve az geliþmiþ
ülkeler olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Yaþam
standartlarýnýn düþük olduðu bölgeler ile
kuraklýðýn hâkim olduðu bölgelerde halka
temiz içme suyu götürülebilmesi ve tarým
sektörünün geliþtirilmesi için sulu tarýma
geçilebilmesi maksadýyla, su ve sulama suyu
temini öncelikli çalýþma alanlarý olarak
belirmektedir.
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Su havzalarýnýn geliþtirilmesi, mevcut suyun
ekonomik kullanýlmasý için su yönetimi, gibi
kavramlar geliþtirilmeye muhtaç alanlardýr.

Ýçilebilir su temini ve sanitasyon
problemlerinin çözümü yaygýn saðlýk
problemlerinin iyileþtirilmesinde önemli
faktörlerden birisidir. Söz konusu etkileþim
nedeniyle müþterek çalýþma anlayýþýnýn
enimsenmesi önem arz etmektedir.

V. Kadýnýn Statüsünün Ýyileþtirilmesi ve
Ýstismarýnýn Önlenmesi

Dünya Bankasý verilerine göre 15 yaþ üstü
kadýn okuryazarlýk oraný ile BM 2002 yýlý
verilerine göre kadýn istihdam oraný yine
hemen hemen ayný bölgelerde oldukça
düþüktür.

Kaynak : BM- Implementation of UNMD

Demokrasi ve insan haklarýnýn yeteri kadar
geliþmediði bölgelerde kadýn erkek eþitliði de
yeterli düzeye ulaþamamaktadýr.

Aþaðýdaki kadýn ve erkek istihdamýný
gösteren tablo incelendiðinde özellikle
SAGA ülkelerinde, deðerlendirme yapýlama-
yacak kadar az kadýn istihdamý olduðu
görülmektedir. 
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VI. Çocuklarýn Durumunun Ýyileþtirilmesi
ve Ýstismarýnýn Önlenmesi

Uyuþturucu kullanýmý, çocuklarýn iþçi olarak
çalýþtýrýlmalarý ve yasadýþý faaliyetlerde

kullanýlmasý ile kimsesiz çocuklarýn topluma
kazandýrýlmasý, bazý bölgelerde önemli bir
problem sahasýdýr. Çocuklarýn gerekli
eðitimleri almalarý için desteklenmesi,
kimsesiz çocuklarýn korunma ve eðitimi için
kimsesiz çocuklar yurtlarýnýn desteklenmesi,
uluslararasý yaklaþýmlarda ön plana
çýkmaktadýr.

Özellikle uyuþturucu kullanýmý ile mücadele
ve kýz çocuklarýnýn eðitiminde yeterli
seviyeye ulaþýlamamasý bazý bölgelerde ciddi
problem alanlarýdýr.

Yaygýn eðitim ve medya desteði söz konusu
problemin azaltýlmasýnda istifadesi gereken
önemli araçlar olarak toplumun bilinç
düzeyini artýrmada ön plana çýkmaktadýr.

VII. Demokrasi ve Sivil Toplum Anlayýþýnýn
Geliþtirilmesi

Ýþbirliðinin geliþtirilmesi öncelikle
sürdürülebilir ve uyumlu demokratik teamül
ve yasal zeminleri gerektirmektedir. Orta
sýnýfýn geliþtirilmesi ve sivil toplum
anlayýþýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý bu açýdan
önemlidir. Yapýlan yardým çalýþmalarýnýn
halka ulaþtýrýlmasý, STK'nýn proje
kapsamýnda aktif þekilde görevlendirimesine
baðlýdýr. USAID bütün sivil toplum
kuruluþlarýnýn baðlý olduðu koordinasyon
birimi ile yakýn iþbirliði  içinde  çalýþmak-
tadýr.

a) STK' nýn Desteklenmesi

Dünyanýn geliþmiþ ülkeleri bu konuda
oldukça ileri durumdadýrlar. STK
demokrasinin geliþmesine katký saðladýklarý
gibi birçok teknik yardým projelerinin
uygulayýcýsý olarak projelerde yer almalarý
giderek artan bir eðilimdir.

b) Sivil Ýnisiyatiflerin Desteklenmesi

Projelerin geliþtirilme ve uygulanmasýnda
STK'nýn yer almasýnýn yaný sýra sivil
inisiyatifler tarafýndan geliþtirilen aktivitelere
de öncelikle destek verilmektedir.

VIII. Saðlýk Sisteminin Geliþtirilmesi

a) Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi

Bölgedeki yaygýn hastalýklarla mücadele,
kýrsal kesime saðlýk hizmetleri
götürülebilmesi, özellikle göçler ve tabi
afetler nedeniyle meydana gelen yaygýn
hastalýklarla mücadele edilebilmesi insan
kaynaklarýnýn geliþtirilmesine baðlýdýr. Birçok
bölgede saðlýk personeli ara eleman
yetersizliði had safhadadýr.

b) Organizasyonlarýn Geliþtirilmesi

Özellikle çatýþma alanlarýnýn yeniden
imarýnda ve çok geri kalmýþ bölgelerde saðlýk
örgütünün kurulmasý, çevre ve merkez saðlýk
tesislerinin inþasý, birçok bölgede öncelikli
çalýþma alaný olarak belirmektedir. 
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c) Yaygýn ve Acil Saðlýk Problemlerinin
Ýyileþtirilmesi

Dünya Bankasý verilerine göre SAGA
ülkelerinde 30 milyon insan, 2002

UNAIDS verilerine göre Orta Asya ve Doðu
Avrupa ülkelerinde 1,2 milyon insan AIDS
virüsü ile yaþamaktadýr. Özellikle Afrika
ülkeleri AIDS ile mücadelede ciddi
desteklerin verilmesi gereken ülkeler olarak
karþýmýza çýkmaktadýr.

Afrika ve Orta Doðu'nun bazý kesimlerinde
yaþam koþullarýnýn ve altyapýlarýn yetersizliði
ve saðlýk sistemlerinin mevcut olmayýþý,
yaygýn hastalýklarý da önemli bir problem
alaný olarak karþýmýza çýkarmaktadýr.
Örneðin, bazý Afrika ülkelerinde nüfusun
yaklaþýk %0,5'i tüberküloz hastalýðý ile karþý
karþýyadýr.

d) Ana Saðlýðýnýn Geliþtirmesi ve Çocuk
Ölümlerinin Azaltýlmasý 

Dünya Bankasý 2001 yýlý verilerine göre
Sahra Altý Afrika, az geliþmiþ ülkeler ve Asya

ülkelerinde çocuk ölüm oranlarý oldukça
yüksektir.  Savaþlar ve göçler nedeniyle
uygun barýnma ortamlarýnda iskân
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edilemeyen ailelerin çocuk ölüm oranlarýnda
belirgin bir yükseklik bulunmaktadýr. Ana ve
çocuk saðlýðý probleminin artýþýnda diðer bir
etken ise yetersiz beslenmedir. Bu

nedenlerle saðlýk, barýnma ve beslenmenin
birlikte ele alýnmasýna ihtiyaç vardýr.

IX. Diðer Sosyal Alt Yapýlarýn Ýyileþtirilmesi

Yukarýda belirtilen çalýþma alanlarýna
girmeyen ancak, asgari yaþam þartlarý gereði
iyileþtirilmesine ihtiyaç duyulan çalýþma
alanlarýdýr. Örneðin; yerleþim birimlerindeki
kanalizasyon sistemleri, hijyen þartlarýnýn
oluþturulmasý ile ilgili çalýþmalar bu sahada
zikredilebilir.

C. Ekonomik Alt Yapýlarýn ve Üretim
Sektörlerinin Geliþtirilmesi

BM'nin belirlediði Bin Yýl Hedefleri
doðrultusunda küresel kalkýnmanýn ve
uyumun temini maksadýyla sektörel
kalkýnma desteði ve iþbirliðinin geliþtirilmesi
büyük önem arz etmektedir. Bütün
sektörlerde yasal düzenlemeler, bilgi ve
teknoloji paralelliði, donaným ve ekipman
uyumu, organizasyon ve buna uyumlu
personel kaynaklarýnýn oluþturulmasý
istikametinde teknik yardým çalýþmalarýna
ihtiyaç vardýr.

I. Tarým Sektörü

Birleþmiþ Milletler Bin Yýl Kalkýnma Hedef-
leri kapsamýnda, günde 1 USD gelirin altýn-
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da yaþayan ve açlýk sýkýntýsý çeken insanlarýn
sayýsýnýn yarýya indirilmesi öngörülmüþtür.
Gelir daðýlýmýnýn eþitsiz olduðu bir dünyada
tarýmýn önemi ortaya çýkmaktadýr. Öncelikle
bölgesel gýda ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý,
bilahare tarýmsal iþbirliðini oluþturma
noktasýnda teknik yardým çalýþmalarýnýn
modern tarýmcýlýðý da kapsayacak þekilde
yürütülmesi, verimliliði artýracak tedbirlerin
alýnmasý, modern ekipman desteði ve eðitim
ile tarýmsal kapasitenin artýrýlmasý ihtiyacý ön
plana çýkmaktadýr.

II. Hayvancýlýk Sektörü 

Yoksulluðu ve gelir daðýlýmýndaki
adaletsizliði ortadan kaldýrmayý ve besin
düzeyi yüksek ve güvenli gýda eriþimini ve
bunlarýn verimli bir þekilde kullanýmýný
artýrmayý amaçlayan politikalarý benimseyen
BM ve ülkemiz açýsýndan; ülkelerin
geliþmemiþ tekniklerle yürütülen hayvancýlýk
potansiyelinin geliþtirilmesi maksadýyla,
nesil ýslahlarý, uygun nesillerin belirlenmesi,
modern hayvancýlýk usullerinin öðretilmesi
önem kazanmaktadýr.

III. Biliþim Sektörü

Geliþmiþ ülkelerle uygun bilgi alýþveriþ aðýnýn
kurulmasý, biliþim teknolojilerinin uyumlu
teknoloji ve program yapýlarýna sahip
olmasý, biliþim teknolojilerinin kullanýmýnýn
yaygýnlaþtýrýlmasý, ortak program dili ve
programlarýnýn geliþtirilmesi, insan
kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve sürekliliðin
temini için, geleceðe dönük projeksiyonun
tespiti önem kazanmaktadýr. 

IV. Saðlýk Sektörü

BM'nin Bin Yýl Hedefleri arasýnda önemli bir
yer iþgal eden yaygýn hastalýklarla mücadele,
çocuk ve anne saðlýðýnýn korunmasý, acil
saðlýk tedbirlerini gerektirmektedir. Bu
noktada insani amaçlý yapýlacak saðlýk
yardýmlarý önemli olmakla birlikte, saðlýk
sisteminin kurulmasý da uzun vadeli bir
çalýþma anlayýþý ile genel saðlýk sisteminin

kurulmasý kalkýnma yardýmý götürülen
bölgelerde önemli bir problem alanýdýr. 

V. Turizm Sektörü

Ýlave iþ alanlarýnýn ve gelir kaynaklarýnýn
oluþturulmasýnda turizm önemli bir
sektördür. Kalkýnma yardýmý götürülen
birçok ülke bozulmamýþ doðal çevreye,
organik tarým ürünlerine ve alternatif sportif
etkinliðe elveriþli mekanlara sahiptir. Geliþ-
miþ ülkelerin turist potansiyelinin geliþme-
miþ bölgelere çekilebilmesi ve bu bölgeler-
deki mistik ve otantik kültür ile doðal
güzelliklerin ve doðal yaþam alanlarýnýn
turizme kazandýrýlabilmesi ve kültür
eserlerinin kültür turizmine dönüþtürülmesi
anlayýþý önem kazanmaktadýr.

VI. Mali Sektör

BM'nin Bin Yýl Hedefleri arasýnda yer alan
"Kalkýnma Ýçin Küresel Ýþbirliðinin
Geliþtirilmesi" kavramý içinde
deðerlendirilebilecek diðer bir konu da, mali
piyasalarýn entegrasyonudur. Bu maksatla,
vergi sistemi, sigortacýlýk, bankacýlýk ve
merkez bankacýlýðý, borsa, muhasebe
sistemi, vb. alt sistemlerin geliþtirilmesi ve
uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.

Orta ve Doðu Avrupa, Kafkaslar ve Orta
Asya'nýn son dönemde geçirdiði köklü
deðiþim sonucu kurulan yeni devletler, bu
dönemde anayasal ve demokratik yapýlarýna
kavuþma arayýþýna paralel olarak, ekonomik
yönden liberal ve serbest piyasa düzenine
uygun yeni yapýlar kurma arayýþý içerisine
girmiþlerdir.

VII. Ormancýlýk Sektörü

Önemli ormancýlýk potansiyeline sahip
bölgelerde kalkýnma desteði açýsýndan,
ormancýlýk desteklenmesi gereken bir sektör
olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Ayrýca komþu
ülkelerimiz ile orman zararlýlarýyla
mücadelede iþbirliði yapýlmasý önem arz
etmektedir.
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VIII. Bilim Sektörü

Sistemlerin uyumlu hale getirilmesi ve
geliþmede sürdürülebilir bir paralellik
saðlanmasý, teknik yardým götürülen
ülkelerin bilimsel potansiyelinin
deðerlendirilmesine, müþterek bilimsel
çalýþmalarýn yapýlmasýna ve gerekli
zeminlerin oluþturulmasýna baðlýdýr.

IX. Ulaþtýrma Sektörü

Ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi ulaþtýrma
sistemlerinin yeterli seviyeye getirilmesine
baðlý olup, uluslararasý küresel iþbirliði de
söz konusu ulaþtýrma sistemlerinin entegre
ve yeterli düzeyde olmasýný
gerektirmektedir. Ayrýca özellikle
kalkýnmasýný tamamlayamamýþ bölgelerde
kýrsal kesimin þehirlere baðlantý yollarý
öncelik kazanmaktadýr.

X. Özel Giriþimcilik Sektörü

Kalkýnmanýn dinamik gücü olan özel sektör,
geliþmemiþ toplumlardaki serbest piyasanýn
oluþturulmasý, özel giriþimciliðin
yaygýnlaþtýrýlmasý, demokrasinin devamlýlýðý
açýsýndan ve küresel sisteme uyum açýsýndan
önemli bir faaliyet sahasýdýr.

Kalkýnma yardýmý alan ülkelerde özel sektör
ve giriþimcilik kavramlarý oldukça yenidir. 

Bu maksatla bir yandan yönetim anlayýþýnýn
öngörülen özel giriþimciliðin desteklemesi,
diðer yandan gerekli altyapý, hukuk
sistemleri ile finans sektörünün söz konusu
çalýþmayý destekleyecek þekilde
oluþturulmasý gerekmektedir. 

XI. KOBÝ'lerin Geliþtirilmesi

Orta sýnýfýn oluþturulmasý, demokrasilerin
güçlendirilmesi ve özel teþebbüs alt
yapýsýnýn oluþturulmasý ile iþ imkânlarý ve
üretim kapasitesinin artýrýlmasý maksadýyla,
KOBÝ'lerin geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý
çalýþmalarý büyük önem taþýmaktadýr. Orta
Asya'da bazý ülkeler önemli ilerlemeler
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kaydetmiþ olmakla birlikte, özellikle SAGA
ülkeleri ile çatýþmalar nedeniyle iktisadi
hayatýn geliþemediði Filistin, Kafkaslar v.b.
bölgelerde mikro iþletmelerden baþlayarak
KOBÝ'ciliðin geliþtirilmesine ihtiyaç vardýr.

XII. Ekonomik Altyapý Çalýþmalarý

Küresel uyumlamada en önemli yeri iþgal
eden konulardan biri de altyapý
çalýþmalarýdýr. Teknik yardým götürülen
bölgelerde altyapýlar son derece yetersiz
olup önemli mali desteði gerektirmektedir.
Teknik yardým bütçelerinin bu konudaki
yetersizliði önceliklerin teknik yardým
çalýþmasý yapýlan diðer sektörlerdeki altyapý
noksanlýklarýnýn giderilmesine verilmesini
gerektirmektedir.

XIII. Diðer Sektörler

Yukarýda belirtilen sektörlere girmeyen
ancak kalkýnma desteði için gerekli olan
diðer iþbirliði alanlarýdýr.

D. Toplumlararasý Ýletiþimin Geliþtirilmesi,
Barýþ ve Kültürel Ýþbirliðinin
Saðlanmasý

Ýþbirliðinin saðlýklý bir zeminde tesis
edilebilmesi, sürdürülebilmesi ve
devamlýlýðýnýn saðlanmasý iletiþimin
geliþtirilmesine baðlýdýr. Bu maksatla,
coðrafyada ortak dil bilen insan
kaynaklarýnýn arttýrýlmasý, ayný dil grubu
içerisinde bulunan ülkelerde ortak dilin
yaygýnlaþtýrýlmasý, haberleþme sistemlerinin
oluþturulmasý ve yaygýn iletiþim vasýtalarýnýn
etkinleþtirilerek söz konusu iletiþimin
devamlýlýðýnýn temini önem arz etmektedir.

Ayrýca, teknik yardým çalýþma coðrafyasýnýn
bir çok bölgesinde, bölgesel ve küresel
çatýþmalarýn meydana gelmesi, barýþ
ortamýný ve kalkýnma desteði ile iþbirliðini
olumsuz yönde etkilemekte, çalýþmalar uzun
soluklu kalýcý etkiler býrakamamaktadýr. Bu
nedenle kültürel etkinliklerin ayný zamanda
barýþý tesis edecek istikamette yapýlmasýna
ihtiyaç vardýr.
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Geleceðin inþasý için geçmiþin doðru
biçimde öðrenilmesine özel bir önem
verilmeli, ortak tarihi mirasýn parçasý olan
taþýnýr ve taþýnmaz eserlerin korunmasý ve
gelecek nesillere aktarýlmasý için
restorasyon, fizibilite çalýþmasý, uzmanlara
eðitim verilmesi gibi çeþitli faaliyetler
yürütülmelidir. Bu projeler orta ve uzun
vadede dünya tarih mirasýnýn korunmasýna
yardým ederken bir yandan da bu ülkelerde
kültür turizminin geliþmesi için gerekli
zeminin oluþmasýna katkýda bulunacaktýr.

I. Toplumlar Arasý Ýletiþimin Geliþtirilmesi

a) Ortak Dil  Kullanýmýnýn
Yaygýnlaþtýrýlmasý

Toplumlar arasý iletiþimde en önemli
araçlardan biri olan ortak dillerin
geliþtirilmesi kalkýnma yardýmlarýnýn ve bu
kapsamda teknik yardýmlarýn planlama ve
uygulamasýnda, ortak kültürel deðerlerin
paylaþýmýnda ve barýþýn geliþtirilmesinde en
önemli araçlardan biri olarak görülmektedir.

Tarihî, kültürel ve diðer bir çok parametre
ortak sosyolojik zemine sahip Türkiye'nin
kalkýnma yardýmý götürdüðü coðrafyada
Türkçe ve diðer evrensel dillerin
geliþtirilmesi önem arz etmektedir. Bu
konuda yapýlacak çalýþmalar geliþmiþ dünya
ile kalkýnma yardýmý götürülen ülkelerin
daha yakýn iþbirliðinde en önemli faktör olan
insan kaynaklarýnýn iþbirliðine uyumlu hale
getirilmesine de önemli katkýlar
saðlayacaktýr.

b) Ýletiþim Vasýtalarýnýn Geliþtirilmesi

Yapýlan çalýþmalarýn yaygýn istifadeye
sunulabilmesi, bilgi alýþveriþinin temini,
barýþýn tesisi, iletiþim vasýtalarýndaki
geliþmelere baðlýdýr. 

c) Tanýtým ve Yayýn Çalýþmalarý

Teknik yardým çalýþmalarýnýn diðer
bölgelerde de duyurulmasý, teknik yardým
kuruluþlarýnýn tanýtýlmasý ve bu kuruluþlara
ulaþýlabilmesi, proje oluþturma ve proje
teklifi sunma konusunda geniþ kitlelerin
bilgilendirilmesi için, tanýtým ve yayýn
faaliyetleri yapýlmalýdýr. Bu maksatla süreli-

süresiz yayýnlarýn, görsel medya
vasýtalarýnda programlar yapýlmasýnýn,
belgeseller hazýrlanmasýnýn, web sitelerinin
oluþturulmasýnýn, medya kuruluþlarýnýn
çalýþmalar hakkýnda bilgilendirilmesinin,
faaliyet gösterilen coðrafya ile ilgili her türlü
bilgiyi ihtiva eden bilgi bankasý kurulmasýnýn
ve iletiþim mekanizmasýnýn oluþturulmasýnýn
önemi büyüktür.

II. Bölgesel ve Sosyal Barýþ Etkinlikleri

Özellikle bölgesel gerilim alanlarýnda
paylaþmacý anlayýþýn geliþtirilebilmesi ve
bölgesel uyumun saðlanmasý maksadýyla
diyalog ve hoþgörü ortamýnýn yaratýlabilmesi
çalýþmalarý da öngörülmelidir. Bölgesel
projelerde bu yaklaþým esas alýnmasý önem
kazanmaktadýr.

III. Kültürel Ýþbirliðinin Geliþtirilmesi

a) Ortak Kültür Mekânlarýnýn
Oluþturulmasý

Teknik yardým çalýþmalarýnýn yapýldýðý
coðrafyada bölgesel çatýþmalar nedeniyle
kültürler arasý kýrýlmalar oluþmuþtur. Yapýlan
çalýþmalarýn kalýcýlýðý barýþ ikliminin
oluþturulmasý ile çok yakýndan alakalýdýr. Bu
maksatla mahalli kültürlerin buluþacaðý ve
kaynaþacaðý mekânlar önem arz etmektedir.

b) Ortak Kültür Eserlerinin Kültür
Hayatýmýza Kazandýrýlmasý

Teknik yardým çalýþmalarýnýn yapýldýðý bölge
ve ülkeler ayný zamanda kültür coðrafyamýzý
oluþturmaktadýr. Ortak kültür eserlerinin
canlandýrýlmasý; mahalli, bölgesel ve
evrensel kültüre önemli katkýlar saðlayacak
ve baþta kültür turizmi olmak üzere diðer
sosyal aktivitelerin alt yapýlarý
oluþturulacaktýr.

c) Ortak Kültürel Faaliyetler

Kültür coðrafyasýnda yer alan ülkelerle
aramýzda zengin bir kültür ortaklýðý
bulunmaktadýr. Birçok deðeri birlikte
paylaþtýðýmýz bu ülke ve topluluklarla
iþbirliði yapabileceðimiz en önemli ve verimli
alanlardan birisi de kültürel iliþkilerin
geliþtirilmesidir

15
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E. Acil Ýnsani ve Sosyal Yardýmlar

Çevremizdeki bölgesel çatýþmalar ve tabii
afetler, kalkýnmakta olan ülkelerdeki sosyal
ve insani problemlerin etkisini çoðaltmakta
ve birçok bölgede insan öncelikli projeler
ön plana çýkmaktadýr.

Bölge halklarýnýn sosyal kalkýnmalarýna
katkýda bulunulmasýna ve yaþam
standartlarýnýn iyileþtirilmesine yönelik
olarak yürütülen projeler Türkiye'nin bu
ülkelerin halklarýna doðrudan ulaþabildiði
projelerdir. Ýnsan öncelikli projelerle
özellikle acil ve hayati alanlarda birçok
ihtiyacýn karþýlanmasýna, sosyal ve insani
problemlerin azaltýlmasýna çalýþýlmasýna
ihtiyaç vardýr.

F. Barýþý Sürdürme Kapsamýnda Yapýlan
Kalkýnma Yardýmý Çalýþmalarý

Güvenlik güçlerinin (polis, jandarma v.b.)
teþkilatlandýrma ve eðitimi ile donatýmý,

mayýnlarýn kaldýrýlmasý, silahsýzlandýrma
çalýþmalarý, barýþý sürdürme çalýþmalarý
kapsamýnda görevlendirilmiþ askeri
birliklerin toplumun geliþimi maksadýyla
yaptýðý çalýþmalar (eðitim, insani yardým, alt
yapý çalýþmalarý v.b.) ile askeri birliklerin
kalkýnma yardýmý kapsamýnda görev almasý
halinde yapýlan bütün çalýþmalar (örn. ABD
Ordusunun G.Asya Felaketinde rol almasý
gibi), bu bölümde deðerlendirilir.

G. Diðer Faaliyetler

Yukarýda belirtilen çalýþma alanlarýna
girmeyen konularda; ülkesel, bölgesel ve
sektörel özelliklere göre sistemleri
tamamlayýcý, teknik yardým çalýþmalarýnýn
etkinliðini artýrýcý, teknik yardým
çalýþmalarýnýn kurumsal geliþimi, v.b.
maksadýyla yapýlan diðer çalýþmalardýr.
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ülkede bulunan Koordinasyon Ofisleri ile
çok geniþ bir coðrafyada ve bütün
sektörlerde çalýþmalarýný sürdürmektedir.

TÝKA; geniþleyen sorumluluk alanýna ve
teknik yardýmýn artan önemine paralel
olarak, uzun vadeli planlama ve stratejik
öngörüleri geliþtirme ve koordinasyonun
daha etkin temini açýsýndan, kamu yönetimi
yeni anlayýþý doðrultusunda, teþkilat
yapýsýnda gerekli revize çalýþmalarýný
sürdürmektedir.

3 TÝKA Kuruluþu, Amacý, Perspektifi ve
Geçmiþ Dönem Çalýþmalarý

A. TÝKA'NIN KURULUÞU, GÖREV
ALANI, STATÜSÜ VE AMACI

TÝKA'nýn Kuruluþu 

TÝKA, Sovyetler Birliði'nin ve Yugoslavya'nýn
daðýlmasýný müteakip, 480 sayýlý KHK ile
1992 yýlýnda Dýþiþleri Bakanlýðý'na baðlý
olarak kurulmuþ, bilahare Baþbakanlýða
baðlanmýþtýr. TÝKA'nýn görev ve çalýþma
esaslarý 4668 sayýlý yasa ile belirlenmiþtir.
TÝKA, Merkez Teþkilatýna ilave olarak, 15

Þema : 3.1

Arnavutluk Gürcistan Moðolistan Tacikistan

Azerbaycan Kazakistan Moldova Türkmenistan

Bosna-Hersek Kýrgýzistan Özbekistan Ukrayna(Kýrým)

Kosova Afganistan Etyopya

Tablo : 3.1
Program Koordinasyon Ofisleri’nin Bulunduðu Ülkeler
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TÝKA Koordinasyon Ofislerinin Bulunduðu Ülkeler
Harita : 3.1
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3 Kýta 32 Ülkede Teknik Yardým Faaliyetlerini Sürdürmektedir.
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TÝKA'nýn proje ve programlarýnýn
koordinasyonunu saðlamak üzere 15 ülkede
Koordinasyon Ofisi bulunmaktadýr.
Koordinasyon Ofisi bulunmayan ülkelere ait
kalkýnma yardýmý çalýþmalarý bölgedeki en
yakýn Ofis tarafýndan gerçekleþtirilmektedir.
TÝKA 2005 yýlýnda da Orta Doðu(Filistin),
Balkanlar(Makedonya) ve Afrika(Sudan)'da
yapýlanmasýný geliþtirecektir. 

TÝKA Görev Alaný

TÝKA, Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere,
3 kýta ve 37 ülkede görev yapan, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin yegane ''Teknik
Yardým Kuruluþu" dur. TÝKA görev alaný,
gerek coðrafi açýdan, gerekse sosyolojik
zemin açýsýndan, birbirine kýyasla büyük
farklýlýklar göstermektedir. Bu durum güçlü,
esnek bir teþkilat yapýsý ile her tür opsiyonu
karþýlayabilecek çalýþma anlayýþýný gerekli
kýlmaktadýr.

TÝKA'nýn Statüsü ve  Amacý 

4668 sayýlý yasa gereði, TÝKA; baþta Türk
dilinin konuþulduðu ülkeler ve Türkiye'ye
komþu ülkeler olmak üzere, geliþme
yolundaki ülkelerin kalkýnmalarýna yardýmcý
olmak, bu ülkelerle; ekonomik, ticari,
teknik, sosyal, kültürel, eðitim alanlarýnda
iþbirliðini projeler ve programlar aracýlýðý ile
geliþtirmek amacýyla kurulmuþtur.

4668 sayýlý yasa TÝKA'ya, ilgili ülke ve
topluluklarýn ;

* Kalkýnma ihtiyaç ve hedeflerini, ülkemizin
önceliklerini göz önüne alarak,
yapýlabilecek iþbirliði ve yardým konularýný
belirlemek,

* Gerekli program ve projeleri hazýrlamak,
özel kuruluþlara hazýrlatmak,

* Ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel
ve eðitim iþbirliðini proje ve programlar
vasýtasýyla geliþtirmek,

* Baðýmsýz devlet yapýlarýný güçlendirmek,

* Pazar ekonomisine geçiþ çabalarýný
desteklemek, görev ve sorumluluklarýný
vermiþtir.

TÝKA bu maksatla; iþbirliðinin geliþtirilmesi,
20

Harita : 3.2

kalkýnma desteði saðlanmasý ve insani
yardým kapsamýnda;

* Bütün sektörlerde kurumsal yapýlarýn
oluþturulmasý,

* Tarým ve hayvancýlýðýn geliþtirilmesi,

* Alt yapýlarýn iyileþtirilmesi,

* Sosyal kalkýnma ve yaþam standartlarýnýn
iyileþtirilmesi,

* Meslek edindirme ve istihdam saðlanmasý,

* Ortak tarih ve kültür varlýklarýnýn korun-
masý,
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* Türkçe'nin kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý,

* Kültürel iliþkilerin geliþtirilmesi,

* Enformasyon, tanýtým ve yayýn faaliyetleri
ile bilgilenmenin saðlanmasý, projelerini
yürütmektedir.

B. TÝKA'NIN VÝZYON MÝSYON VE YENÝ
PERSPEKTÝFÝ

TÝKA'nýn Vizyonu;

TÝKA, uluslararasý standartlarda, alanýnda
lider, saygýn, hedeflerini deðiþen dünya
konjonktürüne göre revize ederek, her

zaman zirvede kalan bir Teknik Yardým
Kuruluþu olmayý, VÝZYON olarak benim-
semiþtir. Bu çerçevede,

* Bütün kesimleri kucaklayan, "Bölgesel
Ýþbirliklerini Geliþtiren" projeler
uygulayarak, barýþa ve iþbirliðine uygun
ortamlarý oluþturmayý,

* Az geliþmiþ bölgelerde (Afrika, Orta Doðu
v.b.), öncelikli insani problemlerin
çözümüne yönelik projeler uygulayarak,
yaralarýn kýsmen sarýlmasýný, "Kalkýnma
Desteði" saðlayarak bu bölgelerde yeni
iþbirliði alanlarý oluþturmayý, 
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* Nispeten geliþmiþ bölgelerde, (Doðu
Avrupa, Orta Asya) Makro Projeler
uygulayarak, iþbirliði imkanlarýný
maksimize etmeyi ve "Kalkýnma Ýçin
Küresel Ortaklýk Anlayýþý" ile sistemleri
uyumlu hale getirmeyi, 

* Kültür coðrafyasýnýn kültürel unsurlarýný
ve deðerlerini evrensel boyuta taþýyarak,
"Küresel Ýþbirliðini" kolaylaþtýrmayý
benimsemiþtir.

TÝKA, kuruluþunun ilk yýllarýnda dönemin
þartlarý gereði, her þeyin her miktarda ihtiyaç
olduðu  bölge ülkelerinin devletleþme ve
kurumsallaþma süreçlerine katkýda
bulunmuþ, ayrýca eðitim baþta olmak üzere
her konuda acil ihtiyaçlar ile malzeme ve
ekipman taleplerinin karþýlanmasýna aðýrlýk
vermiþtir. Ancak geçen sürede bölge
ülkelerinde kaydedilen geliþmeler yeni
ihtiyaç ve  talepleri  doðurmuþtur.  Bu
ihtiyaç ve talepler ise teknik yardým
faaliyetlerine daha da aðýrlýk verilmesini
gerektirmektedir. 

TÝKA'nýn Yeni Misyon ve Perspektifi 

Türkiye son yýllarda, AB, Orta-Asya,
Kafkaslar, Rusya, Orta-Doðu, Afrika ve
Balkanlar'da ciddi politik ataklar baþlatýlmýþ
ve AB aðýrlýk merkezi muhafaza edilirken,
çok yönlü politikalarýn geliþtirilmesine özen
gösterilmiþtir.

Ülkemiz bulunduðu coðrafyadaki tarihi
sorumluluklarý ve jeostratejik konumuyla
dengeli, duyarlý ve barýþtan yana bir
yaklaþýmla farklý bir komþuluk iliþkisi
içerisinde olmuþtur. Bölgesel bir güç olarak
düzenleyici, küresel bir aktör olarak etkin
rolüyle, politikalarý da bu anlayýþ zemini
üzerinde sürdürmektedir. TÝKA bu anlayýþa
paralel olarak sunduðu teknik yardým
hizmetiyle bölge için önemli ve yapýcý
iþlevler görebilecek bir kurum haline
gelmiþtir. TÝKA "Ýþbirliðini Geliþtirme" ve
"Kalkýnma Desteði" ilkeleri temelinde
yürüttüðü faaliyetleri için "Müþterek Kültür
Coðrafyasý"ný da öncelikli bir alan olarak
belirlemiþtir.

22

1992 yýlýndan bu yana uygulanan teknik
yardým projeleri ile, bölgedeki ülkelerin
ekonomik, alt yapýsal ve idari sistemlerinde
önemli geliþmeler kaydedilmiþtir. Bu
nedenle bu ülkelerde, "Kalkýnma Desteði"
yerine "Ýþbirliðinin Geliþtirilmesi" proje
stratejisinin benimsenmesi zorunlu hale
gelmiþtir.

Ciddi insanlýk dramlarýna tanýk olduðumuz
bölgemizde, "Ýnsani ve Sosyal Yardým"
Türkiye'nin gündeminde önemli bir madde
olmaya devam edecektir. 

Ayrýca Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya,
Orta Doðu ve Afrika gibi bölgelerde
kültürlerin müþterek unsurlarý zemininde
hareket edilerek bir kültür coðrafyasý oluþ-
turulmaya çalýþýlmaktadýr. Bu sayede bölge
barýþýna önemli katkýlar saðlanacaktýr.

Ýliþkilerimizin süratle geliþtiði, bölgesel
meselelerde birlikte çözümler üretmeye
çalýþtýðýmýz Ukrayna; özellikle Bakü-Tiflis-
Ceyhan enerji hattýnýn kilit ülkelerinden
biri olan Gürcistan; çatýþmalar nedeniyle
ciddi ve acil sorunlarýn yaþandýðý, etnik
dengelerin belirleyici olduðu Irak ve kültür
coðrafyamýzýn sürekli kanayan bir yarasý
olan Filistin gibi ülkelerde teknik yardým
istikrar oluþturmanýn barýþçýl ve etkin bir
aracý olarak deðerlendirilmektedir.

Bilindiði gibi birçok gönüllü kuruluþ,
TÝKA'nýn faaliyet alanýnda önemli
çalýþmalar yapmaktadýr. Devletin gücüne
ilave olarak, insani, ticari ve ekonomik
amaçlarla TÝKA faaliyet alanýnda çalýþan
fedakar kiþi ve gönüllü teþkilatlar ile güç
birliðini öngören bir anlayýþ benimsen-
miþtir. Bu çerçevede sivil toplum kuru-
luþlarý ile ortak projeler gerçekleþtirme
konusunda adýmlar atýlmaya baþlanmýþtýr.
Bu iþbirliði, hassas bölgelerde önemli bir
esneklik saðlayacaktýr.

Ayrýca, Türk iþ adamlarýna teknik yardýmýn
önemi anlatýlmakta ve iþbirliði yapmanýn
yollarý aranmaktadýr. Yapýlan faaliyetler
esnasýnda o ülkede bulunan Türk
iþadamlarýyla çalýþmak TÝKA'nýn proje
uygulama ilkelerindendir.  
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karþýlýklý daha iyi iliþkiler kurmalarýný
saðlayacak "vasatý" oluþturmayý hedef
olarak deðerlendirmektedir. 

Kalkýnma Konusundaki Küresel
Yaklaþýmlar ve TÝKA

Dünyadaki çatýþma alanlarýnýn önemli bir
kýsmýnýn Türkiye'nin kalkýnma yardýmlarýný
uyguladýðý bölgeler olduðu görülmektedir.
Bu durum Türkiye'nin sorumluluklarýný
artýrdýðý gibi, katký yapabileceði bölgeleri
de belirlemektedir.

Türkiye; tarihi, kültürü ve jeostratejik
konumu nedeniyle, çok geniþ bir
coðrafyada, "Kalkýnma Ýçin Küresel
Ortaklýk Geliþtirmek Anlayýþý"nda rol
alabilecek konumdadýr. Orta Asya,
Kafkaslar, Rusya, Orta Doðu, Balkanlar ve
Afrika'daki ülke ve topluluklarla bölgesel
birliktelik gayretleri, kalkýnma
yardýmlarýnda Türkiye'nin rol ve
sorumluluðunu artýrmaktadýr. Bölgesel
çatýþmalar kalkýnma yardýmlarý
platformunun þartlarýný aðýrlaþtýrmakta,
ihtiyaçlarýn çokluðu birçok sektörde birçok
program ve projenin uygulamaya
sokulmasýný gerektirmektedir.

Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar, Ortadoðu
ve Afrika'da bulunan, tarihsel, kültürel ve
etnik baðlarla kendilerini Türkiye'ye yakýn
gören kardeþ ve soydaþ ülkeler, geçmiþte
olduðu gibi bugün de kendilerine dost eli
uzatýlmasýný beklemektedirler. 

Uluslararasý güçlü aktörler, bu ülkelere
çeþitli oranlarda yardýmlar yapmakta ve
bölgedeki etkilerini arttýrmaktadýr.
Türkiye'nin yapmakta olduðu yardýmlarýn
ise bu ülkeler ve halklarý nezdinde ayrý bir
yeri bulunmaktadýr. 

Tarihî sorumluluklarýmýz ve jeostratejik
konumu gereði, bölgesel bir güç ve küresel
bir aktör olan Türkiye kalkýnma
yardýmlarýna özel bir önem vermekte ve bu
kapsamda, TÝKA ve Teknik Yardýmlar ayrý
bir anlam kazanmaktadýr.

Kalkýnma için küresel uyumu geliþtirmek ve
BM'nin "Bin Yýl Hedefleri" istikametinde
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Proje ve faaliyetlerin gerçekleþtirilmesinde
uluslararasý teknik yardým kuruluþlarýyla
iþbirliðine de büyük önem verilmektedir.
Türkiye dýþýndaki kaynaklarýn bölgeye
TÝKA vasýtasýyla teknik yardým projeleri
çerçeve-sinde aktarýlmasý hedeflerimiz
arasýndadýr. Böylece uluslararasý
platformlarda da ülkemizin prestijinin
artmasý beklenmektedir. Bu bakýþ açýsýndan
hareketle OECD ve UNIDO ile baþlatýlan
iþbirliði sürdürülmektedir. OECD ile Doðu
Avrupa, Balkanlar, Kafkasya ve Orta
Asya'da özel sektörün geliþtirilmesi ve
TÝKA personelinin OECD'de projelerde
görevlendirilerek uluslararasý proje
yönetimi konusunda deneyim kazanmasý,
UNIDO ile ise projelerin finansmanýna
katký þeklinde iþbirliði yapýlmaktadýr. Ayrýca
UNDP ve FAO gibi uluslararasý kuruluþlar,
ÝKB (Ýslam Kalkýnma Bankasý) gibi finans
kuruluþlarý, GTZ gibi diðer ülkelerin teknik
yardým kuruluþlarý ile iþbirliðinin ge-
liþtirilmesi için çalýþmalar sürdürülmek-
tedir.

TÝKA Teknik Yardým Stratejisi;

TÝKA; Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn belirlediði dýþ
politikalarý esas alan, sektör bakanlýklarýnýn
(Tarým, Saðlýk v.b.) sektörlere iliþkin yak-
laþýmlarýný göz önünde bulunduran,
katýlýmcý ve koordineli proje oluþturma ve
yönetme prensibini öne çeken, öncelikle
proje alýcýsýnýn ihtiyaçlarýný dikkate alan,
faaliyet alanýnýn kültürel deðerlerini
müþterek kültür platformuna taþýyan,
projelerini sivil toplum kuruluþu anlayýþý ile
uygulayan, insan öncelikli, görünür, bütün
kesimleri kucaklayarak barýþa katký
saðlayan, daha yakýn iþbirliðini geliþtiren
anlayýþý, teknik yardým stratejisi olarak
benimsemiþtir.

TÝKA, kuruluþ amacýnda açýkça belirtildiði
gibi, "Ýþbirliðini Geliþtirme" ve "Kalkýnma
Desteði Saðlama" olarak tanýmlanan iki
kulvarda, "Program" ve "Makro Proje"
geliþtirerek, sektörlerde "Sistem Kurmaya"
ve bu sektörlerde ''Ýþbirliðini ve Müþterek
Yatýrým Alanlarý'' oluþturmaya önem
vermekte ve uyguladýðý projelerle, kamu
kurum ve kuruluþlarý ile özel sektörün,

Supercolor
Page is color controlled with Supercolor 1.0.71Copyright 2002 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, please download free Supercolor Viewer Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icmRGB Image Profile: ECI_RGB.iccRGB Graphic Profile: ECI_RGB.iccTurn R=G=B Graphic into Gray: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: yesPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yes



24

yürütülen "10.000 Öðrenci Projesi"
kapsamýnda yaklaþýk 1500 Kosovalý ve
Letonyalý öðrenciye dört yýllýk üniversite
eðitimi sürecinde, 1992 yýlýndan 2004 yýlý
sonuna kadar eðitim desteði saðlanmýþtýr.

Eðitim alt yapýlarýnýn desteklenmesi amacýyla
45 Okul ve Türkçe Öðretim Merkezi'nin
fiziki koþullarý iyileþtirilmiþtir. 

13 ülkede 21 adet Türkoloji bölümü açýlmýþ
veya desteklenmiþ ve bu merkezlerde
bugüne kadar 2400 öðrenci eðitilmiþtir.

b)Mesleki Eðitim

Genel eðitime ilave olarak birçok sahada
mesleki eðitimler gerçekleþtirilmiþ ve toplam
9411 uzman yetiþtirilmiþtir. Buna göre;

- Devlet yönetimi'nin güçlendirilmesi ama-
cýyla 925 kamu görevlisi,

- 21 ülkeden Milli Eðitim alanýnda 226
eðitici,

- Yatýrým ve ticaretin geliþtirilmesi amacýyla,
toplam 6817 uzman,

- Sektörlerin geliþtirilmesi amacýyla, toplam
1443 uzman eðitilmiþtir.

II. Kültür

Kültür coðrafyasýnda yer alan ortak kültür
eserleri ve müþterek kültür deðerlerinin
yeniden ayaða kaldýrýlmasý, müþterek kültür
deðerlerinin ortaya çýkarýlmasý ve evrensel
kültüre kazandýrýlmasý maksadýyla bir dizi
kültür projeleri uygulanmýþtýr. Bu kapsamda;

bölgesinde küresel uyum ve kalkýnma için
tedbirlerin kritik halkasý, "Sistemlerin
Uyumlulaþtýrýlmasý"dýr. Sistemlerin
uyumlulaþtýrýlmasýnda en önemli enstrüman
ise; "Kalkýnma Yardýmlarý" ve buna baðlý
olarak "Teknik Yardým Desteði"dir.

Teknik yardýmlar, bir yandan alýcý ülkenin
kalkýnmasýna katký saðlarken, diðer yandan
küresel uyum için gerekli olan zemini
hazýrlamaktadýr.

TÝKA teknik yardým çalýþmalarýný bu iki ana
eksen üzerinde sürdürmektedir.

C. 1992 - 2003 DÖNEMÝ ÖNEMLÝ
FAALÝYETLERÝ

1992-2003 dönemi faaliyetlerinin
ayrýntýlarý geçmiþ dönem raporlarýnda
mevcut olup bazý önemli projeler bu
bölümde ele alýnmýþtýr.

TÝKA'nýn kuruluþ yýlý olan 1992 yýlýndan
itibaren 2003 yýlýna kadar gerçekleþtirilen
proje ve faaliyetler genel olarak aþaðýdaki
gibi deðerlendirilmektedir.

1992-2003 döneminde toplam 2506
proje gerçekleþtirilmiþ olup, bu dönemde
tamamlanan önemli projeler ve elde edilen
kazanýmlar özet olarak þöyledir;

I. Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi

Bölge ülkelerinin ekonomik, sosyal ve siyasi
açýdan uluslararasý sistemle uyumlarýný
saðlamanýn ana yolu bu ülkelerin ihtiyaç
duyduðu insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesin-
den geçmektedir. TÝKA bu maksatla kamu
kurum ve kuruluþlarýndaki personel ve
öðrencilerin eðitimini kapsayan projelere
aðýrlýk vermiþtir.

Önemli eðitim projeleri kapsamýnda bugüne
kadar yaklaþýk 18.000 öðrenci ve muhtelif
meslek gruplarýna mensup personele, genel
ve mesleki eðitimler verilmiþ, geliþmekte
olan ülkelerin insan kaynaklarýna önemli
katkýlar saðlanmýþ, eðitim kurumlarýnýn fiziki
iyileþtirmelerinin yaný sýra üstün teknoloji
ekipman ve donaným desteði verilmiþtir.

a) Genel Eðitim

Milli Eðitim Bakanlýðý ile iþbirliðinde
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Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi
Türbesi'nin Restorasyonu

Türk-Ýslam Kültür tarihinde önemli bir yeri
olan, Kazakistan'daki 600 yýllýk Hoca Ahmet
Yesevi Türbesi'nin restorasyonu, 8 yýllýk bir
çalýþma süreci sonunda tamamlanarak,
yaklaþýk 17 milyon dolar bir proje
bütçesiyle onarýlmýþ ve kültür hayatýmýza
kazandýrýlmýþtýr.

Türkçe Eser Kütüphanelerinin Kurulmasý

Bosna-Hersek, Türkmenistan ve Moldova
Cumhuriyeti Gökoðuz Özerk Bölgesi'nde
olmak üzere toplam 3 adet Türkçe eser
kütüphanesi kurulmuþ ve desteklenmiþtir.
Türkçe eser kütüphaneleri bölgede önemli
bir ihtiyaç olan Türkoloji mezunu
öðrencilerin Türkçelerini geliþtirme ve Türk

Kültürünü öðrenme konusunda önemli bir
boþluðu doldurmaktadýr.

III. Medya 

Kültür ve Dil Birliðinin geliþtirilmesi, TRT'nin
yayýnlarýnýn daha kolay izlenmesi ve bölgesel
radyo ve televizyonlarýn etkisinin arttýrýlmasý
maksadýyla, medya eðitimi, ekipman desteði
ve mahalli medya ile iþbirliðini kapsayan
Medya Teknik Yardým projeleri gerçek-
leþtirilmiþtir.

IV. Alt Yapý 

Kýrgýzistan ve Türkmenistan'da karayollarý
master planý hazýrlatýlmýþ ve ilgili ülkelere
teslim edilmiþtir.

V. Saðlýk 

Kýrým göçmenlerinin sorunlarýnýn azaltýlmasý
saðlýk problemlerine kýsmen çözüm
getirilebilmesi maksadýyla, Kýrým'da 3.808
Tatar çocuðun saðlýk taramasý yapýlmýþtýr. 
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1992-2003 Döneminde Ýcra Edilen Proje ve Faaliyetlere Tahsis Edilen Kaynak Durumu
Dikkate Alýnarak Ülkesel ve Sektörel Bazda Ýncelendiðinde :

1992-2003 döneminde toplam 2506 ülkesel ve bölgesel proje ve faaliyet gerçekleþtirilmiþ-
tir. Söz konusu proje ve faaliyetlerin ülkesel ve sektörel analizi yapýldýðýnda: 
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Ülke bazýnda teknik yardým projeleri analiz edildiðinde; Kazakistan'ýn (% 31.3), Kýrgýzistan'ýn
( % 10.9), Azerbaycan'ýn (% 9.9) ve Türkmenistan'ýn (% 8.8) ile öncelikli ülkeler olduðu
izlenmektedir.

Sektör bazýnda teknik yardým projeleri analiz edildiðinde ise; öncelikli sektörlerin sýrasýyla,

kültür %25, eðitim %19.5, diplomasi %18.5, medya %9 olduðu görülmektedir.
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iþbirliðinde, Kazakistan Cumhuriyeti Mali
Piyasa ve Mali Kuruluþlarý Düzenleme ve
Denetim Ajansý Baþkanlýðý'nda görevli
uzmanlar için Aðustos 2004 tarihinde;

finans piyasalarýnýn düzenlenmesi, menkul
kýymetler piyasasý bilgilerinin yayýnlanmasý,
menkul kýymetler piyasasýnda risk yönetimi
vb. konularýnda, eðitim programý
gerçekleþtirilmiþtir.

Rusya Federasyonu - Tataristan Özerk
Cumhuriyeti Kamu Yöneticilerinin Eðitimi 

Rusya Federasyonu Tataristan Özerk
Cumhuriyeti yetkililerinin talebine istinaden
Tatar kamu yöneticileri ve uzmanlarý için
ülkemizdeki ilgili kurum ve kuruluþlarýmýzýn

4 2004 Yýlý Proje ve Faaliyetleri
2004 Yýlýnda Gerçekleþtirilen Projeler

TÝKA 2003 yýlýnda olduðu gibi 2004 yýlýn-
da da, proje planlama ve uygulama çalýþma-
larýna yoðunlaþmýþtýr. 2004 yýlýnda tahsis
edilen proje bütçesinin tamamý kullanýlmýþ,
ülkesel ve bölgesel bazda toplam 450 proje
gerçekleþtirilmiþtir. 2004 yýlýnda yürütülen
ve geçmiþ dönem itibariyle baþlatýlýp 2004
yýlýnda da devam ettirilen proje ve faaliyetler
özet olarak aþaðýda belirtilmiþtir. 

A. ÝDARÝ ALT YAPILARIN
GELÝÞTÝRÝLMESÝ

Son yýllarda, Avrupa, Asya, Kafkasya ve
Orta Doðu'da yaþanan deðiþimler sonucu bu
ülke ve topluluklarda siyasal, anayasal,
ekonomik, demokratik ve toplumsal yönden
liberal ve piyasa düzenine uygun yeniden
yapýlanma çalýþmalarý önem kazanmýþtýr.

Geçiþ dönemini yaþayan bu ülkelerin idari
ve kurumsal yapýlanma çalýþmalarýna destek
olunmasý ve ülkemizin bu alandaki tecrübe
ve bilgi birikiminin proje ve programlar
aracýlýðýyla ilgili ülkelere aktarýlmasý
kapsamýnda; insan kaynaklarýnýn geliþtiril-
mesini, merkezi ve yerel idarelerin kurumsal
yapýlarýyla ilgili mevzuat ve teknoloji
transferini içeren çalýþmalar yapýlmaktadýr.

Ýnsan kaynaklarýnýn geliþtirilmesine yönelik
projelerde, sürdürülebilirliðin saðlanmasý
amacýyla daha ziyade eðiticilerin eðitimine
yönelik projelere önem verilerek, daha çok
kurum çalýþanýna ulaþýlmasý hedeflenmiþtir.

Bugüne kadar eðitim projeleri kapsamýnda
yaklaþýk 18.000 öðrenci ve çeþitli meslek
grubuna mensup personele genel ve mesleki
eðitimler verilerek, ülkelerin insan
kaynaklarýnýn geliþmesine önemli katkýlar
saðlanmýþtýr. 

Kazakistan Cumhuriyeti Mali Piyasa ve
Mali Kuruluþlarý Düzenleme ve Denetim
Ajansý'nýn Geliþtirilmesi

Sermaye Piyasasý Kurulu ile Baþkanlýðýmýz
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iþbirliðinde eðitim ve staj programlarý
hazýrlanmaktadýr. Bu kapsamda,  Tataristan
Özerk Cumhuriyeti Ekonomi ve Dýþ Ticaret
Bakanlýðý'nda görevli 5 Tatar kamu yöneticisi
için Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý
iþbirliðinde 15 Mart - 22 Nisan 2004
tarihleri arasýnda 5 haftalýk bir staj programý
uygulanmýþtýr. 2003 yýlýnda baþlatýlan proje
kapsamýnda bugüne kadar ülkemizde eðitim
ve staj yapan Tatar kamu yöneticilerinin
sayýsý 23'e ulaþmýþtýr.

Tacikistan Devlet Kamu Personeli Ýhtisas
Yükseltme Enstitüsü Eðiticilerin Eðitimi

Tacikistan Cumhuriyeti Devlet Kamu
Personeli Ýhtisas Yükseltme Enstitüsü'nde

görevli eðitici ve yönetici konumundaki 18
personele, Kasým- Aralýk 2004 tarihleri
arasýnda Türkiye ve Orta Doðu Amme
Ýdaresi Enstitüsü iþbirliði ile Kamu Yönetimi,
Ekonomi, Halkla Ýliþkiler ve Ýnsan Kaynaklarý
konularýnda bir eðitim programý
uygulanmýþtýr.

Tacikistan Devlet Kamu ve Ýkamet
Hizmetleri Genel Müdürlüðü Personelinin
Eðitimi

Tacikistan Devlet Kamu ve Ýkamet Hizmetleri
Genel Müdürlüðü'nde görevli personelin
niteliðinin ve kurumsal etkinliðin
arttýrýlmasýnýn amaçlandýðý projede,
Tacikistan Cumhuriyeti Devlet Kamu ve
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Ýkamet Hizmetleri Genel Müdürlüðü'nden 6
üst düzey personel su temini ve
kanalizasyon ile atýk toplama ve iþleme
konusunda eðitim almýþtýr. 19-26 Haziran
2004 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen bu
programda heyet Ankara, Kýrýkkale, Ýzmit ve
Ýstanbul'u kapsayan incelemelerde
bulunmuþtur.

Uluslararasý Interpol Eðitimi

Uluslararasý Interpol Eðitim Semineri,
Baþkanlýðýmýz ve Ýçiþleri Bakanlýðý Emniyet
Genel Müdürlüðü iþbirliði ile
düzenlenmektedir. Emniyet teþkilatlarý ve
personeli arasýnda yakýn iliþkinin kurulmasý,
çaðdaþ deðerlerin ve teknolojinin ortak
paylaþýmýnýn saðlanmasý amacýyla, 2001
yýlýndan bu yana düzenlenen seminerlere
Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya
ülkelerinden yetkililer katýlmaktadýr. Bu yýl

31 Mayýs-4 Haziran 2004 tarihleri arasýnda
gerçekleþtirilen seminere Afganistan,
Arnavutluk, Azerbaycan, Makedonya,
Gürcistan, Kazakistan, Kýrgýzistan,
Moldova, Moðolistan, Bosna-Hersek,
Türkmenistan, Tacikistan, Kuzey Kýbrýs Türk
Cumhuriyeti ve Suriye'den uzmanlar
katýlmýþtýr. 

Ýstatistik Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi
Projesi

Piyasa ekonomisine geçiþ sürecinde bulunan
ilgili ülkelerin bu süreci daha kýsa bir süre
içinde aþmalarý için gerekli olan istatistik
altyapýlarýnýn uluslararasý standartlarda
kurulmasý ve geliþtirilmesi amacýyla
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uygulanan proje, Devlet Ýstatistik Enstitüsü
(DÝE) iþbirliði ile yürütülmektedir. Proje
kapsamýnda, danýþmanlýk hizmeti verilmekte
ve iþbaþýnda eðitim programlarý
gerçekleþtirilmektedir.

Türkmenistan, Kazakistan, Kýrgýzistan,
Özbekistan ve Azerbaycan'a yönelik
çalýþmalar 1994 yýlýnda; Bosna-Hersek,
Makedonya ve Moðolistan'a yönelik
çalýþmalar ise sýrasýyla 1996, 1997 ve
1998 yýllarýnda baþlamýþtýr. Bosna-Hersek'le
Ekim 2001’de yeni bir iþbirliði anlaþmasý
imzalanmýþtýr. Gürcistan'a yönelik çalýþmalar
ise 2002 yýlýnda baþlamýþtýr.

Ýlgili ülkelerin Devlet Ýstatistik Teþkilatlarý
uzmanlarý için Ankara'da eðitim programlarý
düzenlenmektedir. Ayrýca Devlet Ýstatistik
Enstitüsü uzmanlarýnca da bu uzmanlara
kendi ülkelerinde danýþmanlýk hizmeti
verilmektedir.

Gürcistan'a yönelik çalýþmalar kapsamýnda,
Eylül 2004'de Ankara'da düzenlenen "Dýþ
Ticaret Ýstatistikleri" eðitim programýna 2
Gürcü uzman katýlmýþ, Kasým 2004'de
Tiflis'te düzenlenen "Dýþ Ticaret Ýstatistikleri"
programýnda Devlet Ýstatistik Enstitüsü'nden
bir istatistikçi uzman görevlendirilmiþtir. 

Öte yandan, Azerbaycan, Kazakistan,
Kýrgýzistan, Özbekistan, Türkmenistan,
Gürcistan ve Moðolistan tarafýndan talep
edilen 35 ilave proje talebi incelenmektedir.
Proje 2005 yýlýnda da sürdürülecektir. Proje
kapsamýnda bu güne kadar 186 uzman
yetiþtirilmiþtir.

Arnavutluk Ýhracatý Teþvik Ajansý (ANE)
Personelinin Eðitimi

Arnavutluk'un 2003 yýlý ekonomik verilerine
göre dýþ ticaret hacmi 2,308 milyar ABD
Dolarý'dýr. Bunun 448 milyon ABD Dolarý
ihracat rakamýdýr. Arnavutluk'un ithalat ve
ihracatý arasýnda ülke aleyhine olan büyük
dýþ ticaret açýðýnýn kapatýlarak ekonomi
üzerindeki olumsuz etkisinin azaltýlmasý ve
diðer ülkelerle ticari iþbirliðinin geliþtirilmesi
amacýyla, 2003 yýlýnda Arnavutluk Ekonomi

Bakanlýðý'na baðlý olarak Arnavutluk Ýhracatý
Teþvik Ajansý (ANE) kurulmuþtur. Yeni
kurulan Ajans, Baþkanlýðýmýzdan
personelinin eðitilmesi talebinde
bulunmuþtur. Bu kapsamda Baþkanlýðýmýz ve

Ýhracatý Geliþtirme ve Etüd Merkezi
(ÝGEME) iþbirliðinde hazýrlanan program
çerçevesinde 18-23 Ekim 2004 tarihlerinde
Ankara'da bir eðitim programý
gerçekleþtirilmiþtir. Ülkemizin ihracat
konusundaki bilgi birikiminin aktarýlmasý ile
ülkemizin ilgili kuruluþu ile iþbirliðinin
geliþtirilmesi saðlanan programda
ÝGEME'nin tanýtýlmasý, Dünyada ve
Türkiye'de Dýþ Ticaret, Uluslararasý Fuarlar,
E-Ticaret ve Ýhracat Teþvikleri konularý yer
almýþtýr.

Arnavutluk Dýþ Yatýrýmlarý Teþvik Ajansý
(ANIH) Personelinin Eðitimi

Arnavutluk'ta ekonomik geliþmenin
saðlanmasýnda en önemli konulardan biri
özelleþtirme sürecinde ülkeye yabancý
yatýrýmlarýn çekilmesidir. Bu çerçevede
2002 yýlýnda Arnavutluk'a yatýrým yapmak
amacýyla gelen iþadamlarýna yardýmcý olmak
üzere, Ekonomi Bakanlýðý'na baðlý olarak
Arnavutluk Dýþ Yatýrýmlarýn Teþviki Ajansý
(ANIH) kurulmuþtur. Yeni kurulan ajansýn
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personelinin eðitilmesi talebi üzerine 24-29
Mayýs 2004 tarihlerinde bir eðitim
programý gerçekleþtirilmiþtir.

7 uzmandan oluþturulan heyet, Hazine
Müsteþarlýðý Yabancý Sermaye Genel
Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan ve
Dünyada ve Balkanlar'da Doðrudan Yabancý
Yatýrým, Yatýrým Teþvikleri, Ülkemizdeki
Doðrudan Yabancý Yatýrým Kanunu, Türkiye
Yatýrýmý Teþvik Ajansý Kurulmasý ve
Ülkemizde Yatýrým Ortamýnýn Ýyileþtirilmesi
Kurulu Çalýþmalarý konularýný içeren eðitim
programýna katýlmýþtýr.

Ayrýca, Türk iþ adamlarýmýzýn Arnavut-
luk'taki özelleþtirme sürecinden faydalan-
masý ve ilgili ajans ile iþbirliðini saðlamak
amacýyla heyet, Dýþ Ekonomik Ýliþkiler
Kurulu (DEÝK) ve Yabancý Sermaye Derneði
ile görüþmeler gerçekleþtirmiþtir.

Arnavutluk Ekonomi Bakanlýðý
Uzmanlarýnýn Eðitimi

Arnavutluk Hükûmeti'nin stratejik hedef-
lerine uygun olarak dýþ yardýmlarýn yerinde
kullanýlmasý ve dýþ yardým koordinasyon
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sisteminin daha iyi çalýþýr hale getirilmesi
amacýyla, Arnavutluk Ekonomi Bakanlýðý
Program Genel Müdürlüðü'nün eðitim
talepleri doðrultusunda 26 Nisan-1 Mayýs
2004 tarihleri arasýnda Ankara’da bir
eðitim programý düzenlenmiþtir.

Ekonomi Bakanlýðý'nda görevli 7 uzmana,
Devlet Planlama Teþkilâtý'nda dört gün
süreyle Proje Kavramý ve Teknik Yardým
/Ýþbirliði Projeleri, Proje Plânlama ve
Uygulama Süreci, Proje Analiz Teknikleri,
Proje Geliþtirme Kavramlarý, Proje Finans-
maný ve Proje Uygulamalarý gibi konularda
eðitim verilmiþtir. Dýþ yardýmlarýn etkin
kullanýmýnda projelendirmenin önemini göz
önünde bulunduran Arnavutluk Ekonomi
Bakanlýðý, eðitim programýnýn diðer uzman-
larý için tekrarlanmasýný talep etmektedir. 

Özbekistan Cumhuriyeti,
Cumhurbaþkanlýðý Devlet ve Cemiyet
Kuruluþu Akademisi Uzmanlarýnýn Eðitimi

Özbekistan'da üst düzey bürokratlarýn
eðitim gördüðü ve Özbekistan Cumhur-
baþkanlýðý'na baðlý olarak faaliyet gösteren
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Özbekistan Cumhuriyeti, Cumhurbaþ-
kanlýðý Devlet ve Cemiyet Kuruluþu
Akademisi'nden  10 uzmana 1-9 Mayýs
2004 tarihleri arasýnda Dýþiþleri Bakanlýðý,
Stratejik Araþtýrmalar Merkezi, Türkiye ve
Orta Doðu Amme Ýdaresi Enstitüsü ile ve
Ankara Sanayi Odasý iþbirliði’nde eðitim
verilmiþtir. Staj, Türk Dýþ Politikasý,
Türkiye'nin Orta Asya ve Rusya Politikasý,
Türkiye'nin Avrasya Politikasý ve Diplomatik
Müzakere Teknikleri, Piyasa Ekonomisinin
Temelleri, Türkiye Ekonomisi, Organize
Sanayi Bölgeleri, Türkiye'nin Merkezi ve
Yerel Düzeyde Örgütlenmesi gibi konularý
içermiþtir. Söz konusu projenin baþarý ile
tamamlanmasý sonrasýnda Baþkanlýðýmýz ile
Akademi arasýnda, eðitim faaliyetlerinin
devamýný saðlayan bir iþbirliði protokolü
imzalanmýþtýr.

Kýrgýzistan Tapu ve Kadastro Faaliyetlerine
Teknik Yardým 

Türkiye'nin tapu ve kadastro konusundaki
bilgi birikimi ve tecrübesinin Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüðü ile iþbirliði
halinde Kýrgýzistan'a aktarýlmasý amacýyla 15
Mart 2002 tarihinde imzalanan protokol
çerçevesinde, 2002 yýlýnda iki eðitim
programý gerçekleþtirilmiþ ve ayný yýl bir
heyet Kýrgýzistan'da incelemelerde bulun-
muþtur.

Nisan 2004'de, anýlan Genel Müdürlük
tarafýndan bir proje danýþmaný görev-
lendirilmiþ ve Temmuz ayýnda Kýrgýz üst
düzey yöneticilerine yönelik olarak ül-
kemizde bir inceleme programý gerçekleþ-
tirilmiþtir. Projeye iliþkin müteakip
çalýþmalar 2005 yýlýnda sürdürülecektir.

Özbek Diplomatlarýn Eðitimi

2 Özbek diplomata Mart-Temmuz 2004 ta-
rihlerinde Ankara TÖMER'de ve Hacettepe
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde
mütercim tercümanlýk eðitimi verilmiþtir.

Yabancý Genç Diplomatlarýn Eðitimi

Eski Sovyetler Birliði'nden ayrýlarak
baðýmsýzlýðýný kazanan cumhuriyetlerde
dýþiþleri bürokrasilerinin oluþturulmasý
çabalarýna destek saðlamak amacýyla
gerçekleþtirilen Yabancý Diplomatlar Eðitim
Programý kapsamýnda Dýþiþleri Bakan-
lýðý'nda 6 Ekim - 12 Kasým 2004 tarihleri
arasýnda düzenlenen eðitime Baþkanlýðý-
mýzca Azerbaycan, Gürcistan, Kýrgýzistan,
Özbekistan, Tacikistan ve Etyopya'dan gelen
8 yetkilinin katýlýmý saðlanmýþtýr.

Büyükelçiliklerin Desteklenmesi

Karþýlýklýlýk esasýna dayalý olarak imzalanan
anlaþmalar gereði Azerbaycan, Bosna-
Hersek, Kýrgýzistan, Moldova, Özbekistan,
Tacikistan ve Türkmenistan olmak üzere 7
ülkenin büyükelçilik rezidans ve kançýlarya
bina kiralarý, 4 büyükelçiliðin elektrik, su,
telefon ve ýsýnma giderleri ve Kýrgýzistan
Büyükelçiliði'nin saðlýk giderleri karþýlan-
maktadýr. 

Kýrým Tatar Millî Meclisi Binasýnýn
Onarýmý

Bilindiði üzere, Ukrayna Cumhuriyeti Devleti
ile Türkiye Cumhuriyeti arasýnda bir dostluk
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köprüsü olan Kýrým Tatarlarý, kendi
toplumlarý ile ilgili her türlü çalýþmayý,
Ukrayna-Kýrým Cumhuriyeti'nde bulunan ve
Kýrým Tatarlarý'ný temsil eden en üst kurum
olan Kýrým Tatar Millî Meclisi aracýlýðý ile
yürütmektedir. Kýrým Tatar Millî Meclisi
binasýnýn yetersiz fiziki þartlarýnýn
iyileþtirilmesi  amacýyla Baþkanlýðýmýzca  29
Ekim 2004 tarihinde bina onarýmýna
baþlanmýþtýr. Çalýþmalarýn 2005 yýlýnda
bitirilmesi planlanmaktadýr. Anýlan binanýn
tadilat ve onarýmýnýn  bitirilmesiyle Kýrým
Tatar Millî Meclisi üyeleri ve Kýrým Tatar
toplumunun diðer ileri gelenleri  daha
saðlýklý bir çalýþma ortamýna kavuþacaklardýr. 

Tacikistan Karayollarý Ýdaresine Ekipman
Desteði

Tacikistan Ulaþtýrma Bakanlýðý'na baðlý
Karayollarý Ýdaresi'nin talep etmiþ olduðu
Elektronik Total Station, Nivo, Nivo
Sehpalarý, Mira, Rapartör, Dereceli Minkale
Ölçekli Tripli' den oluþan ekipman ve
malzeme temin edilerek ilgili idareye teslim
edilmiþtir. 

Irak-Kerkük'te Bulunan Resmi Kurumlara
Yardým

Komþumuz Irak'ta yeniden yapýlanma
çabalarýna destek saðlamak amacýyla Kerkük
Kalkýnma Ýþbirliði Ýnsani Yardým ve Kültür
Derneði'nin talebi üzerine Kerkük'te bulunan
tüm kamu kurumlarýna kýrtasiye yardýmýnda
bulunulmuþtur. Yardým malzemeleri ihtiyaç
duyan kuruluþlara daðýtýlmak üzere söz
konusu derneðe teslim edilmiþ ve
malzemenin daðýtýmý saðlanmýþtýr.

Biþkek Uluslararasý Daðlýk Ülkeler Bilgi ve
Eðitim Merkezi'ne Destek

Kýrgýz Cumhuriyeti Daðlýk Bölgeleri
Geliþtirme Millî Merkezi ve Daðlýk Bölgeleri
Geliþtirme Fonu yetkililerinin, Biþkek'te
kurulmakta olan "Uluslararasý Daðlýk Ülkeler
Bilgi ve Eðitim Merkezi"ne ekipman ve
malzeme yardýmý yapýlmýþtýr. 
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Gürcistan Yerel Yönetimlerinin
Geliþtirilmesi

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve
uyumlulaþtýrýlmasý maksadýyla, eðitim,
organizasyon teknikleri, yönetim, alt yapý
v.b. alanlarýnda destek saðlanmasý, geliþmiþ
teknolojide malzeme ve ekipman desteði
saðlanarak teorik geliþmenin pratiðe
yansýmasý önem arz etmektedir. Bu
kapsamda, Gürcistan tarafýndan ülke yerel
yönetimlerinin modern standartlara uygun
hale getirilmesi amacýyla yerel yöneticilere
yönelik eðitim talebinde bulunulmuþtur.
Bunun üzerine 8-16 Aðustos 2004 tarihleri
arasýnda bu ülkeye bir inceleme gezisi

düzenlenmiþtir. Tespit edilen ihtiyaçlar
doðrultusunda Baþkanlýðýmýzca, Ýçiþleri
Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü
ve üniversiteler ile iþbirliði yapýlarak
Gürcistan'da yerel yönetimlere yönelik
yasal, idari ve mali yapýnýn oluþturulmasý,
þehir planlamacýlýðý ve benzeri konularda
teknik yardým desteði verilmesine iliþkin
çalýþmalar sürdürülmektedir.

B. SOSYAL ALT YAPILARIN
GELÝÞTÝRÝLMESÝ

Baþkanlýðýmýzýn ilgi alanýna giren ülkelerde
kurumsal ve idari yapýlarýn geliþtirilmesine
yönelik faaliyetlerin yaný sýra eðitim, saðlýk,
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geliþmelere paralel olarak, Orta Asya ve
Kafkasya'da bulunan üniversitelerin ders
programlarýnda uyumun ve diplomalarda
denkliðin saðlanmasý amacýyla, 20- 23
Nisan 2004 tarihleri arasýnda
Kýrgýzistan'da, Kýrgýzistan-Türkiye Manas

Üniversitesi iþbirliðiyle 17 ülkeden Eðitim
Bakanlýðý yüksek öðretim sorumlularý ile
Millî Üniversitelerin temsilcilerinin davet
edildiði bir toplantý organize edilmiþtir.

Gerçekleþtirilen toplantýya Kýrgýzistan,
Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan,
Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan,
Moðolistan, Moldova, Ukrayna, Belarus ile
Rusya Federasyonu'na baðlý ülkelerden
Rusya, Tataristan, Baþkortostan, Hakasya ve
Abaka'dan birer temsilci katýlmýþtýr. 
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barýnma, gýda yetersizlikleri ile mücadele,
kadýnýn statüsünün geliþtirilmesi ve iþ
hayatýna çekilmesi, saðlýklý içme suyu temini
ve sivil toplum kuruluþu anlayýþýnýn
geliþtirilmesi gibi konularda  sosyal alt
yapýlarýn geliþtirilmesi amacýyla aþaðýda
sayýlan faaliyetler gerçekleþtirilmiþtir.

I. Genel Eðitimin Ýyileþtirilmesi

Genel eðitimin iyileþtirilmesi çalýþmalarý
çerçevesinde, iþbirliði  yapýlan ülkelerde
eðitim seviyesinin yükseltilmesi amacýyla;
mevcut eðiticilerin niteliklerinin geliþtiril-
mesi, eðitim sistemlerinin dünya sistemi ile
uyumlulaþtýrýlmasý ve modern standartlarda
eðitim yapýlmasýnýn saðlanmasý amacýyla;
gerekli eðitim materyali ve ekipman desteði
verilmekte ve okullarýn fiziki altyapýlarý
iyileþtirilmektedir.

a)Eðitim Sistemlerinin Uyumlulaþtýrýlmasý

19 Haziran 1999 tarihinde 29 Avrupa
ülkesinin yüksek öðrenimden sorumlu
bakanlarý bir araya gelerek "Bologna
Deklarasyonu"nu imzalamýþlardýr. 2000-
2010 yýllarýný kapsayan süreç sonunda
Avrupa Yüksek Öðrenim Alanýnýn
oluþturulmasý hedeflenmekte, bu çerçevede
ülkeler arasý öðrenci ve öðretim üyesi
hareketliliði ve ortak kredi sisteminin
oluþturulmasý çalýþmalarý yapýlmaktadýr.
Baþkanlýðýmýz tarafýndan yürütülen Türkoloji
Projesi kapsamýnda iþbirliði yapýlan
üniversitelerde Türk Dili'nin öðretilmesiyle
ilgili derslerde takip edilecek müfredatýn da
Bologna Sürecine uyumlu hale getirilmesi
amaçlanmaktadýr.

Kýrgýzistan'da Bologna Süreci Toplantýsý

Avrupa ülkeleri arasýnda yüksek öðretim
sistemlerinin  uyumlaþtýrýlmasýný amaçlayan
Bologna Süreci kapsamýnda Avrupa'daki
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b) Eðiticilerin Eðitimi

Eðiticilerin eðitilmesi kapsamýnda yapýlan
çalýþmalarla bugüne kadar 414 uzman
yetiþtirilmiþtir.

Romanya Din Bilgisi Öðretmenlerinin
Hizmetiçi Eðitimi 

Millî Eðitim Bakanlýðý Yurt Dýþý Eðitim
Öðretim Genel Müdürlüðü iþbirliði ile
Romanya-Köstence Baþkonsolosluðu'nun
görev bölgesindeki okullarda öðrenim gören
soydaþ çocuklarýna din bilgisi eðitimi veren
24 din bilgisi öðretmenine 16 Aðustos-27
Aðustos 2004 tarihleri arasýnda Ýstanbul
Marmara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi'nde
eðitim programý düzenlenmiþtir.

Kosova'da Türkçe Eðitim Veren
Okullardaki Eðitimcilere Pedagojik
Formasyon Programý

Kosova'da Türkçe eðitim yapan okullarda
görevli öðretmenlerin pedagojik formasyon
yeteneði kazanmalarýný saðlamak, çaðdaþ
öðretim yöntemleri konusunda bilgilen-
dirmek, ders planlamalarýnda yeni yaklaþým-
larý esas almalarýný saðlamak, sýnýf içi
uygulamalarýnýn niteliðini geliþtirmek ve
zenginleþtirmek amacýyla, Kosova'daki
Türkoloji Bölümü iþbirliði ile bölgede
görevlendirilen 2 öðretim görevlisi
tarafýndan toplam 175 öðretmene gerekli
eðitimler verilerek sertifika almalarý

34

saðlanmýþtýr. 2004 yýlýnda baþlatýlan projeye
2005 yýlýnda da devam edilecektir.

Türk Kültürünü ve Millî Eðitim Sistemini
Tanýtma Konulu Hizmetiçi Eðitim Semineri

Baðýmsýzlýðýný yeni kazanmýþ Türk
Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba

Topluluklarý'ndan ülkemize davet edilen
eðitim kurumu yöneticileri ve öðret-
menlerine Türk kültürünü ve Türk millî
eðitim sistemini tanýtmak, eðitimciler
aracýlýðýyla Türk kültürünün ve tarihinin yeni
nesillere aktarýlmasýný saðlamak amacýyla,
1995 yýlýnda baþlayan bu program Millî
Eðitim Bakanlýðý Yurt Dýþý Eðitim Öðretim
Genel Müdürlüðü ile koordineli olarak
yürütülmektedir. 

12 Temmuz - 6 Aðustos 2004 tarihleri
arsýnda Ýzmir'de gerçekleþtirilen seminer
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programý çerçevesinde, Azerbaycan (9),
Kazakistan (7), Kýrgýzistan (5),
Türkmenistan (5), Bulgaristan (3), Bosna-
Hersek (2), Kýrým (3), Batý Trakya (2),
Romanya (2), Makedonya (1), Tataristan
(2), Moldova (2), Kosova (28), Afganistan
(1), Irak (7), Estonya (3), Litvanya (2) ve
Arnavutluk (3)'tan toplam 87 uzmanýn
Ýzmir'de düzenlenen çalýþmalara katýlýmý
saðlanmýþtýr. 2000 yýlýnda baþlayan bu
program çerçevesinde eðitilen eðitici sayýsý
390'a ulaþmýþtýr. Çalýþmalar 2005 yýlýnda
da sürdürülecektir.

Özbek Öðretim Görevlisine Dil Eðitimi ve
Staj

Üniversite eðitiminde iþbirliðinin geliþ-
tirilmesi maksadýyla yapýlan çalýþmalar
kapsamýnda, Özbekistan/Semerkant Devlet
Üniversitesi'nden bir öðretim görevlisinin
Ankara TÖMER'de Aðustos-Ekim 2004
tarihleri arasýnda dil kursu almasý
saðlanmýþtýr.

c) Eðitim Ýþbirliði Çalýþmalarý

Türk eðitim sisteminin tanýtýmý ve iþbirliði
konularýnýn tespiti amacýyla çeþitli ülkelerin
eðitim bakanlýklarýnda görevli yetkililer için
inceleme ziyaretleri düzenlenmekte ve
ülkemizde eðitim gören öðrenciler için
mezuniyet töreni gibi bazý organizasyonlar
yapýlmaktadýr. 

Yurtdýþýndan Gelen Öðrencilerin
Mezuniyet Töreni

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba
Topluluklarý'ndan ülkemize gelerek çeþitli
illerdeki yüksek öðrenim kurumlarýnda
devlet burslusu olarak öðrenim gören
öðrenciler için, Millî Eðitim Bakanlýðý
Yurtdýþý Eðitim Öðretim Genel Müdür-
lüðü'nün koordinasyonu ve Ankara, Ýzmir,
Ýstanbul Ýl Millî Eðitim Müdürlükleri'nin

desteði ile, 10 Haziran 2004 tarihinde
Ankara’da bir mezuniyet töreni
gerçekleþtirilmiþtir. Ayný törene
Azerbaycan, Afganistan, Kazakistan,
Kýrgýzistan, Çin, Moðolistan, Bosna-Hersek,
Bulgaristan ve Türkmenistan'dan davet
edilen 30 öðrenci velisi katýlmýþtýr.

Teknik Öðrenim ve Mesleki Eðitim Konulu
Ýnceleme Gezisi

Kamerun Teknik Öðrenim ve Mesleki Eðitim
Bakanlýðý ile yapýlan teknik görüþmelerde
belirlenen iþsizlik ve ara kademe eleman
sýkýntýsýnýn azaltýlmasý maksadýyla,  mesleki

eðitim merkezleri aracýlýðý ile ara eleman
yetiþtirilmesi projesi baþlatýlmýþtýr. Bu
çerçevede,  Millî Eðitim Bakanlýðý Çýraklýk ve
Yaygýn Eðitim Genel Müdürlüðü ile iþbirliði
halinde, Kamerun Teknik Öðrenim ve
Mesleki Eðitim Bakanlýðý ile görüþmeler
yapýlmýþ, Haziran 2004 tarihinde Türkiye'de
tetkik ve inceleme gezileri tamamlanmýþtýr.
Çalýþmalar  2005  yýlýnda da sürdü-
rülecektir. 

d) Eðitim Ortamlarýnýn Ýyileþtirilmesi

Fiziki altyapýsý kötü durumda olan ve saðlýklý
bir ortamda eðitim veremeyen  okullarýn
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tadilatý yapýlmakta ve eðitim teknolojilerinin
modern koþullarda eðitim yapan ülkelerle
uyumlu hale getirilmesi için ekipman ve
materyal desteði verilmektedir. 

Millî Eðitim Bakanlýðý'na Baðlý Yurt Dýþýnda
Türkçe Eðitim Veren Okullara Teknik
Yardým

M.E.B. ile Türk Cumhuriyetleri'nin, Türk ve
Akraba Topluluklarý'nýn Eðitim Bakanlýklarý
arasýnda imzalanan mutabakat zabýtlarý,
eðitim iþbirliði protokolleri ve anlaþmalar
gereði bu ülke ve topluluklarda yaþayan
eðitim çaðýndaki gençlerin, çaðýmýz bilgileri
ile donanmalarýný saðlamak, eðitim ve
öðretimlerine destek vermek; Türkçe'nin bu
coðrafyada daha çok konuþulmasýna ve Türk
kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasýna yardýmcý
olmak amacýyla yurt dýþýnda açýlmýþ olan ve
hala faaliyette bulunan Azerbaycan,

Türkmenistan, Tacikistan, Kýrgýzistan,
Kazakistan ve Moldova'daki Türk eðitim ve
öðretim okullarýna malzeme ve ekipman
desteði saðlanmýþtýr.
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Mostar Lisesi'ne Yardým

Bosna Hersek'te yaþanan savaþýn ardýndan

tahrip olan okullarda eðitime baþlanabilmesi

ve bölgede yaþayan toplumlar arasýnda kalýcý

barýþýn tesisi için Mostar þehrinde bulunan

lisenin 8 sýnýfýnýn donanýmý saðlanmýþtýr.

Mustafa Kemal Atatürk Lisesi'ne Bilgisayar
Laboratuarý Kurulmasý

Arnavutluk'la geliþen iliþkilerimizin bir
sonucu olarak okullarýn teknik anlamda
desteklenmesi amacýyla,  Vlora þehrinde

bulunan Mustafa Kemal Atatürk Lisesi'ne
Baþkanlýðýmýz tarafýndan 10 adet bilgisayar
ve bir yazýcýdan oluþan bilgisayar laboratuarý
kurulmuþtur. 

Marneuli Okullarýnýn Fiziki Þartlarýnýn
Ýyileþtirilmesi ve Donaným Desteði

Daha çok Azerilerin yaþadýðý Gürcistan'ýn
Marneuli Bölgesi'nde bazý okullarda gerekli
tadilatýn yapýlmasý ve okullara ekipman
temini amacýyla:

- Bölgedeki 7 okulun küçük ve orta ölçekli
onarýmlarý gerçekleþtirilerek, fiziki
þartlarýnýn iyileþtirilmesi ve okullarda
öðrenim gören toplam 3.719 öðrencinin
daha saðlýklý koþullarda eðitim görmelerinin
saðlanmasý amaçlanmýþ ve tadilat çalýþmalarý
baþlatýlmýþtýr.
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- Keþali Köyü'nde 600 öðrenci ve 41
öðretmenle eðitimini sürdüren okulun,
tadilatý baþlatýlmýþ olup, 2005 yýlýnda
tamamlanacaktýr. Ayrýca, okul içinde
kullanýlan yazý tahtasý, sýra, sandalye gibi
malzemeler temin edilmiþtir.

- Sadahlý Köyü Ortaokulu'nun sandalye ve
yazý tahtasý ihtiyaçlarý karþýlanmýþtýr.

Ana Karacalar Köyünde Kurs Alt Yapýsýnýn
Oluþturulmasý

Eðitimle birlikte halkýn gelir seviyesinin
yükseltilmesi amacýyla Gürcistan'ýn Kaheti
bölgesi, Karacalar köyünde yaþayan Türkler
tarafýndan kurulan Ana Karacalar Köyü
Geliþtirme ve Kültür Merkezi tarafýndan
düzenlenecek yabancý dil ve bilgisayar
kurslarýnýn eðitim malzeme ve diðer ekipman
ihtiyaçlarý karþýlanmýþ ve köy ahalisinin
eðitim seviyesinin yükseltilmesine destek
verilmiþtir.

Özbekistan Millî Üniversitesi'ne Bilgisayar
ve Ekipman Yardýmý

Özbekistan ile ülkemiz arasýndaki ikili
iliþkilerin geliþtirilmesine katký saðlamak
amacýyla ülkenin en temel ihtiyacýndan biri
olan eðitimin modern tekniklerle verilmesi
hedefine yönelik olarak, Özbekistan
Cumhuriyeti Yüksek ve Orta Mesleki Eðitim
Bakanlýðý'na baðlý, Özbekistan Millî
Üniversitesi Bilimler Akademisi Sibernetik
Enstitüsü Bilgisayar Teknolojisi Akademik
Lisesi ile Semerkant Devlet Üniversitesi
Bilgisayar Teknolojisi Akademik Lisesi'ne
104 adet bilgisayar, 8 adet  yazýcý, 8 adet
tarayýcý ve 2 adet projeksiyon cihazýndan
oluþan bilgisayar laboratuarý kurulmuþtur

Kýpçak Belediyesi Okulu Tadilatý

Ülke kalkýnmasýnda ve ülkeler arasýnda iyi
iliþkilerin tesis edilmesinde eðitimin yer
aldýðý önem çerçevesinde, Moldova Gagauz
Yeri Özerk Bölge Ýdaresi Kýpçak Beledi-
yesi'nden gelen talep deðerlendirilerek, 2

no'lu okula Ekim 2004 tarihinde tadilat için
malzeme yardýmý yapýlmýþtýr. Yardým sonucu
okulun  fiziki þartlarý iyileþtirilmiþtir.

Türkmenistan Mahdumkulu Üniversitesi'ne
Donaným Desteði

Türkmenistan'da Türkçe'nin yaygýnlaþtýrýl-
masý, eðitimin modern eðitim ekipmaný ile

yapýlmasý ve Mahdumkulu Üniversitesi
Ýlahiyat Fakültesi öðrencilerinin Türkçele-
rinin geliþtirilmesi amacýyla, TV, uydu anteni
ve diðer teknik ekipman Baþkanlýðýmýzca
saðlanmýþtýr. 

Biþkek Müzik Okuluna Ekipman Desteði

Eðitimde önemli bir yer tutan müzik
eðitiminin desteklenmesi amacýyla,
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Kýrgýzistan Biþkek Belediyesi Müzik Okulu'na
müzik aletleri temin edilmiþtir. Böylece
Kýrgýz halkýnýn sanat ve tarihi deðerlerinin
bir parçasýný teþkil eden millî folklorunun
yaþatýlmasýna katkýda bulunulmuþtur. 

Kýrým Okullarýna Yardým

Kýrým göçmenlerinin eðitim problemlerinin
azaltýlmasý ve eðitimli insan sayýsýnýn
artýrýlmasý maksadýyla, Kýrým'da öðrenciler

için Kýrým Türkleri Kültür ve Yardýmlaþma
Derneði iþbirliði ile okullara kitap ve
bilgisayar yardýmý yapýlmýþtýr.

Esik Saðlýk Kolejine Donaným Desteði

Kazakistan'da Ahýskalý Türklerin yoðun
olarak yaþadýðý Esik kentindeki 250
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öðrencinin eðitim gördüðü Esik Saðlýk Koleji
ile bölgedeki ilk ve orta dereceli okullara,
eðitim kalitesinin artýrýlmasý maksadýyla
projeksiyon cihazý ve ekipman desteði
saðlanmýþtýr.

Tacikistan'ýn Daðlýk Badahþan Özerk
Bölgesi'ndeki Okullara Yardým

Tacikistan'ýn Daðlýk Badahþan Özerk Bölgesi
Belediye Baþkanlýðý'nýn talebi üzerine,
bölgede yaþayan yoksul ailelere mensup
100 ilk ve orta okul öðrencisine okul
çantasý, forma, eþofman ile spor ayakkabýsý
ve çoraptan oluþan yardým malzemesi
daðýtýlmýþtýr.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramýnda Öðrencilere Kýrtasiye Yardýmý

Kazakistan'la kültürel iþbirliðinin geliþtiril-
mesi ve fakir öðrencilerin desteklenmesi
maksadýyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramý'nda Kazakistan Büyükelçiliði

iþbirliði ile yapýlan bir organizasyon ile 100
ilkokul öðrencisine kýrtasiye malzemeleri ve
okul çantasý yardýmý yapýlmýþtýr.

Türkmen Öðrencilere Kýrtasiye Yardýmý

Uzun yýllar ekonomik ve sosyal sýkýntý
altýnda yaþayan Irak-Türkmen halkýnýn
yaþadýðý köylerdeki okullarda öðrenim gören
1000 öðrenciye Kerkük Kalkýnma Ýþbirliði
Ýnsani Yardým ve Kültür Derneði kanalýyla
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kýrtasiye ve çanta yardýmý saðlanarak,
ihtiyaçlarý karþýlanmýþtýr. 

Moðolistan'daki Okullara Kýrtasiye Yardýmý

Eðitimin kalitesini artýrmak ve eðitime
katýlýmý yükseltmek, özellikle gelir seviyesi

düþük ailelerin problemlerine katký saðlamak
amacýyla, Moðolistan'ýn Ulan Bator þehrinde
okuyan fakir öðrencilere eðitim öðretim
gereçleri ile kýrtasiye yardýmý yapýlmýþtýr.

Süleyman Demirel Türk-Moldova Anadolu
Lisesi'ne Donaným Desteði

Moldova Gagauz Yeri'nin 10. kuruluþ
yýldönümü sebebiyle eski
Cumhurbaþkanýmýz Süleyman Demirel 23
Aralýk 2004'te bölgeye bir ziyaret
gerçekleþtirmiþ ve ziyarette Moldova
Gagauz Yerinde bulunan  Kongaz Süleyman
Demirel Lisesi'nde de incelemelerde
bulunmuþtur. 2004 yýlýnda söz konusu
okulun talebi üzerine, okulun küçük çaplý
onarýmý Baþkanlýðýmýzca yapýlmýþ ve eðitim-
öðretim için gerekli ekipman desteði
saðlanmýþtýr. 

II. Göçmenlerin Barýnma Problemlerinin
Azaltýlmasý

Türkiye'nin iþbirliði yaptýðý ülkelerde krizler
ve çatýþmalar sonrasý yaþanan göçler
nedeniyle ciddi oranda barýnma problemi
yaþanmaktadýr. Bu nedenle BM'nin Bin Yýl

Hedefleri içerisinde yer alan evsiz veya
uygun þartlarda iskân edilmeyen ahalinin
barýnma imkânlarýnýn geliþtirilmesi amacýyla,
doðrudan ev sahibi yapma ve mevcut
barýnma imkânlarýnýn iyileþtirilmesi projeleri
uygulanmaktadýr.

Kýrým Tatar Toplumu'na Konut Edindirme
Projesi

Sovyetler Birliði'nin daðýlmasý sonucu
anavatanlarýna dönen Kýrým Tatarlarý'nýn acil
nitelikteki çeþitli ekonomik ve sosyal
sorunlarýnýn çözümüne yönelik olarak
bölgeye 1000 konutluk bir yardým yapýlmasý
çalýþmalarýna 1997 yýlýnda baþlanmýþtýr. 

Proje ile Kýrým'da hiç evi olmayan Kýrým
Tatarlarý'na ev satýn alýnmasý ya da yarým
kalan konutlarýna parasal yardým verilerek
evlerinin tamamlanmasý amaçlanmaktadýr.
Proje kapsamýnda 66 ev için inþaat
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malzemesi yardýmý yapýlmýþ, 2004 yýlý
içerinde satýn alýnan 162 ev ile birlikte 31
Aralýk 2004 tarihi itibariyle proje
çerçevesinde satýn alýnan toplam ev sayýsý
539'a ulaþmýþtýr. Çalýþmalara 2005 yýlýnda
devam edilecektir.

Moðolistan'da Göçmen Ailelerin Barýnma
Problemleri

Moðolistan'ýn fakir ve aðýr kýþ koþullarý
altýnda kýrsal alanda yaþayan ve baþkent

Ulan Bator'a göç ederek Çingeltey
Belediyesi'nin 72. bölgesine yerleþen 10
evsiz ve yoksul aileye daðýtýlmak üzere
Moðolistan yetkililerince talep edilen 10
adet çadýr ilgililere teslim edilmiþtir. Söz
konusu yardýmla bölgede yaþanan barýnma
probleminin çözümüne bir ölçüde katký
saðlanmasý hedeflenmiþtir.

III. Açlýk, Yoksulluk ve Ýþsizlikle Mücadele

Açlýk, yoksulluk ve iþsizlikle mücadele
amacýyla, bir yandan ayni yardýmlarla acil
insani ihtiyaçlarýn karþýlanmasýna
çalýþýlmakta ve gönüllü sivil toplum
kuruluþlarý bu maksatla teþvik edilmekte,
diðer yandan problemlere kalýcý çözüm
getirecek meslek edindirmeye ve el
becerileri kazandýrmaya dönük kurslar
düzenlenmekte, kaybolmaya yüz tutan
zanaatlarýn yaþatýlmasý amacýyla projeler
uygulanmaktadýr.
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a) Meslek Edindirme

Baþkanlýkça yapýlan teknik yardým
çalýþmalarýnda meslek edindirme kurslarý
önemli bir yer tutmaktadýr. Ýþsizliðin
azaltýlmasý ve süratle gelir getirici imkânlarýn
oluþturulmasý amacýyla birçok bölgede
meslek edindirme mekânlarý oluþturulmuþ

ve meslek edindirme kurslarý açýlmýþtýr. Bu
kapsamda, fiziki mekan tesisi, ekipman
desteði, malzeme yardýmý ve eðitici
görevlendirmeleri yapýlmýþtýr. Bu güne kadar
yapýlan çalýþmalarla 785 kiþi meslek sahibi
yapýlmýþtýr.

Bu kapsamda açýlan bazý kurslar þöyledir:

-4 ülke/bölgede el halýcýlýðýnýn geliþtirilmesi,

-Kýrým'da kuyumculuðun geliþtirilmesi,

-Kýrým'da nakýþçýlýðýn geliþtirilmesi,

-Kýrým'da taký sanatýnýn geliþtirilmesi,

-Azerbaycan'da terziliðin geliþtirilmesi.

Bölgedeki iþsizliðin azaltýlmasý ve nispeten
kýsa bir sürede insanlarýn üretime katkýda
bulunarak gelir kaynaðýna kavuþmasýna
hizmet edecek meslek edindirme ve beceri
kazandýrma kurslarý ile þimdiye kadar
yüzlerce aileye ve bireye destek olan
Baþkanlýðýmýz, yardýma muhtaç aileleri ve
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kimseleri bir defaya mahsus desteklemek
yerine, meslek edindirme ve beceri
kazandýrma kurslarý bizzat ve/veya Sivil
Toplum Kuruluþlarý iþbirliðiyle düzenle-
miþtir. 

Projelerde yaþý ve saðlýk durumu geliþmeye,
öðrenmeye ve beceri kazanmaya müsait
kiþilerin çeþitli branþlarda meslek edindirme
kurslarýna tabi tutulmalarý saðlanmýþtýr.
Ayrýca eðitim alan bu kiþilerin çalýþmalarýný
devam ettirebilecekleri merkezlerin
donanýmlarý ve malzeme ihtiyaçlarý
sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde
ayrýca desteklenmiþtir.

Avrasya Mesleki - Teknik Eðitim Programý

Baþkanlýðýmýz görev alanýna giren ülkeler ve
akraba topluluklarý arasýnda mesleki ve
teknik eðitim konusunda bir eðitim programý
hazýrlanmýþtýr. Program ile geliþmekte olan
ülkelerin mesleki ve teknik eðitim altyapýlarý
güçlendirilecek, mesleki teknik alanda ara
eleman yetiþtirilmesine katký saðlanacaktýr.
Ayrýca meslek yüksekokulu düzeyinde
diploma ve sertifika eðitim programlarýnýn
açýlmasý ve bu branþlarýn müfredat
programlarýnýn geliþtirilmesi, atölye-
laboratuar tasarýmý, öðrenci ve öðretim
elemaný deðerlendirmesi yapýlmasý
hedeflenmiþtir. 

Baþkanlýðýmýz ile Ankara Üniversitesi
iþbirliðinde gerçekleþtirilen söz konusu
Avrasya Mesleki-Teknik Eðitim Programý
çerçevesinde ilk uygulamaya Kosova'dan
baþlanmýþtýr. Turizm ve otel iþletmeciliði,
iþletme ve yönetim, bilgisayar teknolojisi ve
web tasarýmý, endüstriyel otomasyon,
bilgisayarlý tasarým, elektrik-elektronik
teknolojileri, inþaat, iklimlendirme ve
soðutma alanlarýnda eðitim görmek üzere
Kosova'dan seçilen 10 kiþinin eðitimi 26
Kasým 2004 itibariyle baþlamýþtýr. 3 ay
süren program süresince katýlýmcýlar için
teorik ve pratik eðitimin yaný sýra, ülkemizin
tanýnmýþ tarihi deðerlerinin görülmesi
amacýyla kültürel ve sosyal programlar
gerçekleþtirilmiþtir.

Ahýska Türklerine Ýstihdam Saðlama
Projesi

Ukrayna Büyük Onlar Kasabasý'nda yaþayan
Ahýska Türkleri'ne Meslek Edindirme Projesi
kapsamýnda, 2003 yýlýnda bir trikotaj
atölyesi kurulmuþ bu atölyeye ayný yýl 10
örgü makinesi, 3 bilgisayar, 1 dikiþ makinesi
ve 1 ton iplik hibe edilerek üretime
baþlamasý saðlanmýþtýr. 2004 yýlýnda

üretimin iyileþtirilmesine yönelik olarak
atölyede bulunan bilgisayar baðlantýlý örgü
makinelerinde üretimi çeþitlendirmek üzere
kullanýlacak olan bilgisayar programý
yaptýrýlmýþtýr. Mevcut atölyenin faaliyete
geçmesiyle 13 aileye istihdam olanaðý
saðlanmýþtýr.

b) El Sanatý Ve Becerilerinin Arttýrýlmasý

Özellikle kadýnlarýn ekonomiye katkýsýný
saðlamak üzere, çeþitli el becerileri kurslarý
düzenlenmekte veya yok olmak üzere olan el
sanatlarýnýn canlandýrýlmasý için çalýþmalar
yapýlmaktadýr.

Batý Trakya Türk Azýnlýðý Yüksek Tahsilliler
Derneði (BTAYTD) Bünyesinde Biçki Dikiþ
Kursu Açýlmasý

Batý Trakya'da yaþayan Türk azýnlýðýn meslek
edinme faaliyetlerine destek vermek
amacýyla Batý Trakya Türk Azýnlýðý Yüksek
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Tahsilliler Derneði (BTAYTD) bünyesinde
Gümülcine'de açýlmýþ bulunan biçki-dikiþ ve
el sanatlarý kursuna katýlan 21 öðrenci ve 3
öðretmenden oluþan bir heyete 27 Eylül-2
Ekim 2004 tarihleri arasýnda Ankara
Olgunlaþma Enstitüsü'nde bir seminer
programý düzenlenmiþtir. Ardýndan,
öðrencilerin el  becerilerinin sergilendiði bir
sergi açýlmýþ ve defile düzenlenmiþtir. 

Kazak Geleneksel  Halk Takýlarý
Ýþlemeciliði

Kazak-Türk geleneksel halk takýlarý iþleme-
ciliði sanatýnýn yeniden canlandýrýlmasý ve
günümüze uyarlanmasýný saðlamak amacýyla,
Kazakistan'ýn Kýzýlorda Bölgesi'nde Korkut
Ata Devlet Üniversitesi iþbirliði ile Kazak-
Türk Geleneksel Halk Takýlarý Ýþlemeciliði
Ana Sanat Dalý kurulmasýna yönelik
çalýþmalar devam etmektedir. 

c) Küçük Ve Orta Ölçekli Ýþletmeciliðin
Yaygýnlaþtýrýlmasý

Özel teþebbüsün geliþtirilmesi ile iþ
imkânlarý ve üretim kapasitesinin artýrýlmasý
maksadýyla, KOBÝ'lerin geliþtirilmesi ve
yaygýnlaþtýrýlmasý çalýþmalarý 1993 yýlýndan
beri devam etmektedir. 2004 yýlýnda Küçük
ve Orta Ölçekli Sanayi Geliþtirme ve
Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB) ile
iþbirliði yapýlarak personel eðitimi, yönetim
ve organizasyon geliþtirme konularýnda ve
müþterek yatýrýmlarý öngören çalýþmalar
gerçekleþtirilmektedir.

Biþkek'te Küçük Ýþletmeler Sitesi Kurulmasý

Baðýmsýzlýðýný ilan etmesinin ardýndan her
alanda büyük reformlar gerçekleþtirerek dýþ
dünyaya açýlmak ve piyasa ekonomisine
geçiþ sürecini hýzlandýrmak gayreti içinde
olan Kýrgýzistan'da, küçük ve orta ölçekli
giriþimciliðin geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýl-
masý ile kalkýnma faaliyetlerine katkýda
bulunulmasý amacýyla, Baþkanlýðýmýzca
Kýrgýzistan'ýn baþkenti Biþkek'te "Küçük
Ýþletmeler Sitesi Projesi" geliþtirilmiþtir.
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Proje kapsamýnda 18 iþletmeden kurulu
tesisin inþasý ve Türk-Kýrgýz müþterek
yatýrýmlarýnýn yapýlmasý saðlanmýþtýr.

Ýnþaatý 1995 yýlýnda tamamlanan sitedeki
iþyerlerinde giriþimciliðin yaygýnlaþtýrýlmasý,
"know how" ve "ölçekte verimlilik" kavramlarý
açýsýndan önem taþýyan ticari faaliyetler
sürdürülmektedir. Site genelinde yaklaþýk
100 kiþiye istihdam olanaðý saðlanmýþtýr.
Sitede daha önce iþçi konumunda çalýþmakta
iken, kendi iþyerini açarak giriþimci
konumuna geçen kiþiler mevcuttur. Yine
sitede üretilen bir kýsým malzemenin ihraç
edildiði de bilinmektedir. Projenin pek çok
açýdan Kýrgýz ekonomisine saðladýðý katký
yadsýnamayacak ve örnek teþkil edecek
düzeydedir. Bu açýdan bakýldýðýnda proje,
bir "Teknik Yardým Projesi"nin tüm
niteliklerini taþýmakta ve uygun bir model
oluþturmaktadýr. Ülkemiz açýsýndan ise,
küçük ölçekte bir "müteþebbis ihracý"
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doðurmasý bakýmýndan yararlý olarak
nitelendirilebilmektedir.

Proje kapsamýnda, izleme faaliyetleri devam
etmektedir. Bu çerçevede mevcut durumun
iyileþtirilmesi ve bazý aksaklýklarýn
giderilmesi amacýyla 2004 yýlýnda baþlayan
düzenleme çalýþmalarý kapsamýnda,
iþyerlerinin verimli kullanýmý amacýyla iþyeri
tahsisleri yeniden yapýlmýþ ve Site ile ilgili
çeþitli altyapý çalýþmalarý ve çevre
düzenlemeleri gerçekleþtirilmiþtir. Ýzleme
çalýþmalarý  2005 yýlýnda da sürdürülecektir.

Avrasya Ülkelerinde Giriþimciliðin ve
Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmelerin
Geliþtirilmesi -Avrasya KOBÝ Programý

Baþkanlýðýmýzca yürütülmekte olan Avrasya
KOBÝ Programý ile ilgili olarak 7 Temmuz
2004 tarihinde Küçük ve Orta Ölçekli
Sanayi Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi
Baþkanlýðý (KOSGEB) ile TÝKA arasýnda
iþbirliði protokolü imzalanmýþtýr. Söz
konusu program kapsamýndaki proje ve
faaliyetler ile Avrasya ülkelerinde KOBÝ'lerin
geliþtirilmesine yönelik çalýþmalarýn gerçek-
leþtirilmesi hedeflenmektedir. 

Piyasa ekonomisine geçiþ süreci yaþayan bu
ülkelerde mülkiyet, giriþimcilik ve rekabet
kavramlarýnýn yerleþtirilmesi açýsýndan çok
önemlidir. Özellikle giriþimciliðin geliþimine
saðladýðý katký, ürün çeþitliliði, ara mal
üretimi, istihdam potansiyeli yaratan yapýsý
ve teknolojik geliþimi teþvik eden etkileri ile
TÝKA Baþkanlýðý'nýn görev alanýna giren
ülkeler için vazgeçilmez bir alternatif olarak
ortaya çýkan KOBÝ'ler konusunda, ülkemizin
önemli bir birikimi ve baþarýlý sayýlabilecek
bir geçmiþi vardýr.

TÝKA Baþkanlýðý, kanunla verilen görevleri
gereði muhatap ülkelere bu alanda gerekli
teknik yardýmý etkin bir þekilde
saðlayabilmek amacýyla, 07 Temmuz 2004
tarihinde KOSGEB Baþkanlýðý ile bir iþbirliði
protokolü imzalamýþtýr.  Protokolün
imzalanmasýnýn ardýndan hazýrlanan eylem
planý çerçevesinde14-16 Aralýk 2004
tarihlerinde Azerbaycan, Gürcistan,

Kazakistan, Kýrgýzistan, Özbekistan ve
Tacikistan temsilcilerinin katýlýmý ile
Ankara'da bir toplantý gerçekleþtirilmiþtir.
Toplantý ile Orta Asya ve Kafkas ülkelerinin
KOBÝ'ler konusunda mevcut durumunun
saptanmasý, bu ülkelerin KOBÝ'ler
konusundaki yaklaþýmlarýnýn öðrenilmesi,
potansiyel iþbirliði imkânlarýnýn
deðerlendirilmesi ve bu platformdan çýkacak
sonuçlarýn deðerlendirilerek "Avrasya
Ülkelerinde Küçük ve Orta Büyüklükte
Ýþletmelerin Geliþtirilmesi Projesi"
çerçevesinde bu ülkelere yönelik
gerçekleþtirilecek faaliyetlerin belirlenmesi
amaçlanmýþtýr. 

Katýlýmcý ülkelerin KOBÝ'ler ile ilgili hukuki
ve teknik altyapý eksiklikleri ile potansiyel
iþbirliði imkânlarýnýn belirlenmesine iliþkin
bir deðerlendirme platformu özelliði taþýyan
toplantý sonrasýnda ilgili ülkelerin KOBÝ'ler
konusunda geliþmiþlik farklýlýklarý sebebiyle
farklý ihtiyaçlarýnýn bulunduðu, bununla
birlikte bazý ortak sorun ve ihtiyaçlarýn da
var olduðu izlenimi edinilmiþtir. Toplantýda,
katýlýmcý ülkelerin KOBÝ sektörüne iliþkin
güncel bilgiler de deðerlendirilmiþ,
potansiyel iþbirliði imkânlarý üzerinde
durulmuþtur. Toplantý sonuçlarýnýn
deðerlendirilmesi neticesinde 2005 yýlý
faaliyetleri planlanarak uygulanmasý
düþünülen proje ve faaliyetlere iliþkin
hazýrlýk çalýþmalarýna baþlanmýþtýr.

Bu çalýþmalar ile KOBÝ'ler konusunda
ülkemizin sahip olduðu deneyimler ilgili
ülkelere aktarýlacak ve bu ülkelerdeki
KOBÝ'ler desteklenecektir. Bu suretle bir
taraftan TÝKA Baþkanlýðý'nýn görev alanýna
giren ülkelerin ekonomilerine katkýda
bulunulurken, diðer taraftan da ülkemiz
KOBÝ'lerinin dýþa açýlýmýna destek saðlanmýþ
olacaktýr.

IV. Ýçme ve Sulama Suyu Temini ve Su
Yönetimi

Yaþam standartlarýnýn düþük olduðu
bölgeler ile kuraklýðýn hâkim olduðu
bölgelerde halka temiz içme suyu
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götürülebilmesi ve tarým sektörünün
geliþtirilmesi için sulu tarýma geçilebilmesi
maksadýyla, su ve sulama suyu temini
amacýyla mevcut su havzalarýnýn
geliþtirilmesi, mevcut suyun ekonomik
kullanýlmasý, doðrudan su götürme yatýrým
çalýþmalarýnýn yapýlmasý ve su yönetimi
eðitimlerinin verilmesi konularýnda projeler
yürütülmektedir.

Gürcistan Karacalar Köyü Ýçme Suyu
Projesi

Telavi Bölgesi'nde, yeterli miktarda içme
suyu olmayan ve su ihtiyacý çok uzak bir
mevkiden taþýmak suretiyle giderilen
yaklaþýk 2000 haneli Karacalar Köyü'nde
uygulanan proje ile artezyen kuyusu açmak
suretiyle borularla su getirilmesi
amaçlanmýþtýr. Bu çerçevede, ihalesi
gerçekleþtirilen proje ile ilgili çalýþmalar
devam etmektedir. Projenin müteakip
çalýþmalarý 2005 yýlýnda sürdürülecektir.

Etiyopya, Sudan ve Kamerun Su Yönetimi
Eðitimi

Türkiye Etiyopya Sudan Üçlü Ýþbirliði
Mutabakat Zaptý ve Dýþ Ticaret
Müsteþarlýðý'nýn (DTM) 2004 yýlý içinde
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Kamerun'a gerçekleþtirdiði ziyaret sýrasýnda
gelen talepler doðrultusunda, Baþkanlýðýmýz
koordinatörlüðünde DTM, DSÝ, GAP
Ýdaresi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü ve
Çevre ve Orman Bakanlýðý iþbirliðiyle 1-10
Eylül 2004 tarihleri arasýnda "Su Temini,
Araþtýrma, Geliþtirme Konulu Çalýþma
Seyahati" gerçekleþtirilmiþtir. Üç ülkeden üst
düzey temsilcilerin ülkemize davet edildiði
çalýþma seyahatinde GAP Bölgesi, Konya,
Ýstanbul ve Ankara'daki su kaynaklarý
kullaným alanlarý ziyaret edilmiþtir. Türk
firmalarý ile de temasa geçen Afrikalý
yetkililer gelecekteki uygulamalarýnda
Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak
üzere danýþmanlýk ve eðitim desteði
talebinde bulunmuþlardýr. Projenin müteakip
çalýþmalarý 2005 yýlýnda sürdürülecektir.

Kazakistan Tarým Bakanlýðý Su Kaynaklarý
Komitesi Personelinin Eðitimi

Türkiye'nin su kaynaklarý kullanýmý alanýnda
sahip olduðu deneyimini Kazakistan
Cumhuriyeti Tarým Bakanlýðý Su Kaynaklarý
Komitesi'ne aktarmasý amaçlanan projede,
Kazakistan Cumhuriyeti Tarým Bakanlýðý Su
Kaynaklarý Komitesi Baþkanlýðý'nda görevli 3
yetkiliye 14-22 Aðustos 2004 tarihleri
arasýnda Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü
iþbirliðinde bir eðitim programý
düzenlenmiþtir. Eðitim programýnda
Kazakistan Cumhuriyeti su mevzuatýnýn
oluþturulmasý amacýyla hukuk normlarýnýn
hazýrlanmasý, su kaynaklarý kullaným ve
koruma þemalarýnýn hazýrlanmasý ve
onaylama düzeni, su koruma programýnýn
hazýrlanmasý gibi konular üzerinde
çalýþmalar yapýlmýþtýr. 

Moldova-Gagauz (Gökoðuz) Yeri Ýçme
Suyu Projesi

Türkiye ile Moldova arasýnda Haziran
1994'te imzalanan Mutabakat Zaptý'yla
"Gökoðuz Yeri Ýçme Suyu Projesi" için
Moldova'ya 35 milyon ABD Dolarý tutarýnda
Eximbank kredisi saðlanmýþtýr. Proje,
maliyetinin büyüklüðü nedeniyle iki kýsma
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ayrýlmýþtýr. Haziran 1998'de imzalanan kredi
anlaþmasý ile projenin 1'inci kýsmýnda
Komrat ve Çadýr-Lunga ile 5 köyün içme
suyu alt yapýsýnýn 15 milyon Dolar harcama
ile yapýlmasý öngörülmüþtür. 2'nci kýsýmda
ise, 20 milyon Dolar harcanarak Vulkaneþti
ve civar köylerin içme suyu alt yapýsýnýn inþa
edilmesine karar verilmiþtir. Projenin 1'inci
kýsmý için öngörülen 15 milyon Dolarýn
tamamýnýn harcanmasýna raðmen, bu
kýsýmda yer alan  Çadýr-Lunga'da
tamamlanmasý öngörülen bazý iþler
bitirilememiþtir. Projenin 2'nci kýsmýnda
yapýlmasý gereken iþlere ise ülkemiz ile
Moldova Cumhuriyeti arasýnda kredi
koþullarýnda anlaþma saðlanamadýðý için
baþlanamamýþtýr.

"Gökoðuz Yeri Ýçme Suyu Projesi"nin "1'inci
Kýsým Sözleþmesi" çerçevesinde, Çadýr-
Lunga þehri için harcanan miktarýn yaklaþýk
8 milyon Dolarý bulmasýna raðmen iþler
tamamen bitirilememiþtir. Bu durum bugüne
kadar yapýlan çalýþmalarýn atýl durumda
kalmasýna ve halen bölge halkýna su
götürülememesine neden olmuþtur.

Dýþiþleri Bakanlýðý ve TÝKA'dan sorumlu
Devlet Bakanlýðý'nýn yapmýþ olduðu
görüþmeler neticesinde, Gökoðuz Yeri
halkýnýn içme suyu probleminin çözülmesi
ve projenin 1'inci kýsmýnda yer alan Çadýr-
Lunga þehrine su saðlanmasý için TÝKA
Baþkanlýðý görevlendirilmiþtir. Baþkanlýk
2004 yýlýnda bölgede görevlendirdiði iki
teknik heyetin raporlarýna göre; atýl
durumda olan iþlerin tamamlanmasý ve
bugüne kadar yapýlan harcamanýn Gökoðuz
halkýna olumlu olarak yansýmasý için,
öncelikli olarak bu hatlardaki eksikliklerin
giderilip, sistemin devreye sokulmasý için
gerekli çalýþmalarý yapmaya karar vermiþtir.

Ýçme suyu sisteminin devreye sokulabilmesi
amacýyla ihtiyaç duyulan ve Baþkanlýkça
tahsis edilen 1.100.000 Dolar tutarýndaki
kaynak ile Çadýr-Lunga'daki acil nitelikteki
iþler yapýlarak, 25.000 nüfuslu þehrin
tamamýna içme ve % 50'sine kullanma suyu
saðlanacaktýr.

Baþkanlýk bugüne kadar yapýlan imalatýn

Gökoðuz Yeri Ýdaresince test edilerek iþler
halde teslim alýnmasýnýn ardýndan eksik
kalan iþlerin yaptýrýlmasý için ihale
yapacaktýr.

Gökoðuz Yeri Ýdaresi tarafýndan bugüne
kadar yapýlan iþlerin ve imalatýn test edilerek
teslim alýnmasý için finansman ve uzman
desteði talep edilmiþtir. Bu çerçevede
görevlendirilen teknik heyet tarafýndan devir
teslim için gerekli iþlerin tanýmlanmasý
yapýlmýþtýr. Test iþlemleri için gereken
ihalenin 2005 yýlý Þubat ayýnda yapýlmasý
planlanmaktadýr. Test iþlemlerinin
bitirilmesini müteakip, Çadýr-Lunga'da eksik
kalan 1.100.000 Dolarlýk iþlerin
yapýlmasýna baþlanacaktýr.

Tacikistan Hisar Nahiyesi Ýçme ve
Kullanma Suyu Arýtma Tesisi Bakým ve
Onarým Projesi

Tacikistan Cumhuriyeti'nin en önemli
turistik beldelerinden olan Hisar
Nahiyesi'nin halen 25.000 olan nüfusunun
geleceðe yönelik tahminlerde 50.000'e
ulaþmasý beklenmektedir. Þehrin 1960'larda
yapýlan su þebekesinde zamana baðlý olarak
büyük yýpranmalar meydana gelmiþtir.
Þebekedeki yýpranmalar sonucunda þehre su
saðlanmasýnda sorunlar yaþanmaya
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baþlamýþtýr. Tacik makamlarýndan gelen
talepler doðrultusunda þehir halkýna temiz
içme ve kullanma suyu temin etmek amacýyla
çalýþmalar baþlatýlmýþtýr. Bu kapsamda Hisar
Nahiyesi'nde bulunan su daðýtým sisteminin
bakým ve onarým iþlerinin yaptýrýlmasý,
gerekli demirbaþlarýn satýn alýnmasý, mevcut
demirbaþlarýn tadilat ve tamiratýnýn
yaptýrýlmasý için gerekli ön araþtýrmayý
yapmak üzere Türkiye'nin ihtisas kurumu
olan Ýller Bankasý'ndan bir mühendis 11-18
Aðustos 2004 tarihleri arasýnda
Tacikistan'da görevlendirilmiþtir. Ýller
Bankasý tarafýndan hazýrlanan tadilat projesi
ve rapora göre, þebekenin ve ana daðýtým
biriminin iyileþtirilmesi için anýlan kurum
tarafýndan bir keþif özeti hazýrlatýlmýþtýr. Ana
tesisin bakým-onarým iþlerinin yaptýrýlmasý
ve yerel personele eðitim verilmesi için
TÝKA Baþkanlýðý tarafýndan çalýþmalar
baþlatýlmýþtýr. 

Projenin müteakip çalýþmalarý 2005 yýlýnda
sürdürülecektir.

Tacikistan Muminabad Nahiyesi Devlet
Ekim Deneme Ýstasyonu'nun Sulama
Sisteminin Onarým ve Bakým Ýþlerinin
Yaptýrýlmasý

1962 yýlýnda kurulan Muminabad Nahiyesi
Devlet Ekim Deneme Ýstasyonu, baðýmsýzlýk
sonrasý yaþanan iç savaþ ve ülkenin maddi
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kaynaklarýnýn yetersiz olmasý nedeniyle
kullanýlamaz hale gelmiþtir. Ýstasyonun
sulama sisteminin çalýþamaz bir durumda
olduðu ve bu nedenle oldukça geniþ ekim
arazisinin atýl kaldýðý tespit edilmiþtir.
Projeyle sulama sisteminin iþler hale
getirilmesi hedeflenmektedir. 2004 yýlýnda
onarým maliyetinin tespiti ve projesinin
hazýrlanmasý için Ýller Bankasý Genel
Müdürlüðü'nden bir mühendis proje
mahallinde görevlendirilmiþtir. Proje ihale
aþamasýna gelmiþ olup, müteakip çalýþmalarý
2005 yýlýnda sürdürülecektir.

Eski Kuyularýn Yeni Hayatlarý Projesi

Kýrým Özerk Cumhuriyeti'nde faaliyet
gösteren sivil toplum kuruluþu "Mühüldür
Birliði" tarafýndan Baþkanlýðýmýza sunulan

proje ile Kýrým Bahçesaray Bölgesi'nin 7
köyünde bulunan 10 kuyunun ve 2
çeþmenin temizlenmesi ve restorasyonu
yoluyla bu bölgelerdeki su problemlerinin
çözümüne katký saðlanmasý ve Eski Kýrým
Tatarlarý'nýn sudan faydalanma gelenekle-
rinin canlandýrýlmasý amaçlanmýþtýr. 

Projenin birinci aþamasýnda, ülkemizin
þehirlerin kuruluþunda ve tarýmda su
kullanýmýyla ilgili geleneksel tecrübesinin,
içme suyu kuyularýnýn, çeþme ve kaynaklarýn
kurulma özelliklerinin öðrenilmesi, bunlarýn
toplum, resmî ve yerel kuruluþlar tarafýndan
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denetimi ve bakýmý konularýný içeren bir
eðitim programý, 2003 yýlýnda Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüðü iþbirliðinde
düzenlenmiþtir. 

Proje kapsamýndaki Tatar-Osman köyündeki
çeþmenin tamiratý 15 Mart- 8 Nisan 2004

tarihleri arasýnda, ayný köydeki kuyunun
temizlenmesi iþlemi 14 Nisan- 5 Mayýs
2004 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþtir.
Proje kapsamýnda 9 kuyu ve 4 çeþmenin
restorasyonu 11.11.2004 tarihi itibariyle
tamamlanmýþtýr.

Kýrým Entegrasyon ve Kalkýnma Programý
(CIDP)/ Su Saðlanmasý Projeleri 

AGÝT ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliði
tarafýndan Kýrým'a sürgünden dönen halklara
yönelik olarak geliþtirilen "Kýrým
Entegrasyon ve Kalkýnma Programý" (CIDP)

için Türkiye, 2 milyon dolarlýk katký
taahhüdünde bulunmuþtur.

Proje ile ilgili olarak 16 Ekim 2000
tarihinde Kiev'de, TÝKA ile UNDP arasýnda
"Maliyet Paylaþýmý Anlaþmasý" imzalanmýþtýr.
Toplam maliyeti 1 milyon Dolar olan
"Maryino-Ukrainko Kasabasýna Su
Saðlanmasý Projesi" ve "Pionerskoye
Kasabasýna Su Saðlanmasý Projesi"
tamamlanarak hizmete açýlmýþtýr. Böylece
toplam nüfuslarý 11.000 kiþi olan iki kasaba
temiz içme suyuna kavuþturulmuþtur. Kalan
1 milyon Dolarla gerçekleþtirilecek su
saðlanmasýna yönelik 12 projenin 8'i
tamamlanmýþ ve 4'ü ihale aþamasýndadýr. 

V. Demokrasi Ve Sivil Toplum Anlayýþýnýn
Geliþtirilmesi

Ýþbirliði yapýlan ülkelerde demokrasi
anlayýþýnýn yerleþtirilmesi ve demokrasilerin
geliþmesinde önemli rol oynayan sivil
toplum anlayýþýnýn geliþtirilmesi için
Baþkanlýðýmýz, bazý toplumsal projeleri
uygularken sivil toplum örgütleriyle iþbirliði
yapmakta ve bu iþbirliði içinde projeleri
yürütürken ayný zamanda sivil toplum
kuruluþlarýnýn alt yapý ve organizasyolarýnýn
desteklenmesine de katký saðlamaktadýr.
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a) Sivil Toplum Kuruluþlarýyla Ýþbirliði

Baþkanlýðýmýz, sivil toplum kuruluþlarýnýn
demokrasinin geliþmesine olumlu katkýsý ve
toplumsal ihtiyaçlarýn karþýlanmasýnda
üstlendikleri rol gereði, ilgi alanýna giren
ülkelerde sivil toplum kuruluþlarýyla proje
bazýnda iþbirliðine öncelik vermektedir.

Ahýska Türkleri Kurultayý

Baþkanlýðýmýz ile Ahýska Türk Dernekler
Federasyonu iþbirliðinde 29 Haziran - 5

Temmuz 2004 tarihleri arasýnda
Azerbaycan'ýn baþkenti Bakü'de düzenlenen,
Avrupa Konseyi Parlamenterleri baþta olmak
üzere, Federasyona baðlý tüm dernekler ve
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diðer katýlýmcýlarýn yer aldýðý Kurultay'da
Ahýskalýlarýn karþýlaþtýklarý problemler ve
çözüm yollarý ele alýnmýþtýr.

Arnavutluk Entelektüel Öðrenci Geliþim
Kulübünün Kurulmasý

Arnavutluk ile Türkiye arasýndaki iþbirliðinin
geliþtirilmesine yönelik faaliyetler yapmasý
amacýyla, Türkiye'deki üniversitelerden me-
zun olan Arnavut öðrenciler tarafýndan Ti-
ran'da kurulan "Arnavutluk Entelektüel Geli-
þim Kulübü"ne, büro donaným malzemesi’de
dahil olmak üzere ve maddi destek saðlan-
mýþtýr. Anýlan kulüp'te çeþitli etkinlikler
düzenlenmekte, Türkiye'de yüksek öðrenim
görmeyi düþünen Arnavut gençlerine yöne-
lik rehberlik çalýþmalarý yapýlmaktadýr. 

Gürcistan Ýnce Sanat ve Aþýklar Birliði
Derviþ Kültür Merkezi

Ýnce Sanat ve Aþýklar Birliði Derviþ Kültür
Merkezi bünyesinde oluþturulan iki sýnýfa
eðitim malzemesi saðlanmýþtýr.

Türk Halklarý ve Medeniyeti Vakfý'na
Donaným ve Mali Destek

Almatý'da faaliyet gösteren Türk Halklarý ve
Medeniyeti Vakfý'na çalýþmalarýnda kullanýl-
mak üzere malzeme yardýmýnda bulunul-
muþtur.

Dünya Gençlik Kurultayý

UNESCO tarafýndan, Barselona'da
düzenlenen Dünya Gençlik Teþkilatlarý
Konferansý'na Kýrým Tatar Gençlik Gardaþlýk
Teþkilatý'ndan bir yetkilinin katýlýmý
saðlanmýþtýr.

Kafkasya ve Orta Asya'da Çok Taraflý
Örgütler Konferansý

Norveç Uluslararasý Ýliþkiler Enstitüsü
(NUPI) tarafýndan 10-11 Haziran 2004
tarihleri arasýnda Oslo kentinde
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gerçekleþtirilen "Kafkasya ve Orta Asya'da
Çok Taraflý Örgütler" isimli konferansta,
"TÝKA ve Türkiye'nin Kafkasya'daki Kalkýnma
Faaliyetlerine Olan Yaklaþýmý" konulu bir
teblið sunmak üzere, Ankara Dýþ Siyaset
Araþtýrmalarý Merkezi'nden bir uzman
görevlendirilmiþtir. 

Asya Dialog Derneðinin Desteklenmesi

Azerbaycan'da kurulan ve Asya ülkelerinin
diðer ülkelerle kültür, sanat ve sosyal
alanlarda iþbirliðini geliþtirmeyi amaçlayan
Asya Dialog Derneði'ne malzeme desteði
saðlanmýþtýr.

VI. Saðlýk Sisteminin Geliþtirilmesi

Kalkýnmakta olan ülkelerde en büyük sorun-
lardan birisi saðlýk sektöründe yaþanmakta-
dýr. Bu nedenle Baþkanlýðýmýzca iþbirliði
yapýlan ülkelerde yetersiz saðlýk altyapýsýnýn
iyileþtirilmesi için Saðlýk Bakanlýðý ve bu
alanda çalýþma yapan sivil toplum kuruluþlarý
ile iþbirliði yapýlarak ülkelerin ihtiyacý olan
doktor, hemþire ve saðlýk personelinin
yetiþtirilmesi; týbbi malzeme ve donaným
ihtiyacýnýn karþýlanmasý ve saðlýk ünitelerinin
kurulmasý veya var olanlarýn iyileþtirilmesi
amacýyla projeler yürütülmektedir.

a) Saðlýk Alanýnda  Ýnsan Kaynaklarýnýn
Geliþtirilmesi

Saðlýk sektöründe insan kaynaklarýnýn
geliþtirilmesi kapsamýnda yapýlan saðlýk
eðitim projeleri ile bugüne kadar 66 uzman
yetiþtirilmiþtir.

Tacikistan Saðlýk Bakanlýðý Uzmanlarýnýn
Eðitimi

Baþkanlýðýmýz görev alanýna giren ülkelerle
ülkemizin imzaladýðý iþbirliði anlaþmalarý
çerçevesinde; saðlýk personeli deðiþimi ve
eðitimi, bilgi alýþveriþi, hasta tedavisi ve
ortak etkinlikler düzenlenmesi gibi alanlarda
çalýþmalar gerçekleþtirilmektedir. Bu

kapsamda, Tacikistan Cumhuriyeti Saðlýk
Bakanlýðý uzmanlarý için Saðlýk Bakanlýðý ile
koordineli olarak, "Olaðanüstü Alanlarda
Problemlerin Çözülmesi" konusunda bir
eðitim programý hazýrlanmýþ, 4-11 Eylül
2004 tarihleri arasýnda 5 uzmana; felaketin
týbbi sorunlarý, sivil savunma týbbi
hizmetleri, týbbi sonuçlarýn tahmini ve halka
týbbi yardým saðlanmasýný kolaylaþtýrma
konularinda eðitim verilmiþtir

Etiyopya Saðlýk Personelinin Eðitimi

Türkiye ile Etyopya arasýnda 13 Mart 2000
tarihinde Ankara'da imzalanan "Saðlýk ve Týp
Alanýnda Ýþbirliði Anlaþmasý"na istinaden,
Saðlýk Bakanlýðý ile koordineli olarak,
kardiyoloji, radyoloji, dermatoloji ve
optometri alanlarýnda görev yapan
uzmanlara iþbaþý eðitimi verilmiþtir. Eðitimler
Kasým 2004'de baþlamýþ olup Þubat
2005'te tamamlanmýþtýr. 

b) Saðlýk Organizasyonlarýnýn
Geliþtirilmesi

Saðlýk sisteminin geliþtirilmesi amacýyla
saðlýk tesisleri kurulmakta ve yeni kurulan
tesislerde bölgede ihtiyaç duyulan uzman
personelin eðitimi de yapýlmaktadýr.
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Hematoloji Hizmetleri ve Kemik Ýliði Nakli
Yönteminin Geliþtirilmesi Projesi

Kýrgýzistan'ýn baþkenti Biþkek'te "Kemik Ýliði
Nakli Merkezi" Kurulmasý ve "Hematoloji
Hizmetlerinin Geliþtirilmesi" projesi 2004
yýlýnda baþlatýlmýþtýr. Yaklaþýk 2 yýl devam

etmesi öngörülen projede 2 aþamalý eðitim
programý hazýrlanmýþ ve uygulanmaya
baþlanmýþtýr. Baþkanlýðýmýz ile Kemik Ýliði
Nakli ve Doku Bilgi Bankasý Derneði
iþbirliðinde yürütülen projenin birinci
aþamasýnda, 40 uzman doktora Biþkek'te üç
aþamalý teorik eðitim saðlanmýþtýr. 31
Aðustos - 5 Eylül 2004 ile 6-12 Kasým
2004 tarihleri arasýnda Biþkek'de verilen
eðitim, ülkemizin bu alanda uluslararasý
standarda sahip çeþitli üniversitelerinden
katilan bilim adamlarý tarafýndan verilmiþtir.
Programýn ikinci aþamasýnda seçilecek saðlýk
ekibine kemik iliði naklinin uygulamalý olarak
öðretilmesi amacýyla ülkemizde 3 ay süre ile
eðitim verilmesi gerekmektedir. Proje
sonucunda, proje ile Orta Asya'da bir ilk
gerçekleþtirilmiþ olacak, Biþkek'te kurulma
çalýþmalarý devam eden Merkez'de
uluslararasý standartta kemik iliði nakli
uygulamasý ve kan kanseri tedavisi
gerçekleþtirilebilecektir. 

Gürcistan Kanserle Mücadele Milli
Vakfý'na Destek

Kanserli hastalarýn tedavisinde ihtiyaç
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duyulan ekipman desteði verilmesi amacýyla
Kanserle Mücadele Milli Vakfý Onkoloji
Hastanesi'ndeki çocuk bölümü tefriþ edilmiþ
ve gerekli ekipman desteði saðlanmýþtýr.

c) Yaygýn ve Acil Saðlýk Problemlerinin
Ýyileþtirilmesi

Geniþ kitlelerin istifade edebileceði saðlýk
taramalarýnýn seyyar saðlýk ekipleriyle
yapýlmasý, ulaþýlamayan bölgelere asgari
saðlýk hizmetinin ulaþtýrýlmaya çalýþýlmasý,
Saðlýk Bakanlýðý ile koordine ederek ilaç
yardýmlarýnýn yapýlmasý biçiminde projeler
uygulanmaktadýr.

Irak-Türkmen Bölgesine Ýlaç Yardýmý

Irak'ýn içinde bulunduðu savaþ ortamýnda,
özellikle salgýn hastalýklarla mücadele
amacýyla Türkmen Doktorlar Birliði
tarafýndan Irak'ýn Türkmen Bölgesi kýrsal
alanýnda saðlýk taramasý  programý
çerçevesinde, ihtiyaç duyulan ilaçlar
Baþkanlýðýmýzca karþýlanmýþtýr.

VII. Diðer Sosyal Alt Yapýlarýn
Ýyileþtirilmesi

Yukarýda belirtilen çalýþma alanlarýna
girmeyen ancak asgari yaþam þartlarý gereði
geliþtirilmesine ihtiyaç duyulan çalýþma
alanlarýnda da çeþitli proje ve faaliyetler
gerçekleþtirilmiþtir.

Gorazde Pazar Yeri Kompleksi Proje Çizimi 

Bosna-Hersek Gorazde Þehri Belediye
Baþkanlýðý'nýn talebi üzerine, bir pazar yeri
kompleksi projesinin çizimi, Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý iþbirliði ile yaptýrýlmýþtýr. Pazar
yeri için hazýrlanan mimari, betonarme ve
elektrik proje çizimleri daha sonra 3 boyutlu
animasyonlu gösterimle zenginleþtirilmiþtir.
Her türlü sosyal ihtiyaçlarýn da göz önüne
alýndýðý proje uluslararasý standartlara göre
düzenlenmiþ olup, Baþkanlýðýmýzca
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I. Tarým Sektörü

Ülkemizin tarým alanýndaki bilgi ve tecrübe
birikiminin paylaþýlmasýna yönelik olarak
bölge ülkelerinden yoðun iþbirliði talepleri
gelmektedir. TÝKA tarafýndan yürütülen
tarým ve hayvancýlýk projeleri ile üreticilerin
kendi adlarýna üretim yapabilme
kapasitelerinin geliþtirilmesi ve
örgütlenmeleri, tarýmsal üretimde çeþitlilik
ve verimliliðin arttýrýlmasý ve tarýmsal
mekanizasyon konusunda ticari zemin
yaratýlmasýna katkýda bulunulmaktadýr.

Tahýllar, yaðlý tohumlar, baklagiller, bitkiler,
meyveler ve sebzeler de dahil olmak üzere
geleneksel olarak üretilen ve yeterli ölçüde
fayda temin edilemeyen gýda ürünlerinin
verimli üretimi ve kullanýmý, okul ve evlerin
bahçeleri de dahil olmak üzere þehirde
yapýlabilecek tarýmsal faaliyetlerin gerekli
teknolojiler kullanýlarak teþvik edilmesi ve
kullanýlamayan veya yeterli ölçüde
deðerlendirilemeyen ürünlerle ilgili
kaynaklarýn sürdürülebilir bir þekilde
kullanýlmasýný saðlamak amacýyla; eðitim
programlarý düzenlenmekte, laboratuarlar
kurulmakta, deneme hububat ekimleri teþvik
edilmekte, seralarýn kurulmasý için bilgi ve
teknoloji transferi yapýlmaktadýr. Bu
kapsamda:

Azerbaycan Bakü Merkez, Astara ve Samur
Sýnýr Kapýsý Karantina Laboratuarlarýnýn
Modernizasyonu

Azerbaycan'da altyapýsý hemen hemen hiç
bulunmayan bitki saðlýðý ve kontrolü
konusunda, Azerbaycan Bitki Karantina
Enstitüsü'ne baðlý laboratuarlarýn moder-
nizasyonunun gerçekleþtirilmesi ile ülkeye
giren ürünlerin saðlýklý bir þekilde
kontrolünün yapýlmasý amaçlanmaktadýr. Bu
çerçevede, “Azerbaycan Bitki Muhafaza ve
Karantina Ýdaresi'ne Baðlý Bakü Merkez ile
Astara ve Samur Sýnýr Kapýsý Karantina
Laboratuarlarýnýn Modernizasyonu” çalýþ-
malarý tamamlanmýþtýr.

Anýlan 3 laboratuar 2004 yýlý Nisan ayýnda
çalýþýr hale getirilmiþtir. 3 laboratuarda
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bitirilmesini müteakip  2004 yýlý içerisinde
Gorazde Belediyesi yetkililerine teslim
edilmiþtir.

Arnavutluk Qyteti Studenti Bölgesinin
Kanalizasyon Sisteminin Ýyileþtirilmesi

Tiran merkeze yakýn öðrenci yurtlarýnýn da
bulunduðu Qyteti Studenti Bölgesi'nde atýk
suyun açýktan akmasý ve bölge halkýnýn
saðlýðýnýn tehdit altýnda olmasý nedeniyle,
800 metre civarýnda olan kanalizasyon
hattýnýn kapalý kesit olarak yaptýrýlmasý
amaçlanmýþtýr.

Bu çerçevede, Ýller Bankasý ile ASKÝ'den
birer uzmanýn katýlýmýyla oluþturulan heyet
18 -23 Ekim 2004 tarihleri arasýnda
Tiran'da görevlendirilmiþtir. Ýhalesi 2005 yýlý
Þubat ayýnda yapýlacak olan projenin, ayný
yýl içinde tamamlanarak halkýn kullanýmýna
açýlmasý planlanmaktadýr. 

C. EKONOMÝK ALTYAPILARIN VE
ÜRETÝM SEKTÖRLERÝNÝN
GELÝÞTÝRÝLMESÝ

Tarým, hayvancýlýk, turizm, biliþim, bilim,
mali piyasalar, ormancýlýk ve enerji
sektörlerinde kalkýnma desteði iþbirliðinin
geliþtirilmesi amacýyla yasal düzenlemeler,
bilgi ve teknoloji aktarýmý, donaným ve
ekipman yardýmý, organizasyon ve buna
uyumlu insan kaynaklarýnýn oluþturulmasý
yönünde çalýþmalar yürütülmüþtür
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görevli 63 personele 12-23 Temmuz 2004
tarihleri arasýnda "Temel Karantina
Prensipleri ve Ýnspektörlük" ile "Temel
Karantina Prensipleri ve "Fümigasyon
Operatörlüðü" konularýnda eðitim veril-
miþtir.

Proje çerçevesinde önümüzdeki dönemde,
Azerbaycan'ýn bitki saðlýðý ve karantina
konularýndaki hukuki altyapýsýnýn revize
edilmesi ile ilgili çalýþmalar yürütülecektir.

Azerbaycan Gence, Guba ve Apþeron
Proje Araþtýrma Kimya Santrallerinin
Modernizasyonu

Azerbaycan Tarým Bakanlýðý'nýn talebi
üzerine, 2005 yýlýnda Azerbaycan'da
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uygulanmaya konulmasý kararlaþtýrýlan proje
ile tarýma yönelik topraklarýn kimyasal
terkibinin öðrenilmesi, maddeler
mübadelesinin dinamiðinin kontrol altýnda
tutulmasý ve denetimi ile toprakta ve
bitkilerde verimliliðin artmasý ve bölgelerde
ekolojik bozulmalarýn engellenmesi için
çalýþmalarý yürüten Abþeron, Guba ve
Gence Proje Araþtýrma Kimya Santrallerinin
altyapýsýnýn iyileþtirilmesi, laboratuarlarýnýn
modern cihaz ve ekipmanlarla donatýlmasý,
personel için çeþitli eðitim programlarý
düzenlenmesi suretiyle personel
standartlarýnýn yükseltilmesi amaçlan-
maktadýr. 

2004 yýlýnda Azerbaycan'da gerçekleþtirilen
teknik inceleme sonrasýnda projenin
detaylandýrýlmasý tamamlanmýþtýr. Müteakip
aþamalar için Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý ile
koordineli olarak çalýþmalar sürdürül-
mektedir.

Özbekistan'da Modern Seracýlýðýn
Geliþtirilmesi Projesi

Özbekistan' da modern seracýlýðýn
geliþtirilmesi amacýyla ilk aþamada
ülkemizdeki seralarý tanýtmak, konu ile ilgili
kuruluþlarý ve çiftlikleri yerinde incelemek;
tohumculuk, gübre üretimi ve kullanýmý,
tarým makinelerinin üretimi, tarým
ürünlerinin toplanmasý, pazarlanmasý ve
iþlenmesi konularýnda Özbek yetkilileri
bilgilendirmek ve modern seracýlýk
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konusunda iþbirliðini geliþtirmek amacýyla
15-21 Mart 2004 tarihleri arasýnda
Antalya'da "seracýlýk" konusunda bir
inceleme gezisi ve eðitim programý
düzenlenmiþtir. Kurulacak modern seranýn
özelliklerinin belirlenmesini teminen 27
Temmuz-4 Aðustos 2004 tarihleri arasýnda
bir heyet Özbekistan'da görevlendirilmiþtir.
Çalýþmalar 2005 yýlýnda da devam
ettirilecektir. 

Çeþit Tescil ve Tohum Sertifikasyon
Sistemi ve Laboratuar Kurulmasý ile
Türkiye-Türkmenistan Tohumculuk
Sektörleri Arasýnda Ýþbirliði

Türkmenistan'da tohumluklarýn çeþit tescili
ve tohum sertifikasyon sisteminin
uluslararasý standartlara getirilmesi, ýslah

edilen ve yeni geliþtirilen çeþitlerin genetik
kaynaklarýnýn güvence altýna alýnmasý,
tohumluklarýn kontrol ve sertifikasyonunun
saðlanmasý, çiftçilere kaliteli tohum temin
edilerek üretimin arttýrýlmasý ve
Türkmenistan'ýn tohum, tescil ve
sertifikasyon alanlarýnda dünyanýn tarýmda
geliþmiþ ülkeleri ile entegrasyonunun
saðlanmasý amaçlanmaktadýr.

Türkmenistan'da çeþit tescil, tohum kontrol
ve sertifikasyonu ile ilgili kurumsal yapý ve
organizasyonlarýn oluþturulmasý, bitki
çeþitlerine esas denemelerin yapýlmasý,
ülkede yapýlacak bu denemelerle ilgili
karþýlýklý paralel testler/ring testler kurulmasý
öngörülmüþ ve ülkemizden uzmanlarýn
katkýlarýyla tohum mevzuatýnýn hazýrlanmasý
ve uygulamalarý konularýnda eðitim
programlarý düzenlenmesi planlanmýþtýr.
Proje çerçevesinde bir heyet 23 Mayýs- 3
Haziran 2004 tarihlerinde incelemelerde
bulunmak üzere Türkmenistan'da görevlen-
dirilmiþtir.

Anýlan inceleme gezisi neticesinde
detaylandýrýlan proje kapsamýndaki ilk
eðitim programýnýn 3-9 Ocak 2005'de
Türkiye gerçekleþtirilmesi öngörülmektedir.

Azerbaycan - Türkiye Tohum Üretim ve
Araþtýrma Ýþletmesinin Kurulmasý

Azerbaycan için son derece önem taþýyan
tarým konusunun geliþtirilmesi; Azerbaycan
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tarým sektöründeki kalkýnmada Türk
iþbirliðinin rolünün arttýrýlmasý, Türk
teknolojisinin Azerbaycan çiftçisine
ulaþtýrýlmasý; Türk ve Azeri tohumluklarýnýn
denenmesi, ýslahý ve uygun çeþitlerin
üretiminin yapýlmasý maksadýyla hazýrlanan
projenin ilk aþamasýnda Azerbaycan Tarým
Bakanlýðý, Haçmaz Reyonu'ndaki 28 Mayýs
Çiftliði'ni Baþkanlýðýmýza tahsis etmiþtir. 

Azerbaycan Tarým Bakanlýðý ile Baþkanlýðýmýz
arasýnda yapýlan anlaþma ile çiftliðin adý
"Azerbaycan - Türkiye Tohum Üretim ve
Araþtýrma Ýþletmesi" olarak deðiþtirilmiþ ve
2001 yýlýnda TÝKA, iþletmenin katýlýmcýsý
haline gelmiþtir. 

TÝKA tarafýndan, biçerdöver ve traktör
baþta olmak üzere tarým alet ve makineleri
ile 5 ton Daðdaþ ve 5 ton Gönen tohumluðu
hibe edilmiþ ve ekiminin yapýlmasý
saðlanmýþtýr.

Ayrýca bölge çiftçilerini eðitmek üzere
iþletmede bir dershane hazýrlatýlmýþ ve tefriþ
ve donanýmý saðlanmýþtýr. 2002 yýlýnda
açýlan Haçmaz Çiftçi Eðitim Merkezi'nde
Azeri çiftçiler için iki eðitim programý
gerçekleþtirilmiþtir.

2003 ve 2004 yýllarýnda da Azerbaycan-
Türkiye Tohum Üretim ve Araþtýrma
Ýþletmesi'nin desteklenmesine yönelik olarak
girdi temini ve diðer faaliyetler sürdürülmüþ
olup benzer çalýþmalar 2005 yýlýnda da
devam edecektir.
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Azerbaycan'da Tarým Makineleri Fuarý
Açýlmasý

Türk tarým makineleri teknolojisinin
Azerbaycan çiftçisine ulaþtýrýlmasý amacýyla,
Türk firmalarýnýn Azerbaycan'daki Tarým
Makineleri Fuarý'na katýlýmý desteklenmiþtir.
Bu çerçevede, Türk Tarým Alet ve Makineleri
Ýmalatçýlarý Derneði (TARMAKBÝR)
tarafýndan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin
Ucar kentinde 07-17 Mayýs 2004
tarihlerinde gerçekleþtirilen "Tarým
Makineleri Fuarý"na Türk firmalarýna ait
makinelerin nakliyesi saðlanmýþtýr.

a) Avrasya Ülkelerinde Tarým Sistemlerini
Araþtýrma ve Geliþtirme Projesi

Proje kapsamýnda Avrasya coðrafyasýnda yer
alan ülkelerde tarým sektörünün
geliþtirilmesi amacýyla ortak iþbirliði ve
eðitim çalýþmalarý yapýlmaktadýr. 

Ekonomik Ýþbirliði Teþkilatý (EÝT) Hasat
Sonrasý Ürün Kayýplarýnýn Önlenmesi
Çalýþtayý

Geliþmekte olan ülkelerin tarým
ekonomilerinde gittikçe önemli bir yer tutan
bahçe ürünlerinin (meyve-sebze-çiçek)
kolay bozulabilir olmasý nedeniyle hasat
sonrasý gereken þekilde iþlenmesi
konusunda ülkeler arasý iþbirliðinin
arttýrýlmasý ve bilgilerin paylaþýmýný
amaçlayan "Ekonomik Ýþbirliði Teþkilatý (EÝT)
ülkeleri için Hasat Sonrasý Ürün Kayýplarýnýn
Önlenmesi Çalýþtayý" Baþkanlýðýmýz
tarafýndan desteklenmiþtir. 13-14 Ekim
2004 tarihlerinde Yalova'da düzenlenen
Çalýþtay'a Afganistan, Azerbaycan,
Kazakistan, Kýrgýzistan, Özbekistan,
Tacikistan ve Türkmenistan temsilcilerinin
katýlýmlarý saðlanmýþtýr.

Uluslararasý  Sýrta Ekim ve Azaltýlmýþ
Toprak Ýþleme Kursu

Sürdürülebilir bir tarým sistemi, sulanan
alanlarda sýrta ekim yöntemi uygulanarak
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yeni yetiþtirme tekniklerinin bölgede
yaygýnlaþtýrýlmasý ve bu yönteme uygun alet
ve ekipmanýn geliþtirilerek bölge çiftçisinin
eðitiminin saðlanmasýný amaçlayan proje
çerçevesinde Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý
tarafýndan düzenlenen Uluslararasý Sýrta
Ekim ve Azaltýlmýþ Toprak Ýþleme Kursu
Baþkanlýðýmýz tarafýndan desteklenmiþtir.

4-14 Ekim 2004 de Urfa' da düzenlenen
programa Afganistan, Gürcistan,
Kazakistan, Kýrgýzistan, Nahçývan,
Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan
temsilcileri katýlmýþtýr. 

Uluslararasý Tarým ve Mühendislik
Sempozyumu

1954 yýlýnda kurulan ve 2004 yýlýnda 50.
kuruluþ yýldönümünü kutlayan Türk
Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði

(TMMOB) ve Ziraat Mühendisleri Odasý
(ZMO) ile Baþkanlýðýmýz iþbirliðinde bu
kuruluþ yýldönümü vesilesiyle, 12-16 Ocak
2004 tarihleri arasýnda Ankara'da "Tarým ve
Mühendislik" konulu uluslararasý bir
sempozyum organize edilmiþtir.

Sebze ve Meyve Ýþlemede Gýda Güvenliði,
Gýda Teknolojisi ve Muhafazasý Çalýþtayý
ve Eðitim Programý

Baþkanlýðýmýz, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý,
TÜBÝTAK Marmara Araþtýrmalarý Merkezi
(MAM), Gýda Bilimi ve Teknolojisi
Araþtýrma Enstitüsü ve UNIDO (Birleþmiþ
Milletler Sýnai Kalkýnma Teþkilatý) iþbirliði ile
ilgili ülkelere teknik destek vermek amacýyla
06-15 Aralýk 2004 tarihlerinde "Gýda
Güvenliði, Gýda Ýþleme ve Gýda Muhafazasý"
konulu uluslararasý çalýþtay ve eðitim
programý gerçekleþtirilmiþtir. TÜBÝTAK
MAM Gýda Bilimi ve Teknolojisi Araþtýrma
Enstitüsü'nün organizasyona ev sahipliði
yaptýðý programa, Kýrgýzistan'dan 2 kiþi,
Mýsýr, Tunus, Sudan, Filistin, Ürdün,
Lübnan ve Fas'dan 1 kiþi olmak üzere toplam
9 kiþi katýlmýþtýr. Eðitimler TÜBÝTAK MAM
araþtýrmacýlarý, üniversite, kamu kuruluþlarý
ve sanayiden uzmanlar tarafýndan verilmiþtir. 

2'nci Tarým Bakanlarý Toplantýsý

Türkiye, Kýrgýz Cumhuriyeti ve Tacikistan'ýn
Ziraat Fakülteleri arasýnda kurulan iliþkinin
desteklenmesi amacýyla,  6-7 Aralýk 2004
tarihlerinde Antalya'da "2. Ekonomik
Ýþbirliði Örgütü Üyesi Ülkeler Tarým
Bakanlarý Toplantýsý"na destek saðlanmýþtýr.

II. Hayvancýlýk Sektörü

Orta Asya, Kafkaslar ve Balkanlarda
genellikle atadan kalma metotlarla hayvan-
cýlýk yapan kiþilerin ferdi giriþimlerinin
desteklenmesi ve günümüz teknolojileri ile
piyasa için üretime geçiþlerinin saðlanmasý
ve hayvancýlýk alanýndaki potansiyellerini en
iyi þekilde deðerlendirilmesi için çalýþmalar
yürütülmektedir. 
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Ýþkodra ve Malsi -e  Madhe Bölgesinde
Jersey Irký Sýðýr Yetiþtiriciliði ve Yetiþtirici
Birliklerinin Oluþturulmasý

Arnavutluk'ta gelecekteki süt verimini
arttýrmak ve yetiþtiricilerin sorunlarýný
gidermek üzere Ýþkodra ve Malsi-e Madhe
bölgelerindeki Jersey ýrký sýðýrlarda soy
kütüðü sistemini kurmak ve yetiþtiricileri
birlik þeklinde örgütlemek amacýyla TÝKA
tarafýndan "Ýþkodra ve Malsi-e Madhe
Bölgesi'nde Jersey Irký Sýðýr Yetiþtiriciliði ve
Yetiþtiricilerin Birlikler Þeklinde
Organizasyonu" projesi uygulanmaktadýr.
Hazýrlýklarýna 2000 yýlýnda baþlanan proje
ile ilgili protokol 2001 yýlýnda imzalanmýþ ve
2002 yýlýndan itibaren uygulamaya
konulmuþtur. 

Türkiye'nin 186.000 Dolar katký saðladýðý 4
yýl süreli projenin ilk iki yýlýnda kayýt sistemi
oluþturulacak, son iki yýlýnda da
yetiþtiricilerin örgütlenmesi saðlanacaktýr.

Proje kapsamýnda, uygun iþletmeler
seçilerek; bu iþletmelerdeki hayvanlara küpe
takýlmakta, ayda bir her ineðin günlük sütü
ölçülmekte, üç ayda bir sütte yað oraný
tespit edilmekte, iþletmedeki hayvanlara
suni tohumlama yapýlmakta, iþletmedeki
doðum, sürüden ayrýlma vb. kayýtlarý
tutulmakta, elde edilen tüm bilgiler
bilgisayar programýna kayýt edilmekte,
kayýtlara göre iþletmeler yönlendirilmekte ve
bu kayýtlara göre ýslah ile ilgili geleceðe
yönelik deðerlendirmeler yapýlmaktadýr. 
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Söz konusu bu çalýþmalarýn yapýlabilmesi
amacýyla TÝKA; proje bölgelerinde
kullanýlmak üzere 2 adet arazi aracý, 4 adet
bilgisayar, kulak küpesi, süt ölçüm kovasý,
sütte yað ölçümü için gerber cihazý, suni
tohumlama malzemesi, soykütüðü bilgisayar
programý alýmýný saðlamýþtýr. Türkiye'den
uzmanlarýn eðitim ve danýþmanlýk hizmeti
vermek üzere Arnavutluk'ta
görevlendirilmesi, Arnavutluk'tan proje
kapsamýndaki teknik personel ve
yetiþtiricilerin Türkiye'ye gelerek eðitiminin
saðlanmasý da yine TÝKA tarafýndan
gerçekleþtirilmiþtir.

Proje kapsamýnda bugüne kadar, uygun
iþletmeler seçilerek buradaki hayvanlar kayýt
altýna alýnmýþ; Türkiye'den getirilen Türk
Soykütüðü Bilgisayar Programý'na tüm
bilgiler kaydedilmiþtir. Hayvanlar suni
tohumlama ile tohumlanmakta ve günlük süt
ölçümleri yapýlmaktadýr. Bir grup teknik
eleman Türkiye'ye getirilerek, teknik
inceleme imkaný saðlanmýþtýr. Danýþmanlýk
ve eðitim verilmesi amacýyla uzmanlar ve
danýþmanlar bugüne kadar üç kez bölgede
görevlendirilmiþtir.

Ýlk bölümü tamamlanan projenin 2'nci
dönemdeki çalýþmalarý için hazýrlýklar devam
etmekte olup, yetiþtiricilerin birlikler
þeklinde örgütlenmesi için destek
verilmektedir. Bunun için en önemli
hususlardan biri olan yetiþtiricilerin Türkiye
eðitim ve inceleme gezileri de sürmektedir.
Yetiþtiricilerin örgütlenmesi için gerekli
kanun çalýþmalarýnýn yapýlabilmesi için
Türkiye'de yürürlükte olan ilgili kanun örnek
olarak Arnavut makamlarýna verilmiþ ve
Arnavutluk makamlarýnca taslak kanun
hazýrlanmýþtýr. Arnavutluk'ta söz konusu
taslak kanunun onaylanmasý çalýþmalarý
devam etmektedir. 

2004 yýlýnda 01-13 Mart  tarihleri arasýnda
danýþmanlar görevlendirilmiþ, bu kapsamda
Islah Bilgisayar Merkez Programý eðitimi
verilmiþtir. 

Proje kapsamýnda 03-10 Mayýs 2004
tarihlerinde 11 kiþilik I. Yetiþtirici
Grubu'nun eðitimi gerçekleþtirilmiþtir.
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Projedeki çalýþmalarý izlemek, proje
kapsamýnda yer alan iþletmelerde
incelemelerde bulunmak ve "Dýþ Görünüþe
Göre Deðerlendirme" eðitimi vermek üzere
danýþmanlar, 13-25 Eylül 2004 tarihleri
arasýnda Arnavutluk'ta görevlendirilmiþtir.
Anýlan eðitim programýna 8 uzman
katýlmýþtýr. Arnavut makamlarýnca projeye
Vlora ilinin de dahil edilerek geniþletilmesi
talep edilmektedir. Proje operasyon planý
çerçevesinde, 2005 yýlýnda 2 grup
yetiþtiricilerin ülkemizdeki eðitimi, iki sefer
danýþmanlýk hizmeti ve yetiþtirici birliklerinin
oluþturulmasý çalýþmalarýnýn
gerçekleþtirilmesi planlanmaktadýr.

Makedonya' da Arýcýlýðýn Geliþtirilmesi
Projesi

Daðlýk bir coðrafi yapýya sahip olan ve
ekonomik açýdan zorluklar yaþayan Doðu
Makedonya'nýn kýrsal bölgelerinin
kalkýnmasýna katkýda bulunulmasý amacýyla,
bu tür daðlýk alanlarda uygulamasý baþarýlý
olan ve çok kýsa süre içinde ekonomiye
katkýsý görülen arýcýlýðýn geliþtirilmesi için
bir projenin uygulanmasýna baþlanmýþtýr.
Arýcýlýk konusundaki benzer çalýþmalar
Türkiye'de de hemen hemen benzer
koþullarýn hüküm sürdüðü Doðu Anadolu'da
da uygulanmýþ ve oldukça baþarýlý sonuçlar
elde edilmiþtir. 

Projenin uygulanmasý ile AB standartlarýnda,
naftalin ve antibiyotikten ari, modern
koþullarda bal üretimi yapýlmasý için eðitim
ve danýþmanlýk desteði verilecek ve 8 ay gibi
kýsa bir süre zarfýnda ailelere ek gelir
saðlanmýþ olacaktýr. Uygulamasý Tarým ve
Köyiþleri Bakanlýðý, TÝKA ve Türkiye Arý
Yetiþtiricileri Merkez Birliði iþbirliðinde
gerçekleþtirilen proje çerçevesinde ilk teknik
heyet ziyareti 2004 yýlý Mart ayýnda
gerçekleþtirilmiþ; uygulama için pilot bölge
tespit edilmiþ, arýcý aileler ve ilkel kovan
sayýsý belirlenmiþtir. Proje ile pilot olarak
seçilen bölgede 500 adet ilkel kovan
modern kovanlara dönüþtürülecek ve
seçilen 50 aileye 20'þer arýlý kovan ile
arýcýlýk malzemeleri daðýtýlarak, bölgede
sezon süresince görevlendirilecek bir arýcýlýk
danýþmanýnýn desteði ile modern arýcýlýk
teknikleri öðretilecektir. Üç yýl sürmesi
öngörülen proje sonucunda 76 arýcý aile
iþletmesi oluþturulmasý ve bölgede Arýcý
Birlikleri'nin oluþturulmasý hedeflenmek-
tedir. 

Kýrgýzistan'da Arýcýlýðýn Geliþtirilmesi
Projesi

Kýrgýz Cumhuriyeti'nin Çuy Bölgesi Kemin
Ýlçesi'nde 4600 kiþinin yaþadýðý 900 haneli
Kayýndý Köyü Muhtarlýðý'nýn bölgede bal
üretiminin geliþtirilmesi için talep ettiði
malzemeler Baþkanlýðýmýzca saðlanmýþtýr.
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Anýlan projenin bölgede gerçekleþmesini
müteakip orta vadede ülkede bal üretiminin
geliþtirilmesi planlanmaktadýr. Çalýþmalar
2005 yýlýnda da devam edecektir.

Moðolistan' da Dericilik Sektörünün
Geliþtirilmesi Projesi

Moðolistan dericilik sektörünün geliþmesine
destek verilmesi, "Sektörel Rekabet
Merkezi"nin kurulmasý, Türk dericilerine iþ
ortamý yaratýlmasý amacýyla, Moðolistan
Sanayi ve Ticaret Odasý (MUTSO)'nun
talebine istinaden KOSGEB ve Tarým ve
Köyiþleri Bakanlýðý iþbirliði ile 16-31
Temmuz 2002 tarihleri arasýnda iki uzman
Moðolistan'da görevlendirilmiþ, alan
araþtýrmalarý yapýlmýþ ve bir rapor
hazýrlanarak, Moðol Makamlarýna
sunulmuþtur. 

Hazýrlanan rapor çerçevesinde konuya
iliþkin taslak bir proje hazýrlanmýþtýr. Proje
çerçevesinde Moðolistan dericilik
sektörünün geliþtirilmesi ve bu kapsamda
Türk-Moðol Deri Sanayicilerinin
Moðolistan'da ortak faaliyette bulunmalarý
amaçlanmýþtýr.

Söz konusu iþbirliðinin geliþtirilmesi
amacýyla, 2004 yýlý mayýs ayýnda dericilik
alanýnda faaliyet gösteren Türk iþ-
adamlarýndan oluþan bir grup Moðolistan'a
bir ziyaret gerçekleþtirmiþ ve ülkenin
imkânlarý yerinde görülmüþtür. Yine yapýlan
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ziyaret neticesinde iki ülke arasýnda bu
alanda bir çok iþbirliði imkânlarýnýn mevcut
olduðu teyit edilmiþtir. Çalýþmalar 2005
yýlýnda da devam ettirilecektir.

Kýrgýzistan'da Su Ürünlerinin Geliþtirilmesi
Projesi

Kýrgýzistan'da mevcut su ürünleri
potansiyelinin deðerlendirilebilmesi için
Kýrgýz makamlarýnca talep edilen
"Kýrgýzistan'da Su Ürünlerinin Geliþtirilmesi
Projesi" ile su ürünleri yetiþtiriciliðine uygun
potansiyel su kaynaklarýnýn belirlenmesi ve
tatlý suda yetiþtirilebilen ürünlerin
geliþtirilmesi amaçlanmaktadýr. Proje
kapsamýnda, ülkemizdeki mevcut durumun
tanýtýmý için 28 Mart-03 Nisan 2004
tarihleri arasýnda Kýrgýz Cumhuriyeti Tarým,
Su Kaynaklarý ve Tarým Ürünleri Ýþleme
Bakanlýðý'ndan Bakan Yardýmcýsý ve
beraberindeki iki uzmana bir inceleme
ziyareti organize edilmiþtir. Çalýþmalar 2005
yýlýnda da devam ettirilecektir.

III. Biliþim Sektörü

Biliþim Teknolojilerinin her alanýnda olmak
üzere, özellikle yazýlým ihracatý, elektronik
ticaret, bilgisayar eðitimi, iletiþim ve internet
alanlarýnda olmak üzere Çalýþma Grubuna
üye ülkelerin kapasitelerini artýrmaya yönelik
iþleri yönlendirici ve özendirici çalýþmalar
yapmak üzere 2000 yýlýnda, Baþkanlýðýmýzýn
da üyesi olduðu Türk Cumhuriyetleri Bilgi
Teknolojileri Çalýþma Grubu (TCBTÇG)
kurulmuþtur. Gruba Türkiye ile Azerbaycan,
Kazakistan, Kýrgýzistan, Özbekistan,
Türkmenistan, Moðolistan ve Gürcistan
üyedir. Bu çerçevede 2004 yýlýnda aþaðýdaki
faaliyetler gerçekleþtirilmiþtir.

Türk Cumhuriyetleri Bilgi Teknolojileri
Çalýþma Grubu (TCBTÇG)

Baþkanlýðýmýz koordinasyonunda
Azerbaycan, Kazakistan, Kýrgýzistan,
Özbekistan ve Türkmenistan ile Gürcistan,
Moðolistan ve Tacikistan'da TCBTÇG Ülke
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Koordinatörleri tespit edilmiþ, 6-7 Temmuz
2004 tarihleri arasýnda Ankara'da Ülke
Koordinatörleri toplantýsý gerçekleþ-
tirilmiþtir.

TCBTÇG (www.tubis.org.tr) WEB
Sitesinin Ýþler Duruma Getirilmesi

Türk Cumhuriyetleri Bilgi Teknolojileri
Çalýþma Grubu'nun (TCBTÇG) faaliyetleri
hakkýnda bilgi verilmesi ve Türkiye dýþýndaki
katýlýmcý ülkelerin de kullanýmýna sunulmasý
amacýyla, bir WEB sitesini
(www.tubis.org.tr) kurulmasý için çalýþmalar
devam etmektedir. 

Türk Cumhuriyetleri Biliþim Ýþbirliði
Forumu - Azerbaycan

Ýlgili ülkelerin bilgi teknolojileri
kapasitelerinin tespiti, ülke temsilcilerinin
geliþmelerden haberdar olmasý ve ülkelerle
biliþim teknolojileri alanýnda yapabileceðimiz

olasý iþbirliði olanaklarýnýn tanýtýmýnýn
yapýlmasý amacýyla 15 - 17 Aralýk 2004
tarihlerinde Bakü'de Biliþim Ýþbirliði Forumu
düzenlenmiþtir. Söz konusu foruma 8
ülkeden 120 kiþi katýlmýþtýr. Forumda 44
ayrý sunum yapýlmýþtýr.

IV. Turizm Sektörü

Avrasya ülkeleri uzun yýllar turizm
sektörünün gerektirdiði hizmet ve tesis
standartlarýný yakalayamamýþ ve dünya

turizminden hak ettikleri payý da
alamamýþtýr.

Zengin bir tarih ve bakir bir doðaya sahip
olan bu ülkelerin turizm yoluyla kazanç
saðlayabilmeleri ancak bu sektörle ilgili
gerekli altyapý çalýþmalarýný tamamlamalarý
ile mümkün olacaktýr.

Ülkemizin etkin olduðu alanlardan biri olan
turizm konusunda da bölge ülkelerinden
gelen talepler doðrultusunda; turizm master
planlarý yapýlmýþ, ve sektörün ihtiyaç
duyduðu ara kademe eleman sýkýntýsýný
gidermek üzere bu alanda 169 personele
eðitim saðlanmýþtýr.

Azerbaycan - Türkiye Turizm Ýþbirliðinin
Geliþtirilmesi

Türkiye ve Azerbaycan arasýndaki turizm
iþbirliðinin geliþtirilmesi çerçevesinde:

- Turist sayýsýndaki artýþa paralel olarak özel
sektörde turizme olan ilginin giderek artýþ
göstermesine karþýn turistik iþletmelerin ve
sektörde istihdam edilen personelin
nitelikleri uluslararasý standartlara
uymamaktadýr. Bu nedenle sektörde çalýþan
uzmanlarýn uluslararasý nitelikte servis
hizmetlerini saðlayabilmelerini temin etmek
üzere, 21 Haziran-2 Temmuz 2004 tarihleri
arasýnda Bakü'de, "Otel Ýþletmeciliði ve
Seyahat Acenteciliði ile Yiyecek Ýçecek
Servisi Ýþ Baþý Eðitimi" gibi konularda 90
Azeri uzmanýn kurs görmeleri saðlanmýþtýr. 

- Otel ve otel tipli iþletmelerin uluslararasý
standartlarda sertifikalandýrýlmasý için Ekim
2004 tarihinde Bakü'de görevlendirilen iki
uzman tarafýndan bir eðitim programý
gerçekleþtirilmiþtir.

Türkmenistan Turizm Eðitim Programý

Türkmenistan'da turizm eðitimi alan
öðrencilerin turizm ve servis hizmetleri
konusundaki bilgi ve tecrübelerinin
arttýrýlmasýnýn amaçlandýðý projede,
Baþkanlýðýmýz ile Kültür ve Turizm Bakanlýðý
iþbirliðinde, 31 Mayýs-9 Haziran 2004
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tarihleri arasýnda Türkmenistan Cumhuriyeti
Aþkabat Turizm ve Rehberlik Okulu
öðrencilerinden 20 kiþinin katýlýmýyla
Antalya/Kemer'de bir eðitim programý
düzenlenmiþtir. 

Programda, turizm iþletmelerinin yiyecek ve
içecek servisi bölümünde çalýþan personelin
veya turizm bölümü öðrencilerinin alan,
bilgi ve becerilerinin geliþtirilmesi amacýyla,
iletiþim prensipleri ve teknikleri konusunda
bilgi verilerek sosyal becerilerinin
geliþtirilmesine yardýmcý olunmuþ, "sosyal
davranýþlar" ve "yiyecek-içecek servisi iþbaþý
eðitimi" konularýnda eðitim verilmiþtir. 

Liderlik ve Ýþgücü Geliþtirme Eðitim
Programý

Konaklama ve yeme-içme iþletmelerinde
halen bölüm þefi ve daha üst düzeyde
çalýþan yöneticilerin yönetim becerilerini
geliþtirerek bu yöneticilere eðitim
formasyonu kazandýrmak ve kendi
çalýþtýklarý/çalýþacaklarý tesislerde "eðiticilik"
yapmalarýný saðlamak amacýyla, Kültür ve
Turizm Bakanlýðý iþbirliðinde, Antalya-
Kemer'de 29 Kýrgýz uzmana 17-27 Mayýs
2004 tarihleri arasýnda eðitim verilmiþtir.

V. Mali Sektör

Bölge ülkelerinde mali piyasalarýn yapýsal
sorunlarýna kalýcý çözümler üretmek ve
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dünya mali piyasalarýna entegrasyonunu
saðlamak için öncelikle insan kaynaklarýnýn
yetiþtirilmesi ve bu alandaki mevzuatýn
oluþturulmasý gerekmektedir. Bu çerçevede
vergi, istatistik, özel sektörün geliþtirilmesi,
rekabet, sigortacýlýk, bankacýlýk ve merkez
bankacýlýðý, serbest bölgeler ve gümrükler
gibi bir çok konuda programlar
uygulanmýþtýr. 

OECD Ankara Vergi Eðitim Merkezi
Çalýþmalarý

Ankara Vergi Eðitim Merkezi, Ýktisadi
Ýþbirliði ve Geliþme Teþkilatý (OECD), T.C.
Maliye Bakanlýðý ve Türk Ýþbirliði ve
Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (TÝKA)
iþbirliðinde 1993 yýlýnda kurulmuþtur.
Ankara Merkezi'nin yaný sýra, Macaristan,
Avusturya ve Kore'de de OECD Çok Taraflý
Vergi Merkezleri faaliyet göstermektedir.
Merkez'in çalýþmalarýný yürüttüðü baþlýca
alanlar:

- Katýlýmcý ülkelerle Pazar ekonomisi ile
uyumlu vergi politikalarý oluþturulmasýna
destek olunmasý,

- OECD üyesi ülkelerle geçiþ dönemini
yaþayan ülkeler arasýnda vergi politikalarý,
vergi yönetimi, vergi eðitimi ve uluslararasý

vergilendirme alanlarýnda görüþ ve deneyim
alýþ veriþi saðlanmasý,
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- Katýlýmcý ülkelerde vergi kaçýrýlmasýnýn
önlenmesi ve devlet gelirinin artýrýlmasý ve
vergi ödeyenlerin haklarýna saygýlý bir sistem
oluþturulmasý,

- Katýlýmcý ülkelerin, uluslararasý vergi
standartlarýna uyumlu politikalar üretme-
lerinin ve uygulamalarýnýn teþvik edilmesi ve
uluslararasý vergi anlaþmazlýklarýnýn azal-
týlmasýdýr.

2004 yýlýnda gerçekleþtirilen 8 programa
Arnavutluk 43, Azerbaycan 20, Bulgaristan
2, Çek Cumhuriyeti 4, Çin Halk
Cumhuriyeti 12, Estonya 3, Fas 10,
Gürcistan 14, Kýrgýzistan 8, Kosova-
UNMÝK 12, Letonya 4, Litvanya 3,
Moðolistan 5, Sýrbistan-Karadað 1, Polonya
1, Romanya 2, Rusya Federasyonu 11,
Türkmenistan 1 ve Ukrayna 19 olmak üzere
toplam 177 kiþi katýlmýþtýr. Vergi eðitimi
projesi kapsamýnda bugüne kadar 3046
uzman eðitim görmüþtür.

Moðolistan ile Vergi Alanýnda Ýþbirliði

Moðolistan'daki vergi uygulamalarýný
uluslararasý boyuta çekerek, ülkeye yabancý
yatýrýmcýlarýn çekilmesini saðlamak amacýyla,
2004 yýlý Nisan ayýnda imzalanan protokol
çerçevesinde Haziran, Temmuz, Eylül ve

Ekim aylarýnda düzenlenen 4 eðitim
programýna 71 Moðol uzman iþtirak

etmiþtir. Projenin ilerleyen aþamalarýnda
iþbirliðinin daha da geliþtirilmesi,
danýþmanlýk, hukuki düzenlemeler ve
uygulamalar konusunda faaliyetlerin
gerçekleþtirilmesi hedeflenmektedir.

Türkmenistan ile Vergi Alanýnda Ýþbirliði

Türkmenistan Ekonomi ve Maliye
Bakanlýðý'nýn ve vergi konusundaki kurum
yöneticileriyle vergi alanýnda yapýlabilecek

iþbirliði konularýnda görüþ alýþveriþinde
bulunmak, ihtiyaç duyduklarý konularý
belirlemek ve gerçekleþtirilecek faaliyetleri
bir takvime baðlamak maksadýyla 6-12
Haziran 2004 tarihleri arasýnda bir heyet
Türkmenistan'da görevlendirilmiþtir. 

Yapýlan çalýþma ziyaretinde, Türkmen tarafý
Türkiye'deki vergi uygulamalarý ve maliye
politikalarý konusunda bilgilendirilmiþ,
Türkmenistan'ýn anýlan hususlardaki
mevzuatý ve uygulamalarý hakkýnda bilgi
alýnmýþtýr. Çalýþma ziyaretinin ardýndan
Türkmen tarafý eðitime ihtiyaç duyduklarý
konularý yazýlý olarak iletmiþlerdir.  T.C.
Maliye Bakanlýðý ve Baþkanlýðýmýz arasýnda
"Avrasya Ülkelerine Yönelik Olarak Maliye
Alanýnda Ýþbirliði Protokolü"nün
imzalanmasýnýn ardýndan, Türkmen
tarafýndan gelen talep deðerlendirilerek
eðitim faaliyetlerine baþlanacaktýr.
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Azerbaycan ile Vergi Alanýnda Ýþbirliði

Azerbaycan'daki vergi uygulamalarýný
uluslararasý boyuta çekerek, ülkede faaliyet
göstermesi, muhtemel giriþimciler için
kolaylýklar yaratýlmasý amacýyla uygulanan

proje kapsamýnda; 2004 yýlý Haziran ayýnda
Bakü'de "Vergi Borçlarýnýn Alýnmasý", 13-17
Eylül 2004 tarihinde Ankara'da 17 kiþilik
bir heyet için "Vergi Beyannamelerinin
Kabulü ve Alýnmasý",1-5 Kasým 2004
tarihleri arasýnda ise 18 kiþilik bir heyete
Azerbaycan'da "Katma Deðer Vergisinin
Denetimi" konulu eðitim programlarý
gerçekleþtirilmiþtir. 2002 yýlýnda baþlayan
eðitim programý kapsamýnda 2004 yýlý sonu
itibariyle 80 Azeri uzman eðitilmiþtir.

Kýrgýzistan ile Vergi Alanýnda Ýþbirliði

Kýrgýz Cumhuriyeti Maliye Bakanlýðý'nýn
talepleri çerçevesinde gerçekleþtirilen
programla, Bakanlýðýn bütçesi, vergi,
gümrük ve yatýrým politikalarýnýn
geliþtirilmesi açýsýndan, Türkiye'nin çalýþma
organizasyonu, kalkýnma, bütçe
tahminlerinin oluþturulmasý, devlet gelir ve
giderleriyle ilgili istatistiklerinin tutulmasý
konularýnda ülkemizin sahip olduðu
tecrübeden yararlandýrýlmasý amaçlanmýþtýr.
Kýrgýz Cumhuriyeti Maliye Bakanlýðý
kadrolarýnýn ülkemizde staj görmeleri ve
bütçe süreci ve mali politika alanlarýnda
eðitim programlarýna katýlmalarý planlanan

62

bu program çerçevesinde, eðitim
programlarýndan ilki 10 Kýrgýz yetkiliye
yönelik olarak 20- 25 Aralýk 2004
tarihlerinde Maliye Bakanlýðý Gelirler Genel
Müdürlüðü ile iþbirliði halinde

gerçekleþtirilmiþtir. Eðitim programlarý
2005 yýlýnda da devam edecektir.

Avrasya Ülkelerinde Sigortacýlýk
Sektörünün Geliþtirilmesi

TÝKA Baþkanlýðý, Hazine Müsteþarlýðý
Sigortacýlýk Genel Müdürlüðü ve Türkiye
Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði
arasýnda imzalanan protokol çerçevesinde
2000 yýlýnda baþlatýlan  "Avrasya
Ülkelerinde Sigortacýlýk Sektörünün
Geliþtirilmesi Projesi" kapsamýnda ilgili
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ülkelere saðlanacak teknik yardým ve bu
ülkelerde sigortacýlýk sektörünün
geliþtirilmesine yönelik düzenlenecek eðitim
programlarý ile sigorta kavramý ve
sigortacýlýk konusunda ilgili ülkelerin
kamuoyunun bilgilendirilmesi ve
sigortacýlýða iliþkin hukuki altyapýnýn çaðdaþ
normlara uygun olarak oluþturulmasý
hedeflenmekte, bölgede yatýrýmý bulunan iþ
adamlarýmýz açýsýndan uygun iþ ve yatýrým
ortamýnýn saðlanmasýna çalýþýlmaktadýr. 

Bu çerçevede, 2000 yýlý itibariyle
gerçekleþtirilen eðitim programlarý ile
sigortacýlýk alanýnda yaklaþýk 220 uzmana
eðitim saðlanmýþtýr.

Proje çerçevesinde, 19-26 Nisan 2004
tarihlerinde Özbekistan'ýn Baþkenti
Taþkent'te bir eðitim programý
gerçekleþtirilmiþ, pograma Azerbaycan,
Gürcistan ve Kýrgýzistan'dan ikiþer uzmanýn
yaný sýra Özbekistan'ýn sigortacýlýk
sektöründen 30 uzman olmak üzere toplam
36 uzman katýlmýþtýr. 

Moldova Cumhuriyeti Maliye Bakanlýðý'nýn
talebi üzerine, söz konusu ülkenin
sigortacýlýk sektörüne iliþkin incelemelerde
bulunulmasý ve sektöre iliþkin sorunlar ile
eksikliklerin tespitinin saðlanmasý amacýyla,
14-19 Haziran 2004 tarihleri arasýnda
Kiþinev'e bir inceleme ziyareti
gerçekleþtirilmiþ, ziyareti takiben anýlan
ülkenin yetkili makamlarýnýn talebi üzerine
mevzuat çalýþmalarýnda kendilerine yardýmcý
olunabilmesini amacýyla bir uzman Ekim
ayýnda Kiþinev'de görevlendirilmiþtir.

Baþkanlýðýmýzca, 22 - 29 Kasým 2004
tarihleri arasýnda, Bakü'de, Azerbaycan'ýn
sigortacýlýk sektörü temsilcilerinin yaný sýra,
Gürcistan, Kazakistan, Kýrgýzistan,
Moldova, Özbekistan ve Türkmenistan'dan
ikiþer kiþilik uzman düzeyinde katýlýmýn
saðlandýðý "Hayat Sigortalarý", "Türk Hukuk
Sistemi ve Sigortacýlýk Mevzuatý" ve "Sigorta
Þirketlerinin Denetimi" konularýnda bir
eðitim programý düzenlenmiþtir

Ayrýca 20-23 Aralýk 2004 tarihleri arasýnda
Ýstanbul'da Azerbaycan, Gürcistan,

Kazakistan, Kýrgýzistan, Moldova,
Özbekistan ve Türkmenistan'ýn sigortacýlýk
sektöründen sorumlu bakanlýk temsilcileri,
birlik baþkanlarý ve prim üretimi bakýmýndan
ilk iki sýrada bulunan þirketlerin genel
müdürlerinden oluþan, dörder kiþilik
heyetlerin temsil edildiði bir toplantý
gerçekleþtirilmiþtir.  Ýlk gününde, Türkiye'de
uygulanan ve ülkemize özgü sayýlabilecek
sigortacýlýk uygulamalarýnýn tanýtýldýðý
program sýrasýnda düzenlenen panelde
"Avrasya Sigortacýlar Birliði" kurulmasý fikri
tartýþýlmýþ, toplantýda katýlýmcýsý bulunan
ülkelerin bu konuya olumlu yaklaþtýðý
izlenimi edinilmiþtir.

VI. Ormancýlýk Sektörü

Baþkanlýðýn ilgi alanýna giren ve ormancýlýk
potansiyeline sahip olan ülkelerde
ormancýlýðýn desteklenmesi ve orman
zararlýlarýyla mücadele konularýnda
iþbirliðine projeler uygulanmýþtýr.

Gürcistan'da Ormanlarý Tehdit Eden IPS
Typographus ile Mücadele Projesi

Karadeniz Bölgesi'ndeki ormanlara zarar
veren bir tip böcek ile mücadele edilmesini
içeren proje, Acara Özerk Cumhuriyeti
Devlet Ormancýlýk Baþkanlýðý ve Çevre ve
Orman Bakanlýðý Artvin Orman Bölge
Müdürlüðü ile iþbirliðinde yürütülmektedir.
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500-1000 hektarlýk bir pilot sahada
uygulama projesi planlanmýþtýr.

Proje hazýrlýklarý yapýlmýþ olmakla birlikte,
2004 yýlýnda Acara'da meydana gelen
geliþmeler nedeniyle uygulama 2005 yýlýna
ertelenmiþtir. Projenin baþarýlý bir þekilde
tamamlanmasý halinde, Gürcistan'ýn diðer
bölgelerinde özellikle Bakü- Tiflis Ceyhan
(BTC) boru hattý güzergâhýnda, Borjomi
bölgesinde de yaygýn olan zararlý ile
mücadele konusunda danýþmanlýk hizmeti
verilecek ve öngörülecek diðer destek
faaliyetleri de yürütülecektir.

Türkmenistan  Kent Ormaný
Aðaçlandýrmasý Projesi
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Ýki ülke arasýndaki iþbirliðinin güçlen-
dirilmesi ve ülkelerarasý ormancýlýk
çalýþmalarýna destek saðlanma amacýyla,
Çevre ve Orman Bakanlýðý ile Devlet
Bakanlýðýmýz arasýnda imzalanmýþ olan
"Avrasya Ülkelerine Yönelik Çevre ve
Orman Konularýndaki Faaliyetlerde Teknik
Yardým ve Ýþbirliði Yapýlmasýna Dair
Protokol" kapsamýnda, "Kent Ormaný
Aðaçlandýrmasý" yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþ ve
Aþkabat'ta bulunan Ulusal Parkýn 50
hektarlýk kýsmý, ülkemizden gönderilen
12.414 adet fidanla aðaçlandýrýlmýþtýr. 

Avrasya Ülkelerine Yönelik Çevre ve
Orman Konularýndaki Faaliyetlerde Teknik
Yardým ve Ýþbirliði Programý

Aðaçlandýrma, erozyon kontrolü, mera
ýslahý, fidanlýk tesisi, fidan üretilmesi, toprak
taþýnmasýný önleyici havza planlamasý ve
modern orman iþletmeciliði gibi konularda

iþbirliði yapýlmasý amacýyla geliþtirilen
projede 12 -23 Eylül 2004 tarihleri
arasýnda, Azerbaycan, Kazakistan,
Kýrgýzistan, Özbekistan, Tacikistan ve
Türkmenistan'dan 2'þer üst düzey yetkili için
ülkemizdeki mevcut sistemi tanýtmak üzere
bir inceleme programý hazýrlanmýþtýr. Balkan
ülkelerine yönelik olarak ise 29 Kasým - 10
Aralýk 2004 tarihleri arasýnda bir program
düzenlenmiþtir. Programa Arnavutluk,
Gürcistan, Moðolistan, Moldova,
Kazakistan, Kýrým ve  Kosova'dan 1'er yetkili
iþtirak etmiþtir.
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VII. Bilim Sektörü

Bilimsel çalýþmalarda iþbirliði yapýlmasý ve
mevcut potansiyelin paylaþýlmasý amacýyla
TÜBÝTAK, üniversiteler ve iþ dünyasý
iþbirliðinde bilimsel projeler ve çalýþmalar
yürütülmekte ve bilimsel çalýþmalara destek
verilmektedir. 

Teknoloji Öngörüsü Çalýþmasý

Projeyle, teknolojik geliþmeyi saðlamada
karar vermeye yardýmcý olacak araçlardan
birisi olan teknoloji öngörüsü hakkýnda
temel bilgi düzeyinin saðlanmasý, mevcut
dünya deneyimlerinin ve Türkiye Vizyon
2023 Teknoloji Öngörü Projesi örneðinin
paylaþýlmasý ve teknoloji öngörü yöntemleri
hakkýnda uygulamalý çalýþmalarýnýn
gerçekleþtirilmesi amaçlanmaktadýr. 

TÜBÝTAK, Birleþmiþ Milletler Sýnai Kalkýnma
Örgütü (UNIDO), Türk Ýþbirliði ve

Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (TÝKA), Sanayi
ve Ticaret Bakanlýðý, Macaristan Hükümeti
ve Türkiye Sanayi Sevk ve Ýdare
Enstitüsü'nün (TÜSSÝDE) katkýlarý ile 13-17
Aralýk 2004 tarihleri arasýnda TÜSSÝDE'nin
Gebze'deki tesislerinde gerçekleþtirilen
"Organizatörler Ýçin Teknoloji Öngörüsü"
konulu çalýþma tamamlanmýþtýr.

Çalýþmaya Azerbaycan, Irak, Nijerya,
Moldova, Tacikistan, Ukrayna, Arnavutluk,
Bosna-Hersek, Güney Kore, Kýrgýzistan,

Slovenya, Bulgaristan, Ýran, Ýtalya,
Avusturya, Estonya, Macaristan, Polonya,
Sudan, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Filistin,
Gürcistan, Ýngiltere ve Türkiye'den toplam
45 kiþi katýlmýþtýr.

Avrasya Nükleer Bilimler ve Uygulamalarý
Konferansý

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türk
Devletleri Nükleer Ýþbirliði, Araþtýrma ve
Eðitim Merkezi ( TÜDNAEM ) Müdürlüðü
iþbirliðinde yürütülen çalýþmalar kapsamýnda
5-8 Ekim 2004 tarihlerinde Özbekistan
Bilimler Akademisinin ev sahipliðini yaptýðý,
Taþkent'te düzenlenen "Avrasya Nükleer
Bilimler ve Uygulamalarý Konferansý"na
destek verilmiþ ve konferansa Azerbaycan,
Kazakistan, Kýrgýzistan, K.K.T.C.,
Türkmenistan, Tacikistan ve bazý Türk
Topluluklarýndan uzmanlar katýlmýþtýr.

VIII. Özel Sektörün Geliþtirilmesi

Kalkýnmakta olan ülkelerde piyasa
ekonomisi anlayýþýnýn ve kalkýnmanýn
dinamik gücü olan özel giriþimciliðin
geliþtirilmesi amacýyla, altyapý, hukuk
sistemleri ile finans sektörünün söz konusu
çabalarý destekleyecek þekilde oluþturulmasý
için çeþitli projeler uygulanmýþtýr. 
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OECD Ýstanbul Özel Sektörü Geliþtirme
Merkezinin Çalýþmalarý

Sovyetler Birliði'nin daðýlmasýndan sonra
Orta Asya ve Kafkasya'da kurulan Yeni
Baðýmsýz Devletler ile Güneydoðu Avrupa
ülkelerinde özel sektörü geliþtirmek
suretiyle pazar ekonomisine geçiþlerine
katkýda bulunmak amacýyla, 1993 yýlýnda,
TÝKA, Ýktisadi Ýþbirliði ve Geliþme Teþkilatý
(Organisation for Economic Co-operation
and Development-OECD), ve Almanya

Ýþbirliði ve Kalkýnma Bakanlýðý (BMZ)
arasýnda yapýlan görüþmeler neticesinde, adý
geçen üç kurumun mali katkýlarýyla, Ýstanbul
Özel Sektörü Geliþtirme Merkezi kurulmuþ
ve 1994 yýlýnda faaliyete baþlamýþtýr.

- Ýþletmelerin ve giriþimciliðin teþviki,

- Yabancý yatýrýmlar,

- Mali sektör reformlarý ve

- Hukukun üstünlüðü konularý merkez
çalýþmalarýnýn yoðunlaþtýðý baþlýca konular-
dýr.

Merkezde bugüne kadar 170 toplantý ve
seminer gerçekleþtirilmiþ ve toplam 3271
uzman/yönetici iþtirak etmiþtir. 2004 yýlýnda
ise gerçekleþtirilen 15 programa,
Arnavutluk 4, Ermenistan 9, Azerbaycan
20, Belarus 2, Bosna-Hersek 6, Bulgaristan
6, Hýrvatistan 7, Gürcistan 8, Kazakistan
14, Kýrgýzistan 20, Letonya 1, Makedonya
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2, Moldova 13, Moðolistan 4, Romanya 7,
Rusya Federasyonu 7, Sýrbistan-Karadað  8,
Tacikistan 22, Ukrayna 10 ve
Özbekistan'dan 19 olmak üzere  toplam
189 uzman iþtirak etmiþtir.

Türk Cumhuriyetlerinde Yatýrým Ýmkanlarý
Sempozyumu

Türkasya Stratejik Araþtýrmalar Merkezi
(TASAM) tarafýndan düzenlenen sem-
pozyum 27 Kasým 2004 tarihinde
Ýstanbul'da gerçekleþtirilmiþtir. Baþkanlýðýmýz
iþbirliðinde düzenlenen sempozyumda
Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasýndaki
iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel iliþkilerin
geliþtirilmesine yönelik çalýþmalara katkýda
bulunmak, sorun çözmeye dönük alternatif
reçeteler üretmek ve kamu kurum ve
kuruluþlarýna, özel sektör temsilcileri ve
bireysel giriþimcilere karar alma safhasýnda
etkin çözüm önerileri sunmak amaçlan-
mýþtýr.

Uluslararasý Ýþ Hayatýndaki Problemler ve
Baþarý Faktörleri Konferansý

Uluslararasý Atatürk Alatoo Üniversitesi ve
Kýrgýzistan Cumhurbaþkanlýðý'na baðlý
Yönetim Akademisi ile birlikte (Kýrgýzistan)
Biþkek'te 24-25 Nisan 2004 tarihinde "Ýþ
hayatýndaki Problemler ve Baþarý Faktörleri:
Geliþmekte olan Piyasalar ve Geçiþ
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Ekonomilerinden Örnekler" konulu
uluslararasý bir konferans düzenlemiþtir.
Konferans, geçiþ ekonomisi sürecinde
olduðu deðerlendirilen Kýrgýzistan'dan
uzmanlarýn, bu süreci yaþamýþ olan
ülkelerden gelen yetkililerle görüþ
alýþveriþinde bulunmasýna imkân tanýmýþtýr.
Konferansa Kýrgýz Cumhuriyeti Baþbakan
Birinci Yardýmcýsý ve Ulaþtýrma ve Ýletiþim
Bakaný, Ekonomik Geliþme, Endüstri ve
Ticaret Bakaný, Tarým ve Su Ýþleri Bakaný,
milletvekilleri, çeþitli ülkelerin elçileri ve
akademisyenler katýlmýþtýr. 

Ýþ Forumu Düzenlenmesi

Ýslam Konferansý Teþkilatý Ekonomik ve
Ticari Ýþbirliði Daimi Komitesi (ÝSEDAK)'nin
20'nci toplantýsýna paralel olarak Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) ve Devlet
Planlama Teþkilatý (DPT) iþbirliðinde 23 - 25
Kasým 2004 tarihlerinde Ýstanbul'da Ýþ
Forumu düzenlenmiþtir. Anýlan foruma etkin
katýlýmýn saðlanarak bölge ülkeleri ile
iþbirliðinin artýrýlmasý amacýyla, Kazakistan,
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Filistin ve
Afganistan Ýþ Konseyleri Eþ Baþkanlarýnýn da
katýlýmý saðlanmýþtýr.

Ticari Enformasyon Hizmeti Verilmesi

TÝKA Baþkanlýðýnca Temmuz 2001'den bu
yana Ticari Enformasyon Hizmeti verilmek-
tedir. Azerbaycan, Kazakistan, Kýrgýzistan,
Özbekistan, Bulgaristan, Ukrayna, Moldo-
va, Rusya Federasyonu, Litvanya, Letonya,
Estonya, Çek Cumhuriyeti ve Belarus'tan
235.134 firma hakkýnda temel bilgiler
50.000 deðiþik ürün veya hizmet koduna
göre taranýp dökümü alýnabilmektedir. Hiz-
metten yararlanan müteþebbislerden her-
hangi bir ücret talep edilmemektedir. Müte-
þebbislerin büyük çoðunluðu hizmetten ihra-
cat amacý ile yararlanmak istemektedir. Ýn-
ternet üzerinden yapýlmakta olan anketin
sonuçlarýna göre müþteri memnuniyeti yüz-
de 88,5'dir. Yine hizmet verilen ihracatçý ve
ithalatçýlarýmýzýn yüzde 54'ü ticari baðlantý
kurmayý baþardýklarýný bildirmektedirler.

2004 yýlýnda veri tabanýnýn güncellenmesi
sonucu Baþkanlýðýmýzca yürütülen Ticari
Enformasyon Hizmeti kapsamýna,
Hýrvatistan, Ermenistan, Macaristan,
Polonya, Romanya, Sýrbistan-Karadað da
dahil edilerek ülke sayýsý 19'a, ticari firma
sayýsý 326.768'e yükselmiþtir. 2004 yýlýnda
ticari enformasyon hizmetinden faydalanan
firma sayýsý 300'dür. Hizmetten
yararlananlarýn yaklaþýk % 50'den fazlasý
ticari baðlantý kurmayý baþardýklarýný
bildirmektedirler.

http://www.tika.gov.tr/ticari1.asp

IX. Ulaþtýrma Sektörü

Ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi ulaþtýrma
sistemlerinin yeterli seviyeye getirilmesine
baðlýdýr. Bu çerçevede iþbirliði yapýlan
ülkelerde ulaþým olanaklarýnýn iyileþtirilmesi
için ihtiyaç duyulan karayolu master planlarý
hazýrlatýlmakta ve fizibilite çalýþmalarý
yaptýrýlmaktadýr.

Karakurum-Orhun Karayolu Fizibilite -
Yapým Çalýþmasý

Bölgenin turizm potansiyelinin geliþtirilmesi
ve MOTAP Projesi çerçevesinde yapýlan
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Orhun Abideleri'ne ulaþým imkânýnýn
kazandýrýlmasýný amaçlayan çalýþma ile
Khoþo Tsaydam - Kharhorin (Bilge Kaðan
Karayolu) karayolunun fizibilitesinin ve
yapýmýnýn gerçekleþtirilmesi hedeflenmek-
tedir.

Detaylý fizibilite etüdünü hazýrlamak üzere
Karayollarý Genel Müdürlüðü'nden teknik
bir heyet 19 Nisan-9 Mayýs 2004 tarihleri
arasýnda Moðolistan'da görevlendirilmiþ ve
fizibilite raporu hazýrlatýlmýþtýr. Ekim
2004'de Baþkanlýðýmýzca bir ihale yapýlmýþ
ve yolun kesin projesinin yapýmý iþi Moðol
bir firma tarafýndan üstlenilmiþ ve yapýlan
çalýþmalar neticesinde kesin proje tamam-
lanma aþamasýna gelmiþtir.

Dilucu Sýnýr Kapýsý ile Nahçývan Arasýndaki
7 km'lik Yolun Yapýmý

Baþkanlýðýmýz ile Karayollarý Genel
Müdürlüðü iþbirliðinde Dilucu sýnýr kapýsý ile
Nahçývan arasýndaki 7 kilometrelik yolun
iyileþtirilmesi projesi çerçevesinde, yol
yapýmý için gerekli olan malzeme temin
edilerek Karayollarý Genel Müdürlüðü'ne
teslim edilmiþtir.
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X. Diðer Sektörler

Özbekistan'da "Kýrsal Yönetimlere Temiz
Enerji Saðlanmasý Projesi"

UNDP iþbirliðinde, kýrsal yerleþim alanlarýna
güneþ enerjisinden yararlanma eðitimi ve
teknoloji desteði saðlamak üzere baþlatýlan
ve diðer uluslararasý kuruluþlarýn da kaynak
aktardýðý projeye Baþkanlýðýmýzca da katký
saðlanmýþtýr.

D. TOPLUMLAR ARASI ÝLETÝÞÝM,
SOSYAL BARIÞ VE KÜLTÜREL
ÝÞBÝRLÝÐÝNÝN GELÝÞTÝRÝLMESÝ

Toplumlar arasýnda iletiþimin geliþtiril-
mesinde ortak dilin yaygýnlaþtýrýlmasý,
haberleþme sistemlerinin oluþturulmasý ve
yaygýn iletiþim vasýtalarýnýn etkinleþtirilerek
iletiþimin devamlýlýðýnýn saðlanmasý önem
arz etmektedir. Bu amaçla Baþkanlýðýmýzca
çeþitli projeler uygulanmaktadýr.

Ayrýca ortak tarihi mirasýn parçasý olan
eserlerin korunmasý ve gelecek nesillere
aktarýlmasý için restorasyon, fizibilite
çalýþmasý, uzmanlara eðitim verilmesi gibi
çeþitli faaliyetler yürütülmektedir. Bu
projeler orta ve uzun vadede dünya tarih
mirasýnýn korunmasýna yardým ederken bir
yandan da bu ülkelerde kültür turizminin
geliþmesi için gerekli zeminin oluþmasýna
katkýda bulunacaktýr.

Supercolor
Page is color controlled with Supercolor 1.0.71Copyright 2002 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, please download free Supercolor Viewer Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icmRGB Image Profile: ECI_RGB.iccRGB Graphic Profile: ECI_RGB.iccTurn R=G=B Graphic into Gray: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: yesPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yes



I. Toplumlararasý Ýletiþimin Geliþtirilmesi

a) Türkçe Kullanýmýnýn Yaygýnlaþtýrýlmasý

Türk dilinin kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý
amacýyla çeþitli üniversitelerin mevcut
Türkoloji bölümleri desteklenmekte ve yeni
Türkoloji bölümleri oluþturulmaktadýr.
Bunun yaný sýra Türk Kültür Merkezleri'nde
ve Program Koordinasyon Ofisleri
bünyesinde Türkçe kurslarý açýlmaktadýr.
Ayrýca bu amaçla bilimsel toplantý,
konferans ve sempozyumlar düzenlenmekte
veya desteklenmektedir. 

Türkoloji Projesi

2000 yýlýnda baþlayan proje çerçevesinde,
bugüne kadar 14 ülke/özerk cumhuriyette
18 Türkoloji Bölümü açýlmýþ veya mevcut

olanlar eðitim altyapýlarý, ekipman ve
öðretim görevlisi ile desteklenmiþtir.
Türkoloji bölümlerinde 2004 yýlý dahil
2400 öðrenci eðitilmiþtir. Bu bölümlerden
mezun olacak öðrencilerin bilimsel
çevrelerde, iþ hayatýnda ve kültürel
bütünleþmede önemli katkýlarý olacaðý
deðerlendirilmektedir.

Türkoloji projesi ile Türk Dili ve Edebiyatý ve
Türk Tarihi ile ilgili konularda yurt dýþýndaki
üniversitelerle çeþitli anlaþma ve protokoller
ile iþbirliði yapýlarak, Türk Dili ve
Kültürünün öðretilmesi, yerinde yapýlacak
araþtýrmalarla zenginleþtirilmesi amacýyla
üniversitelerde akademisyenler görev-

lendirilmektedir. Bu kapsamda; Kosova,
Arnavutluk, Afganistan, Moldova,
Özbekistan, Ukrayna Cumhuriyeti, Kýrým
Özerk Bölgesi, Bosna-Hersek, Litvanya,
Kazakistan, Estonya, Tataristan Özerk
Cumhuriyeti, Belarus ve Moðolistan’da
Türkoloji ve/veya Türk Dili ve Edebiyatý
Bölümleri desteklenmiþ, altyapý ve ekipman
desteði saðlanmýþtýr.

2004 Yýlýnda Türkoloji Projesi
Kapsamýnda Gerçekleþtirilen Faaliyetler

Afganistan

Kabil Devlet Üniversitesi Türkoloji
Bölümü'nde 2 öðretim görevlisi görevlen-
dirilmiþtir. Anýlan bölüme teknik destek
verilerek öðrencilerin kitap, sözlük vb.
ihtiyaçlarý Baþkanlýðýmýzca karþýlanmýþtýr. 

Uzun yýllar süren savaþlarýn ardýndan yýkýlan
okullarýn yeniden yapýlmasý ve eðitim
kalitesinin arttýrýlmasý amacýyla Afganistan
Türkmenleri Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði'nin talebi üzerine
Afganistan Cevizcan iline baðlý Þortepe
ilçesinde 12 sýnýflýk bir ilköðretim okulu
yaptýrýlmasý için düzenlenen yardým
kampanyasýna  destek saðlanmýþtýr. 
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Almanya

Essen'deki Türk-Alman Kültür ve Dil
Enstitüsü'ne malzeme desteði saðlanmýþtýr.

Arjantin

Buenos Aires'deki Türkiye Cumhuriyeti
okuluna malzeme desteði verilmiþtir.

Arnavutluk

Arnavutlukla geliþen iliþkilerimizin bir
sonucu olarak Türkçe'ye gösterilen ilgi
artmýþ ve Tiran Bölge Koordinatörlüðü
tarafýndan  "Türkçe Kurslarý" düzenlenmek-
tedir. Tiran'da açýlan Türkçe kurslarýnda
ders vermek üzere yerel eðitmenler de
görevlendirilmektedir.

Arnavutluk Tiran Üniversitesi  Yabancý Diller
Fakültesinde bulunan Türk Dili ve Edebiyatý
Bölümü de Baþkanlýðýmýzca desteklenmekte

olup Türk Dili alanýnda bir Öðretim Üyesi
anýlan bölüme 2004-2005 öðretim yýlý için
görevlendirilmiþtir.  Ayrýca Türkiye'den
görevlendirilen uzmanlarla bölümün
müfredat programý Bologna kriterlerine
uygun olarak yeniden revize edilecektir.

Tiran Üniversitesi Yabancý Diller Fakültesiyle
Baþkanlýðýmýz arasýnda imzalanan protokolle
bir Türk Kültür Merkezi kurulmuþ tahsis
edilen mekanýn  tadilatý yapýlmýþtýr.
Baþkanlýðýmýzca Türk Kültür Merkezine
öðrencilerin Türkçe yayýnlarý izleyebile-
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cekleri uydu sistemi, televizyon, internet
baðlantýlý bilgisayarlar ve  Türkçe temel
kaynaklarý bulabilecekleri bir kütüphane de
kurulmuþtur. 

Azerbaycan

Atatürk Araþtýrmalarý Merkezi tarafýndan
açýlmasý planlanan Slavyan Üniversitesi
Türkiye Araþtýrmalar Merkezi'nin tefriþi için
maddi destek saðlanmýþtýr. Ayrýca ayný
merkeze kitap-kýrtasiye yardýmý yapýlmýþtýr.

Belarus

Türkoloji Projesi kapsamýnda Belarus Minsk
Uluslararasý Yabancý Diller Üniversitesi
bünyesinde faaliyet gösteren Türk Kültür
Merkezi'nde bir uzman görevlendirilmiþtir.
Baþkanlýðýmýz desteðiyle anýlan üniversitede
bir Türk Kültür Merkezi kurulmuþ bu
merkezin teknik ve kitap donanýmý
saðlanmýþtýr. Merkezde Türkçe kurslarý ve
sosyal kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. 

Baþkortostan (Rusya Federasyonu)

Türkoloji Projesi kapsamýnda çalýþma
sahamýzda araþtýrma yapan araþtýrmacýlara
da destek verilmektedir. Bu baðlamda,
Baþkortostan Cumhuriyeti Ufa þehri arþiv ve
kütüphanelerinde, literatür taramasý ve saha
derleme çalýþmalarý konusundaki proje
çerçevesinde görevlendirilen bir uzman 22
gün süreyle akademik çalýþmalarda
bulunmuþtur. 

Bosna-Hersek

Türkoloji Projesi çerçevesinde, iþbirliði
yapýlan üniversitelerden biri olan Tuzla
Üniversitesi Türkoloji Bölümü'ne ders
vermek amacýyla 3 öðretim görevlisi 10
Eylül 2004-10 Eylül 2005 tarihleri
arasýnda görevlendirilmiþtir.  

Türk Taburu tarafýndan düzenlenen Türkçe
kurslarýnda görev yapan öðretmenlerin
maaþlarý ödenmiþ ve Zenica-Moþçaniþa
Ýlkokulu'na sýra, masa, sandalye, yazý tahtasý
temin edilmiþtir.

Estonya-Litvanya-Letonya

Vilnius Üniversitesi ve Letonya Türk
Kültürü Merkezi için kitap desteði
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saðlanmýþ, Letonya Üniversitesi Türk Dili ve
Kültürü Merkezi'nin tefriþi yapýlmýþ ve
Estonya Tallinn Üniversitesi'nde 2004-
2005 öðretim yýlý için 2 yerel okutman  ile
Türkiye'den bir öðretim üyesi görevlen-
dirilmiþtir

Gürcistan

Türkiye ile Gürcistan'ýn son zamanlarda
geliþen iliþkilerimize paralel olarak Tiflis
Devlet Üniversitesi Doðu Bilimler Fakültesi
bünyesinde faaliyet gösteren Türkoloji
Bölümü'nde açýlan Türkçe Eðitim Merkezi'ne
ait iki odanýn tefriþi yapýlmýþ ve Tiflis Devlet
Üniversitesi Doðu Bilimleri Fakültesi' ne
kitap desteði saðlanmýþtýr.

Ayrýca, Harp Okulu'nda eðitim gören
öðrenciler için Türk Dili Dershanesi'nde
kullanýlmak üzere Baþkanlýðýmýzca kitap satýn
alýnmýþtýr.

Kýrgýzistan

Biþkek Program Koordinatörlüðü'nde açýlan
Türk Kültür Merkezi'nin tadilat ve onarýmý
Baþkanlýðýmýzca gerçekleþtirilmiþ,  ayrýca
kitap ve teknik ekipman desteði saðlanmýþtýr. 

Biþkek'te Ahýska Türklerinin yoðun olarak
yaþadýðý Novo-Pavlovko ve Stepnoy
köylerinde iki adet Türkçe sýnýfý
açýlabilmesini teminen tahsis edilen sýnýflarýn
tadilatý yaptýrýlmýþ ve teknik destek sað-
lanmýþtýr. 

Kazakistan

"Baðýmsýzlýk Sonrasý Kazakistan'da Türkiye
ve Türk Ýmajýnýn Geçirdiði Deðiþim" konulu
proje kapsamýnda 1 uzman Kazakistan'da
görevlendirilmiþtir. Ayrýca Avrasya Ulusal
Gumilev Üniversitesi'nde Türk Dili dersleri
vermek üzere bir asistan görevlendirilmiþtir.
Türk Dili Bölümü'ne Mart 2004  ayýnda
bilgisayar ve yazýcý cihazý vb. malzeme
yardýmýnda bulunulmuþtur.

Ukrayna (Kýrým)

Odesa Meçnikov Üniversitesi'nde kurulan
Türk Dili Kültür Merkezi, Herson Devlet
Pedagoji Üniversitesi ve Kiev Taras Þevþenko
Üniversitesi'nde açýlan Türk Dili Kültür

Merkezleri'ne malzeme ve teknik araç-gereç
yardýmýnda bulunulmuþtur. 

Öte yandan Kýrým Devlet Mühendislik ve
Pedagoji Üniversitesi ve Herson Devlet
Pedagoji Üniversitesi'nde Türkoloji
Bölümleri için kitap alýmý saðlanmýþtýr.

Proje kapsamýnda Kiev Doðu Dilleri
Lisesi'nde 1 Türk Dili okutmanýnýn 1 yýllýk
maaþý karþýlanmýþ ve Kýrým Devlet
Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'nde
Türk Dili okutmaný olarak 3 öðretim
görevlisi  Herson Devlet Üniversitesi ile
Odesa Meçnikov Üniversitesi'nde Türk Dili
dersleri vermek üzere 1'er öðretim görevlisi
görevlendirilmiþtir. Ayrýca Kýrým Devlet
Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi
Türkoloji Merkezi'nde bir uzman
görevlendirilmiþtir.

Kýrým Kolçiguna (Bulganak) Milli
Mektebi'nde okuyan 184 kýz, 130 erkek
öðrencinin okul üniformalarý Baþkanlýðýmýz-
ca temin edilmiþtir.

Kosova

Kosova'da Türkoloji Projesi kapsamýnda
Türk Dili ve Edebiyatý ve Türkçe Sýnýf
Öðretmenliði bölümlerine destek
verilmektedir. Priþtine Üniversitesi Filoloji
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü
Kütüphanesi'ne kitap desteði saðlanmýþ,
Priþtine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türkçe
Sýnýf Öðretmenliði Bölümü'nün tefriþi,
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internet baðlantýsý yapýlmýþ ve Prizren
Üniversitesi Priþtine Eðitim Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatý ve Türkçe Sýnýf
Öðretmenliði Bölümleri'ne 4 öðretim
görevlisi görevlendirilmiþtir.

Özbekistan

Semerkant Devlet Üniversitesi'nden bir
öðretim görevlisinin TÖMER'de Türkçe
kursuna katýlmasý saðlanmýþ ve Özbekistan
Cumhurbaþkanlýðý Devlet ve Cemiyet
Kuruluþu Akademisi ile Baþkanlýðýmýz
arasýnda Ýþbirliði Protokolü imzalanmýþtýr. 

Moðolistan

Türkoloji Projesi kapsamýnda 3 öðretim
görevlisinin görevlendirildiði Moðolistan

Milli Üniversitesi Moðol Dili ve Kültürü
Fakültesi Türkoloji Bölümü'ne iki adet
bilgisayar vb. ihtiyaç duyulan donaným satýn
alýnmýþ ve bölüme tahsis edilen ek sýnýfýn
tadilat ve tefriþatý yapýlmýþtýr. Ayný
üniversitenin Türkoloji Bölümü öðrenci-
lerinin Bilge Kaðan ve Költigin Anýtlarý'ný
ziyaret etmesi saðlanmýþtýr.

Moðolistan Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan
mevcut arþiv ve kütüphanelerde yapýlan
iyileþtirme çalýþmalarý için maddi destek
verilmiþtir. 

Öte yandan Tavan Ukhaan Öðrenciler
Kulübü tarafýnda düzenlenen makale
yarýþmasýna destek verilmiþtir.
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Tacikistan

Duþanbe'de Rus Tacik Slav Üniversitesi
bünyesinde kurulan Türk Enformasyon
Merkezi'ne bilgisayar vb. donaným satýn
alýnmýþ ve tefriþi saðlanmýþtýr. Rus-Tacik Slav
üniversitesi "Uluslararasý Hukuk Semineri"
için 2 öðretim görevlisi görevlendirilmiþtir.

Moldova

Komrat Devlet Üniversitesi'nde 10-12 Mart
2004 tarihleri arasýnda geleneksel olarak
düzenlenen Gagauz Dili ve Edebiyatý
Olimpiyatý'na maddi destek saðlanmýþtýr.

Komrat Devlet Üniversitesi bünyesinde
kurulacak Moldovan Dili- Türk Dili ve
Edebiyatý Bölümü kurulmasýný teminen 1
öðretim görevlisi ve 1 uzman Moldova'da
görevlendirilmiþ, Moldova Devlet Üniver-
sitesi bünyesinde faaliyet gösteren Türk
Kültür Merkezi'nin teknik donanýmý
saðlanmýþtýr.

Rusya Federasyonu (Tataristan)

Kazan Devlet Üniversitesi Türk Dili öðrenimi
gören dört öðrencinin Marmara Üniversi-
tesi'nde düzenlenen 15 günlük seminere
katýlmalarý saðlanmýþtýr. 

Proje kapsamýnda 1 öðretim görevlisi Kazan
Devlet Üniversitesi'nde görevlendirilmiþ,
üniversitenin Tatar-Türk Dili Bölümü için
kitap temin edilmiþtir. 
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Bölgesel Türkoloji Çalýþmalarý

- Proje kapsamýnda iþbirliði yapýlan
üniversitelerden davet edilen 64 öðrenciye
Gazi Üniversitesi TÖMER'de 3 haftalýk kurs
verilmiþ ve sosyal program çerçevesinde
Ankara, Kapadokya ve Ýstanbul gezileri
düzenlenmiþtir. 

- Baþkanlýðýmýz yayýnlarýndan Orhun Türkçe
Öðretim Setleri'nden 1000 adet bastýrýl-
mýþtýr. 

- Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova,
Makedonya, Romanya ve Yunanistan'dan
ülkemizdeki üniversitelerde öðrenim gören
90 öðrenciye 5 ay süreyle aylýk burs
verilmiþtir.

- Türk Cumhuriyetleri'nde Türkçe'nin orta
öðretim kurumlarýnda müfredat programýna
konulmasý nedeniyle 8 kitap ve 4 kasetten
oluþan Türkçe Öðretim Setleri'nin hazýrlatýl-
masý için çalýþmalar baþlatýlarak, setlerin ilk
bölümü tamamlanmýþtýr.

- Ortadoðu, Afrika Orta Asya, Kafkaslar,
Balkanlar ve Doðu Avrupa ülkelerindeki 116
üniversitenin Türkoloji bölümlerine 114
kitaptan oluþan set, Kültür Bakanlýðý'ndan
temin edilerek gönderilmiþtir. 

I. Uluslararasý Türkoloji Sempozyumu

Baþkanlýðýmýz, ile Kýrým Devlet Mühendislik
ve Pedagoji Üniversitesi Türkoloji Araþtýrma
Merkezi iþbirliðinde 31 Mayýs-7 Haziran
2004 tarihleri arasýnda Kýrým-Simfere-

pol'da, 21 ülkeden 43, Türkiye'den ise 36
akademisyenin katýlýmýyla "I. Uluslararasý
Türkoloji Sempozyumu" düzenlenmiþtir.
Geniþ katýlýmlý bu sempozyumla
Türkolojinin  deðiþik konularý tartýþýlmýþtýr.
Sempozyumun sonuç bildirgesinde  bundan
böyle sempozyum dilinin Türkçe olmasýnýn
önemi de bilim adamlarýmýzca dile
getirilmiþtir.

Dünyada Türkçe Öðretimi Sempozyumu

Ankara Üniversitesi TÖMER Baþkanlýðý
tarafýndan 12-26 Nisan 2004'te
düzenlenen "Dünya'da Türkçe Öðretimi
Sempozyumu"na Baþkanlýðýmýzca destek
saðlanmýþtýr. Bu sempozyuma TÝKA
tarafýndan yurtdýþýnda iþbirliði yaptýðýmýz
üniversitelerdeki yerel okutman ve
asistanlarýn katýlýmý saðlanarak Yabancýlara
Türkçe Öðretimi konusunda  bilimsel
metotlar tartýþmaya açýlmýþtýr.

Kazakça Türkçe Sözlük Basýmý

Süleyman Demirel Üniversitesi Dil Bilimleri
Fakültesi ile birlikte Kazakistan ve
Türkiye'nin birbirine yakýnlaþmalarýnýn bir
aracý olarak Türkçe öðrenimini kolay-
laþtýrmak maksadýyla, 20 bin kelimelik
Kazakça Türkçe, Türkçe Kazakça Cep
Sözlüðü'nün basýmý için bir protokol
yapýlmýþ ve sözlük basýmý çalýþmalarýna
baþlanýlmýþtýr. 

b) Ýletiþim Vasýtalarýnýn Geliþtirilmesi

Baþkanlýðýmýz ilgi alanýna giren ülkelerinin
kendi radyo ve televizyonlarýný kurmalarý, bu
yolla ülkelerindeki geliþmeleri kendi
halklarýyla ve çevre ülkelerle paylaþmalarý
için imkânlar yaratýlmýþtýr. Teçhizat bilgi ve
teknoloji transferi konusunda, çalýþma
alanýndaki ülkelere teknik yardým yoluyla
dost eli uzatýlmýþ birçok yayýnýn
hazýrlanmasý ve basýlmasýna katký
saðlanmýþtýr.
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Türkçe Konuþan Ülkeler Medya Haber
Ajanslarý Birliði

Ülkeler arasý yakýnlaþmada medyanýn önemi
tartýþýlmazdýr. Bu çerçevede Baþkanlýðýmýz ile
Anadolu Ajansý iþbirliðinde 5-12 Nisan

2004 tarihleri arasýnda Ankara ve
Ýstanbul'da Azerbaycan, Kazakistan,
Kýrgýzistan, Özbekistan, Türkmenistan,
KKTC ve Kýrým'dan haber ajanslarý
çalýþanlarýna mesleki eðitim kursu verilmiþ,
medya sektöründeki çalýþanlarýn birbirlerini
tanýmalarýna aracýlýk edilmiþtir.

Kosova'da Yeni Dönem Radyosunun
Desteklenmesi

Kosova'nýn Prizren þehrinde yayýn yapan
Yeni Dönem Radyosu'nun yayýn kalitesinin
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artýrýlmasý amacýyla radyo vericisi ve stüdyo
malzemeleri saðlanmýþtýr.

Ayrýca, Kosova Türk Medyasý içerisinde bir
TV istasyonu kurulmasýný teminen teknik
malzeme saðlanmasý amacýyla ihale
yapýlmýþtýr, malzemeler 2005 yýlýnda teslim
edilecektir.

Bayan Ulgii Kentine Verici Kurulmasý

Moðolistan'ýn Bayan Ulgii þehrinde
çoðunlukta bulunan Kazak Türkleri'nin TV
yayýnlarýný izlemeleri amacýyla 1 adet TV
vericisi alýnmýþtýr. Vericinin kurulma
iþlemleri 2005 yýlýnda gerçekleþtirilecektir.

Moldova Yeri Radyo ve Televizyonu GRT'in
Desteklenmesi

Yaklaþýk 170.000 Türk'ün yaþadýðý bölgede
halkýn kendi dilinde yayýn yapmasýna imkan
tanýmak amacýyla kurulan radyonun yýllýk

bakým ve onarým çalýþmalarý Baþkanlýðýmýzca
desteklenmektedir.

2004 yýlý içinde televizyonun (GRT)
bölgede etkin bir TV kanalý olmasý ve
yayýnlarýn tüm bölgeye ulaþtýrýlmasýna
yönelik olarak TV stüdyo alt yapýsý
yenilenmiþ ve TV istasyonu kurulmuþtur.

Söz konusu çalýþmalar kapsamýnda; Çadýr
Lunga kenti ve Kriet Lunga köyü için alýnan
vericiler kurulmuþtur. Kriet Lunga'da Türk

Supercolor
Page is color controlled with Supercolor 1.0.71Copyright 2002 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, please download free Supercolor Viewer Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icmRGB Image Profile: ECI_RGB.iccRGB Graphic Profile: ECI_RGB.iccTurn R=G=B Graphic into Gray: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: yesPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yes



TV kanallarýndan birinin yayýnlanmasý
saðlanmýþ, Çadýr Lunga'da da Türk TV
kanallarýndan biri vericiye geçici olarak
baðlanmýþtýr. Komrat-Çadýr Lunga
arasýndaki link hattý tamamlandýðý takdirde
GRT TV yayýnlarý bölgeye ulaþacaktýr.

Özbekistan Radyocularýnýn Eðitimi

Taþkent'te faaliyette bulunan Devlet Radyosu
Dýþ Yayýnlar Bölümü'nün Türkçe Yayýnlar
masasýndan 3 kiþi, Taþkent'te faaliyette
bulunan ve FM bandýndan yayýn yapan 4
radyodan birer kiþi olmak üzere toplam 7
kiþinin 1 hafta TRT radyolarýnda bir hafta da
Ýstanbul'daki özel radyolarda eðitim görme-
leri saðlanmýþtýr.

Kýrým Tatar Milli Meclisi Web Sitesinin
Tasarýmý

Kýrým Tatar Milli Meclisi (KTMM) resmi
yayýn organý niteliðindeki internet sitesi
2002 yýlýnda kurulmuþ olup, etkin bir
þekilde hizmetin devamý için yenileme ve
teknik destek faaliyetlerine devam
edilmektedir. Söz konusu çalýþma 2005
yýlýnda da sürdürülecektir.

Kazak Devlet Radyosu Türkçe Yayýnlar
Dairesine Destek

Kazak Devlet Radyosu Türkçe Yayýnlar

Dairesi'nde Dostluk adýyla yayýnlanan
program için  2003 yýlýnda baþlatýlan destek
2004 yýlýnda da sürdürülmüþtür.

c) Tanýtým ve Yayýn Çalýþmalarý

Tanýtým faaliyetleri kapsamýnda birçok
etkinlik gerçekleþtirilmekte ve TÝKA
faaliyetleri tanýtýlmaktadýr. Avrasya Bülteni
ve Avrasya Etüdleri adlý iki süreli yayýnýn
yanýnda TÝKA'nýn gerçekleþtirdiði projelerle
ilgili kitaplar ve kültür coðrafyamýz ile ilgili

çeþitli eserler yayýmlanmaktadýr. Orta  Asya
ve Kafkasya Türk Cumhuriyetleri ve özerk
cumhuriyetler ile ülkemiz arasýndaki gerekli
iletiþimin saðlanmasý amacýyla ayda bir
yayýmlanan Avrasya Bülteni'nin Ocak-Aralýk
2004 tarihleri arasýnda 18-29 sayýlarýnýn
basýmý yapýlarak yurtiçi ve yurtdýþýndaki
abonelere daðýtýmý yapýlmýþ, ayrýca tüm
Program Koordinatörlüklerimize de
gönderilerek ülkelerde ilgili yerlere daðýtýmý
saðlanmýþtýr.

Avrasya Etüdlerinin 26. sayýsý basýlmýþtýr.

2004 yýlýnda basýmý gerçekleþtirilen
kitaplar:

* Orhun- Türkçe Öðreniyoruz Öðrenim
Seti, 2004

* Orta Asya'dan Esintiler, 2004

* T.C.  Anayasasý, 2004
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* TÝKA - OECD Ýliþkileri, 2004

* Uluslararasý Yardým Kuruluþlarý JICA,
GTZ, USAID'in Temel Yapýlarýnýn
Ýncelenmesi, Uzmanlýk Tezi, 2004

* Teknik Yardým Projelerinin Hazýrlanmasý,
Uygulanmasý, Ýzlenmesi ve
Deðerlendirilmesi, Uzmanlýk Tezi, 2004

* Uluslararasý Hukuk Açýsýndan Baðýmsýz
Devletler Topluluðu'nun Statüsü, 2004

* Modern Kýrgýzistan'ýn Doðuþu, 2004

* Kazaklarýn Uyanýþý, 2004

* Sultan Sancar, 2004 

II. Kültürel Ýþbirliðinin Geliþtirilmesi

Ýçinde bulunduðumuz coðrafya bölgesel
çatýþmalarýn, kültürler arasý hassasiyetlerin
iliþkilere hâkim olduðu bir coðrafyadýr.
Kültürün bölgesel ve küresel barýþa katkýsý
noktasýndan hareketle, kültür ve barýþ ayný
eksende deðerlendirilmekte ve mahalli kimlik
unsurlarýnýn evrensele taþýnmasý maksadýyla
kültürel zenginleþmeye katkýsý olan projeler
uygulanmaktadýr.

Bu maksatla Türk Kültür merkezleri açýlarak,
mahalli buluþma ve kaynaþma mekânlarý
oluþturulmakta, Türk kültür coðrafyasýnda
meydana getirilen medeniyetlerin ürünü
olan kültür eserlerinin yeniden ayaða
kaldýrýlmasý, müþterek kültür deðerlerinin
ortaya çýkarýlmasý ve evrensel kültüre
kazandýrýlmasý maksadýyla bir dizi kültür
projeleri uygulanmaktadýr. 

1.Uluslararasý Ýpek Yolu ve Ýletiþim
Sempozyumu

Baþkanlýðýmýz ve Kýrgýzistan-Türkiye Manas
Üniversitesi iþbirliðiyle, Biþkek'te 17-18
Mayýs 2004 tarihleri arasýnda "I.
Uluslararasý Ýpek Yolu ve Ýletiþim
Sempozyumu" düzenlenmiþtir.
Sempozyumda, tarihi süreç içinde Ýpek
Yolu'nun önemi, Ýpek Yolu üzerindeki
devletlerin kültürü, dili, ticareti, iletiþimi,
yaþanan sorunlar, günümüze kadarki geliþimi
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ve geleceði gibi konular ele alýnmýþtýr.
Sempozyuma Türkiye, Kýrgýzistan,
Kazakistan ve Özbekistan'dan 40 civarýnda
bilim adamý katýlmýþtýr.

Dünya Dinleri Parlamentosu'na Katýlým

Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi'nden
bir öðretim üyesinin 7-13 Temmuz 2004
tarihlerinde Barselona'da düzenlenen
"Dünya Dinleri Parlamentosu" kapsamýnda
"Barýþa Giden Yol" konulu panele konuþmacý
olarak katýlýmý saðlanmýþtýr.

41. Sancak Oyunlarý

Kosova, Sancak bölgesinde yaþayan Boþnak,
Türk, Arnavut, Sýrp ve Makedonlarýn sportif
ve kültürel alanda iþbirliðinin hedeflendiði
41. Sancak Oyunlarý 30 Temmuz-1 Aðustos
2004 tarihleri arasýnda Baþkanlýðýmýzýn
katkýlarýyla düzenlenmiþtir.

a) Müþterek Kültür Mekânlarýnýn
Oluþturulmasý

Türk dili ve kültürünün tanýtýmý, Türkçe'nin
öðretilmesi ve diðer kültürel faaliyetlerin
yapýlmasý  amacýyla  Kültür Merkezleri,
Türkçe eserlerin yer aldýðý kütüphaneler
açýlmaktadýr.

Türk Kültür Merkezlerinin Kurulmasý

Türk Kültürü ve Türkçe'nin yaygýnlaþtýrýl-
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masý maksadýyla, 12 ülke/2 özerk bölge ve
Kosova’da 16 üniversite bünyesinde, 3
yýllýk çalýþma süreci sonunda toplam 16
adet (Ukrayna/Kýrým 3 adet, Bosna-Hersek,
Kosova, Arnavutluk, Belarus, Letonya,

Litvanya, Kazakistan, Moðolistan,
Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan,
Moldova, Tataristan'da ise birer adet) Türk
Dili ve Kültür Merkezi kurulmuþ, bölge
halkýnýn ve Türkiye'de okuyan bölge
ülkelerindeki öðrencilerin hizmetine sunu-
larak yaygýn istifade ortamý yaratýlmýþtýr. Bu
kültür merkezlerinde halen 19 eðitmen Türk
dili ve kültürünü yayma çalýþmalarýný sürdür-
mektedir.

Kültür Merkezleri özellikle Türkoloji
Bölümleri'nde okuyan, Türkiye'de çeþitli
nedenlerle eðitim alan öðrenciler ile Türk
Kültür Coðrafyasý'ndaki bölge halklarýnýn
Türk kültürü ile temas noktalarý olmakta,
baðlarýný devam ettirme noktasýnda önemli
bir merkez olarak fonksiyon icra etmektedir.
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Türkoloji ve Türk Kültür Merkezi Harita 4.1

TÝKA TARAFINDAN

KURULAN/DESTEKLENEN

TÜRKOLOJÝ BÖLÜMLERÝ,

TÜRK DÝLÝ VE KÜLTÜRÜ MERKEZLERÝ,

TÜRKÇE ESER KÜTÜPHANELERÝ

AÇIKLAMALAR

Türkoloji Bölümleri (17)

Türk Dili ve Kültürü Merkezi

Türkçe Eser Kütüphanesi (3)
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Tiran Devlet Üniversitesi Türk Kültür
Merkezi

2003-2004 öðretim yýlýnda açýlan Tiran
Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde
okuyan öðrencilerin yararlanabilecekleri,

bilgisayar, TV, kütüphane ve internet
baðlantýsý gibi teknik donanýmlara da sahip
bir kültür merkezi kurulmuþ ve Devlet Bakaný
Sn. Beþir ATALAY tarafýndan hizmete
açýlmýþtýr.

Türk Kültürü ve Eserleri Kütüphanelerinin
Kurulmasý

Baþkanlýðýmýzca gerçekleþtirilen çalýþmalarla
kurulan kütüphane sayýsý dörde yüksel-
miþtir. Bosna - Hersek, Moldova ve
Türkmenistan'da kurulan kütüphanelerle
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Türkoloji Bölümleri'nde okuyan öðrencilerin
ve diðer çalýþmalarla Türkçe öðrenenlerin
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý ve Türk Kül-
türü'nün yaygýnlaþtýrýlmasý hedeflenmiþtir.

Türkmen-Türk Kütüphanesi

21 Mayýs 1991 tarihinde Aþkabat'ta
kurulan ve baþkanlýðýna oybirliði ile
Saparmurat Türkmenbaþý'nýn getirildiði
Dünya Türkmenleri Humaniter Birliði'ne
baðlý toplam 222 metrekare bir alana sahip

ve yaklaþýk 8.000' i Türkçe olmak üzere,
toplam 10.000'den fazla kitabýn olduðu
"Türkmen-Türk Kütüphanesi"nin bilimsel
toplantýlara da hizmet verecek þekilde
tadilatý yapýlmýþ ve bütün donaným ihtiyacý
Baþkanlýðýmýzca  karþýlanmýþtýr.
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Azerbaycan Slavyen Üniversitesi Türkiye
Araþtýrmalarý Merkezi

Azerbaycan Slavyen Üniversitesi Türkiye
Araþtýrmalarý Merkezi bünyesinde kurulan
ve Türkoloji Bölümü öðrencilerinin
yaralanabilecekleri sýnýflarýn tefriþi yapýlmýþ
olup, kütüphanenin kurulmasý çalýþmalarý
devam etmektedir. 

b) Müþterek Kültür Eserlerinin Kültür
Hayatýmýza Kazandýrýlmasý

Baþkanlýðýmýzýn ilgi alanýna giren ülkelerdeki
var olan kültür ve mimarlýk mirasýnýn
korunmasý amacýyla bu ülkelerle iþbirliði
içerisinde çeþitli kazý, onarým ve restorasyon
projeleri uygulanmýþtýr. Bu projeler, dünya
kültür mirasýnýn korunmasýna katký
saðlarken bu ülkelerde kültür turizminin
geliþmesini saðlamaktadýr.

Moðolistan'daki Türk Anýtlarý Projesi
(MOTAP)

Yaklaþýk 280 yýl önce bulunduklarýnda
bütün ilim çevrelerinin dikkatini çeken
Orhun Abideleri Türk adýnýn geçtiði ilk
Türkçe metinlerdir. Göktürk Alfabesiyle
yazýlan bu yazýtlar Türkçe'nin de yazýlý ilk
kaynaklarýndandýr. Ayrýca bu yazýtlarda,
Türk tarihini, sanatýný, gelenek ve
göreneklerini, dinini, ordu teþkilatýný, sosyal
hayatýný kýsaca Türk milletine ait ne varsa
hepsini görmek mümkündür.

Türk tarihinin bugün için bilinen en eski
yazýlý belgeleri olma özelliðine sahip olan
Göktürk Abideleri, Baþkanlýðýmýz tarafýndan
yürütülen proje çalýþmalarý kapsamýnda
öncelikli yere sahip bulunmaktadýr. Bu
öncelik çerçevesinde anýtlar bölgesinin yer
altý araþtýrmalarý yapýlarak, gün ýþýðýna
çýkmayý bekleyen tarihimizin nadide
parçalarýna ulaþýlmaya çalýþýlarak,
külliyelerin yeniden inþasýnýn yapýlmasý
saðlanarak 1300 yýl öncesi durumlarýnýn
yeniden canlandýrýlmasý planlanmaktadýr.

Bu çerçevede, 1994 yýlýnda Moðolistan'a
resmi bir ziyarette bulunan TÝKA
Baþkanlýðý'ndan bir heyet Moðolistan Eðitim,
Kültür ve Bilim Bakanlýðý ile Baþkanlýðýmýz
arasýnda Proje'nin genel hatlarýný belirleyen
anlaþmayý imzalamýþtýr. 

Proje kapsamýnda, 1997-2004 yýllarý
arasýnda topografik haritalarýnýn yapýlmasý,
konum ve planlarýnýn bu haritalara
iþlenmesi, anýt külliyelerin plan, rolöve,
fotogrametrik belgeleme yollarýyla þimdiki
durumlarýnýn ortaya konmasý, bozulma
dereceleri ile nedenlerinin belirlenmesi,
kalýcýlýðý saðlamaya yönelik koruma,
saðlamlaþtýrma ve restorasyon
yöntemlerinin belirlenmesi, kýrýk ve
kayýplarýn tespiti, tamamlama çarelerinin
araþtýrýlmasý, baþlanan kazý ve diðer
araþtýrma çalýþmalarý çerçevesinde ise,
arkeolojik kazý, jeofizik ve jeolojik, epigrafi,
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taþ koruma ve onarým, restorasyon, müze
çalýþmalarýna aðýrlýk verilmiþtir.

Proje kapsamýnda yürütülen kazý çalýþmalarý
çerçevesinde ortaya çýkarýlan en önemli ve
çok kýymetli eserler ise 2001 yýlý çalýþmalarý
sýrasýnda bulunan Bilge Kagan'a veya bir
yakýnýna ait olduðu düþünülen yaklaþýk
4000 parça ve altýn, gümüþ, bakýr, bronz ve
deðerli taþlardan oluþan eserlerdir.
Sözkonusu eserler içinde, aðzýnda kýymetli
bir taþ taþýdýðý düþünülen mitolojik bir kuþ
tasvirinin bulunduðu alýnlýðýn etrafýnda
kazýma ve kabartma tekniði uygulanarak
iþlenmiþ süslemelerden oluþan, tamamý
altýndan bir "taç", kemer tokalarý, elbise
kopçalarý ve giyim kuþama ait çeþitli ebatta
altýn objeler, yine çeþitli ebatlarda maþrapa,
sürahi, tabak gibi ritüel kaplar olarak
adlandýrdýðýmýz yine altýndan formlar, 1850
adet çiçek biçimli süslemeler, iki iþlemeli
geyik heykelciði, tabak, maþrapa, kupa ve
sürahi gibi çeþitli ritüel kaplar, kaplarýn
bazýlarýnýn içinde deðerli taþlar, deðerli
maden objeler ve çeþitli organik kalýntýlar
bulunmaktadýr (tekstil, kömür, kemik) ve
ayrýca kýrýk ve erimiþ gümüþ plaka parçalar,
þeritler ve teller bulunmaktadýr. 

2001 yýlý çalýþmalarýnýn en önemli
ayaklarýndan birini teþkil eden ve daha
önceden üç parça ve yatýk durumda bulunan
Bilge Kagan Yazýtý, 1266 yýl sonra yeniden
bütün ihtiþamýyla ayaða kaldýrýlmýþtýr.
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Projedeki nihai amaçlarýmýzdan biri, Orhun
Vadisinde bulunan Bilge Kagan, Köl Tigin
Külliyeleri ile Nalayh Bölgesinde bulunan

Tonyukuk Külliyesinin kazý ve diðer
araþtýrma ve uygulama çalýþmalarýnýn
bitmesine müteakip anýtlarýn kopyalarýnýn
alýnarak külliyelerinin yeniden
canlandýrýlmasýdýr. Bu çalýþmalar
çerçevesinde de, 2004 yýlýnda Köl Tigin ve
Bilge Kagan anýtlarý ile kaplumbaða
kaidelerinin kopyalarýnýn alýnmasý çalýþmalarý
baþlatýlmýþtýr. 23 Temmuz-23 Eylül 2004
tarihleri arasýnda yapýlan çalýþmalar Ýstanbul
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Taþýnabilir Kültür Varlýklarýný Koruma ve
Onarým Bölümü danýþmanlýðýnda yapýlmýþ
olup, Moðolistan Kültürel Mirasý Koruma
Merkezi'nden 6 uzman görev yapmýþtýr.
Çalýþmalarýn sonucunda Bilge Kagan
Anýtýnýn ve kaplumbaða kaidesinin kalýplarý
alýnmýþ olup, önümüzdeki yýl çalýþma
programý kapsamýnda da Köl Tigin Anýtý ile
kaplumbaða kaidesinin kalýplarýnýn alýnarak,
orijinal yerlerinde çevre düzenlemesi
yapýlarak sergilenmesi planlanmaktadýr.
Çalýþmalar 2005 yýlýnda da sürecektir.
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Türk Kültür Varlýklarý Teþhir Salonu
Kurulmasý

Moðolistan Eðitim, Kültür ve Bilim Bakanlýðý
ve Baþkanlýðýmýz iþbirliði ile yürütülen
"Moðolistan'daki Türk Anýtlarý Projesi"
kapsamýnda yapýlan arkeolojik kazýlar
sonucu elde edilen eserler baþta olmak
üzere, Moðolistan'da bulunan deðiþik Türk

dönemlerine ait eserlerin sergilenmesi
amacýyla, Moðolistan Milli Tarih Müzesi
içerisinde tahsis edilen 120 metrekarelik bir
alan "Türk Kültür Varlýklarý Teþhir Salonu"
haline dönüþtürülmüþtür. 

Yaklaþýk 300 parça eserin sergilendiði
salonda TÝKA Baþkanlýðý tarafýndan 2001
yýlý içinde bölgede gerçekleþtirilen kazýlar
neticesinde ortaya çýkarýlan deðerli
buluntularýn yaný sýra, Bilge Kaðan ve eþine

ait heykelleri, Köl Tigin Yazýtý'nýn kopyasý,
altýn taç ve Uygur dönemine ait eserler de
bulunmaktadýr.

Müzecilik Eðitimi

Moðolistan Eðitim, Kültür ve Bilim Bakanlýðý
Kültür ve Sanat Politikasý Koordinasyon
Dairesi ile Moðolistan Milli Tarih
Müzesi'nden iki uzman 6-27 Haziran 2004
tarihleri arasýnda Ankara'da Anadolu
Medeniyetleri ve Etnografya Müzesi'nde
düzenlenen eðitim programýna katýlmýþlar ve
modern müzecilik alanýnda eðitim
almýþlardýr.

Kýrým Hansarayý Müzesi Nadir El Yazmalarý
Eserlerinin Korunmasý

Kýrým Bahçesaray Þehri Hansaray
Müzesi'nde yer alan el yazmalarýnýn
korunmasýna yönelik olarak 2 arþiv uzmaný

2004 Ocak ayý içerisinde Kýrým'da
görevlendirilmiþtir. Proje sonucunda 266
adet el yazmasý kitabýn restorasyonunun
yerinde yapýlmasý, muhafazasýnýn saðlanmasý
ve araþtýrmacýlarýn hizmetine sunulmasý
hedeflenmiþtir.

Bu maksatla öncelikle restorasyon ve cilt
atölyesi kurulmuþ, restorasyon eðitimi
verilerek 3 restoratör ve 1 ciltçi
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yetiþtirilmiþtir. Ayrýca yerinde eðitim
amacýyla, Kültür ve Turizm Bakanlýðý
Müzeler Genel Müdürlüðü ile iþbirliði
yapýlarak, Hansaray yetkililerinin 24-30
Mayýs 2004 tarihlerinde Ýstanbul'daki
müzelerde teknik incelemelerde bulunmalarý
saðlanmýþtýr. 

Türkmenistan Milli Kol Yazmalarýnýn
Bilgisayar Ortamýnda Kataloglanmasý Ve
Muhafazasý

Türkmenistan Milli Kol Yazmalarý
Enstitüsü'nde bulunan yaklaþýk 10.000 adet
tarihi el yazmasý eserin bilgisayar ortamýnda

kataloglanmasý ve bilgisayar ortamýna
aktarýlmasý amacýyla, Devlet Arþivleri Genel
Müdürlüðü ile iþbirliði yapýlarak, bir uzman
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9 Mayýs-5 Haziran 2004 tarihleri arasýnda
bölgede görevlendirilmiþ, gerekli ekipman
desteði saðlanmýþ ve personel eðitilerek,
pratik çalýþmalar yapýlmýþtýr. 

Kýrým Zincirli Medrese ve Hacý Giray Han
Türbesinin Restorasyonu

Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayip ERDOÐAN
ve Devlet Bakaný Prof. Dr. Sayýn Beþir
ATALAY'ýn Ukrayna-Kýrým'ý ziyaretleri
sýrasýnda 15.yüzyýldan kalma tarihi Zincirli
Medrese ve Hacý Giray Han Türbesi'nin
restorasyonu gündeme gelmiþtir. Söz
konusu tarihi eserlerin restorasyonuyla ilgili
ön çalýþma yapmak üzere Kültür ve Turizm
Bakanlýðý'ndan bir teknik eleman Kýrým'da
görevlendirilmiþtir. Anýlan teknik elemanýn
verdiði raporlar doðrultusunda 2005 yýlý
içinde iþin mahallinde detaylý bir çalýþma
yapýlmýþtýr. Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn
Kýrým'da yaptýðý çalýþmalarýn sonucunda elde
ettiði veriler, yine ayný Bakanlýk tarafýndan
hazýrlanan restorasyon projeleri ve diðer
ihale dokümanlarýnýn Baþkanlýðýmýza teslim
edilmesi sonrasýnda söz konusu yapýlarla
ilgili ihalenin  2005 yýlýnda yapýlmasý
planlanmaktadýr. Bahse konu tarihi eserlerin
restorasyonun bitirilmesinin ardýndan, ilgili
tarihi eserler zamana karþý korunmuþ olacak,
eserlerin bir müzeye dönüþtürülmesi ile de
bölgede tarih turizminin geliþmesine katký
saðlanacaktýr.

Ukrayna Akkerman Kalesi Kazý Çalýþmalarý

Baþkanlýðýmýz, "Baþlangýçtan Günümüze
Türk Dünyasý" projesi kapsamýnda Ukrayna
Akkerman Kalesi'nde yürütülen "Osmanlý
Hamamý Kazý Çalýþmalarý"na destek
vermektedir. 10 Temmuz - 26 Aðustos
2004 tarihleri arasýnda Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Ana Bilim
Dalý Baþkanlýðý'ndan 4 kiþilik bir bilim adamý
grubu Ukrayna'da kazý çalýþmalarý yapmýþtýr.
Projenin 3 yýl devam etmesi
planlanmaktadýr. Proje bitiminde yapýlan
çalýþmalarýn bir prestij eseri olarak kitap
halinde basýlýp kültür dünyasýna
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kazandýrýlmasý düþünülmektedir. Ayrýca,
Ukrayna ve Türk bilim adamlarý tarafýndan
gerçekleþtirilen ortak çalýþmalarýn, iki ülke
arasýnda bilimsel iþbirliðine de katký
saðlamasý beklenmektedir.

Sultan Sancar Türbesi'nin Restorasyonu ve
Sultan Sancar Sempozyumu

Büyük Selçuklu Ýmparatoru Sultan
Melikþah'ýn oðlu Sultan Sancar 5 Aralýk
1086 da Sincar'da Dünya'ya gelmiþtir.

Merv'de 21 yýl Melik, 39 yýlda Sultan
olarak uzun bir saltanat dönemi süren
Sultan Sancar, ayný zamanda devletinin son
Hükümdarý olmuþtur. Kendi saðlýðýnda
babasý Melikþah kadar büyük bir hükümdar
sayýlmýþtýr. 

Bilime, sanata, alimler ile sohbete çok önem
veren Sancar'ýn Melikliði ve Sultanlýðý
döneminde Merv ilim adamlarýnýn ve
sanatçýlarýn merkezi haline gelmiþtir.
Döneminde kütüphanelerindeki kitap
sayýsýnýn dünyadaki kitap sayýsýna eþit
olduðu söylenmektedir.

Tarihi kaynaklardan edinilen bilgilere göre;
Sultan Sancar hayatta iken Sarahs'lý Mimar
Muhammed Bin Adsýz'a bir Türbe yaptýrdýðý
ve buna "Dar'ül Ahiret" (Ahiret Evi) veya
"Devlethane" adýný verdiði, 26 Nisan 1157'
de vefatýndan sonra da buraya defnedildiði
bilinmektedir. 1221 yýlýnda Moðollarýn
istilasýndan önce Moðollarýn mezarýný
parçalayacaðý düþüncesi ile kendi adamlarý
tarafýndan baþka bir yere kaldýrýlan
cesedinin nerede olduðu ise
bilinmemektedir. Moðollar Merv þehrini
tamamen yakýp yýkmasýna raðmen Türbe'yi
yýkmaya muvaffak olamamýþlardýr.

Aþkabat'a 400 Km., Yeni Merv'e (Mary) 35
km., Bayramali'ye 6 km. uzaklýkta bulunan ve
inþaa edildiði tarih itibarý ile döneminin en
büyük Türk eseri olan Türbe, statik açýdan
dengeli ve sade bir yapý, sanatsal özellikleri
ve fonksiyonu açýsýndan da önemli olmasý
nedenleri ile UNESCO tarafýndan da Dünya
Kültür Mirasý listesine alýnmýþtýr. Bu

özelliklerinden dolayý Türbe'nin
restorasyonunu Türkiye Cumhuriyeti
üstlenmiþtir.

Türbe restorasyonuyla ilgili olarak, muhtelif
zamanlarda teknik ve sanat kaidelerine
uyulmadan yaptýrýlan bütün restorasyon
imalatlarý, denetim birimimizin kontrollüðü
altýnda temizlenmiþ ve yeniden aslýna uygun
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olarak teknik ve restorasyon kaidelerine
uygun olarak tamamlanmýþtýr. Dýþtaki kubbe
son restorasyonda yeniden inþa edilmiþtir.

Türbenin restorasyonu 31 Mayýs 2004
tarihinde tamamlanmýþtýr. 17 Kasým 2004
tarihinde açýlýþý yapýlan Türbe'nin anahtarýný,
Devlet Bakanýmýz Sayýn Beþir ATALAY
Türkmenistan'da Baþkan Yardýmcýsý
Gurbanguly Berdi Muhammedov'a teslim
etmiþtir. Açýlýþ sýrasýnda ayrýca 18 Kasým
2004 tarihinde Aþkabat'ta "Sultan Sancar ve
Dönemi" konulu uluslararasý bir sempozyum
düzenlenmiþtir.

Türkmen kardeþlerimizce kutsal bir yer
olarak kabul edilen, ortak kültür mirasýmýz
ve bizim ata yadigarýmýz olan Sultan Sancar
Türbesi, bu restorasyon ile eski ihtiþamýna
kavuþturulmuþ ve dünya kültür tarihine
yeniden kazandýrýlmýþtýr. 

Makedonya Üsküp'te Taþ Köprü Onarýmý

Makedonya Üsküp'teki  Fatih Sultan
Mehmet Köprü'sünün (Taþ Köprü) yerel
makamlar tarafýndan gerçekleþtirilen
restorasyonu sýrasýnda eserin Osmanlý

84

mimari çizgilerine uygun olmayan
restorasyon çalýþmalarýnýn tespiti amacýyla,
Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile iþbirliðinde
çalýþmalar yapmak üzere 10-20 Aðustos
2004 tarihleri arasýnda Makedonya'da bir
bilim adamý grubu görevlendirilmiþtir. Bu
çalýþma sonucu oluþan raporlar
doðrultusunda, giriþimde bulunarak söz
konusu yanlýþ restorasyonun durdurulmasý
için Üsküp Büyükelçiliðimizce UNESCO
nezdinde baþvuruda bulunulmuþtur.

Turgut Reis Türbesi ve El-Berka Kýþlasý
Restorasyonu

Libya Trablus'taki Turgut Reis Külliyesi
Trablus'u Osmanlý yönetimine katan Turgut
Reis tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Turgut Reis
Libya'da ermiþ biri olarak kabul edilmekte ve
Turgut ismi Libya'da çok kullanýlmaktadýr.
Külliyenin bazý bölümleri Libya'lýlar
tarafýndan restore edilmiþ ama Türbe
bölümüne dokunulmamýþtýr. Libya'lýlar bu
bölümün Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan
restorasyonunun yapýlmasýný talep
etmiþlerdir.

Bingazi'deki El-Barka kýþlasý ise, 1896
yýlýnda  yaklaþýk 14.000 m2 büyüklüðünde
askeri kýþla olarak Osmanlý yönetimince
yaptýrýlmýþtýr. I. ve II. Dünya savaþlarýnda
bazý bölümleri yýkýlan Kýþla þu anda boþ ve
harap durumdadýr. Libya'lýlar Kýþla'nýn bir
bölümünün yaklaþýk 3.500 m2 sinin
Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan restore
edilmesini ve müze olarak kullanýlmasýný
talep etmiþlerdir. Kalan 10.500 M2'lik
bölüm de Libya'lýlar tarafýndan restore
edilecektir.

Bu çerçevede, Libya Trablus'daki Turgut Reis
Külliyesi ve Bingazi'deki El-Barka Kýþlasý'nýn
restorasyonu ve proje maliyetinin
belirlenmesi çalýþmalarý için, Dýþiþleri
Bakanlýðý'nýn davetlisi olarak
Baþkanlýðýmýzdan bir teknik uzman 23- 28
Þubat 2004 tarihleri arasýnda Libya'da
görevlendirilmiþtir. Çalýþmalara 2005
yýlýnda Dýþiþleri Bakanlýðý'nca devam
edilecektir.
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Kosova Prizren' de Osmanlý Mezarlýðýnýn
Bakým ve Onarýmý

Bilindiði üzere Türk tarihi ile ilgili olarak
bakým ve onarým gerektiren pek çok eser
bulunmaktadýr. Anýlan eserlere zamanýnda
müdahale edilmedikçe yok olup gitmek-
tedirler. Bu düþünceyle Kültür ve Turizm
Bakanlýðý giriþimi ile  Prizren'deki Osmanlý
Mezarlýðý ile ilgili çalýþmalarda bulunmak
üzere, ilk bilim adamý grubu, 24-30 Mayýs
2004 tarihleri arasýnda, ikinci grup ise 11-
25 Ekim 2004  tarihleri arasýnda Kosova'da
görevlendirilmiþ ve bu doðrultuda bilimsel
çalýþmalar baþlatýlmýþtýr. Çalýþmalar hazýrla-
nan rapor sonucuna göre, söz konusu
çalýþmalar Kosova'da görevli Türk Taburu ile
iþbirliðinde gerçekleþtirilmiþtir. Projenin
finansmaný Genel Kurmay Baþkanlýðý tarafýn-
dan karþýlanmakta olup, TÝKA Baþkanlýðý
tarafýndan bilim adamlarýnýn görevlendiril-
mesi yapýlmaktadýr. Çalýþmalar sonucunda
Osmanlý dönemine ait bir eser yok olmak-
tan kurtulacak ve bölge halký ile Türkiye'nin
kültürel iliþkilerinin devamý saðlanacaktýr. 

Bulgaristan Razgrad Makbul Ýbrahim Paþa
Camii ve Köstendil Fatih Kanunu Camii
Bakým ve Onarýmý

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm
Bakanlýðý ile Bulgaristan Cumhuriyeti Kültür
Bakanlýðý arasýnda imzalanan 19 Haziran
2002 yýlý Protokolüne istinaden, anýlan
eserlerle ilgili çalýþmalar yapmak üzere,
Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile ilgili diðer
kurumlardan oluþan bir grup bilim adamý
16-25 Ekim 2004 tarihleri arasýnda
Bulgaristan'da görevlendirilmiþtir. Anýlan
heyet çalýþma sonuçlarýný bir rapor halinde
Baþkanlýðýmýza sunmuþtur; 2005 yýlý içinde
konuyla ilgili çalýþmalarýn devam etmesi
planlanmaktadýr. Konuyla ilgili Kültür ve
Turizm Bakanlýðý'nýn teknik çalýþmalarý
bitirmesi halinde çalýþmalara baþlanacaktýr.

Tiflis Cuma Camii Tadilatý

Tiflis'te yaþayan Müslüman halkýn daha iyi

koþullar altýnda ibadet edebilmesi amacýyla,
fiziki altyapýsý hasar görmüþ olan Cuma
Camii'nin tadilatý yaptýrýlmýþtýr. Söz konusu
yardýmla, bölge halkýna Türkiye'nin manevi
desteði hissettirilmiþ ve halka moral
verilmiþtir.

Arnavutluk Hasan Rýza Paþa Þehitliði Bakým
ve Onarýmý

Arnavutluk Ýþkodra'da bulunan Hasan Rýza
Paþa Þehitliði, günümüzde Arnavutluk ve
Ýþkodra'da bulunan Müslüman topluluðunun

mevcut varlýðýnýn, tarihi köklerinin ve
kimliðinin en önemli kanýtý ve belleði
durumdadýr. Bu düþünceyle, Arnavut
makamlarýnýn isteði üzerine,  Kültür ve
Turizm Bakanlýðý ve Vakýflar Genel
Müdürlüðü ile iþbirliði yapýlarak, iki kiþilik
bir teknik heyet, 25 Mayýs-1 Haziran 2004
tarihleri arasýnda Arnavutluk Hasan Rýza
Paþa Þehitliði'nde çalýþmalarda bulunmuþ ve
anýlan yapýnýn restorasyonu için keþif
raporu hazýrlanmýþtýr. 

Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan teknik
çalýþmalarýn bitirilmesini müteakip,  anýlan
yapýnýn restorasyonunun 2005 yýlý içinde
tamamlanmasý planlanmaktadýr. 
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Bosna - Hersek "Ulusal Anýtlarý Koruma
Komisyonu Toplantýlarýna Destek

Bosna-Hersek'te savaþ sýrasýnda tahrip
edilen tarihi eserlerin korunmasý için
oluþturulan "Ulusal Anýtlarý Koruma
Komisyonu" üyesi Ýstanbul Teknik
Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi Restorasyon

Ana Bilim Dalý Baþkaný'nýn söz konusu
komisyonun Bosna-Hersek'te periyodik
olarak gerçekleþtirdiði toplantýlarýna katýlýmý
Baþkanlýðýmýzca desteklenmektedir. Prog-
ramýn amacý, Balkanlarda bulunan tarihi
Türk eserlerinin envanterinin çýkarýlarak
tescil edilmesi ve bu yolla eski eserlerin yok
olmasýný engellemektir. Bosna - Hersek'te
konuyla ilgili yapýlan çalýþmalar aylýk
raporlar halinde Baþkanlýðýmýza iletilmek-
tedir.

c) Müþterek Kültürel Faaliyetlerin
Desteklenmesi

Birçok deðeri birlikte paylaþtýðýmýz ülke ve
topluluklarla iþbirliði yapabileceðimiz en
önemli ve verimli alanlardan birisi de
kültürel iliþkilerin geliþtirilmesidir. Bu
amaçla; toplantý, kurultay, þenlik, v.b.
çalýþmalar yapýlmaktadýr.
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Kýrým Tatarlarý 4. Millî Kurultayý'na Destek

Kýrým göçmenlerinin problemlerine çözüm
getirilmesi maksadýyla Kýrým Tatarlarýnýn 4.
Millî Kurultayý'nýn 3. Oturumuna
delegelerin ve hizmet personelinin katýlýmý
için destek Baþkanlýðýmýzca saðlanmýþtýr. 

Uluslararasý Sanat Yoluyla Eðitim Kurumu
(In Sea Avrupa ) 7. Bölgesel Kongresi

1-6 Temmuz'da Ýstanbul ve Ürgüp'de
düzenlenen ve sekreteryasýný Gazi
Üniversitesi Görsel Ýþitsel Sanatlar
Derneði'nin yaptýðý ve dünya sanatçýlarýnýn
bir araya gelmesini hedefleyen In Sea
Avrupa 7. Bölgesel Kongresi'ne Azerbaycan,
Kazakistan, Kýrgýzistan, Kuzey Kýbrýs Türk
Cumhuriyeti, Makedonya, Özbekistan,
Rusya Federasyonu, Türkmenistan'dan 1'er
uzmanýn katýlýmý Baþkanlýðýmýzca saðlan-
mýþtýr.

Türk Macar Halk Müziði Sempozyumu

Macaristan'ýn Avrupa Birliði'ne katýlýmý
münasebetiyle, Gazi Üniversitesi iþbirliðin-
de,  Macaristan'ýn Türkiye Cumhuriyeti ve
diðer Türk Cumhuriyetleri ile dostluk ve
iþbirliðinin pekiþtirilmesi ve kararlýlýðýný ifade
eden "Dr. Janos Sipos: Türk ve Macar Halk
Müziði'nin Karþýlaþtýrmalý Araþtýrmasý"
konulu uluslararasý bir konferans düzenlen-

Supercolor
Page is color controlled with Supercolor 1.0.71Copyright 2002 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, please download free Supercolor Viewer Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icmRGB Image Profile: ECI_RGB.iccRGB Graphic Profile: ECI_RGB.iccTurn R=G=B Graphic into Gray: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: yesPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yes



miþtir. Bu çalýþma kapsamýnda, sempozyum
sunumlarýnýn kitap olarak yayýmlanmasý için
yapýlan çalýþmalara destek verilmiþtir.

Uluslararasý Fuzuli Þiir Yarýþmasý

Divan Edebiyatý'nýn önemli þairi Fuzuli için
Türkiye Ýlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri
Meslek Birliði (ÝLESAM) ve Dünya Genç
Türk Yazarlar Birliði (DGTYB) iþbirliðinde,
26-30 Aðustos 2004 tarihleri arasýnda
Ankara'da düzenlenen "Fuzuli Þiir
Yarýþmasý"na Azerbaycan, Kýrgýzistan ve
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyetinden 10
þairin katýlýmý, Baþkanlýðýmýzýn desteðiyle
saðlanmýþtýr. 

Uluslararasý Farabi Sempozyumu

Ýslam disiplini içinde yetiþmiþ büyük Türk
düþünürlerinden biri olan Farabi için
Baþkanlýðýmýz ile Ankara Üniversitesi Ýlahiyat
Fakültesi Ýslam Felsefecileri Derneði (ÝSFED)
iþbirliðinde 7-8 Ekim 2004 tarihleri
arasýnda Ankara'da düzenlenen "Uluslararasý
Farabi Sempozyumu"na, Rusya/Tataristan,
Kazakistan, Kýrgýzistan ve Tacikistan'dan
bilim adamlarýnýn katýlýmý saðlanmýþtýr. 

Ölümünün 100. yýlýnda Þemsettin Sami
Sempozyumu

Edebiyatçý, dilci, ansiklopedici-sözlükçü,
çevirmen ve gazeteci olarak Türk fikir
hayatýnda önemli bir yeri olan Þemsettin

Sami adýna 19-20 Kasým 2004'te
Makedonya'nýn baþkentli Üsküp'te
düzenlenen "Ölümünün 100. yýlýnda
Þemsettin Sami Sempozyumu"nun giderleri
Baþkanlýðýmýzca karþýlanmýþtýr. 

Borçalý Folklor Ekibine Destek

Gürcistan 3. Ortaokul bünyesinde faaliyet
gösteren Borçalý Folklor Ekibinin 17-28
Temmuz 2004 tarihleri arasýnda Yalova
Folklor Eðitim Merkezi (YAFEM) tarafýndan
Yalova'da düzenlenen Türk Boylarý Kültür
Þöleni'ne katýlýmlarý saðlanmýþ ve 16 kiþilik
folklor ekibine folklor kýyafetleri satýn
alýnmýþtýr.

Geçmiþten Günümüze Rumeli'de Türk Dili
ve Edebiyatý Toplantýsý

Makedonya Rumeli Türkleri Kültür ve
Dayanýþma Vakfý ile iþbirliði yapýlarak, 5
Haziran 2004 tarihinde Üsküp'de,
"Geçmiþten Günümüze Rumeli'de Türk Dili
ve Edebiyatý Toplantýsý" gerçekleþtirilmiþtir.

World and Melody-International Folk Art
Þöleni

"Mongolian Association and International
Organisation of Folk Art" adlý kuruluþ
tarafýndan 6-11 Eylül 2004 tarihleri
arasýnda düzenlenen festivale katýlan grubun
folklor kýyafetleri Baþkanlýðýmýzca satýn
alýnmýþtýr. 
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Tataristan'da Tiyatro Gösterisi

Tiyatro'nun ülkeler arasý kültürel
yakýnlaþmadaki özel yeri nedeniyle
Baþkanlýðýmýzca Ankara Sanat Evi ile
iþbirliðinde, Tataristan'ýn Baþkenti Kazan'da
29-30 Ekim 2004 tarihleri arasýnda "Ýki
Kiþilikli Üç Gösteri" adlý tiyatro oyununun
sahneye konulmasý desteklenmiþtir.

23 Nisan Törenlerine Katýlým

Farklý ülkelerden gelen çocuklarýn birlikte
eðlendikleri ve giderek uluslar arasý bir
nitelik kazanan  23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramý kutlamalarýna
Gürcistan'dan 400 öðrenci ve 40 öðretmen
olmak üzere toplam 440 kiþinin katýlýmý
saðlanmýþtýr.

Bakü' nün Ýþgalden Kurtuluþu'nun 86.
yýldönümü Etkinliklerine Katýlým

Bakü'nün iþgalden kurtuluþunun 86. yýlý
münasebetiyle Bakü Büyükelçiliðimizin de
katýlýmýyla düzenlenen kutlama etkinliklerine
Genelkurmay Baþkanlýðý Mehteran
Bölüðü'nün iþtirak etmesi saðlanmýþtýr.

Ýlk Ýnsan Yerleþiminin ve Uygarlýðýnýn
Tarihi" Bilim Olimpiyatý

Sivil Toplum Kuruluþu "Kainat Gençlik
Merkezi" iþbirliðinde Nahçývan'da
düzenlenen "Ýlk Ýnsan Yerleþiminin ve
Uygarlýðýnýn 3500 Yýllýk Tarihi" konulu bilim
olimpiyatýna Azerbaycan'dan 50 kiþinin
katýlýmý saðlanmýþtýr.

Gagauz Halk Bestecisi Dimitri Gagauzun
Halk Þarkýlarý' nýn Çoðaltýlmasý

Gagauz Halk Bestecisi Dimitri Gagauz'un
Halk Þarkýlarýnýn çoðaltýlmasý saðlanmýþtýr.

Ýsmail Bey Gaspýralý Belgeseli

Baþkanlýðýmýzýn katkýsýyla TRT tarafýndan

hazýrlanan Ýsmail Bey Gaspýralý Belgeseli'ne
gösterilen yoðun ilgi nedeniyle, belgeselin 4
bölümlük VCD'si 1000 adet olmak üzere
çoðaltýlmýþtýr.

E. ACÝL ÝNSANÝ VE SOSYAL
YARDIMLAR

Bölge halklarýnýn sosyal kalkýnmalarýna
katkýda bulunulmasýna ve yaþam
standartlarýnýn iyileþtirilmesine yönelik
olarak yürütülen projeler Türkiye'nin bu
ülkelerin halklarýna doðrudan ulaþabildiði
projelerdir. Ýnsan öncelikli projelerle
özellikle acil ve hayati alanlarda birçok
ihtiyacýn karþýlanmasýna, sosyal ve insani
problemlerin azaltýlmasýna çalýþýlmaktadýr.

Bu kapsamda; ilaç ve týbbi malzeme yardýmý,
saðlýk taramalarýnýn yapýlmasý ile savaþ,
çatýþmalar ve terörizm nedeniyle oluþan
açlýk, barýnma v.b. problemlerin azaltýlmasý
için yiyecek ve giyecek yardýmlarý yapýlmýþtýr.

Afganistan'a Gýda Yardýmý

Afganistan'ýn içinde bulunduðu koþullar
nedeniyle ülkede yaþanan sýkýntýlarýn
azaltýlmasý amacýyla Afganistan Ýslami Geçiþ
Devleti Planlama Bakanlýðý'nýn talebi üzerine
Afganistan'ýn güney bölgesinde bulunan
Paktiya vilayetine baðlý Zedran ve Patan
ilçelerinde yaþayan iki bin aileye daðýtýlmak
üzere gýda maddesi Ramazan ayý içinde
bölgede daðýtýlmýþtýr Ayrýca Afganistan
Ýslami Geçiþ Planlama Bakaný Sayýn Ramazan
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BEÞERDOST'un katýlýmýyla 6-9 Kasým 2004
tarihleri arasýnda ikinci bir gýda yardýmý
bölgede daðýtýlmýþtýr. 

Filistin'e Ýnsani Yardým Malzemelerinin
Nakliyesinin Desteklenmesi

Filistin'in içinde bulunduðu aðýr yaþam
koþullarýnýn hafifletilebilmesi amacýyla
KIZILAY tarafýndan yapýlan acil nitelikteki
gýda ve saðlýkla ilgili yardýmlar,
Baþkanlýðýmýzca ulaþtýrýlmýþtýr.

Bosna - Hersek'e Ýnsani Yardým

Bosna - Hersek'de yaþanan savaþýn ardýndan
en temel ihtiyaçlarý olan giyim
malzemelerinin temininde güçlük çeken okul
çaðýndaki çocuklara yardým eli uzatýlarak,
ülke ile var olan tarihi ve kültürel
baðlarýmýzýn daha güçlendirilmesi amacýyla,

Baþkanlýðýmýz ile Bosna-Hersek'in Zenica
Bölgesinde görev yapan Türk Tabur Görev
Kuvvet Komutanlýðý iþbirliðinde Bosna-
Hersek'de yaþayan okul çaðýndaki 3000
çocuk için yaptýrýlan kýþlýk bot ve kabanýn
daðýtýmý 26 Þubat-5 Mart 2004
tarihlerinde gerçekleþtirilmiþtir. 

Sivil Askeri Ýþbirliði Birliði (SAÝB) ile
ortaklaþa yürütülen diðer bir faaliyette,
Komutanlýðýn görev sahasý olan Zenica,
Tesliç, Zepçe, Zavidovici ve Vareþ'de
yaþayan yardýma muhtaç çocuklara bot,
kaban, okul çantasý ve kýrtasiye malzemesi
daðýtýlmýþtýr. 

Parpi Sosyal Vakfý Aracýlýðýyla Engellilere
Yardým

Engelli nüfusun sosyal yaþama katýlmasýna
önem veren Baþkanlýðýmýz tarafýndan
Kýrgýzistan'da yoksullara ve engellilere
yardým amacýyla kurulan Parpi Vakfý'nýn
talebi üzerine toplam 7 adet özürlü aracý
alýnarak ihtiyaç sahiplerine teslim edilmiþtir.

Spor Tesisleri Yapýmý

Gagauz Özerk Bölgesi'nde bulunan Baurcu
kasabasýnda bulunan Gençler Birliði Kulübü
ile iþbirliðinde sakat çocuklar için belediyece
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tahsis edilen 525 metre karelik arsa
üzerinde spor tesisleri (mini futbol,
basketbol, voleybol, tenis vb) yapýmý
gerçekleþtirilmiþtir.

Gagauz Yeri Vulkaneþti'de Huzurevi
Kurulmasý

Ülkede yaþanan ekonomik sýkýntýlar
nedeniyle bölgede yaþayan genç nüfusun
yurtdýþýna çalýþmaya gitmesi sonucunda
yaþlýlarýn bakýmý konusunda  çözüm
üretilmesi ihtiyacý ortaya çýkmýþtýr. Bu
çerçevede Gagauz Yeri Özerk Bölgesi,
Vulkaneþti Belediye Baþkanlýðý'nýn talebi
üzerine bölgedeki yardýma muhtaç yaþlýlarýn
barýnacaðý bir huzurevi kurulmasý amacýyla
çalýþmalara baþlanmýþtýr.  Belediye tarafýn-
dan Hýfzýsýhha Ýstasyonu binasýnýn
huzurevine dönüþtürebilmesi için gerekli
olan onarým giderleri ile mobilya, donaným
ve ekipman giderleri Baþkanlýðýmýzca
karþýlanmýþtýr. 

Gürcistan Marneuli Þehrinde Sünnet
Þöleni

Gürcistan'da Marneuli þehrinde yaþayan
Müslüman halkýn  yaþanan ekonomik  sýkýntý
nedeniyle Baþkanlýðýmýzdan talebi üzerine
Azeri kökenli 100 yoksul çocuk için  sünnet
þöleni düzenlenmiþtir.
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Kuzey Osetya Cumhuriyeti/Beslan'a
Yardým

Rusya Federasyonu Kuzey Osetya
Cumhuriyeti'nin Beslan Þehri'nde
teröristlerce gerçekleþtirilen rehin alma
eyleminde maðdur olan ve yaralanan 250
kýz 250 erkek çocuk için giyecek ve kýrtasiye
yardýmý yapýlmýþtýr.

Gökoðuz Yeri - Komrat'taki Fidancýk
Rehabilitasyon Merkezi'ne Katký

Engelli çocuklar için  eðitim, çaðdaþ eðitimin
vazgeçilmez unsurlarý arasýnda yer
almaktadýr. Bu çerçevede  Moldova-
Komrat'taki fiziksel ve zihinsel özürlü ve
ekonomik bakýmdan zor durumda kalan
ailelerin çocuklarýnýn eðitim aldýðý Fidancýk
Rehabilitasyon Merkezi'nde çocuklarýn el
becerilerini geliþtirmeye yönelik bir sanat
atölyesinin kurulmasý ve ayný kapsamda
yazlýk sundurmanýn kapalý oyun alaný haline
dönüþtürülmesi için çalýþmalar baþlatýlmýþtýr.
Çalýþmalar 2005 yýlý içerisinde tamam-
lanmýþtýr.

F. 2004 YILI DÝÐER ÖNEMLÝ
ÇALIÞMALAR

I. KURUMSAL ÇALIÞMALAR

a) Kurum Ýçi Eðitim Faaliyetleri

Koordinatörlerin Eðitimi ve Ýstiþare
Toplantýsý

Ocak 2004 tarihinde, koordinatörlerin
çalýþma etkinliðini artýrmak maksadýyla; dýþ
politika, teknik ve insani yardým, yardým
stratejisi, uluslararasý kuruluþlarýn statüleri,
uluslararasý yazýþma teknikleri, çalýþma
prensip ve pratikleri konularýný kapsayan
eðitimler planlanýp icra edilmiþtir. Eðitim
programýný müteakip Devlet Bakaný Sayýn
Beþir Atalay'ýn da katýlýmýyla bölgeler ve
ülkelerdeki proje ve  faaliyetler ile
stratejilerin gözden geçirildiði istiþare
toplantýsý yapýlmýþtýr. Ýstiþare toplantýlarý
bölgesel düzeyde ve belirli periyotlarla
2005 yýlý içinde de gerçekleþtirilecektir.
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d) Uluslararasý Kuruluþlarda
Görevlendirme

Uluslararasý kuruluþlarla iþbirliði ve
müþterek projelerin hayata geçirilmesinde
daha etkin bir anlayýþýn geliþtirilmesi
amacýyla 2 uzman OECD Merkez'inde
görevlendirilmiþtir. 

II. 2004 YILINDA PROJE ANLAYIÞINDA
YAPILAN DEÐÝÞÝKLÝKLER

a) TÝKA Görev Alanlarýnýn Geniþletilmesi

Devletimizin TÝKA ve teknik yardým
çalýþmalarýna verdiði önem ve dýþ politik
geliþmeler paralelinde, TÝKA'nýn yeni
çalýþma alanlarý belirlenmiþtir. Bu kapsamda
Afrika ve Orta Doðu yeni çalýþma alanlarý
olarak belirlenmiþ, Balkanlar ve Merkez Asya
teknik yardým çalýþmalarýnýn geniþletileceði
alanlar olarak tespit edilmiþtir. Bu maksatla
2004 yýlýnda;

Kabil/Afganistan(Merkez Asya),

Addis Ababa/Etiyopya(Afrika),

Prizren/Kosova'da (Balkanlar) TÝKA
Koordinasyon Ofisleri kurulmuþ, teknik ve
insani yardým çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr. 

Orta Doðu'da alan incelemeleri ve teknik
yardým ihtiyaçlarý çalýþmalarý tamamlanmýþ,
2005 yýlýnda Orta Doðu'da Koordinasyon
Ofisi açýlmasý planlanmýþtýr. Ayrýca
Afrika'daki teknik yardým çalýþmalarýnýn
geliþmesine göre, diðer Afrika ülkelerinde
yapýlanmanýn geliþtirilmesi hazýrlýklarý
sürdürülmektedir.

b)Katýlýmcý Proje Anlayýþýnýn Geliþtirilmesi

Kamu kurum ve kuruluþlarý ile gönüllü
kuruluþlarýn müþterek çalýþmalarýnýn
yaratacaðý sinerji dikkate alýnarak,
koordinasyon sistematiði oluþturulmuþ ve
yakýn iþbirliði ortamý saðlanmýþtýr. Bu
amaçla, 24 Kasým 2004 tarihinde 17 kurum
ve kuruluþtan 45 temsilcinin katýldýðý geniþ
kapsamlý bir Koordinasyon Kurulu
Toplantýsý yapýlmýþtýr. 
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Hizmetiçi  Eðitimleri

Kuruma yeni alýnan personel, mesleðe ve
kuruma intibaklarýnýn kolaylaþtýrýlmasý kamu
hizmetinin gerektirdiði bilgi, beceri ve
mesleki deðerleri kazanmalarý, TÝKA'nýn
görev ve fonksiyonlarý ile þekillenen
kurumsal kimliðe sahip olmalarý ve devlet
memurlarýnýn ortak vasýflarý ile ilgili
hususlarý öðrenmeleri amacýyla eðitim
sürecinden geçirilmiþtir.

Ayrýca personelin öncelikle görev
bölgesinde ve dünyada meydana gelen
siyasi, sosyal ve diðer geliþmeler hakkýnda
bilgilendirilmesi amacýyla Balkanlar Orta
Asya ve Orta Doðu odaklý seminer
çalýþmalarý düzenlenmiþtir.

Dil Kurslarý

Uluslararasý kuruluþlarla çalýþmalarýn ve
yurtdýþýnda yürütülen görevlerin daha etkin
gerçekleþtirilmesi, mevcut yabancý dil
seviyelerinin yükseltilmesi ve görev
coðrafyamýzda yaygýn olarak kullanýlan diðer
dillerin de öðretilmesi amacýyla, toplam 29
personel, Ýngilizce, Rusça, Fransýzca ve
Arapça dillerinde kursa tabi tutulmuþtur.

b) TÝKA Evrak Otomasyon Projesi

Devlet yönetimindeki iþlemleri hýzlandýrmak,
maliyetleri düþürmek ve koordinasyonu
kolaylaþtýrmak amacýyla gündeme konulan e-
devlet çalýþmalarý kapsamýnda TÝKA
Baþkanlýðý kurumsal e-devlet çalýþmalarýný
baþlatmýþ 2005 yýlýnda hizmete sokacak
þekilde hazýrlýklarýný tamamlamýþtýr. 

c)Yeni Hizmet Binasý Temini

TÝKA Baþkanlýðý'nýn artan iþ yükü ve
geniþleyen Teþkilat Yapýsýna baðlý olarak
merkez teþkilatlarýnýn daha uygun ve yeterli
mekanlarda çalýþmasýný temin amacýyla bir
bina satýn alýnmýþtýr. 2005 yýlý içinde idari
hazýrlýklar tamamlanarak merkez teþkilatý bu
binaya taþýnacaktýr.
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c) Proje Yönetiminde, Bilgisayar
Ortamýnda Planlama ve Yönetim
Anlayýþý

TÝKA projelerinin bütün safhalarýnýn
bilgisayar ortamýnda takibini, planlanmasýný
ve icrasýný saðlayacak TÝKA-VETA programý
yapýlmýþ ve hizmete sokulmuþtur. TÝKA-
VETA ayrýca projelerin stratejik ve sektörel
öncelikler açýsýndan deðerlendirilmesine,
proje tekniði açýsýndan verimlilik
kriterlerinin ortaya konulmasýna ve birçok
parametrelerde analizlerin yapýlmasýna ve
buna baðlý olarak raporlarýn alýnmasýna
imkân vermektedir.

G. 2004 YILI GENEL
DEÐERLENDÝRMESÝ

2004 yýlý proje uygulamalarý sonucunda
önemli geliþmeler kaydedilmiþtir. Buna göre;
TÝKA 2004 yýlýnda toplam 486 proje ve
faaliyet  gerçekleþtirmiþtir. Bu kapsamda:

3 Kültür merkezi ve 1 teþhir salonu açýlmýþ,

43 proje kapsamýnda 2742 kiþiye eðitim
verilmiþ,

38 proje kapsamýnda 11 tesis kurulmuþ,

23 proje kapsamýnda teknoloji ve bilgi
aktarýmý gerçekleþtirilmiþ,

38 proje kapsamýnda 32 ekipman desteði
saðlanmýþ,

60 proje kapsamýnda maddi destek ve katký
verilmiþ,

32 konferans ve sempozyumun
düzenlenmesine katkýda bulunulmuþ,

68 kamu personeli çeþitli projeler
kapsamýnda danýþmanlýk hizmeti vermek
üzere alanda görevlendirilmiþtir.

TÝKA 2004 yýlý proje ve faaliyetlerinin bölge
ve ülkelere daðýlýmý haritada belirtilmiþtir.
Buna göre; 2004 yýlýnda iki taraflý 198, çok
taraflý 48 (her bir çok taraflý proje ortalama
6'þar ülkede gerçekleþtirilmiþtir) olmak
üzere toplam 486 proje ve faaliyet
gerçekleþtirilmiþtir.

Supercolor
Page is color controlled with Supercolor 1.0.71Copyright 2002 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, please download free Supercolor Viewer Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icmRGB Image Profile: ECI_RGB.iccRGB Graphic Profile: ECI_RGB.iccTurn R=G=B Graphic into Gray: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: yesPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yes



93

Supercolor
Page is color controlled with Supercolor 1.0.71Copyright 2002 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, please download free Supercolor Viewer Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icmRGB Image Profile: ECI_RGB.iccRGB Graphic Profile: ECI_RGB.iccTurn R=G=B Graphic into Gray: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: yesPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yes



Bu dönemde ülke bazýnda Türkmenistan''ýn
% 15.4, Kosova'nýn % 13.8, Kýrým'ýn %
10.4, ve Afganistan'ýn %8.7 ile öncelikli
ülkeler olduðu görülmektedir.

Geçmiþ dönemlerden farklý olarak, Kýrým ve
Afganistan'ýn öncelik kazandýðý ve yine bu
dönemde, Irak'ýn öncelikli ülkeler
sýralamasýna dahil olduðu görülmektedir.

TÝKA 2004 yýlý toplam projeleri sektörel
bazda deðerlendirdiðinde, grafikte
görüldüðü gibi, Ýdari Alt Yapýlarýn
Geliþtirilmesinde Orta ve Merkez Asya
ülkelerinin; Sosyal Alt Yapýlarýn
Geliþtirilmesinde Yakýn ve Doðu Avrupa,
Afrika ve Orta Doðu ile Güney Kafkasya
ülkelerinin; Ekonomik Alt Yapýlarýn
Geliþtirilmesinde Orta ve Merkez Asya,
Afrika ve Orta Doðu ile Güney Kafkasya

94

ülkelerinin; Toplumlararasý Ýletiþim ve
Kültürel Ýþbirliðinin Geliþtirilmesinde Kuzey
ve Doðu Asya ve Balkan ülkelerinin; Ýnsani
ve Sosyal Yardýmlarda ise Yakýn ve Doðu
Avrupa ile Afrika ve Orta Doðu ülkelerinin
öncelikli olduðu,

Bölgesel bazda incelendiðinde ise, Afrika ve
Orta Doðu ülkelerinde % 41 ile Ekonomik
Alt Yapýlarýn Geliþtirilmesi çalýþmalarýnýn;
Kuzey ve Doðu Asya ülkelerinde %  48 ile
Toplumlararasý Ýletiþim ve Kültürel Ýþbirliði
çalýþmalarýnýn; Yakýn ve Doðu Avrupa
ülkelerinde % 36 ile Toplumlararasý Ýletiþim
ve Kültürel Ýþbirliði çalýþmalarýnýn; Balkan
ülkelerinde % 43 ile Toplumlararasý Ýletiþim
ve Kültürel Ýþbirliðinin çalýþmalarýnýn;
Güney Kafkasya ülkelerinde % 40 ile
Ekonomik Alt Yapý çalýþmalarýnýn; Orta ve

2004 yýlýnda icra edilen proje ve faaliyetlere tahsis edilen kaynak durumu dikkate alýnarak,
ülke bazýnda incelendiðinde :

Tablo : 4.1
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Merkez Asya ülkelerinde ise % 44 ile Ekonomik Alt Yapý ve Üretim Sektörlerinin Geliþtirilmesi
çalýþmalarý öncelik aldýðý görülmektedir.

2004 yýlýnda yürütülen proje ve faaliyetlere tahsis edilen kaynak durumu dikkate alýnarak,
sektörel analiz yapýldýðýnda ise:

Tablo : 4.2

Tablo : 4.2
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Alt Sektör bazýnda teknik yardýmlarýn medya
(% 21), eðitim (% 19.1), kültür (% 15),
diplomasi (% 7.3), üstyapý (konut) (% 5.6)
ile öncelikli alt sektörlerde yapýldýðý, bu
kapsamda iletiþimin ve bilgilenmenin
artýrýlmasýna dönük olarak medya

projelerinin, insan kaynaklarýný geliþtirmek
açýsýndan ise eðitim projelerinin ön plana
çýktýðý, görülmektedir.

TÝKA insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi
kapsamýnda 2004 yýlýnda da önemli projeler
gerçekleþtirilmiþ ve bu kapsamda, çeþitli

GRAFÝK : 4.4

branþlarda toplam 2742 uzman eðitilerek,
devlet yönetiminden ekonomik sektörlere
kadar bir çok sahadaki acil ihtiyaçlarýn
karþýlanmasýna katký saðlamýþtýr. Ýnsan
kaynaklarýnýn geliþtirilmesinde, Balkanlar ile
Orta ve Merkez Asya öncelikli bölgeler
olmuþtur.

TÝKA 2004 yýlý proje ve faaliyetlerine baðlý
olarak, eðitilen uzman ve verilen danýþmanlýk
hizmeti bölgelere göre haritada belirtilmiþtir. 

Buna göre; toplam 2742 uzman eðitilmiþ,
133 danýþman ülke ve bölgelerde
görevlendirilmiþtir.
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Ýnsan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi sektörel
bazda deðerlendirdiðinde; grafikte
görüldüðü gibi, Ýdari Alt Yapýlarýn
Geliþtirilmesinde, Orta ve Merkez Asya
ülkelerinin %62 ile, Sosyal Alt Yapýlarýn
Geliþtirilmesinde, Balkan ülkelerinin % 52
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ile, Ekonomik Alt Yapýlarýn ve Üretim
Sektörlerinin Geliþtirilmesinde, Güney
Kafkasya ülkelerinin % 44 ile,
Toplumlararasý Ýliþkilerin Geliþtirilmesi ve
Kültürel Ýþbirliðinde ise, Balkan ülkelerinin
% 37 ile öncelikli olduðu izlenmektedir.

Ýnsan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ülkeler açýsýndan incelendiðinde Azerbaycan, Ukrayna/Kýrým,
Kosova, Batý Trakya, Kazakistan ve Moðolistan'ýn öncelikli ülkeler olduðu görülmektedir.
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Bölgesel bazda incelediðimizde ise, Orta
Doðu ülkelerinin % 69 ile Sosyal Alt Yapý
çalýþmalarýna, Yakýn ve Doðu Avrupa
ülkelerinin % 62 ile, Orta ve Merkez Asya
ülkelerinin % 51 ile Toplumlararasý Ýletiþim
ve Kültürel Ýþbirliði çalýþmalarýna, Kuzey ve
Doðu Asya ülkelerinin % 46 ile Sosyal Alt

Yapýlarýn Ýyileþtirilmesi çalýþmalarýna, Balkan
ülkelerinin % 52 ile Toplumlararasý Ýletiþim
ve Kültürel Ýþbirliði çalýþmalarýna, Afrika
ülkelerinin % 67 ile Güney Kafkasya
ülkelerinin% 89 ile Ekonomik Alt Yapýlar ve
Üretim Sektörlerinin Geliþtirilmesi
çalýþmalarýna öncelik verdiði görülmektedir.

99

H. 1992-2004 YILI GENEL DEÐERLENDÝRMESÝ

I. 1992-2004 Ýki Taraflý Projeler Bölgesel Daðýlýmý:

Ýki Taraflý Projeler Bölgesel Daðýlýmý incelendiðinde, grafikte belirtildiði gibi, Orta ve Merkez
Asya ülkelerinin %35 ile birinci Güney Kafkasya ülkelerinin %19 ile ikinci öncelikte olduðu
izlenmektedir.

Supercolor
Page is color controlled with Supercolor 1.0.71Copyright 2002 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, please download free Supercolor Viewer Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icmRGB Image Profile: ECI_RGB.iccRGB Graphic Profile: ECI_RGB.iccTurn R=G=B Graphic into Gray: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: yesPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yes



II. 1992-2004 Çok Taraflý (Bölgesel)
Projeler Sektörel Daðýlýmý:

Çok Taraflý Projeler Sektörel Daðýlýmý

incelendiðinde, grafikte belirtildiði gibi,
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Ekonomik Alt Yapýlarýn ve Üretim
Sektörlerinin Geliþtirilmesinin % 34 ile
birinci sýrada, Toplumlararasý Ýletiþim ve
Kültürel Ýþbirliðinin ise % 29 ile ikinci
sýrada yer aldýðý görülmektedir.
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* Yaygýn saðlýk problemlerinin
iyileþtirilmesi,

* Ýnsan kaynaklarýnýn eðitimi ve
geliþtirilmesi,

* Meslek edindirme,

* Ýdari ve sosyal alt yapýlarýn geliþtirilmesi,

* Kültürel iþbirliði projeleri
gerçekleþtirilecektir.

Afganistan'da; Ülkenin yeniden imarýna
katký saðlanmasý maksadýyla, ülkemizin
taahhüt ettiði yardým bütçesinin bir kýsmýyla
Afganistan Acil Destek Programý
çerçevesinde 2005-2007 döneminde;
saðlýk, eðitim, su-sulama alanlarýnda önemli
çalýþmalar yapýlacaktýr. Bu kapsamda:

* Faryap Eyaleti'nde 11 beldede su kuyusu
açýlmasý,

* 8 köy ilkokulunun inþasý ve tefriþi,

* Bodur meyve aðaçlarýnýn dikilmesi,

* Tarla bitkileri araþtýrma ve eðitimi,

* Dericiliðin geliþtirilmesi,

* Sosyal ve insani projeler,

5 TÝKA 2005 Yýlý Strateji ve Açýlýmlarý
Yeni Coðrafyalarda Yeni Projeler

TÝKA; 2005 yýlýnda geçmiþten elde ettiði
tecrübelerle Türkiye'nin dýþ politika
önceliklerini esas alarak, görünür, insan
öncelikli, elle tutulur, prestijli ve daha etkili
projeler yürütme gayreti içerisinde olacaktýr.

Bu çerçevede, Ortadoðu, Afganistan ve
Afrika'da, acil insani ve sosyal problemlerin
çözümüne yönelik yeni açýlýmlar
geliþtirilecektir.   

Orta Doðu'da; Özellikle Filistin ve Irak’da
bölgenin yeniden imarý, öncelikli insani
problemlerin çözümüne destek saðlanmasý,

bölgeye barýþ ve huzurun yerleþmesi, siyasi
geliþmelere paralel sosyal zeminde iyileþ-
tirmelerin temini, kurumsallaþmanýn saðlan-
masý maksadýyla:

* Açlýk ve fakirlikle mücadele,

* Su temini
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* Saðlýk projeleri (4 adet klinik
düzenlemesi),

* Meslek eðitimleri çalýþmalarý yapýlacaktýr.

Afrika/Etiyopya'da; 2004 yýlýnda
Etiyopya'da açýlan Bölge Program
Koordinatörlüðü teþkilatlanma ve alan
incelemelerini sürdürmektedir. TÝKA  2005

yýlýnda stratejik yaklaþýmla bölgesel kalkýnma
yardýmý vermeyi hedeflemektedir. Bölge
ihtiyaçlarýný göz önüne alan program/proje
ve faaliyetler ile baþta saðlýk, açlýk ve
kuraklýk olmak üzere insan öncelikli
çalýþmalar gerçekleþtirilecektir. Bu kapsamda
öncelikle:
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* Sosyal ve insani ihtiyaçlarýn giderilmesi,

* Saðlýk taramalarý,

* Meslek edindirme,

* Su temini çalýþmalarý,

ve ardýndan ikinci etap çalýþmalarý ile idari
ve sosyal altyapýlarýn güçlendirilmesine
yönelik projeler uygulanacaktýr. 

Teknik Yardýmlarýn  Evrensel Kriterlere
Göre Maliyetlendirilmesi ve Raporlanmasý
ile ilgili Çalýþmalar

Teknik yardým faaliyetlerinin ölçümü ve
raporlanmasýnda uluslararasý standartlarýn
uygulanmamasý nedeniyle:

* Ülkemizin dýþ yardým potansiyeli
ölçülememekte,

* Ülkemizin yaptýðý dýþ yardýmlar olmasý
gereken deðerin altýnda gözükmekte,

* Dýþ politika konusunda karar vericiler
net ve doðru bilgilere sahip olamamakta,

* Ülkemiz teknik yardým alan deðil, teknik
yardým veren ülke statüsüne
kavuþamamakta ve DAC gibi uluslararasý
kalkýnma yardýmý organizasyonlarýnýn
karar mekanizmalarýnda yer
alamamaktadýr.

Bu mahzurlarýn ortadan kaldýrýlmasý ve
Türkiye'nin gerçek yardým gücünün ortaya
çýkarýlmasý çalýþmalarýna katký saðlanmasý
amacýyla, Baþkanlýðýmýz tarafýndan "Teknik
Yardým Faaliyetlerinde Standart Bütçeleme
Kýlavuzu" hazýrlanmýþtýr.
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ticaretin geliþtirilmesi maksadýyla hukuk ve
finans sistemleri ile organizasyon ve
altyapýlarýnýn uyumlaþtýrýlmasý projeleri;
yatýrýmlara imkân saðlayacak, turizm, tarým
ve ormancýlýk, saðlýk, hayvancýlýk v.b.
sektörlerin geliþtirme projeleri;  program ve
makro proje anlayýþý içinde planlanacak ve
uygulamalarý gerçekleþtirilecektir.

b)Proje Sinerjisi Oluþturulmasý

Devletimiz sivil toplum kuruluþlarý ile
gönüllü kuruluþlarýn teknik yardým
çalýþmalarýna sinerji katacaðý düþünce-
sindedir. Buradan hareketle, önümüzdeki
günlerde geniþ katýlýmlý STK koordinasyon
ve iþbirliði toplantýlarý düzenlenecektir.
Projelere sivil toplum kuruluþlarý belirli
ölçülerde dâhil edilmektedir, 2005 yýlýnda
bu konu daha da etkinleþecek, özellikle
sosyal ve insani amaçlý projeler ile kültürel
projelerde proje yönetimi, uygun
coðrafyalarda sivil toplum kuruluþlarý ile
daha yakýn iþbirliði yapýlarak uygulanacaktýr. 

Diðer ülkelerin teknik ve insani yardým
çalýþmalarýnda son derece aktif yer alan STK
ve sivil inisiyatiflerden yararlanma
anlayýþýnýn proje uygulamalarýna da
yansýtýlmasý TÝKA'yý daha da etkin hale
getirilecektir. Sivil ve gönüllü gücün
sinerjisinden yararlanýlmasý ABD   USAID'e
baðlý STK Koordinasyon Birimi'ne benzer
þekilde bir yapýlanma oluþturularak,
uygulamalara basitlik ve sadelik
kazandýrýlmasý, Japonya'daki gönüllü gücün
teknik ve insani yardým anlayýþýna
kazandýrdýðý ivmenin TÝKA teknik yardým
çalýþmalarýnda da uygulanmasý için 2005
yýlýnda gerekli çalýþmalar yapýlacaktýr.

c) Koordinatörlüklerin Daha Etkin Hale
Getirilmesi

Proje planlama ve icra etmede
Koordinatörlükler yerel proje uygulayýcýsý
olarak sürece dâhil olacak ve bu maksatla
yetkilendirileceklerdir. Koordinatörler söz
konusu anlayýþýn yerleþmesini saðlamak
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Söz konusu kýlavuz kurum ve
kuruluþlarýmýzýn görüþlerinin alýnabilmesi ve
deðerli katkýlarýyla geliþtirilebilmesi
maksadýyla ilgili kuruluþlara gönderilmiþtir.

Söz konusu kýlavuzun nihai þeklini almasýný
müteakip:

* Ýhtiyaç duyulmasý halinde, "Teknik
Yardým Faaliyetlerinde Standart
Bütçeleme Kýlavuzu"nun, diðer kamu
kurum ve kuruluþlarýnca da kullanýlmasý, 

* Teknik yardým raporlarýnýn TÝKA
bünyesinde birleþtirilerek, uluslararasý
deklarasyonun yapýlmasý
gerçekleþtirilecektir. 

Teknik yardým faaliyetleri ile ilgili olarak
raporlama, envanter kaydý, maliyetlendirme,
teknik yardým veri bankasýnýn oluþturulmasý
ve ülkemizde teknik yardým faaliyetleri ile
ilgili her türlü kayýt ve raporlarýn tutulmasý
ve muhafazasýnýn tek elden yapýlmasý
önemlidir.

TÝKA'nýn Teknik Yardým Çalýþmalarýnda
Koordinatör Kuruluþ Olmasý 

Ülkemizin kamu kaynaklarý kullanýlarak
yapýlan yardým faaliyetlerinde dublikas-
yonlarýn önlenmesi, ortak bir strateji
geliþtirilebilmesi açýsýndan teknik düzeyde
koordinasyonun saðlanmasý önem arz
etmektedir. TÝKA bu amaçla, teknik
yardýmlarýn koordinatör kuruluþu olarak
ihdas edilmiþtir.

Proje Anlayýþýna Yeni Bakýþ Açýlarý
Getirilmesi

a)Program ve Makro Proje Anlayýþý

2005 yýlýnda, çevremizdeki insani ve sosyal
problemlerin barýþ ortamýnda çözümüne
katký maksadýyla, kültür ve barýþ projeleri;
bilimsel potansiyelimizin ortaya çýkarýlmasý
ve kullaným alanlarýnýn geniþletilmesi
maksadýyla bilim projeleri; yatýrým ve
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amacýyla Ocak 2005'de eðitim sürecine
alýnmýþlardýr.  Yapýlan çalýþmalarla paralel
düþünme ve icra anlayýþý kurumsallaþtýrý-
lacaktýr.

d)Uluslararasý Kuruluþlarla Daha Yakýn
Ýþbirliði Kurulmasý

TÝKA uluslararasý kuruluþlarla da iþbirliðinin
geliþtirilmesi maksadýyla çalýþmalarýný
sürdürmektedir. Bu çerçevede TÝKA-OECD
Özel Sektörü Geliþtirme Merkezi'nin daha
etkin hale getirilmesine ve TÝKA
personelinin OECD'de eðitimine baþlamýþtýr.
Bu uygulamaya  2005 yýlýnda da devam
edilecektir.  Diðer taraftan, Ýslam Kalkýnma
Bankasý (ÝKB), BM Sýnaî ve Kalkýnma Örgütü
(UNIDO), Japon Uluslararasý Ýþbirliði
Teþkilatý (JICA), Birleþmiþ Milletler Dünya
Gýda ve Tarým Örgütü (FAO) gibi
kuruluþlarla geleceðe yönelik iþbirliði
çalýþmalarýnýn þekillendirilmesi devam
edecektir.

Teknik Yardým çalýþmalarýnda birçok alanda,
gerek problemin boyutu, gerekse küresel
uyum noktasýndan yakýn iþbirliðine duyulan
ihtiyaç, Uluslararasý Teknik Yardým
Kuruluþlarý ile yakýn iþbirliðini zaruri
kýlmaktadýr. Bu noktadan hareketle 2005 yýlý
önemli birlikteliklere de imza atacaktýr.

TÝKA Baþkanlýðý ve Program
Koordinasyon Ofislerinde Çalýþma
Mekanlarýnýn Ýyileþtirilmesi

TÝKA Merkez birimlerinin çalýþma alaný
geniþleyen teþkilat ve kadrolarý için yeterli

olamamakta, çalýþma fonksiyonlarýnýn
gerektirdiði çalýþma organizasyonlarýna
imkân vermemektedir. Ayrýca çeþitli
ülkelerdeki Koordinasyon Ofisleri mekân ve
personel kadrolarý açýsýndan revize edilmeye
ve geliþtirilmeye ihtiyaç göstermektedir. 

Belirtilen aksaklýklarýn giderilmesi ve daha
etkin bir yapý oluþturulmasý amacýyla TÝKA,
yeniden yapýlanmasýna ve geniþleyen çalýþma
coðrafyasýnýn ihtiyaçlarýna cevap verecek,
2004 yýlýnda satýn alýnan çalýþma binasýna
taþýnmasý ile ilgili çalýþmalar son aþamaya
getirilmiþ, ayrýca Koordinasyon Ofisleri
yeniden ele alýnarak daha da etkin ve
prestijli çalýþma ortamlarýna
kavuþturulmuþtur.

Esnek Bir Teþkilat Yapýsý

Öte yandan TÝKA'nýn faaliyet alanýnýn
geniþlemesi, faaliyet alanýna giren
bölgelerdeki hýzlý deðiþimler ve faaliyetlerin
niteliklerindeki deðiþimlere uygun esnek bir
teþkilat yapýsýnýn oluþturulmasý için TÝKA
Kanunu'nda yapýlmasý gerekli deðiþiklikler
için de çalýþmalara baþlanmýþtýr.

TÝKA mensuplarýnýn büyük emekleri ile
gerçekleþtirilen önemli 450 proje ve
faaliyetin, alýcý ülkelerde meydana getirdiði
olumlu atmosferden istifadeyle, bölgedeki
ülkelerin ihtiyaçlarýný esas alan çalýþmalar,
2005 yýlýnda da daha büyük heyecan ve
enerji ile sürdürülecektir.
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EK-A : BM BÝN YIL KALKINMA HEDEFLERÝ

GERÇEKLEÞTÝRME ÖNGÖRÜSÜ

EK-B : DAC KALKINMA YARDIMLARINDA ÜLKE KATEGORÝLERÝ

EK-C : TÝKA BAÞKANLIÐI VE PROGRAM KOORDÝNASYON OFÝSLERÝ
ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ

EK- D : KAYNAKÇA
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6 EKLER
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