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KK›talar ve medeniyetler aras› "Bar›fl ve Diyalog Köprüsü" olma rolünü büyük bir kararl›l›kla sürdüren

Türkiye, kalk›nma yard›mlar› çal›flmalar›nda da benzer gayretlerine devam etmektedir.

Türkiye; acil ve insani yard›mlar›, kredi ve hibe olarak finans desteklerini, bar›fl› yap›land›rma çal›flma-

lar›n› ve  teknik iflbirli¤i çal›flmalar›n› bu anlay›flla ve giderek artan bir ivme ile devam ettirmektedir. Bu

kapsamda hükümetimiz teknik iflbirli¤i çal›flmalar›n› sürdüren T‹KA’ya  ayr› bir önem vermekte ve her

y›l ciddi rakamlarla bütçesini art›rmaktad›r.

Bilindi¤i gibi modern diplomasi anlay›fl›nda, bir ülkenin teknik yard›m faaliyetlerinin alanda  yayg›nl›¤›

ve kalitesi, o ülkenin dünya genelindeki prestijine büyük katk› sa¤lamaktad›r. Bu nedenle teknik yard›m

faaliyetleri geliflmifl bat› ülkelerinin d›fl politikalar›nda önemli bir enstrüman olagelmifltir. Hükümetimiz

d›fl politikada teknik yard›m faaliyetlerinin ne kadar önemli oldu¤unun bilincindedir. Bu amaçla T‹KA'n›n

etkinli¤inin  art›r›lmas› için gerekli deste¤i de vermektedir.

T‹KA 2005 y›l›nda da baflar›l› çal›flmalar›na devam etmifl ve 562  proje ve faaliyetle ülkelerin kalk›n-

ma çabalar›na destek vermifltir.

2005 çal›flmalar›nda Asya Bölgesi ( Kafkaslar ve Orta Asya) yine önceli¤ini korumufl  312 proje ile ilk

s›rada yer alm›flt›r. Balkanlar ve Do¤u Avrupa 205 proje ile ikinci öncelikli bölge olmufltur.
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Hükümetimiz taraf›ndan 2005 y›l›n›n "Afrika’ya Aç›l›m Y›l›" ilan edilmesine paralel olarak T‹KA Afri-

ka’da iki ülkede program koordinasyon ofisleri açm›fl ve bunun neticesi olarak 2005 y›l›nda Afrika 28

proje ile önemli çal›flma alanlar›ndan birisi haline dönüflme e¤ilimine girmifltir.

Türkiye soydafl, kardefl ve akraba devlet ve topluluklar› ile kalk›nma çabas› içerisindeki bütün dost

ülkelere yard›m elini uzatma ve tarihi misyonunu gerçeklefltirme çabas› içerisindedir. Hükümetimiz bu-

nun bilincindedir ve geçmifl y›llarda görülmedik bir dikkat ve hassasiyetle bu çabalara destek vermekte-

dir. Bu gayret kesintisiz ve artarak sürecektir.

Yap›lan çal›flmalar›n kamu oyuna duyurulmas› ve kalk›nma yard›mlar›na ifltirak eden bütün kurum ve

kurulufllara bildirilmesi maksad›yla haz›rlanan " Y›ll›k Faaliyet Raporu" ayn› zamanda bir önceki y›l›n mu-

hasebesinin yap›lmas› flans›n› da sa¤lamaktad›r.

Bu duygu ve düflüncelerle bu raporda ifade edilen proje ve faaliyetlerin hayata geçirilmesinde görev

alan T‹KA çal›flanlar›n›, sivil toplum örgütlerini ve di¤er kamu kurum ve kurulufl mensuplar›n› yürekten

kutluyor, baflar›lar›n›n devam›n› diliyorum.

Beflir ATALAY
Devlet Bakan›
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TT‹KA her geçen gün artan bir ivmeyle teknik iflbirli¤i çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Daha da profes-

yonelleflen çal›flmalar›m›z kalk›nma yard›mlar› götürdü¤ümüz "Müflterek Kültür Co¤rafyam›zda" önemli

geliflmeleri sa¤lamakta, bir yandan ülkelerin kalk›nmalar›na destek verilirken di¤er yandan ülkelerimiz

aras›ndaki iflbirli¤i de art›r›lmaktad›r. 

2005 y›l›n› da bu anlay›flla tamamlad›k ve yapt›¤›m›z çal›flmalar› elinizdeki raporla sizlere ulaflt›rmay›

öngördük. 2004 raporu ile gelifltirmeye bafllad›¤›m›z rapor tekni¤i anlay›fl› 2005 raporu ile daha ileri nok-

talara ulaflm›fl olup, teknik iflbirli¤i çal›flmalar› yapan bütün kurum ve kurulufllar›m›z›n katk›lar› ile daha da

ileriye götürülecektir.

2005 y›l›nda toplam 562 proje ve faaliyete imza at›lm›flt›r. Söz konusu proje ve faaliyetlerin 312’si As-

ya, 197’si Avrupa, 45’i ise Ortado¤u ve Afrika bölgelerinde gerçeklefltirilmifltir. Çal›flma alanlar›m›z›n Or-

tado¤u ve Afrika’ya genifllemesine ra¤men Asya Bölgesi 2005’te de önceli¤i korumufltur.

2005 y›l›nda sosyal altyap›lar›n gelifltirilmesi sektörü 306 proje ve faaliyet ve % 54.5’lik oranla belir-

gin bir öncelik alan›m›z› teflkil etmifltir. Bu da göstermektedir ki sosyal problemler Kültür Co¤rafyam›z-

da hala önceli¤ini korumaktad›r.

2005 y›l›nda gerçeklefltirilen proje ve faaliyetlerle 1878 ö¤renci ve muhtelif sektörlerde 1480 uzman

yetifltirilmifl, 326 tesis yap›lm›fl, 210 kapsaml› ekipman deste¤i ile teknolojik aktar›m gerçeklefltirilmifltir.

2005 y›l› proje ve faaliyetlerinden toplam 1.328.625 kifli istifade etmifltir. Bu rakam çok önemli bir

hedef olan halka ulaflabilme konusunda bize önemli iflaretler vermektedir. Yol yap›mlar›, yerleflim mer-

kezlerine elektrik, su götürülmesi, kanalizasyon sistemlerinin onar›m›, infla edilen ve onar›lan okullarla

genifl bir kitleye e¤itim deste¤i sa¤lanmas› ve toplumlar aras› iletiflimin gerçeklefltirilmesi noktas›nda ya-

p›lan medya çal›flmalar› ile giderek daha çok insana ulaflma yolunda oldu¤umuz gözükmektedir.

Dönem içinde 136.480 insana su ulaflt›r›lmas› , 86.625 insana bar›nma ve meslek edinme imkan› sa¤-

lanmas›, 70.623 merkezi ve yerel yönetim bürokrat ve çal›flanlar›n›n çal›flma flartlar›n›n ve teknolojik alt-

yap›lar›n› iyilefltirilmesi, 64.457 ö¤renci ve ö¤retmenin e¤itim ortamlar› ve teknolojik altyap›lar›n› geliflti-

rilmesi, 59.705 insana hastane, klinik ve sa¤l›k hizmetleri sa¤lanmas› gibi çok ciddi neticelere ulafl›lm›flt›r.
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2005 y›l›nda T‹KA Müflterek Kültür Co¤rafyam›zda daha çok görünür ve hissedilir olmufl ve özellik-

le halk›n daha çok talebi ile yüz yüze gelmifltir.

Ülkemizdeki ve kalk›nma yard›m› alan ülkelerdeki bir çok sivil toplum kuruluflu "Teknik ‹flbirli¤i Pro-

jeleri" konusunda daha da profesyonelleflmifl ve sadece kültürel ve insani amaçl› de¤il, tar›m, sa¤l›k, e¤i-

tim, serac›l›k gibi teknik projelerin halka ulaflt›r›lmas›nda önemli roller üstlenmeye bafllam›fllard›r.

2006 y›l›nda yolumuza daha büyük bir flevk ve arzu ile devam etmek azmi içerisindeyiz. Sizlere sun-

du¤umuz raporlarla geliflmeleri takip edebilme imkan› bulabileceksiniz. Buna karfl›l›k elefltirileriniz bizi

daha güçlü k›lacakt›r.

T‹KA, yürüttü¤ü bir çok proje ve faaliyette di¤er kurum ve kurulufllar›m›zla yak›n iflbirli¤i içindedir.

Al›nan bütün neticeler ve elde edilen baflar›larda bu iflbirli¤inin önemi son derece büyüktür. Bu deste¤in

sürece¤inden hiç kuflku duymamaktay›z.

T‹KA 2005 Faaliyet Raporu haz›rlan›rken öncelikle kalk›nma yard›mlar› ve teknik iflbirli¤i kavramlar›

aç›klanm›fl, bilahare T‹KA’n›n k›sa bir tan›t›m›n›n ard›ndan 2005 y›l› içerisinde gerçeklefltirilen faaliyetler

anlat›lm›flt›r. Yap›lan çal›flmalar bölge esas›na göre, Asya, Avrupa, Afrika ve Ortado¤u ile Bölgesel pro-

jeler olarak tasnif edilmifltir. Bölgelerde ülkeler s›ras› ile öncelikle ülke hakk›nda k›sa bilgi, mütaakiben

de yap›lan, teknik yard›mlar sektörlerine göre aç›klanm›fl ve de¤erlendirilmifltir. Bölgesel projelerin

aç›klanmas›n› müteakip son bölümde T‹KA kurumsal çal›flmalar› hakk›ndaki bilgilere yer verilmifltir. 

2005 raporunun gelece¤e yönelik bir perspektif çizmesi aç›s›ndan bütün kurumlar›m›za yararl› olma-

s›n› diliyor, raporun haz›rlanmas›nda eme¤i geçenlere teflekkür ediyorum.

Hakan Fidan
T‹KA Baflkan›
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OECD : ‹ktisadi ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü
T‹KA : Türk ‹flbirli¤i ve Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤›
BM : Birleflmifl Milletler
DAC : Kalk›nma Yard›mlar› Komitesi
STK : Sivil Toplum Kuruluflu
ABD : Amerika Birleflik Devletleri
NATO : Kuzey Atlantik ‹ttifak›
AB : Avrupa Birli¤i
UNDP : Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program›
FAO : BM G›da ve Tar›m Örgütü
BP : British Petroleum
MEB : Milli E¤itim Bakanl›¤›
ODTÜ : Orta Do¤u Teknik Üniversitesi
TÜS‹AB :  Azerbaycan Türk Sanayici ve ‹fladamlar› Beynelhalk Cemiyeti
DPT : Devlet Planlama Teflkilat› 
GAP : Güneydo¤u Anadolu Projesi
GSMH : Gayri Safi Milli Has›la
T‹GEM : Tar›m ‹flletmeleri Genel Müdürlü¤ü
TSE : Türk Standartlar› Enstitüsü
KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤›
UNICEF : Birleflmifl Milletler Çocuklara Yard›m Fonu
GSY‹H : Gayri Safi Yurt ‹çi Has›la
TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
TODA‹E : Türkiye ve Orta Do¤u Amme ‹daresi Enstitüsü
TRT : Türkiye Radyo ve Televizyonu 
YAMEM : Yayg›n Mesleki E¤itim Merkezi
BDT : Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u
SASEM : Suç Araflt›rma ve Soruflturma E¤itim Merkezi
E‹T : Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat›
TTEÖM : Türkiye Türkçesi E¤itim ve Ö¤retim Merkezi
ÖSYM : Ö¤renci Seçme ve yerlefltirme Merkezi 
TÜ‹K : Türkiye ‹statistik Kurumu
ILO : Uluslararas› Çal›flma Örgütü
WTO (DTÖ): Dünya Ticaret Örgütü
UIA : Uluslararas› Mimarlar Birli¤i
TÜB‹TAK : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu 
SIDA : ‹sveç Uluslararas› Kalk›nma Ajans›
UNM‹K : Birleflmifl Milletler Kosova Geçici Yönetimi
AG‹T : Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat› 
MATUS‹TEB : Makedonya Türk Sivil Toplum Teflkilatlar› Birli¤i
SDC : ‹sviçre Kalk›nma ve ‹flbirli¤i Ajans›
DS‹ : Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlü¤ü
TCDD : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar›
‹KÖ : ‹slam Konferans› Örgütü
KE‹ : Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i
UNIDO : BM S›nai Kalk›nma örgütü
DFID : Birleflik Krall›k Uluslararas› Kalk›nma Departman›
BM : Birleflmifl Milletler

K I S A L T M A L A R
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11. KALKINMA YARDIMLARININ
‹fiB‹RL‹⁄‹N‹ GEL‹fiT‹RMEDE ROLÜ,
TÜRK‹YE’N‹N KALKINMA YARDIMLARI
VE TEKN‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹ HEDEFLER‹

1.A.KALKINMA YARDIMLARININ ‹fiB‹RL‹⁄‹N‹ 
GEL‹fiT‹RMEDE ROLÜ

Sürdürülebilir iflbirli¤inin tesisi maksad›yla, geliflmifl ülkelerle geliflmekte olan ülkelerin ekonomik ve
sosyal uyumunun sa¤lanmas› için yap›lan ayni ve nakdi yard›mlar ile yat›r›mlar› kapsamaktad›r.

Kalk›nma Yard›mlar›;
• Resmi Kalk›nma Yard›mlar›,
• Di¤er Resmi Yard›mlar,
• Pazar fiartlar›nda Özel Sektör Katk›s›,
• Sivil Toplum Kurulufllar› Yard›mlar›

olarak s›n›fland›r›lmaktad›r.

Resmi Kalk›nma Yard›mlar›, kamu kayna¤› kullan›larak yap›lan yard›mlar olup, ço¤unlukla "Hibe" ni-
teli¤indedir. Di¤er Resmi Yard›mlar, kredi ve borç ifllemleri olup, geri ödemesi olan yard›mlard›r. Pazar
fiartlar›nda Özel Yard›mlar, kamu ve/veya özel sektörün geçerli pazar flartlar›nda ilgili ülkeye yapt›¤› ya-
t›r›m veya finans deste¤i kapsam›ndaki yard›mlard›r. Sivil Toplum Kurulufllar›n›n Yard›mlar› ise, kamu
kayna¤› kullan›larak veya STK’lar›n›n oluflturduklar› kaynaklarla hibe olarak yap›lan yard›mlard›r.

Kalk›nma Yard›mlar›;
• Teknik ‹flbirli¤i ile sosyal ve ekonomik alt yap›lar› oluflturur,
• Program Deste¤i, Müflterek veya Do¤rudan Yat›r›mlar ile yat›r›mlar› gelifltirir,
• Kredi, Borç, Finans Deste¤i, ‹hracat Deste¤i ve Menkul K›ymet Al›mlar› ile finans deste¤i sa¤lar,
• Bar›fl› Yap›land›rma çal›flmalar› ile kriz bölgelerinde normalleflme sürecine katk› sa¤lar,
• Acil ve ‹nsani  Yard›mlar ile acil sorunlara çözüm getirir,
• Uluslararas› kurulufllara verilen aidatlar ile de uluslararas› müflterek kalk›nma çal›flmalar›n›

gerçeklefltirir.

Kalk›nma yard›mlar› d›fl politikada ve ülkeler aras› iflbirli¤ini gelifltirmede önemli bir rol oynamakta-
d›r. Buna göre; Kalk›nma Yard›mlar› klasik diplomasiye ekonomik, sosyal, kültürel ve insani alanlarda ye-
ni aç›l›m imkan› sa¤layan önemli bir enstrümand›r. Ayr›ca, küresel iflbirli¤ini gelifltirmeye paralel olarak,
ülkeler aras›nda ikili iflbirli¤inin gelifltirilmesinde de çok önemli bir rol oynamaktad›r.

Resmi Kalk›nma
Yard›mlar›

Di¤er Resmi Kalk›nma
Yard›mlar›

Pazar fiartlar›nda Özel
Sektör Katk›s›

STK
Yard›mlar›

KALKINMA YARDIMLARI
KATEGOR‹LER‹

Teknik
‹flbirli¤i

Bar›fl›
Yap›land›rma

Acil ‹nsani
Yard›mlar

Ulusalaras›
Krlfl.lara

Aidat

Program Deste¤i
Müflterek veya

Do¤rudan Yat›r›m

Kredi, Borç, Finans Des.
‹hracat Des. Menkul K›ymet

Al›mlar›

Altyap›
Oluflturur

Yat›r›mlar›
Gelifltirir

Finans Deste¤i
Sa¤lar

Kriz Bölg.de
Çal›flma

Acil
Çözüm

Uluslararas›
Müflterek
Çal›flma

KALKINMA YARDIMLARI
UYGULAMA ALANLARI
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1.B. TÜRK‹YE’N‹N
KALKINMA YARDIMLARI
VE TEKN‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹
HEDEFLER‹

1.B.1 KALKINMA YARDIMLARI 
HEDEFLER‹

Türkiye; ABD ile iliflkilerini ve NATO içindeki
geleneksel yerini giderek gelifltirirken, AB’ne üye-
lik yolunda önemli ad›mlar› atmaya devam etmek-
te; bölgesel anlamda ise, Orta Asya, Kafkaslar,
Rusya, Ortado¤u, Balkanlar ve Afrika’da ciddi po-
litik aç›l›mlar gerçeklefltirmektedir. D›fl politik ilifl-
kilerdeki bu geliflmelere ba¤l› olarak, kalk›nma yar-
d›mlar› çal›flmalar›n› da Asya, Avrupa, Orta Do¤u
ve Afrika alanlar›na geniflletmektedir.  

Türkiye Kalk›nma Yard›mlar› çal›flmalar›n›, bir
yandan "Müflterek Kültür Co¤rafyam›z"daki ikili
iliflkilerin gelifltirilmesi istika-
metinde yönlendirmekte, di¤er
yandan "Stratejik Köprü" gele-
ne¤i çerçevesinde, geliflmifl ül-
keler ile geliflmekte olan ülke-
lerin küresel iflbirli¤ini tesis ve
sürdürmeleri anlay›fl›na ba¤l›
olarak yönlendirmektedir. BM
taraf›ndan belirlenen "Milen-
yum Hedefleri"nin gerçekleflti-
rilmesinde önemli bir "Donör
Ülke Olma" yolunda önemli
katk›lar sa¤lamaktad›r.

Geliflmekte olan ülkeler ile
geliflmifl ülkeler aras›nda önem-
li bir kavflak noktas›nda olan 

Türkiye bölgede;
• Kurumsal iflbirli¤i flartlar›n› oluflturmak,
• Serbest piyasa ekonomisinin geliflimini sa¤la-

mak,
• Kriz bölgelerinde uluslararas› iflbirli¤i içinde ha-

reket etmek ve kalk›nma yard›mlar› deste¤i ile
sürecin normalleflmesine destek sa¤lamak,

• Tabii afetler, iç ve d›fl çat›flmalar v.b. ile prob-
lem alanlar›nda acil ve insani yard›mlarda aktif
rol almak,

• Kalk›nma Yard›mlar› alan›nda faaliyet gösteren
Uluslararas› Kurulufllarla her türlü iflbirli¤ini
gelifltirmek amac›yla kalk›nma yard›mlar›n›
gerçeklefltirmektedir.

Türkiye 2004 ve 2005 y›llar›nda öngördü¤ü
Kalk›nma Yard›mlar› hedefleri istikametinde
önemli çal›flmalar› gerçeklefltirmifl ve giderek artan
yard›mlar›na paralel olarak uluslararas› alanda
"Yükselen Donör" olarak vas›fland›r›lm›fl ve bu an-
lamda uluslar aras› kabul görmeye bafllam›flt›r.

2003 y›l›nda 219 milyon ABD dolar› olan Top-
lam Kalk›nma Yard›mlar› grafikte belirtildi¤i gibi
2004 y›l›nda 1128,23 milyon ABD dolar›na, 2005
y›l›nda ise 1176,32 milyon ABD dolar›na, 2003 y›-
l›nda 66 milyon ABD dolar› olan Resmi Kalk›nma
Yard›mlar›(RKY), 2004 y›l›nda 339,15 milyon ABD
dolar›na, 2005 y›l›nda ise 601,04 milyon ABD do-
lar›na ulaflm›flt›r.

TÜRK‹YE’N‹N TOPLAM KALKINMA YARDIMLARI
(2004-2005) (M‹LYON DOLAR)
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1.B.2. TEKN‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹
(YARDIM) TANIMI VE HEDEFLER‹

2.B.2.A. TEKN‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹’N‹N
TANIMI 

Teknik iflbirli¤i araflt›rma, e¤itim, insan kaynak-
lar›n› gelifltirme ve bilgi ve teknoloji transferini sa¤-
lamay› öngören çal›flmalard›r.  Teknik iflbirli¤i, tek-
nik yard›mlarla ço¤unlukla ayn› anlamda kullan›l-
maktad›r. Teknik ‹flbirli¤i "Serbest" ve "Yat›r›m
Boyutlu" olmak üzere iki ana bafll›kta grupland›r›l-
maktad›r. 

• Serbest Teknik ‹flbirli¤i; Donör ülkeler
taraf›ndan finanse edilen, temel amac› insan kay-
naklar›n› gelifltirme, kapasite artt›rma, kaynaklar›n
daha etkin kullan›lmas›n› sa¤lama olan, geliflmekte
olan ülkelerin insan kaynaklar›n› üretken hale ge-
tirme, teknik  know how sa¤lama, beceri kazand›r-
ma, bilgi seviyesini yükseltme gibi uygulamalard›r.

• Yat›r›m Boyutlu Teknik ‹flbirli¤i; Al›c› ül-
kelerin fiziki sermaye kapasitesini artt›rma amaçl›
proje ve programlar›n tasar›m  ve uygulamas›n› ge-
lifltirme çal›flmalar›n›n Donör Ülkeler taraf›ndan fi-
nanse edilmesidir. Söz konusu hizmetler yat›r›m
projelerinde, dan›flmanl›k hizmetleri, teknik des-
tek, yat›r›m projelerinin yürütülmesi ile ilgili know
how sa¤lama ve projenin fiili uygulamas›na Donör
Ülkelerin kendi personeli ile katk›da bulunmas›d›r.

2.B.2.B. TEKN‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹
HEDEFLER‹

Ülkemizin Kalk›nma Yard›mlar› içerisinde çok
önemli bir yeri olan ve alt yap›lar›n oluflturulmas›-
n› temin eden "Teknik ‹flbirli¤i (Yard›m) He-
defleri" ise flu flekilde belirlenmifltir.

• Devletleflme aflamas›n› tamamlam›fl soydafl ve
akraba ülkelerin kurumsallaflmas› ve ba¤›ms›z-
l›klar›n›n güçlendirilmesi,

• Meslek edindirme çal›flmalar› ile iflsizli¤in azalt›l-
mas›,

• ‹flbirli¤inin gelifltirilmesi için alt yap› problemle-
rinin çözümlenmesi,

• ‹nsan kaynaklar›n›n gelifltirilmesi,
• Sosyal problemlerin azalt›lmas›, olarak belirlen-

mifltir.
Kalk›nma yard›mlar›n› alanda 
uygulama da ise;
• Proje uygulamalar›nda D›fliflleri Bakanl›¤› ile tam

ve kesintisiz siyasi koordinasyonun sa¤lanmas›,
• Kamu diplomasisi ilkelerine dikkat edilerek

alanda gerekli tan›t›m faaliyetlerinin yap›lmas›,
• Do¤rudan para hibesi yerine proje tabanl› yar-

d›m anlay›fl›n›n uygulanmas›,
• Türkiye’nin alanda görünürlülü¤ünü art›ran

projelere öncelik verilmesi, 
• Yararlan›c› ülke önceliklerinin dikkate al›nmas›,
• Proje uygulamalar›nda çok aflamal› yard›m stra-

tejisinin uygulanmas›, soydafl ve akraba toplu-
luklara öncelik verilerek bölgesel sosyal bar›fl›n
gelifltirilmesi, 

• ‹fl adamlar› ve sivil toplum örgütlerinin kalk›nma
yard›mlar›nda rol almas›n›n sa¤lanmas› amac›y-
la iflbirli¤inin gelifltirilmesi,

• Proje uygulamalar›nda kamu kurulufllar›n›n uz-
manlar›ndan ve di¤er imkanlar›ndan yararlan›l-
mas›, 

• UNDP, FAO, OECD gibi uluslar aras› kalk›nma
örgütleri ve di¤er ülkelerin teknik yard›m ku-
rulufllar›yla iflbirli¤i yap›lmas›, uygulama ilkeleri
olarak belirlenmifltir.
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2.A. T‹KA’NIN KURULUfi 
AMACI VE GÖREVLER‹

T‹KA’n›n kurulufl amac›, baflta Türk dilinin konu-
fluldu¤u ülkeler ve Türkiye’ye komflu ülkeler ol-
mak üzere geliflme yolundaki ülkelerin kalk›nmala-
r›na yard›mc› olmak ve bu ülkelerle, ekonomik, ti-
cari, teknik, sosyal, e¤itim ve kültürel alanlarda ifl-
birli¤ini projeler ve programlar arac›l›¤›yla gelifltir-
mektir.

4668 say›l› Yasa T‹KA’ya;
• Kalk›nma ihtiyaç ve hedeflerini, ülkemizin önce-

liklerini göz önüne alarak, yap›labilecek iflbirli¤i
ve yard›m konular›n› belirlemek, 

• Gerekli program ve projeleri haz›rlamak veya
özel kurulufllara haz›rlatmak,

• Ekonomik, ticari ,teknik, sosyal, kültürel ve e¤i-
tim iflbirli¤ini proje ve programlar vas›tas›yla
gelifltirmek,

• Ba¤›ms›z devlet yap›lar›n› güçlendirmek,
• Pazar ekonomisine geçifl çabalar›n› destekle-

mek,  yetki ve sorumluluklar›n› vermifltir.

2005/11 say›l› Baflbakanl›k Genelgesi ise;
T‹KA’n›n kamu kurum ve kurulufllar› taraf›ndan
gerçeklefltirilen bütün "Teknik ‹flbirli¤i" çal›flmala-
r›nda "Koordinatör Kurulufl" olma yükümlülü¤ünü
getirmifltir. Söz konusu genelge çerçevesinde T‹KA
bir yandan Teknik ‹flbirli¤i çal›flmalar›n›n koordi-
nasyonunu sa¤larken di¤er yandan " Kalk›nma Yar-
d›mlar› Envanterinin Tutulmas›" ve "Kalk›nma Yar-
d›mlar› Raporlar›n›n Haz›rlanmas›" görevini de ye-
rine getirmektedir.

T‹KA teflkilat yap›s›nda iki Baflkan Yard›mc›s›,
Personel ‹dari ve Mali ‹fller Daire Baflkanl›¤› (P‹M),
Ekonomik Teknik ve Ticari ‹fller Daire Baflkanl›¤›
(ETT) ve E¤itim Kültür ve Sosyal ‹fller Daire Bafl-
kanl›¤› (EKS) olmak üzere üç fonksiyonel daire
baflkanl›¤›, Strateji Gelifltirme Müdürlü¤ü, Hukuk
Müflavirli¤i ve alandaki proje ve faaliyetler için
kurulmufl 18 program koordinasyon ofisi bulun-
maktad›r.

22. T‹KA VE TEKN‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹ (YARDIM)
ÇALIfiMALARI

HUKUK MÜfiAV‹R‹

BAfiKAN YARDIMCISI BAfiKAN YARDIMCISI

EKS Daire
Bflk.l›¤›

ETTÜlke Masalar›

Ülke Masalar›

Ülke Masalar›

Akademik, E¤itim
Kültür

Bas›m, Yay›n
Tan›t›m

‹nsani Sosyal
Yrd. STK ile ‹lifl.

ETT Daire
Bflk.l›¤›

Orta Asya,
Kafkasya ve Rusya

P‹M Daire
Bflk.l›¤›

Program
Koordinasyon

Ofisleri (18 Ofis)

SGM

Balkanlar ve
Do¤u Avrupa

Orta Do¤u,
Afrika ve
Afganistan

Uluslararas›
Kurulufllar

Bölgesel ‹flbirli¤i

BAfiKAN

Teflkilat Yap›s›
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2.B. T‹KA’NIN FAAL‹YET 
ALANI

T‹KA 3 k›tada 18 Program Koordinasyon Ofi-
si açm›fl ve 32 ülkede program ve proje uygulama-
lar›n› sürdürmektedir. Bafll›ca teknik iflbirli¤i (yar-
d›m) çal›flma alanlar›; sosyal altyap›lar›n gelifltiril-

mesi, ekonomik altyap›lar›n  gelifltirilmesi, üretim
sektörlerinin gelifltirilmesi, kültürel, iflbirli¤i, iletifli-
min gelifltirilmesi ve sosyal bar›fla katk› ile acil ve
insani yard›mlardan oluflmaktad›r.

PROGRAM KOORD‹NASYON OF‹SLER‹
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3.A. GENEL
DE⁄ERLEND‹RME 

T‹KA 2005 y›l›nda toplam 562 Proje ve Faaliyet gerçeklefltirmifltir. Söz konusu proje ve faaliyetlerin
312’si Kafkaslar ve Orta Asya, 197’si Balkanlar ve Do¤u Avrupa, 45’i Orta Do¤u ve Afrika, 8’i ise di¤er
ülke ve bölgelerde gerçeklefltirilmifltir.

33. T‹KA 2005 TEKN‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹ (YARDIM)
PROJE VE FAAL‹YETLER‹

2005 PROJE VE FAAL‹YETLER‹
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2005 y›l› çal›flmalar›nda Asya % 55,5 ile çal›flmalarda öncelikli bölge olmufltur. Avrupa ise % 35,1
ile ikinci s›rada yer almakta, Orta Do¤u ve Afrika ise % 8 ile son s›rada yer almaktad›r.

2005 y›l› proje ve faaliyetlerinin sektörel da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda, toplam 562 proje ve faaliyetin 306’s›
Sosyal Alt Yap›lar›n Gelifltirilmesi Sektöründe, 135’i Kültürel ‹flbirli¤i, ‹letiflimin Gelifltirilmesi ve Sosyal
Bar›fla Katk› Sektöründe, 84’ü Üretim Sektörlerinin Gelifltirilmesi Sektöründe, 33’ü Ekonomik Alt Yap›-
lar›n Gelifltirilmesi Sektöründe gerçeklefltirilmifl, ayr›ca Acil ve ‹nsani Yard›mlar kapsam›nda 4 adet proje
ve faaliyete destek verilmifltir.

2005 PROJE VE FAAL‹YET DA⁄ILIMI
(BÖLGESEL) (ADET)

2005 PROJE VE FAAL‹YET DA⁄ILIMI
(BÖLGESEL) (%)

2005 PROJE VE FAAL‹YET DA⁄ILIMI
(SEKTÖREL) (ADET)



Sosyal Alt Yap›lar›n Gelifltirilmesi Sektörü % 54,4 ile 2005 çal›flmalar›n›n en öncelikli sektörüdür. Kül-
türel ‹flbirli¤i ‹letiflimin Gelifltirilmesi ve Sosyal Bar›fla Katk› Sektörü % 24 ile ikinci s›rada yer alm›flt›r.
Üretim Sektörlerinin Gelifltirilmesi Sektörü ise % 14,9 ile üçüncü s›radad›r.
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2005 y›l› proje ve faaliyetleri ile Ülkelerin Kalk›nma Gayretlerine ve problem alanlar›n›n iyilefltirilme-
sine önemli destekler verilmifltir. Buna göre;

• Toplam 3358 personel e¤itilmifltir.
• 1878 ö¤renci e¤itilmifl ve/veya e¤itim deste¤i alm›flt›r.
• Muhtelif alanlarda 1480 uzman e¤itilmifltir.

E¤itilen insan kaynaklar›n›n bölgelere da¤›l›m› grafikte görülmektedir.

2005 PROJE VE FAAL‹YETLER DA⁄ILIMI
(SEKTÖREL) (%)

‹NSAN KAYNAKLARININ GEL‹fiT‹R‹LMES‹ DA⁄ILIMI
(2005) (ADET-BÖLGESEL)
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Ayr›ca toplam 562 proje ve faaliyet çerçevesinde toplam 326 tesis yap›m› ve onar›m› ile 210 ekip-
man deste¤i projesi uygulanm›flt›r. Söz konusu deste¤in bölgelere da¤›l›m› grafikte görülmektedir.

T‹KA 2005 y›l› proje ve faaliyetlerinden, ülke ve sektörlerde yararlananlar grafiklerde gösterilmifltir. Özellikle
medya, su temini, sa¤l›k, e¤itim ve ulaflt›rma alt yap›lar›n›n gelifltirilmesi proje ve faaliyetlerinin genifl halk kitlelerinin
istifadesine imkan sa¤lamas›, söz konusu yararlan›c›lar›n say›lar›n›n art›fl›na imkan sa¤lamaktad›r. Buna göre; ülke ba-
z›nda, Mo¤olistan, Moldova, Kosova, Arnavutluk ve K›r›m/Ukrayna, sektör baz›nda, Kültür, Ulaflt›rma ve Su Temini
sektörleri öncelikli ülke ve sektörler olmufltur.

TES‹S VE EK‹PMAN DA⁄ILIMI
(2005) (BÖLGESEL) (ADET)

PROJE VE FAAL‹YETLERDEN YARARLANANLAR
(2005) (ÜLKESEL) (K‹fi‹)

PROJE FAAL‹YETLERDEN YARARLANANLAR
(SEKTÖREL) (K‹fi‹)
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3.B. BÖLGELERDE
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN
PROJE VE FAAL‹YETLER

1. ASYA BÖLGES‹

1. A. BÖLGEN‹N GENEL DURUMU

T‹KA Asya’da a¤›rl›kl› olarak, Kafkaslar ve Orta Asya ile Do¤u Asya’da Mo¤olistan’da faaliyet göster-
mektedir.

Kafkasya ve Merkez Asya Bölgesi, Asya ve Avrupa aras›nda ticari ulafl›m›n gerçekleflti¤i tarihi "‹pek
Yolu"nu kontrol eden stratejik bir bölge olmufltur. Yak›n dönemde ise özellikle "Hazar  Havzas›" zengin
petrol ve gaz yataklar›n›n keflfedilmesiyle; Rusya, Çin, Hindistan, ABD ve AB’nin ilgi alan› haline dönüfl-
müfl ve stratejik önemini giderek art›ran bir bölge haline gelmifltir.
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Bölge ülkeleri 1990 y›l›nda Sovyetlerin da¤›lma-
s›ndan sonra ba¤›ms›zl›klar›n› kazanm›fllar ve yeni-
den yap›lanma sürecine girmifllerdir. Bu çerçevede
devlet yap›lar›n›n yeniden flekillendirilmesi, piyasa
ekonomisine geçifl, özel teflebbüsün güçlendirilme-
si, insan kaynaklar›n›n gelifltirilmesi ve yeni tekno-
lojilerin üretime sokulmas› giderek önem kazan-
m›flt›r.

Ba¤›ms›zl›ktan sonra bölge ülkelerinin bir k›sm›
zengin do¤al kaynaklar sayesinde ekonomik kalk›n-
ma yolunda önemli mesafeler alm›fllar ve piyasa
ekonomisine geçiflte büyük baflar›lar kaydetmifller-
dir. 

Bununla birlikte Afganistan, Azerbaycan, Gür-
cistan gibi ülkelerin çat›flma alanlar› haline dönüfl-
mesi, di¤er baz› ülkelerde iç kargaflalar›n vuku bul-

mas›, beraberinde göç, bar›nma, iflsizlik gibi sosyal
problemleri ve kaynaklar›n kalk›nma için kullan›la-
mamas› sonuçlar›n› do¤urmufl ve geliflmeyi yavafl-
lat›c› etken olmufltur.

T‹KA’n›n Kafkasya’da Azerbaycan ve Gürcis-
tan’da; Merkez Asya’da ise Özbekistan, Kazakis-
tan, Türkmenistan, K›rg›zistan, Tacikistan, Afganis-
tan ve Mo¤olistan’da Program Koordinasyon Ofisi
bulunmaktad›r. T‹KA bölgede Birleflmifl Milletlerin
Bin Y›l  Kalk›nma Hedefleri do¤rultusunda e¤itim,
sa¤l›k, su temini, idari ve ekonomik altyap›lar›n  ge-
lifltirilmesi, sivil toplumun güçlendirilmesi alanla-
r›nda proje ve faaliyetler gerçeklefltirmektedir.



2005

T
‹

K
A

 
 

 
 

 
F

A
A

L
‹

Y
E

T
 

R
A

P
O

R
U

12

1. B. ASYA’DA GERÇEKLEfiT‹R‹LEN 
PROJE VE FAAL‹YETLER

2005 y›l›nda gerçeklefltirilen 562 proje ve faaliyetin 312’si Asya Bölgesinde gerçeklefltirilmifl olup,
toplam proje ve faaliyetlerin % 55.5’ini oluflturmaktad›r. 

Asya’da gerçeklefltirilen 312 proje ve faaliyetin ülkelere da¤›l›m›, harita ve grafikte belirtilmifltir. 

ASYA PROJE DA⁄ILIMI
(2005) (ÜLKESEL) (ADET)
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Proje ve faaliyetlerin yaklafl›k % 20’si Azerbaycan’da  gerçekleflmifl, di¤er ülkelerde dengeli bir yakla-
fl›m sergilenmifltir.

2005 y›l›nda Asya Bölgesinde uygulanan proje ve faaliyetlere tahsis edilen ayni ve nakdi bütçe dikka-
te al›nd›¤›nda ise, Mo¤olistan ve Afganistan’›n, bu ülkelerde yürütülen makro proje ve faaliyetler nede-
niyle, ald›ktalar› paylar yüksek gözükmektedir. Di¤er ülkelerin destek durumu grafikte görülmektedir.

Söz konusu proje ve faaliyetlerin 175’i Sosyal Alt Yap›lar›n Gelifltirilmesi, 65’i Üretim Sektörlerin Ge-
lifltirilmesi, 58’i Kültürel ‹flbirli¤i ve ‹letiflimin Gelifltirilmesi, 12’i ise Ekonomik Alt Yap›lar›n Gelifltirilme-
si Sektörlerinde gerçekleflmifltir. Ayr›ca Afganistan’da 2 Acil ve ‹nsani Yard›m proje ve faaliyetine destek
verilmifltir.

ASYA PROJE DA⁄ILIMI
(2005) (ÜLKESEL) (%)

ASYA PROJE DA⁄ILIMI
(2005) (SEKTÖREL) (ADET)

ASYA PROJELERE TAHS‹S ED‹LEN BÜTÇE DA⁄ILIMI
(2005) (EN ÇOK DESTEKLENEN ÜLKELER) (1000 ABD DOLARI)



2005

T
‹

K
A

 
 

 
 

 
F

A
A

L
‹

Y
E

T
 

R
A

P
O

R
U

14

• Ayr›ca E¤itim Proje ve Faaliyetleri çerçevesinde, 481 ö¤renci e¤itilmifl ve/veya e¤itim deste¤i veril-
mifltir. 2005 y›l›nda 143 ö¤renci ile Gürcistan, 134 ö¤renci ile Kazakistan ilk iki s›rada yer alm›flt›r.

2005 y›l›nda Asya bölgesinde uygulanan proje ve faaliyetler ile Kalk›nma Yard›mlar› verilen ülkelerin
kalk›nmalar›na ve problem alanlar›n›n iyilefltirilmesi çal›flmalar›n önemli destekler sa¤lanm›flt›r. Buna gö-
re;

• 2005 y›l›nda muhtelif sektörlerde 1043 uzman e¤itilmifltir. Azerbaycan 419 uzman ile ilk s›rada yer
alm›fl, di¤er ülkelerde dengeli bir da¤›l›m söz konusu olmufltur.

ASYA E⁄‹T‹LEN UZMAN SAYISI
(2005) (K‹fi‹)

ASYA E⁄‹T‹LEN UZMAN SAYISI
(2005) (%) 

ASYA E⁄‹T‹LEN Ö⁄RENC‹ SAYISI
(2005)  (K‹fi‹)
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• Muhtelif Proje ve Faaliyetler çerçevesinde, 67 tesis kurulmufl veya iyilefltirilmifl, 39 adet ekipman
deste¤i projesi uygulanm›flt›r.

ASYA E⁄‹T‹LEN Ö⁄RENC‹ SAYISI
(2005) (%) 

ASYA TES‹S VE EK‹PMAN DESTE⁄‹
(2005) (ADET)

ASYA PROJELERDEN YARARLANANLAR
(2005) (K‹fi‹)
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AZERBAYCAN

Azerbaycan Cumhuriyeti, Kafkas Da¤lar›'n›n
Hazar Denizi'ne bakan güneydo¤u eteklerinde
86.600 km2 yüzölçümüne, 8.4 milyon nüfusa sahip
bir ülkedir.

Baflkenti Bakü olan Azerbaycan, "Rayon" ad›
verilen idari bölgelere ayr›lm›flt›r. 59 rayon (böl-
ge), 11 flehir ve Nahç›van Özerk Cumhuriye-
ti’nden oluflmaktad›r. Bakü ve Gence kendilerine
ba¤l› Rayonlar› bulunmas› sebebiyle Büyükflehir
olarak tan›mlanmaktad›r.

Azerbaycan ekonomisi planl› ekonomiden pa-
zar ekonomisine geçifl sürecinde olan bir yap›ya
sahiptir. Ülkenin ekonomik aç›dan
en büyük zenginlikleri, sahip oldu-
¤u büyük petrol ve do¤al gaz ya-
taklar ile tar›ma elveriflli toprakla-
r›d›r. 

Azerbaycan ekonomisinin bel
kemi¤ini enerji sektörü olufltur-
maktad›r. BP istatistiklerine göre
Azerbaycan’›n kan›tlanm›fl petrol
rezervleri 7.9 milyar varildir ve bu
miktar, tüm dünyadaki toplam re-
zervlerin % 0.8’ine tekabül etmek-
tedir. Azerbaycan devlet petrol
flirketi SOCAR’›n yapt›¤› araflt›r-
malara göre, kan›tlanmam›fl re-
zervler dahil, ülkenin petrol rezer-
vi 17.5 milyar varil civar›ndad›r.
Do¤algaz rezervleri ise 1.37 tril-
yon metreküp ile dünya rezervle-
rinin % 0.8’ine karfl›l›k gelmekte-
dir.

Enerji sektöründe yat›r›mlar›n artmas›, tafl›ma-
c›l›k ve inflaat gibi yan sektörleri de olumlu yönde
etkilemektedir. Enerji d›fl› sektörlerin en büyü¤ü
ve en fazla istihdam sa¤layan› ise tar›md›r.

Ermenistan ayr›l›kç› hareketlerine ba¤l› olarak
ç›kan savafllar sonucu Azerbaycan topraklar›n›n
yaklafl›k %20’si Ermenistan taraf›ndan iflgal edilmifl,
ateflkes imzalanmas›na ra¤men soruna kal›c› çö-
züm getirilememifltir. Savafllar yüzünden yaklafl›k 1
milyon Azerbaycanl› topraklar›ndan göç etmek zo-
runda kalm›fl, büyük sosyal problemlerin olufl-
mas›na neden olmufltur.

ÜLKELER VE 2005 YILINDA
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN PROJE VE
FAAL‹YETLER
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SEKTÖRLER VE
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN
PROJELER

1. SOSYAL ALTYAPILARIN 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

A. E⁄‹T‹M
Azerbaycan Devlet ‹statistik Komitesi’nin veri-

lerine göre e¤itim-ö¤retimde genel durum flu fle-
kilde özetlenebilir:

15 yafl ve üzeri okur yazarl›k oran› % 98.8’dir.
Bu oran erkeklerde % 99.5, kad›nlarda ise %
98.2’dir. 

‹lkö¤retim öncesi okul say›s› 1.758’dir. Bu
okullarda yaklafl›k 110 bin çocuk e¤itim almakta-
d›r. 

Ülkede, 1.781 ilkokul ve 4.546 ortaokul bulun-
maktad›r. Bu okullarda 1 milyon 700 bin ö¤renci
e¤itim almaktad›r. Öte yandan, Azerbaycan’da 109
teknik meslek lisesi, 55 meslek yüksek okulu ve 26
üniversite bulunmaktad›r. Yüksek ö¤renim okulla-
r›nda ö¤renim gören ö¤rencilerin say›s› 200 bin ci-
var›ndad›r. Ülkede 213 bin e¤itimci bulunmaktad›r.
E¤itimcilerin 170 bini ilk ve orta ö¤retim kurumla-
r›nda çal›flmaktad›r.

Azerbaycan e¤itim sisteminde karfl›lafl›lan en
önemli sorunlar;

• E¤itim ö¤retim sistemine dahil olan ö¤renci
say›s›n›n her geçen gün artmas›na karfl›n okul say›-
s›ndaki yetersizlik, 

• E¤itim kurumlar›n›n teknik donan›m›n›n ye-
tersizli¤i,

• Da¤l›k Karaba¤ sorunu nedeniyle mülteci ko-
numuna düflen ailelerin çocuklar›n›n e¤itim imkan-
lar›ndan yeterli ölçüde istifade edememeleri ve
bunlar›n e¤itim sistemine getirdi¤i ek maliyetler, 

• Devlet bütçesinden e¤itime ayr›lan kaynakla-
r›n (2004 y›l› itibariyle 300 milyon Dolar, toplam
bütçe harcamalar›n›n %3-4’ü civar›) ihtiyac› karfl›la-
yacak seviyede olmamas›, 

• Ö¤renci bafl›na düflen bilgisayar say›s›n›n
(1.047 ö¤renciye 1 bilgisayar) dünya standartlar›-
n›n çok alt›nda olmas›,

• Bilimsel araflt›rmalar için milli gelirden ayr›lan
pay›n dünya ortalamas› %2.2 olmas›na karfl›n Azer-
baycan’da bu oran›n %0.2 olmas›n›n ülkenin bilim
alan›ndaki üretkenli¤ine olumsuz etkileri, 

• Bilimsel araflt›rma yapan insan say›s›n›n (her
100 bin kifliye 2.791) dünya ortalamas›n›n  (her
100 bin kifliye 959) üzerinde olmas›na karfl›n, arafl-
t›rmac›lar›n gelir düzeylerinin düflük ve teknik do-
nan›mlar›n›n zay›f olmas›, olarak s›ralanabilir.

E¤itim ö¤retim sisteminin geliflmesini engelle-
yen bu sorunlar›n afl›lmas› için Azerbaycan devle-
tince çeflitli tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde
çal›flmalar bafllat›lm›flt›r. Bu çerçevede, bütçe gelir-
lerinde e¤itime ayr›lan pay›n art›r›lmas›, Dünya
Bankas›ndan e¤itim sektörünün gelifltirilmesi için
kredi al›nmas›, e¤itim sektöründe çal›flanlar›n sos-
yal statüsünün yükseltilmesi ve emekli maafllar›n›n
iyilefltirilmesi bu tedbirlerden baz›lar›d›r.
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BAKÜ TÜRK ANADOLU L‹SES‹ VE 

‹LKÖ⁄ET‹M OKULUNUN TAD‹LAT VE 

ONARIMI
Bakü Türk Anadolu Lisesi ve ‹lkö¤retim Oku-

lu Binas›n›n uzun zamand›r ciddi bak›m ve onar›m
görmemesi sebebiyle, e¤itim ortam› olumsuz fle-
kilde etkilenmektedir. Soruna çözüm maksad›yla,
okul binas›n›n iç ve d›fl mekanlar›n›n onar›m› yap-
t›r›lm›fl, okulun di¤er baz› tadilat ve onar›mlar›na

destek verilmifltir. Bu çerçevede, Bakü Türk Ana-
dolu Lisesi ve ‹lkö¤retim Okulu’nun kantini ve ana
s›n›f› binalar›n›n yap›m ve onar›m› gerçeklefltiril-
mifl, Okul kantini için klima, masa ve sandalye gibi
ekipman deste¤i sa¤lanm›flt›r. 

Ana s›n›f› binas›n›n tadilat› ve gerekli demirbafl
malzemelerin al›m› ise 2006 y›l› içinde gerçeklefle-
cektir.

BAKÜ TÜRK ANADOLU L‹SES‹NE 

B‹LG‹SAYAR DERSANES‹ KURULMASI
Bakü Türk Anadolu Lisesindeki e¤itim tekno-

lojilerinin gelifltirilmesi ve ö¤rencilerin modern
teknolojiler konusunda e¤itilmesi maksad›yla, bil-
gisayar laboratuar› kurulmas› çal›flmalar› yap›lm›fl,
bu maksatla 11 adet bilgisayar ve 11 adet bilgisa-
yar masa ve sandalyesi temin edilerek söz konusu
okula yeni e¤itim teknolojileri kazand›r›lm›flt›r.

TÜRK‹YE TÜRKÇES‹ E⁄‹T‹M Ö⁄RET‹M 

MERKEZ‹NE K‹TAP YARDIMI
Azerbaycan’daki 5 pilot okulda "A" ve "B" kur-

lar›nda Türkçe ö¤retimi faaliyetlerini sürdüren
Türkiye Türkçesi E¤itim Ö¤retim Merkezine e¤i-
tim araçlar› deste¤i maksad›yla Baflkanl›¤›m›zca ba-
s›m› yap›lan "Orhun Türkçe E¤itim" setinden 50
tak›m ve "Türkçe Ö¤reniyoruz" setinden 5 tak›m
ve 3 adet Türkçe E¤itim CD’si sa¤lanm›flt›r. 

AHISKALI Ö⁄RENC‹LERE

TÜRKÇE E⁄‹T‹M‹
M.E.B. ile iflbirli¤i yap›larak, burslu olarak Tür-

kiye’deki üniversitelerin 2005-2006 e¤itim-ö¤re-
tim dönemi lisans ve yüksek lisans programlar›na
al›nan Azerbaycan uyruklu Ah›ska Türkü 20 ö¤-
rencinin TÖMER’de Türkçe haz›rl›k kursuna kat›l-
malar› ve Türkçe ö¤renmeleri sa¤lanm›flt›r.

NAHÇIVAN DEVLET ÜN‹VERS‹TES‹ 

(NDÜ) ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZ‹NE 

‹NTERNET MERKEZ‹ KURULMASI
Nahç›van Devlet Üniversitesinde e¤itim gören

Türkiyeli ve Azerbaycanl› ö¤renciler ile ö¤retim
görevlilerinin internete ba¤l› bilgisayarlar arac›l›¤›y-
la araflt›rma ve ö¤renim imkanlar›n›n geniflletilme-
sini sa¤lamak maksad›yla, söz konusu Üniversite
bünyesinde 2004 y›l›nda hizmete aç›lan Atatürk
Kültür Merkezi’nde, 5 adet bilgisayar ve bilgisayar
yan donan›m› ile 2 adet klima, masa ve sandalye
deste¤i sa¤lanarak, internet ünitesi kurulmufltur. 
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AVRASYA ARAfiTIRMA ALANI 

Ö⁄RENC‹LER‹NE DESTEK
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tara-

f›ndan Orta Asya ve Kafkasya’da yürütülen araflt›r-
ma çal›flmalar›n› bütünlefltirmeyi amaçlayan ve Ö¤-
retim Üyesi Yetifltirme, Yayg›nlaflt›r›lm›fl Avrasya
Projeleri, Doktora Sonras› Araflt›rma Program›,
Ortak Ö¤retim Güç Birli¤i Merkezi ad›nda dört
bölümden oluflan "Avrasya Araflt›rma Alan› Proje-
si"nin ö¤retim üyesi yetifltirme program› uygu-
lanm›flt›r.

B. ‹DAR‹ VE S‹V‹L ALT
YAPILARIN GEL‹fiT‹R‹LMES‹

ULUSLARARASI ÖZEL

HUKUK SEMPOZYUMU
1991 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›n› ka-

zanm›fl olan Azerbaycan Cumhuri-
yeti, hukuk düzenini de eski sosya-
list sistemden yeni liberal sisteme
uyumlaflt›rma çal›flmalar›n› bafllat-
m›flt›r. Bu çal›flmalar do¤rultusun-
da, Avrupa ülkelerinin tecrübele-
rinden ve mevzuat›ndan yararlan›la-
rak çok say›da yeni kanun kabul
edilmifl ve yürürlü¤e konmufltur.
Ancak gerek toplumun, gerekse
hukukçular›n yeni sisteme al›fl›k ol-
mamalar› nedeniyle uygulamada
problemler yaflanmaktad›r. Azer-
baycan gibi temelde K›ta Avrupas›
hukuk sistemini benimsemifl Türki-
ye’de, uzun y›llardan beri oluflan
tecrübeyi bu co¤rafyaya aktarmak
ve bu flekilde Azerbaycan özel hu-
kuk sisteminin geliflmesine katk›da
bulunmak ve özel hukukla ilgili ge-
rek teoride gerekse uygulamada
ortaya ç›kan sorunlar hakk›nda özel
hukuk sisteminin geliflmifl oldu¤u
ülkelerle Azerbaycan hukukçular›
aras›nda görüfl al›flveriflinde bulu-

nulmas›na imkan sa¤lamak amac›yla, Baflkanl›¤›m›z-
ca Azerbaycan Cumhuriyeti Ça¤ Ö¤retim ‹flletme-
leri bünyesinde bulunan Qafqaz Üniversitesi bün-
yesinde 29-30 Eylül 2005 tarihleri aras›nda "Ulus-
lararas› Özel Hukuk Sempozyumu" düzenlenmesi
sa¤lanm›flt›r. An›lan sempozyuma Türkiye, ‹sviçre,
‹ngiltere ve Almanya’dan 25 akademisyen, T.C.
Adalet Bakanl›¤›ndan 2 yetkili, Gürcistan ve Kaza-
kistan’dan Yüksek Mahkeme üyeleri,  Azerbay-
can’dan Anayasa ve Yüksek Mahkeme Baflkanlar›
ve üyeleri, A.C. Barolar Birli¤i Baflkan› ve akade-
misyenler olmak üzere toplam 50 kifli kat›lm›flt›r.
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YEREL YÖNET‹MLER‹N 
GÜÇLEND‹R‹LMES‹ 

Baflkanl›¤›m›z koordinasyonunda yürütülmekte
olan "Orta Asya ve Kafkasya Cumhuriyetlerinde
Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Projesi" kap-
sam›nda, Azerbaycan makamlar›n›n yerel yönetim-
ler konusunda Türkiye’nin deneyimlerinden fayda-
lanmas›, kendi yerel yönetim sistemlerini yeniden
yap›land›r›rken ve yasal çerçeveyi haz›rlarken e¤i-
tim ve teknik destek ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›
amac›yla, bafllang›çta Türkiye’den 3 kiflilik bir heyet
05-12 fiubat 2005 tarihleri aras›nda Azerbaycan’da
görüflme ve incelemelerde bulunmufl, bilahare
Azerbaycan devlet görevlilerinden oluflan 15 kiflilik
bir heyet 04-11 Haziran 2005 tarihleri aras›nda
Türkiye’de düzenlenen e¤itim, inceleme ve araflt›r-
ma program›na ifltirak etmifltir.

ASYA D‹YALOGU ‹ÇT‹MA‹ B‹RL‹⁄‹N‹N
(DERNE⁄‹) DESTEKLENMES‹

Azerbaycan’da kurulan ve Asya ülkelerinin di-
¤er ülkelerle kültür, sanat ve sosyal alanlarda iflbir-
li¤ini gelifltirmeyi amaçlayan Asya Diyalogu Derne-
¤i’ne 2005 y›l›nda ekipman yard›m› yap›lm›flt›r. 

Kültürel amaçl› "Kafkas ‹slam Ordusu Hareka-
t› ve Nuri Pafla Sempozyumlar›" Baflkanl›¤›m›z›n da
deste¤i ile söz konusu dernek taraf›ndan gerçek-
lefltirilmifl, haz›rlanan belgesel TRT ve Azerbaycan
televizyonlar›nda yay›nlana-
rak iki ülke aras›ndaki tarihi
dayan›flmaya katk› sa¤lanm›fl-
t›r.

AHISKA TÜRKLER‹ 
VATAN CEM‹YET‹NE 
MALZEME VE
EK‹PMAN YARDIMI

Azerbaycan’da bulunan
Ah›ska Türkleri Vatan Ce-
miyetinin faaliyetlerinin dü-
zenli olarak yürütülebilmesi-
ni teminen an›lan Cemiyete
büro mobilyas›, bilgisayar ve
split klima gibi demirbafl
malzeme deste¤i sa¤lanm›fl-
t›r.

HOSROV GENÇL‹K MERKEZ‹NDE 
TÜRKÇE Ö⁄RET‹M SINIFI KURULMASI

Azerbaycan Cumhuriyeti Gençli¤e Yard›m Fo-
nu’nun faaliyetlerini destekledi¤i A¤dafl Rayonu
Hosrov Gençlik Merkezinde e¤itim gören gençle-
re milli ve manevi de¤erlerin ö¤retilmesini temi-
nen an›lan Merkez bünyesinde kurulmas› planlanan
bilgisayar destekli Türkiye Türkçe’si ö¤retim s›n›f›
için gerekli olan bilgisayar, bilgisayar yan donan›m›
ve di¤er malzeme ve ekipmanlar  temin edilerek,
Türkçe Ö¤retim S›n›f› hizmete sokulmufltur.

‹STAT‹ST‹K KOM‹TES‹ NETWORK B‹LG‹
fiEBEKES‹N‹N GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 

Azerbaycan’da istatistik bilgilerinin toplanmas›
ve da¤›t›lmas› çal›flmalar›n›n iyilefltirilmesi ve bilgi-
lerin ça¤dafl teknolojik sistemlere uygun olarak
düzenlenmesi amac›yla, Azerbaycan Devlet ‹statis-
tik Komitesinin network bilgi flebekesinin gelifltiril-
mesi için gerekli malzeme ve ekipmanlar temin
edilmifl ve söz konusu sistem modernize edilmifl-
tir.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, Nahç›-
van Özerk Cumhuriyeti dahil Azerbaycan’›n 5 böl-
ge ve 23 il aras›ndaki istatistik verilerinin elektro-
nik ortamda toplanmas› ve merkeze aktar›lmas›
sa¤lanm›flt›r. Bu flekilde veri al›flveriflleri h›zlanm›fl
ve maliyetler azalm›flt›r.
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C. D‹⁄ER SOSYAL
ALTYAPILARIN 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

GENCE K‹MSES‹Z ÇOCUKLAR 

YURDUNUN TAD‹LAT VE 

ONARIMI
130 kimsesiz çocu¤un bar›nd›¤› Gence Uflak

Evi’nde (Gence Kimsesizler Yurdu) yaflayan ve
yurttan ayr›lma  yafl›na gelen çocuklara, terzilik,
ustal›k, hayvan yetifltiricili¤i, müzik, bilgisayar kulla-

n›m›, çilingirlik, elektrik tesisatç›l›¤›, s›hhi tesisatç›-
l›k ve basit zirai e¤itimlerin verilece¤i fiziki mekan-
lar›n yap›lmas› hususunda Yurt Müdürlü¤ü ile Bafl-
kanl›¤›m›z iflbirli¤i yapmaya karar vermifltir. Bu
çerçevede, yurdun genel durum ve öncelikli ihti-
yaçlar› uzman deste¤iyle yerinde tespit edilerek
yurt yerleflkesi içinde bulunan binalar›n bak›m ve
onar›mlar›n›n yap›lmas›n›n daha öncelikli ihtiyaç ol-
du¤u dikkate al›narak, 2005 y›l›n›n ilk çeyre¤inde
onar›mlar tamamlanm›fl, binalar›n iç ve d›fl düzen-
lemeleri yap›lm›fl ve ihtiyaç duyulan mobilya, masa,
sandalye, yatak, yemekhane araç gereçleri sat›n al›-
narak yurtta bar›nan kimsesiz çocuklar›n kullan›m›-
na sunulmufltur. Ayr›ca bir adet bilgisayar dersane-
si yap›larak çocuklar›n e¤itimlerine katk› sa¤lan-

m›flt›r. Proje teklifinde yer alan meslek edindirme
alanlar›n›n gelifltirilmesi ise müteakip y›llara b›ra-
k›lm›flt›r.

2. EKONOM‹K
ALTYAPILARIN
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

Azerbaycan ekonomisinde son y›llarda artan do¤-
rudan yabanc› yat›r›mlar, düflük enflasyon oranla-
r›, s›k› mali politikalar ve para politikalar› sayesin-
de yüksek büyüme oranlar› yakalanm›fl, dengeli
bir bütçe oluflturulmufl ve makro ekonomik istik-
rar büyük oranda sa¤lanm›flt›r. Hükümet, bu çer-
çevede petrol gelirlerinin, ekonominin di¤er sek-
törlerinin kalk›nd›r›lmas›nda kullan›lmas›n› amaçla-
yan baz› uygulamalara gitmekte ve bu sayede eko-
nomide çeflitlilik sa¤lanarak kalk›nman›n sürdürü-
lebilirli¤in sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r. Ancak, bu-
na ra¤men ekonominin ihtiyaç duydu¤u özellikle
alt yap› problemlerinin giderilmesine ihtiyaç bulun-
maktad›r.



ÖZEL SEKTÖR YÖNET‹C‹ 
SEKRETERLER‹N‹N 
E⁄‹T‹LMES‹

Özel sektör yönetim anlay›fl›na yeni bir bak›fl
aç›s› getirebilmek amac›yla, Baflkanl›¤›m›z ile
Azerbaycan-Türk Sanayici ve ‹fladamlar›
Beynelhalk Cemiyeti (TÜS‹AB) iflbirli¤inde
Bakü’de 16-18 Haziran 2005 tarihleri aras›nda,
TÜS‹AB üyesi flirketlerde çal›flan sekreter ve büro
asistanlar›na yönelik olarak bir e¤itim semineri
düzenlenmifltir.  

Seminerde Türkiye’den gelen bir uzman "iyi
bir yönetici sekreteri olman›n alt›n kurallar›n›", bu
mesle¤i seçen ve TÜS‹AB üyesi flirketlerde çal›flan
100'e yak›n yönetici sekreteriyle paylaflarak,
onlara görevlerini nas›l yapacaklar› konusunda bilgi
ve tecrübelerini aktarm›flt›r. Seminer, Türk flirket-
lerinde çal›flan yönetici sekreterlerin verimli ve bil-
inçli çal›flmas›na önemli katk› sa¤lam›flt›r.

AZERBAYCAN’DA YATIRIMLARIN 
TEfiV‹K‹ VE DANIfiMANLIK FONU 
UZMANLARINA E⁄‹T‹M VER‹LMES‹

Türkiye’nin yabanc› sermaye, yat›r›mlar›n teflvi-

ki ve serbest bölgeler alan›ndaki birikim ve tecrü-
belerinin Azerbaycan’a aktar›lmas› maksad›yla,
Baflkanl›¤›m›z koordinasyonunda ve T.C. Hazine
Müsteflarl›¤› ile T.C. D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› iflbir-

li¤inde  27 Mart-1 Nisan 2005 tarihleri
aras›nda Ankara’da düzenlenen e¤itim
program›na "Azerbaycan’da Yat›r›mlar›n
Teflviki ve Dan›flmanl›k Fonu"dan 5 uzma-
ne¤itilmifltir.. 

Bu iflbirli¤i ile, Türkiye ve h›zla gelifl-
mekte olan Azerbaycan’›n mevcut yat›r›m
imkanlar›n›n de¤erlendirilmesi, yat›r›m or-
tam›n›n iyilefltirilmesi ve özelikle yabanc›
yat›r›mlar bak›m›ndan önemli olan kamu
sektöründe ve özel sektörde iyi yönetiflim
ilkelerinin hayata geçirilmesi amaçlanmak-
tad›r. Bu projeyle bir yat›r›mc›n›n yat›r›m
yeri seçiminden, flirket kurulufluna, tica-
retten, yabanc› sermaye yat›r›m mevzuat›-
n›n gelifltirilmesine ve teflvik uygulamalar›-
na iliflkin, yat›r›mla ilgili karfl›laflt›¤› her
türlü soruna çözüm getirmeye yönelik
strateji ve politikalar›n gelifltirilmesinde
Türkiye’nin önemli katk›larda bulunaca¤›
düflünülmektedir.

EKONOM‹ KALKINMA
BAKANLI⁄I  ANT‹TEKEL
POL‹T‹KASI ‹DARES‹ 
‹LE ‹fiB‹RL‹⁄‹ ÇALIfiMALARI

Azerbaycan’da ba¤›ms›zl›k sonras› planl› eko-
nomiden piyasa ekonomisine geçifl yolunda pek
çok yap›sal reform hayata geçirilmifltir. Bu reform-
lardan biri de piyasa ekonomisinin vazgeçilmez ko-
flullar›ndan olan rekabetin ve tüketici haklar›n›n
korunmas› amac›yla tekelleflmenin önüne geçilme-
si ve devlet tekelinde olan üretim ve hizmet faali-
yetlerinin yeniden yap›land›r›lmas›d›r.

Azerbaycan’da da rekabet ve tüketici haklar›-
n›n piyasa ekonomisi koflullar›na göre düzenlen-
mesi çal›flmalar› yeni yeni ivme kazanm›flt›r. Bu ne-
denle, rekabet ve tüketici haklar› alanlar›nda bilim-
sel araflt›rmalar›n yap›lmas›, kurumsal yap›lanma-
n›n gelifltirilmesi ve çal›flanlar›n e¤itimi, ayn› za-
manda söz konusu alanlarda yap›lacak faaliyetler
ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve mevzuat
çal›flmalar› gibi hususlar gündemde önemli yer tut-
maktad›r.
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Bu çerçevede, piyasa ekonomisi
içerisinde rekabetin ve tüketici hakla-
r›n›n korunmas›n›, do¤al tekeller ile
devlet tekellerinin üretim ve hizmet
faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi
ve bu alanlarda yap›lacak çal›flmalar›n
koordinasyonunu sa¤lamak üzere
Azerbaycan Ekonomi Kalk›nma Ba-
kanl›¤› bünyesinde "Anti-Tekel poli-
tikas› ‹daresi" kurulmufltur. 

Söz konusu ‹darenin yap›sal gelifli-
mi, rekabet ve tüketici haklar›na ilifl-
kin mevzuat›n yenilenmesi, politikala-
r›n belirlenmesi ve uygulanmas› için
baflta Türkiye’nin olmak üzere ulusla-
raras› tecrübenin Azerbaycan’a akta-
r›lmas›na büyük ihtiyaç duyulmakta-
d›r. Bu çerçevede, Baflkanl›¤›m›z ko-
ordinasyonunda, T.C. Rekabet Kuru-
mu ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakan-
l›¤› Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel
Müdürlü¤ü iflbirli¤inde bir proje bafllat›lm›flt›r. Pro-
je ile;

• Anti-Tekel politikas› ‹daresi çal›flanlar› için
Türkiye’de ve Azerbaycan’da e¤itim programlar›
düzenlenmesi, 

• Rekabet ve tüketici haklar› konusunda düzen-
lenen uluslararas› toplant›, konferans ve seminer-
lere an›lan ‹dare temsilcilerinin kat›l›m›n›n sa¤lan-
mas›, 

• Tüketici bilincinin art›r›lmas› amac›yla gerçek-
lefltirilecek sosyal faaliyet, reklam ve bilgilendirme
kampanyalar›n›n oluflturulmas›na dair ihtiyaç duyu-
lacak yard›mlar›n verilmesi, 

• ‹darenin bilgi teknolojileri altyap›s›n›n iyileflti-
rilmesi ve zenginlefltirilmesi amac›yla T.C. Rekabet
Kurumu ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Tüke-
ticinin ve Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü-
¤ü’nün yay›nlam›fl oldu¤u kitap, dergi ve di¤er bel-
geler, an›lan ‹dareye verilmesi amaçlanmaktad›r. 

DA⁄LIK fi‹RVAN BÖLGES‹N‹N 
SOSYO-EKONOM‹K KALKINMASI 
P‹LOT PROJES‹

Azerbaycan Cumhurbaflkan›n›n 11 fiubat 2004
tarihli Ferman›’yla onaylanan ve Azerbaycan Eko-
nomi Kalk›nma Bakanl›¤›n›n koordinasyonunda yü-
rütülmekte olan "Azerbaycan Cumhuriyeti Bölge-

lerinin Sosyo-Ekonomik Kalk›nmas› Devlet Prog-
ram›"n›n hayata geçirilmesinde ortaya ç›kan prob-
lemlerin afl›lmas›, özellikle istihdam›n art›r›lmas› ve
tar›m alan›ndaki tecrübe eksikli¤inin giderilmesi
amac›yla, Türkiye bölgesel kalk›nma alan›nda sahip
oldu¤u büyük tecrübeleri ilgili kurumlarla iflbirli¤i
halinde Azerbaycan’a aktarmaktad›r.

Bu kapsamda, Baflkanl›¤›m›z koordinasyonun-
da, A.C. Ekonomi Kalk›nma Bakanl›¤›, Devlet Plan-
lama Teflkilat› Müsteflarl›¤› (DPT) ve Güneydo¤u
Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalk›nma ‹daresi
Baflkanl›¤› iflbirli¤inde ilk etapta Da¤l›k fiirvan Böl-
gesinin sosyo-ekonomik yap›s›n›n belirlenmesi, sa-
hip oldu¤u do¤al kaynaklar›n ve bölge potansiyel-
lerinin tespit edilmesi amac›yla "Da¤l›k fiirvan Böl-
gesi Master Plan›n›n" haz›rlanmas› için gerekli çal›fl-
malar bafllat›lm›flt›r. 

Bu çerçevede, A.C. Ekonomi ve Kalk›nma
Bakanl›¤›’ndan 5 uzman T.C. Devlet Planlama Tefl-
kilat›’nda (DPT) bir hafta süreyle bölgesel kalk›nma
konusunda e¤itim alm›fllar, Türkiye’deki ilgili
kurumlarla görüflmüfl ve koordinasyon sa¤lanm›fl-
t›r. 2006 y›l›nda proje sürdürülecektir.
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F‹NANSAL YÖNET‹M S‹STEM‹ VE 
YÖNET‹M B‹LG‹ S‹STEMLER‹ E⁄‹T‹M 
VE ‹NCELEME PROGRAMI

Azerbaycan Sosyal Yard›m Fonu’nun talebine
istinaden, Finansal Yönetim Sistemi ve Yönetim
Bilgi Sistemleri konusunda e¤itim vermek üzere
2005 y›l› Ekim ay›nda bir hafta süreyle  T.C. Baflba-
kanl›k Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Genel
Müdürlü¤ü’nden iki uzman Bakü’de görevlendiril-
mifl ve Fon uzmanlar› e¤itilmifltir.

3. ÜRET‹M SEKTÖRLER‹

A. TARIM
Tar›m, Azerbaycan’da en fazla istihdam sa¤la-

yan sektördür. Bununla birlikte, yap›sal sorunlar ve

yat›r›mdaki eksiklikler nedeniyle alt yap› ve tekno-

loji problemleri olup, büyük ölçüde sübvansiyonla-

ra dayal›d›r. 2005 y›l›nda Azerbaycan ekonomisi %

26.4 büyümesine ra¤men tar›msal üretimdeki art›fl

sadece % 4.6 olmufltur. 2000 y›l›nda % 12.1 olan

art›fl 2001 y›l›nda %11.1’e düflmüfl, 2002 y›l›nda %

5.3’e gerilemifl ve 2003’te % 5.6 olarak gerçeklefl-

mifltir. Ekimi yap›lan ürün çeflitlerinde son y›llarda

de¤ifliklikler yaflanm›fl özellikle pamuk üretimi bü-

yük düflüfl göstermifltir. Onun yerine sebze ve

meyve üretimine daha fazla önem verilmifltir. Tah›l

üretimi ise ayn› dönemde ikiye katlanarak y›ll›k

yaklafl›k 2 milyon ton seviyesine ulaflm›flt›r.

Tar›m sektöründeki yetersizlikler nedeniyle

Azerbaycan g›da alan›nda ithalata ba¤›ml›d›r. Ülke-

nin toplam ithalat›n›n % 15’ini g›da ve içecek olufl-

turmaktad›r.

Ülkedeki faal iflgücünün % 40’› tar›m sektörün-

de çal›flmas›na ra¤men GSMH’de tar›m sektörü-

nün pay› giderek azalmaktad›r. 1993 y›l›nda tar›m

sektörünün GSMH içindeki pay› % 29 iken bu oran

2004 y›l›nda %11’e düflmüfltür. 

AZERBAYCAN’A TARIM MASTER
PLANLARININ VE KIRSAL KALKINMA 
STRATEJ‹S‹N‹N HAZIRLANMASI

Türkiye ve Azerbaycan aras›nda tar›m alan›n-
daki iflbirli¤ini gelifltirmek amac›yla 2003 y›l›nda im-
zalanm›fl olan "Türkiye-Azerbaycan Tar›m Yürüt-
me Komitesi III. Dönem Toplant›s› Protokolü"nde
yer alan "T.C. Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› APK
Kurulu Baflkanl›¤›nca Azerbaycan’›n Tar›m Master
Planlar›n›n Haz›rlanmas› ile K›rsal Kalk›nma Strate-
jisinin Belirlenmesi ve Uygulanmas› konular›nda
teknik yard›mda bulunulmas›" karar› do¤rultusun-
da ve Geliflmekte Olan Ülkeler Aras›nda  Teknik
‹flbirli¤i (TCDC) projesi kapsam›nda, uygulama ko-
nular›nda çal›flmalar›n bafllat›lmas› ve eylem plan›-
n›n haz›rlanmas› amac›yla T.C. Tar›m ve Köy ‹flleri
Bakanl›¤›’ndan 4 kiflilik uzman heyeti 21-25 Kas›m
2005 tarihleri aras›nda Azerbaycan’a bir çal›flma zi-
yareti gerçeklefltirmifltir.

Söz konusu çal›flma ziyaretinde, projenin uygu-
lanmas› için pilot bölge olarak seçilen  Salyan ve
Kürdemir bölgelerinde yap›lan incelemeler netice-
sinde projenin uygulanma safhalar›yla ilgili yol hari-
tas› ç›kar›lm›flt›r. Proje 2006 y›l›nda devam ede-
cektir.

NAHÇIVAN’DA YA⁄LI TOHUMLU 
B‹TK‹LER‹N DENEME ÜRET‹M‹ 

Nahç›van’da ya¤l› tohumlu bitkilerin deneme
üretiminin yap›larak uygun tohum çeflitlerinin be-
lirlenmesi ve ülke ihtiyac›ndan fazla olan fleker
pancar› üretiminin azalt›larak yerine ya¤l› tohumlu
bitkilerin üretimine geçilmesi amac›yla Baflkanl›¤›-
m›z, D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› ve Tar›m ve Köyiflle-
ri Bakanl›¤› iflbirli¤inde bir proje bafllat›lm›flt›r. 

Proje ile, ya¤l› tohumlu bitkilerin deneme üre-
timi sonucunda uygun tohum çeflitlerinin belirle-
nerek üretime geçilmesi ve Türkiye’nin ihtiyac›n›
ithalat yoluyla karfl›lamakta oldu¤u ya¤l› tohumlu
bitkilerin Nahç›van’da modern tar›m teknolojileri
ile üretimi ve bu sayede Nahç›van’›n ekonomik ve
sosyal geliflimine katk›da bulunulmas› hedeflen-
mektedir. 
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Proje çerçevesinde Nahç›van Özerk Cumhuri-
yeti’nde ya¤l› tohumlu bitkilerin deneme üretimi
için ihtiyaç duyulan ekipman, malzeme ve iflçilik gi-
derlerinin Baflkanl›¤›m›zca karfl›lanmas›na karar ve-
rilmifl ve hibe edilen 1 adet 65 HP gücünde trak-
tör, 1 adet 4 tonluk, ahflap kasal› 2 aksl› tar›m ara-
bas› (römork), 1 adet 3 soklu pulluk, 1 adet 9
ayakl› yays›z kültivatör, 1 adet diflli t›rmak, 1 adet
ekim makinesi, 1 adet gübre serpme makinesi, 1
adet pülverizatörün içinde yer ald›¤›  makine, kim-
yevi madde, alet, ekipman ve zirai ilaçlar 2005 y›-
l›nda NÖC Tar›m Bakanl›¤›na teslim edilmifltir.

Baflkanl›¤›m›zca gönderilen tohumlar Nahç›van
Özerk Cumhuriyeti’nin fierur ve Nahç›van bölge-
lerinde 10 hektar olmak üzere toplam 20 hektar
alana tohum üretim ekimi T.C. Tar›m ve Köy ‹flle-
ri Bakanl›¤› uzmanlar›nca gerçeklefltirilmifl ve dö-
nem sonunda hasat yap›lm›flt›r.

AZERBAYCAN –
TÜRK‹YE TOHUM
ÜRET‹M VE ARAfiTIRMA
‹fiLETMES‹

Azerbaycan tar›m›n›n gelifl-
mesinde Türkiye ile Azerbay-
can aras›ndaki iflbirli¤inin rolü-
nü art›rmak, Türkiye’nin tar›m
alan›ndaki bilgi birikimi ve de-
neyimini Azerbaycan’a aktar-
mak ve Türk teknolojisini
Azerbaycan çiftçisine ulaflt›r-
mak amac›yla 2001 y›l›nda
Azerbaycan Tar›m Bakanl›¤› ile
Baflkanl›¤›m›z aras›nda yap›lan
Protokol gere¤i "28 May›s
Devlet Kent Teserrufat› To-
humculuk Müessesi"nin ad›
"Azerbaycan-Türkiye Tohum
Üretim ve Araflt›rma ‹flletmesi"
olarak de¤ifltirilmifltir.

Türkiye ve Azerbaycan menfleli tah›l tohumu
çeflitlerinin denenmesi, ›slah edilmesi ve sertifikal›
uygun çeflitlerin üretiminin yap›lmas›n› teminen
söz konusu ‹flletmenin kuruluflundan önce ve son-
ra olmak üzere, T‹KA taraf›ndan ‹flletmeye muhte-
lif miktarda tohum, gübre, kimyasal madde ve
ekipman yard›m›nda bulunulmufl, ayr›ca T.C. Ta-
r›m Bakanl›¤› uzmanlar›nca bölge çiftçilerine yöne-
lik e¤itim programlar› gerçeklefltirilmifltir. 

Proje çerçevesinde son olarak, A.C. Tar›m Ba-
kanl›¤› Zirai ‹lim Merkezi’nin talebi üzerine, Bafl-
kanl›¤›m›zca Tar›m ‹flletmeleri Genel Müdürlü-
¤ü’nden (T‹GEM) temin edilen ikifler ton "Da¤dafl"
ve "Gönen" bu¤day tohumluklar› ve deneme
amaçl› ayçiçe¤i, bu¤day, m›s›r ve nohut tohum çe-
flitleri 2005 y›l›nda Azerbaycan-Türkiye Tohum-
culuk ve Araflt›rma ‹flletmesi’ne teslim edilmifltir.
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AZERBAYCAN B‹TK‹ SA⁄LI⁄I VE 
KARANT‹NA LABORATUARLARININ 
REV‹ZYONU 

Baflkanl›¤›m›z ile T.C. Tar›m Bakanl›¤› iflbirli¤in-
de yürütülmekte olan "Avrasya Ülkelerinde Tar›m
Sistemlerini Araflt›rma ve Gelifltirme Projesi" çer-
çevesinde, Azerbaycan Tar›m Bakanl›¤›n›n talebine
istinaden, 

• Azerbaycan’›n bitki sa¤l›¤› ve karantinas› alan-
lar›ndaki mevcut laboratuar-teknoloji altyap›s›n›n
yenilenmesine yönelik örnek laboratuarlar kur-
mak, 

• Bu laboratuarlarda çal›flan teknik personeli
mevzuat ve temel karantina teknik ve standartlar›
konular›nda e¤itmek, 

• Azerbaycan’›n bitki sa¤l›¤› ve karantina konu-
sundaki kurumsal yap›s›n› ve mevzuat›n› ülkemizde
ve uluslararas› alanda geçerli norm ve standartlara
yükseltmek, 

• Türkiye’nin bitki sa¤l›¤› ve karantinas› alanla-
r›ndaki tecrübe ve birikimlerinin Azerbaycan’a ak-
tar›lmas› ve böylelikle ülkeye giren ürünlerin sa¤-
l›kl› flekilde kontrolünün yap›lmas›n› teminen 2001
y›l›nda "Azerbaycan Bitki Sa¤l›¤› ve Karantina La-
boratuarlar› Revizyonu Projesi" bafllat›lm›flt›r. 

Konuyla ilgili olarak, Azerbaycan resmi ma-
kamlar› ile yap›lan temaslar çerçevesinde, Azer-
baycan Bitki Muhafaza ve Karantina ‹daresi’ne ba¤-
l› Bakü Merkez ile Astara ve Samur S›n›r Kap›s› Ka-
rantina Laboratuarlar›n›n bina ve iç donan›mlar›n›n
Azerbaycan taraf›nca, cihaz ve ekipmanlar›n›n ise
Baflkanl›¤›m›zca temin edilmesi konusunda muta-
bakat sa¤lanm›flt›r.

Bu çerçevede, projeye iliflkin fizibilite çal›flma-
lar› tamamlanarak 2002-2004 y›llar› aras›nda söz
konusu laboratuarlar›n bina yap›m ve iç dizayn ça-
l›flmalar› tamamlanm›fl ve gerekli cihaz ve ekipman-
lar›n Baflkanl›¤›m›zca sat›n al›narak Azerbaycan’a
gönderilmesini müteakip 3 laboratuar›n da kurul-
ma çal›flmalar› tamamlanm›flt›r. Ayr›ca Azerbaycan
Bitki Muhafaza ve Karantina ‹daresi’nde çal›flan 50
teknik personele muhtelif tarihlerde T.C. Tar›m ve
Köyiflleri Bakanl›¤› uzmanlar›nca "Temel Karantina
Prensipleri ve Karantina ‹nspektörlü¤ü" ve "Temel
Karantina Prensipleri ve Fümigasyon Operatörlü-
¤ü" konular›nda e¤itim verilmifltir. 

Proje çerçevesinde, son olarak, Azerbaycan’da
bitki sa¤l›¤› ve karantinas› alan›ndaki mevzuat olufl-
turma çal›flmalar›n›n ne aflamada oldu¤unu tespit
etmek ve proje kapsam›nda kurulmas› öngörülen
"Karantina Komisyonu" çal›flmalar›n› bafllatmak
üzere T.C. Tar›m Bakanl›¤›ndan Proje dan›flman›

bir Ziraat Yüksek Mühendisi Azerbay-
can’a bir çal›flma ziyaretinde bulun-
mufltur. Söz konusu çal›flma ziyaretin-
de, 2001 y›l›ndan bu güne proje kapsa-
m›nda yürütülen ve projedeki önemli
çal›flma bafll›klar›ndan biri olan, Azer-
baycan’›n bitki sa¤l›¤› ve karantina ko-
nusundaki kurumsal yap›s›n›n ve mev-
zuat›n›n ülkemiz ve uluslararas› norm-
lar düzeyine yükseltilmesi konusunda
görüflme ve incelemelerde bulunmufl-
tur. Bunun sonucunda:

•  Bitki sa¤l›¤› ve karantinas› alanla-
r›nda halihaz›rda yap›lacak kanun de¤i-
flikli¤i ve ülkemizde yürürlükte olan 5
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yönetmeli¤in muadillerinin yürürlü¤e konulmas› ile
ilgili konular ele al›nm›fl, 

•  Tüm bu çal›flmalar›n ülke düzeyinde teknik
sorumlulu¤unu üstlenmek üzere üçlü bir Azerbay-
can Karantina Komisyonu tasla¤› haz›rlanm›fl, 

•  Azerbaycan Bitki Sa¤l›¤› ve Karantina ‹daresi
Laboratuarlar› Revizyon Projesinin 4 y›ll›k süreçte-
ki Geliflme Raporu haz›rlanm›fl ve geliflme raporu
içerisinde bu güne kadar yürütülen faaliyetler tek
tek ele al›narak, tamamlanan ve tamamlanmas› ge-
reken faaliyetler ortaya konulmufltur. Proje ile ilgi-
li çal›flmalar 2006 y›l›nda da devam edecektir.

ABfiERON, GUBA VE GENCE TOPRAK 
ANAL‹Z LABORATUVARLARININ
MODERN‹ZASYONU

Azerbaycan Tar›m Bakanl›¤› ile iflbirli¤i halinde
2004 y›l›nda bafllat›lan proje ile Abfleron, Guba ve
Gence Toprak Analiz Laboratuvarlar›n›n altyap›s›-
n›n iyilefltirilmesi, laboratuarlar›n›n modern cihaz
ve ekipmanlarla donat›lmas›, personel için çeflitli
e¤itim programlar› düzenlenmesi suretiyle, perso-
nel standartlar›n›n yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, tar›m
arazilerinin toprak özelliklerinin ve kimyasal terki-
binin modern teknolojinin sa¤lad›¤› imkanlarla in-
celenmesi ve bu sayede de toprakta ve bitkilerde

verimlili¤in art›r›lmas› ve
bölgelerde ekolojik bozul-
malar›n engellenmesi sa¤la-
nacakt›r. 

Proje çerçevesinde,
T.C. Tar›m Bakanl›¤› uz-
manlar›, Azerbaycan’da in-
celemelerde bulunmufllar-
d›r. Yap›lan son inceleme-
ler neticesinde santrallerde
kullan›lmak üzere gerekli
olan modern cihaz ve ekip-
manlar›n Baflkanl›¤›m›zca
2006 y›l› içinde sa¤lanmas›
planlanm›flt›r.

B. SANAY‹, ‹fi VE H‹ZMETLER

Azerbaycan ekonomisinin petrole dayal› olma-
s› nedeniyle sanayi sektörünün temelini kimya,
petro-kimya, makine ve imalat sektörü olufltur-
maktad›r.

Ba¤›ms›zl›k sonras› h›zla düflen sanayi üretimi
Azerbaycan’da ve di¤er eski SSCB ülkelerinde si-
yasi ve iktisadi istikrar›n sa¤lanmaya bafllad›¤› 1995
y›l›ndan itibaren tekrar yükselmeye bafllam›flt›r. Bu
durumun bir sonucu olarak, sanayinin GSMH için-
deki pay› 1993 y›l›nda % 26 iken bu oran 2004 y›-
l›nda % 48’e yükselmifltir. 

Azerbaycan’da özel sektörün giriflimcilik faali-
yetlerinin desteklenmesi, sosyo-ekonomik kalk›n-
ma stratejisinin temel unsurlar›ndan biridir. Ülke-
de özellikle petrol d›fl› sektörün gelifltirilmesine
yönelik olarak  hayata geçirilen ekonomik reform-
lar sayesinde, 2004 y›l› itibariyle Azerbaycan Gay-
ri Safi Milli Has›las›nda özel sektörün pay› % 74’e
ulaflm›flt›r. Buna paralel olarak devlet bütçesinin
teflekkülünde de vergi gelirleri bak›m›ndan özel
sektörün pay› artm›flt›r.
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ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹
KURULMASI (ABfiERON SANAY‹ 
fiEH‹RC‹⁄‹)

Azerbaycan Cumhurbaflkan›n›n 11 fiubat 2004
tarihli ferman› ile onaylanan "Azerbaycan Cumhu-
riyetinde Bölgelerin Sosyal ve ‹ktisadi Kalk›nmas›
Hakk›nda Devlet Program›nda (2004-2008)" ülke
10 iktisadi rayona (ekonomik bölgeye) ayr›lm›fl ve
bu bölgelerdeki ekonomik potansiyelden maksi-
mum yararlanma, istihdam›n, özel sektör yat›r›m-
lar›n›n art›r›lmas› ve ekonominin dinamik ve den-
geli bir flekilde büyümesi uzun vadeli ana hedefler
olarak belirlenmifltir. 

Program çerçevesinde, yukar›da belirlenen ana
hedeflerin hayata geçirilmesi ve ülkede, 

• petrol d›fl› sektörlerin gelifltirilmesi, sanayi
potansiyelinin art›r›lmas›,

• bölgeleraras› geliflmifllik farklar›n›n azalt›lmas›,
• bölgelerde sosyo-ekonomik kalk›nman›n sa¤-

lanmas›,
• ihracat imkanlar›n›n ve  sermaye yat›r›lmala-

r›n›n art›r›lmas›, amac›yla Azerbaycan’da ilk Orga-
nize Sanayi Bölgesinin kurulmas› çal›flmalar›na bafl-
lanm›fl Bakü’den 51 km uzakl›ktaki Sumgay›t flehri
civar›nda bulunan, 300 ha alan üzerine bir Organi-
ze Sanayi Bölgesi kurulmas›na karar verilmifltir. 

Bu çerçevede, Azerbaycan Ekonomi Kalk›nma
Bakanl›¤› ile iflbirli¤i içinde, kurulmas› planlanan

Organize Sanayi Bölgesinin detayl› fizibilite ve etüt
çal›flmas› Azerbaycan’da sosyo-ekonomik kalk›n-
maya yönelik çal›flmalara destek sa¤layan ve buna
paralel olarak Azerbaycan özel sektörü vas›tas›yla
Türkiye ile Azerbaycan aras›ndaki ticari iliflkilerin
gelifltirilmesine özel bir önem veren Baflkanl›¤›m›z
taraf›ndan üstlenilmifltir.           

Projenin fizibilite ve etüt çal›flmas›na iliflkin iha-
le gerçeklefltirilmifltir. Projenin 2006 y›l›nda ta-
mamlanarak koordinasyonu yürüten Azerbaycan
Ekonomi Kalk›nma Bakanl›¤›’na teslim edilmesi ön-
görülmektedir.

AZERBAYCAN’DA SERBEST EKONOM‹K
BÖLGELER‹N KURULMASI ÇALIfiMALA-
RINA DESTEK 

Azerbaycan’da ekonominin uluslararas› reka-
bet koflullar›na uygun bir üretim standard›na ka-
vuflturulmas›, yerel üretim potansiyelinin gelifltiril-
mesi ve bölgesel pazar imkanlar›n›n art›r›lmas›
amac›yla ihracata dayal› ilk serbest ekonomik böl-
genin kurulmas›  çal›flmalar›na bafllanm›flt›r.  

Bu çerçevede, Azerbaycan’da kurulacak olan
ilk serbest ekonomik bölgenin verimli bir flekilde
ifllemesini sa¤lamak amac›yla Türkiye’nin serbest
ekonomik bölgeler alan›ndaki birikim ve tecrübe-
lerinin Azerbaycan’a aktar›lmas› ve Türkiye’deki
serbest bölgelerin faaliyetlerinin Azerbaycanl› yet-

kililerce yerinde incelen-
mesini sa¤lamak için Bafl-
kanl›¤›m›z ve D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤› Serbest Bölge-
ler Genel Müdürlü¤ü iflbir-
li¤inde 2005 y›l› A¤ustos
ay›nda "Azerbaycan’da Ya-
t›r›mlar›n Teflviki ve Dan›fl-
manl›k Fonu"ndan üç uz-
mana yönelik olarak Türki-
ye’de bir e¤itim program›
düzenlenmifltir. E¤itim
program› sonucunda Azer-
baycan’da kurulacak olan
serbest ekonomik bölgeler
için gerekli olan yol haritas›
ç›kar›lm›flt›r.
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AZERBAYCAN ‹LE TÜRK‹YE ARASINDA
"KAL‹TE VE STANDARTLAR ALANINDA
TEKN‹K YARDIM VE ‹fiB‹RL‹⁄‹" 

Azerbaycan’da özellikle son y›llarda hayata ge-
çirilen baflar›l› ekonomik reformlar, ülkede küçük
ve orta ölçekli giriflimcili¤in geliflimine ortam haz›r-
lam›flt›r. Ancak üretilen ürünlerin ve verilen hiz-
metlerin kalitesi ve sertifikaland›r›lmas› hususunda
problemler mevcuttur. Bunun sonucu olarak da,
tüketiciler taraf›ndan yerel üretime güven duyul-
mamakta ve yerel iflletmelerce üretilen ürünlerin
uluslararas› pazarlarda rekabet gücü zay›flamakta-
d›r. 

Azerbaycan Cumhuriyeti Sahibkarlar (‹flveren-
ler) Teflkilatlar› Milli Konfederasyonu taraf›ndan
Bakü ve ülkenin di¤er bölgelerinde faaliyet göste-
ren yüzden fazla iflletmesinde yapt›¤› araflt›rma ne-
ticesinde:

• Yerel flirketlerin ISO sistem  standartlar seri-
sine sahip olmamas›,

• Uluslararas› sertifikaland›rma alan›nda uz-
manlar›n bulunmamas›,

• Uluslararas› sertifikaland›rma çal›flmalar›n› yü-
rüten sivil teflkilatlarla ilgili bilgi eksikli¤i,

• ISO sistem standartlar› hakk›nda özellikle
bölgelerde bilgi yetersizli¤i vb. problemler tespit
edilmifltir.  

Bölgelerde yap›lan anket s›ras›nda iflletmelerin
% 85’i, yukar›da say›lan problemlerden dolay› ken-
di üretim ve hizmetlerini sertifikaland›rma imkan›
bulamad›klar›n› bildirmifllerdir. 

Baflta Azerbaycan’daki Türk sermayeli flirket-
ler olmak üzere Azerbaycan özel sektör kurulufl-
lar›n›n üretim potansiyelinin gelifltirilmesi, özel
sektör taraf›ndan üretilen ürünlerin kalitesinin
dünya standartlar›nda rekabet edebilir bir seviyeye
ulaflt›r›lmas› hem Azerbaycan ekonomisine olumlu
etkilerde bulunacak, hem de Türkiye ile Azerbay-
can aras›ndaki ticaret hacminin art›r›lmas› olmak
üzere Azerbaycan’›n d›fl ticaret potansiyelinin ge-
liflmesine  önemli katk›lar sa¤layacakt›r. 

Bu çerçevede, Türk ‹flbirli¤i ve Kalk›nma ‹dare-
si Baflkanl›¤› ile Türk Standartlar› Enstitüsü (TSE)
aras›nda, Türkiye’nin standartlar ve kalite alan›n-
daki birikim ve deneyimlerinin, Azerbaycan dahil,
T‹KA’n›n faaliyet gösterdi¤i ülkelere aktar›lmas›
amac›yla 2005 y›l› Temmuz ay›nda Teknik Yard›m
ve ‹flbirli¤i Protokolü imzalanm›fl ve Protokolle ön-
görülen faaliyetlerin ilk ad›m› olarak çeflitli semi-
nerler ve e¤itim programlar› düzenlenmifltir.
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A) "ISO Uluslararas› Sistem
Standartlar› Tan›t›m›" Konusunda
E¤itim Semineri: 
18-25 Kas›m 2005 tarihleri aras›nda  T‹KA-TSE

ve Azerbaycan Sahipkarlar (‹flverenler) Teflkilatlar›
Milli Konfederasyonu (ASK) ve Devlet Standart-
laflt›rma, Metroloji ve Patent Enstitüsü (AZS) iflbir-
li¤inde, ASK’ya üye 79 özel sektör temsilcisinin ka-
t›l›m›yla Bakü, Gusar ve Mingeçevir’de "ISO Ulus-
lararas› Sistem Standartlar› Tan›t›m›" konusunda  9
günlük bir e¤itim semineri düzenlenmifltir. Söz ko-
nusu e¤itim program›nda TSE’den 2 uzman e¤itici
olarak görev yapm›flt›r. 

B) TÜS‹AB ‹fl Dünyas› E¤itim 
Seminerleri:
T‹KA, TSE ve Azerbaycan-Türk Sanayici ve ‹fla-

damlar› Beynelhalk Cemiyeti (TÜS‹AB) iflbirli¤inde
gerçeklefltirilen ve "D›fl Ticarette Standardizasyon,
TSE ve Sistem Belgelendirme Faaliyetleri, Zaman
Yönetimi, Müflteri Memnuniyeti, Kurum Kültürü
Liderlik, Performans De¤erlendirme ve Problem
Çözme Teknikleri" gibi modern ifl yaflam›nda

önemli bir yeri olan konular›n ele al›nd›¤› e¤itim
seminerine TÜS‹AB’a üye flirketlerden 58 ifladam›
kat›lm›flt›r.  E¤itim seminerinin aç›l›fl törenine TSE
Genel Sekreteri, D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› D›fl Tica-
rette Standardizasyon Genel Müdürlü¤ü Daire
Baflkan›,  TÜS‹AB Yönetim Kurulu Baflkan›, TSE
Azerbaycan Temsilcisi ve Koordinatörlü¤ümüz
temsilcileri de ifltirak etmifltir.

C) "TS 13001 HACCP" Konulu E¤itim 
Program›:
Türk Standartlar› Enstitüsü (TSE) öncülü¤ünde

1992 y›l›nda kurulan Bölgeleraras› Standardizasyon
Birli¤i kararlar› çerçevesinde, Birli¤e üye 18 ülke-
den uzmanlar›n kat›l›m›yla ‹stanbul’da gerçekleflti-
rilen "TS 13001 HACCP" konulu e¤itim program›-
na Azerbaycan Devlet Standartlaflt›rma, Metroloji
ve Patent Enstitüsünden 3 uzman›n kat›l›m› sa¤lan-
m›flt›r.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL‹ 
G‹R‹fi‹MC‹L‹K KOS-NET ‹NTERNET 
A⁄ININ OLUfiTURULMASI

Azerbaycan’da fa-
aliyet gösteren ve ihra-
cata yönelik üretim
gerçeklefltiren küçük
ve orta ölçekli giriflim-
cilerin, d›fl pazarlara
aç›lmas›n› sa¤lamak ve
uluslararas› iflbirli¤i
oluflturmalar›na destek
olmak amac›yla, A.C.
Ekonomi Kalk›nma Ba-
kanl›¤› Giriflimcili¤in
Gelifltirilmesi Baflkanl›-
¤› "Küçük ve Orta Öl-
çekli Giriflimcilik KOS-
NET ‹nternet A¤›n›n
O l u fl t u r u l m a s › n a ”
yönelik teknik yard›m
projesi haz›rlam›flt›r. 
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Globalleflen dünyada ticaretin önemli bir bölü-
münün art›k elektronik ortamda yap›ld›¤› ve piya-
sa araflt›r›lmalar› için gereken bilgilerin internet
üzerinden elde edildi¤i bu dönemde, yerel giriflim-
cilere söz konusu koflullardan aktif bir flekilde isti-
fade etme imkan› sa¤lamak zarureti ortaya ç›km›fl-
t›r. Bununla ilgili olarak, Azerbaycan Cumhurbafl-
kan›’n›n 17 A¤ustos 2002 tarih ve 753 say›l› Fer-
man› ile onaylanan "Azerbaycan Cumhuriyetinde
küçük ve orta ölçekli giriflimcili¤in kalk›nmas›na
iliflkin Devlet Program›’nda (2002-2005), "Küçük
ve orta ölçekli giriflimcilere "‹nternet-business"
hizmetlerinden yararlanmak için destek verilmesi
ve "KOS-NET" hizmetlerinin oluflturulmas›" gibi
konular büyük önem tafl›maktad›r. Bu internet hiz-
metinin oluflturulmas›, Azerbaycan’da faaliyet gös-
teren giriflimciler hakk›nda bilgilerin elde edilmesi-
ne, giriflimcilerce üretilen ürünlerin iç ve d›fl pazar-
lara tan›t›lmas›na, yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n
artmas›na, yabanc› yat›r›mc›larca iç piyasan›n ö¤re-
nilmesine, küçük ve büyük giriflimciler aras›nda ifl-
birli¤inin sa¤lanmas›na yard›mc› olacakt›r.

Proje kapsam›nda Küçük ve Orta Ölçekli Sana-
yi Gelifltirme ve Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤›
(KOSGEB) taraf›ndan Baflkanl›¤›m›za iletilen KO-
B‹NET Baflvuru Formu Koordinatörlü¤ümüzce
Azerbaycan Diline  tercüme edilerek, Azerbaycan
makamlar›na ulaflt›r›lm›fl ve Azerbaycan’la ilgili ge-
rekli düzenleme ve de¤ifliklikler yap›larak KOS-
NET Baflvuru ve Bilgi Formu  haz›rlanm›flt›r.

4. KÜLTÜREL ‹fiB‹RL‹⁄‹, 
‹LET‹fi‹M‹N GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 
VE SOSYAL BARIfiA KATKI

Türkiye ve Azerbaycan ortak ba¤lara sahip, or-
tak bir kültürel miras› paylaflan ve ayn› dili konuflan
iki ülkedir. Dolay›s›yla kültürel alanda yap›lacak fa-
aliyetler iki ülkenin daha da yak›nlaflmas›na ve ifl-
birli¤inin artmas›na neden olacakt›r. Bu bilinçle T‹-

KA Azerbaycan’da teknik yard›m projelerinin ya-
n›nda kültürel programlara da büyük önem ver-
mektedir.

NUR‹ PAfiA VE OSMANLI KAFKAS 
HAREKATI BELGESEL‹ YAPIMI

1918 y›l›nda kurulan ba¤›ms›z Azerbaycan Dev-
leti’nin do¤ufluna etki eden askeri, sosyal ve siyasi
geliflmeleri bilimsel zeminde ve yayg›n kitlelere
ulaflacak bir anlay›flla gündeme getirmek, Türkiye-
Azerbaycan iliflkilerinde tarihi anlam› olan Nuri Pa-
fla’n›n Bakü harekat›n› bugünün parametreleri ile
de¤erlendirerek yeniden düflünülmesini sa¤lamak
ve iki devletin dayan›flmas›n›n önemine bir kez da-
ha vurgu yapmak amac›yla Azerbaycan’da faaliyet
gösteren  "Asya Diyalogu ‹çtimai Birli¤i" taraf›n-
dan, T‹KA’n›n maddi katk›lar›yla,  31 Mart 1918 y›-
l› soyk›r›m›na iliflkin olarak "Ömrün 230 Günü" ad-
l› belgesel film haz›rlanarak 26 Mart 2005 tarihin-
de yay›nlanm›flt›r. 

II. TÜRK F‹LMLER‹ FEST‹VAL‹
Türkiye ile Azerbaycan aras›ndaki kültürel ilifl-

kilerin geliflmesine katk›da bulunmak, iki ülke halk-
lar›n›n sinema vas›tas›yla birbirini daha yak›ndan ta-
n›mas›n› sa¤lamak ve Türk sinemas›n›n son y›llarda
kaydetti¤i ilerlemeleri sergilemek amac›yla, T.C.
Bakü Büyükelçili¤i Kültür ve Tan›tma Müflavirli¤i
ve Baflkanl›¤›m›z›n iflbirli¤inde 21-25 Ekim 2005 ta-
rihleri aras›nda Bakü'de II. Türk Filmleri Festivali
düzenlenmifltir.

Festival süresince, biri 1977, di¤erleri 1997-
2004 y›llar› aras›nda çekilmifl ve de¤iflik film festi-
vallerinde ödül kazanm›fl on Türk filmi Azerbay-
canl› sinemaseverlerin be¤enisine sunulmufltur.
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ONUNCU ÇOCUK MU⁄AM FEST‹VAL‹
Geleneksel Azerbaycan halk müzi¤i olan Mu-

gam’›n genç kuflaklar aras›nda yay›lmas›na katk›

sa¤lamak amac›yla, Baflkanl›¤›m›z, "Kainat" Gençlik
Merkezinin ve Azerbaycan. Gençlik, Spor ve Tu-
rizm Bakanl›¤› iflbirli¤i ile Azerbaycan’›n tüm bölge-
lerinde ve Nahç›van Özerk Cumhuriyeti’nde yafla-
yan çocuklar›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen elemele-
re ve 10. Çocuk Mu¤am Festivali Final Yar›flmalar›
düzenlenmifltir.

BAKÜ’NÜN ‹fiGALDEN 
KURTULUfiUNUN 87. YILDÖNÜMÜ 
ETK‹NL‹KLER‹

Bakü’nün Kafkas ‹slam Ordusu taraf›ndan Er-
meni, Bolflevik ve ‹ngilizlerin iflgalinden kurtar›lma-
s›n›n 87. y›l dönümü münasebetiyle, T.C. Bakü Bü-
yükelçili¤i ile iflbirli¤i yap›larak, Azerbaycan ve Tür-
kiye aras›ndaki kültürel iliflkilerin gelifltirilmesi ve
Türkiye’nin tan›t›m›n›n sa¤lanmas› amac›yla, ‹zmir
Devlet Opera ve Balesi sanatç›s› bariton Aflk›n
MET‹NER’in Bakü’de konser vermesi sa¤lanm›flt›r.

ULUSLARARASI KAR‹KATÜR 
YARIfiMASI

Azerbaycan ve Türkiye aras›ndaki kültürel ilifl-
kilerin gelifltirilmesi çerçevesinde, Bakü’nün Kafkas
‹slam Ordusu taraf›ndan Ermeni, Bolflevik ve ‹ngi-
lizlerin iflgalinden kurtar›lmas›n›n 87. y›l dönümü
münasebetiyle 

Baflkanl›¤›m›zca, T.C. Bakü Büyükelçili¤i Kültür
ve Tan›tma Müflavirli¤i ile Azerbaycan Karikatür-
cüler Birli¤i’nin 2005 y›l› Kas›m ay›nda düzenlenmifl

oldu¤u "terör ve soyk›r›m" temal›
Uluslararas› Karikatür Yar›flmas›na
Baflkanl›¤›m›z›n  maddi deste¤iyle
gerçekleflmifltir. Yar›flmaya dünya-
n›n 35 ülkesinden 112 karikatürcü
246 eserle kat›lm›flt›r.

DÖRDÜNCÜ ULUSLARA-
RASI TOKAT 
YEfi‹LIRMAK fi‹‹R fiÖLEN‹

Atatürk’ün Tokat’a geliflinin 86.
y›ldönümü an›s›na, Tokat Kültür ve
Sanat Vakf› taraf›ndan 25 Haziran
2005 tarihinde düzenlenen 4. Ulus-
lararas› Tokat Yeflil›rmak fiiir fiöle-
nine Azerbaycan’dan kat›l›m sa¤-
lanm›flt›r.

"ORTA ASYA TÜRK CUMHUR‹YETLER‹ 
VE TÜRK‹YE" K‹TABININ BASIMI

Azerbaycan'da yay›mlanan "Yeni Azerbaycan"
Gazetesi Bafl Editör Yard›mc›s› Natik MEMMEDL‹
taraf›ndan kaleme al›nan ve ba¤›ms›zl›k sonras›
Türk Cumhuriyetlerinin geçirdi¤i dönüflüm süreç-
lerini, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri iliflkilerini
ve T‹KA’n›n bu ülkelere yönelik olarak gerçeklefl-
tirmifl oldu¤u faaliyetleri konu edinen "Orta Asya
Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye" isimli kitab›n 500
adet geniflletilmifl 2. bask›s›  yap›lm›flt›r.

NAHÇIVAN DEVLET ÜN‹VERS‹TES‹ 
Ö⁄RENC‹LER‹NCE "ARfiIN MAL ALAN" 
VE "ATATÜRK P‹YES‹"N‹N TÜRK‹YE’DE 
SAHNELENMES‹

Nahç›van ile Türkiye aras›nda kültürel ba¤lar›n
gelifltirilmesi amac›yla Nahç›van Devlet Üniversite-
si Konservatuar›ndan ö¤renci ve ö¤retim görevli-
lerinden müteflekkil 45 kiflilik müzik ve folklor gru-
bunun "Atatürk" Piyesi ve "Arfl›n Mal Alan" Ope-
retinin Trabzon ve Samsun illerinde sahnelemesi
sa¤lanm›flt›r.
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‹ÇT‹MA‹ TELEV‹ZYON VE RADYO
YAYIMLARI fi‹RKET‹ PERSONEL‹N‹N 
E⁄‹T‹M‹

TRT ile iflbirli¤i yap›larak, Azerbaycan devlet
yay›n organ› olan Azerbaycan Radyo Televizyon
Kurumu’nun yerini almas› ve zamanla TRT benze-
ri kamusal bir fonksiyon ifa etmesi öngörülen ‹çti-
mai Televizyon ve Radyo Yay›mlar› fiirketi  çal›flan-
lar›n›n TRT’nin kurumsal tecrübesinden yararlan-
malar›n›, mesleki görgü ve tecrübelerini art›rmala-
r› amac›yla 10 personelin Türkiye’de e¤itilmeleri
sa¤lanm›flt›r.

B‹L‹fi‹M DESTEKL‹ D‹L B‹L‹M‹ 
ÇALIfiTAYI

Dil bilimciler ile biliflimcileri bir araya getirmek,
ülkemizdeki biliflim ile dil bilimi alan›ndaki gelifl-
meleri irdelemek ve gelecekte yap›labilecek çal›fl-
malar konusunda görüfl al›flveriflinde bulunmak
amac›yla Türk Dil Kurumu ve Türkiye Biliflim Der-
ne¤inin iflbirli¤inde  14  May›s 2005 tarihinde An-
kara’da düzenlenen "Biliflim Destekli Dil Bilimi
Çal›fltay›"na Azerbaycan’dan bir uzman›n kat›l›m›
sa¤lanm›flt›r.

27 %

23 %

40 %

10 %

AZERBAYCAN 2005 PROJE VE FAAL‹YETLER‹N SEKTÖREL DA⁄ILIMI

AZERBAYCAN PROJE VE FAAL‹YETLER‹NDEN YARARLANANLAR
(2005) (K‹fi‹)
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GÜRC‹STAN

Kafkaslarda stratejik bir konuma sahip olan
Gürcistan’›n kuzeyinde Rusya, güneyinde Azerbay-
can, Ermenistan ve güneybat›s›nda Türkiye yer al-
maktad›r. Ülkenin bat› s›n›r›nda ise Karadeniz bu-
lunmaktad›r.

69.700 kilometrekare yüzölçümüne ve 4.7 mil-
yon nüfusa sahiptir. Nüfusun % 83.8’i Gürcü, %
6.5’i Azerbaycanl›, % 5.7’si Ermeni, % 1.5’i Rus ve
% 2.5’i di¤er etnik gruplardan oluflmaktad›r. Nüfu-
sun % 83.9’u Ortodoks H›ristiyan ve % 9.9’uda
Müslüman’d›r. 

1991 y›l› May›s ay›nda Zviad Gamsahurdia hal-
k›n % 86,5 oyu ile yeni kurulan Cumhuriyetin Bafl-
kan› olmufltur. 21 Aral›k 1991 tarihinde bafllayan iç
çat›flmalar, 6 Ocak 1992 de Zviad Gamsahur-
dia’n›n ailesi ile birlikte ülkeyi terk etmesiyle son
bulmufltur. Ekim 1992’de yap›lan seçimler sonu-
cunda Eduard fievardnadze Devlet ve Parlemento
Baflkan› seçilmifltir. 2004 y›l›nda yap›lan son seçim-
ler sonucunda mey-
dana gelen Gül Dev-
rimi ile birlikte Mi-
heil Saakaflvili Devlet
Baflkanl›¤› görevini
üstlenmifltir.

Gürcistan eko-
nomisi geleneksel
olarak Karadeniz sa-
hillerine ve ülkenin
da¤lar›nda yo¤unla-
flan turizm sektörü-
ne, narenciye, üzüm
ve çay yetifltirilicili¤i-
ne ve madencili¤e
ba¤l›d›r. Nüfusun ya-
r›s›ndan fazlas› tar›m
sektöründe istihdam
edilmektedir.

Ülkede yeni yönetimin göreve gelmesinden bu
yana yaflanan geliflmeler Gürcistan’da siyasi istikra-
r›n sa¤lanmas› yolunda önemli bir ad›m olarak gö-
rülmekte ve ülke ekonomisinin kalk›nmas›n›n
önündeki en büyük engel olarak gözüken istikrar-
s›zl›¤›n ortadan kalmas› ve dolay›s›yla ifl ve yat›r›m
ortam›n›n iyileflmesi yönünde olumlu beklentiler
oluflmaktad›r.

Yap›lan reformlar özellefltirme, vergi sistemi,
kamu harcamalar›, yolsuzluk ve kaçakç›l›kla müca-
dele konular› üzerinde yo¤unlaflmaktad›r. Bu
konularda önemli geliflmeler sa¤lanmaktaysa da
mevcut yasalar›n uygulanmas›ndaki eksiklikler
nedeniyle istenen sonuçlara henüz ulafl›lamam›flt›r.

Sovyetler Birli¤inin muhtelif bölgelerine göçe
maruz b›rak›lan "Ah›skal›lar"›n vatanlar›na dönüfl-
leri ile ilgili uluslararas› toplum  ile Türkiye ve Gür-
cistan Hükümetleri son dönemlerde iflbirli¤i
halinde yo¤un çal›flmalar yapmaktad›rlar.
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SEKTÖRLER VE
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN
PROJELER

1. SOSYAL ALTYAPILARIN 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

A. E⁄‹T‹M
Ba¤›ms›z olduklar› 1991 y›l›nda Gürcistan gelifl-

mifl ülkeler seviyesinde bir okur yazar oran› ve %
20’si yüksek ö¤renim alm›fl bir yetiflkin nüfusa sa-
hip olmas› nedeniyle yüksek oranda e¤itimli bir nü-
fusa sahipti.

UNICEF verilerine göre 2003 itibariyle temel
ve orta ö¤retime kay›t oranlar› s›ras›yla % 99.3 ve
% 88.8’dir. Fakat devletin e¤itime yeterli bütçe
ay›rmamas› ve ülkedeki yayg›n fakirlik yüzünden
okullar› bitirme oran› düflüktür. Gürcistan’daki ö¤-
rencilerin 2/3’ü gerekli ders kitaplar› ve di¤er ekip-
manlar› temin edememektedir. Bu sorunlar k›rsal
kesimlerde daha fazla hissedilmektedir.

Mevcut okullar›n tadilat› bütçe üzerinde büyük
yük oluflturmaktad›r. Mevcut bir çok okul ö¤ren-
cilere sa¤l›kl› ve düzgün bir e¤itim ortam› sunama-
maktad›r. K›rsal kesimlerdeki okullar›n % 70’inin
ve flehirlerdeki okullar›n % 86’s›n›n yeniden infla
edilmesi ya da tamir edilmesi gerekmektedir. Ül-
kenin özellikle uzak bölgelerinde ve nüfusu az ke-
simlerinde temel e¤itim için bile koflullar gittikçe
zorlaflmaktad›r.

E¤itim alan›nda; teknolojik donan›m eksikli¤i,
okullar›n fiziki durumlar›n›n kötü olmas›, ö¤ret-
men maafllar›n›n düflüklü¤ü, e¤itime aktar›lan
bütçenin  azl›¤›, yönetmelik ve düzenlemelerin ye-
tersizli¤i bafll›ca  problemler aras›nda say›labilir.

E¤itim alan›ndaki sorunlar›n giderilmesi ama-
c›yla haz›rlanan ve Gürcistan parlamentosu taraf›n-
dan  onaylanan E¤itim Reformu, Gürcistan e¤itim
sisteminin uluslararas› standartlara ç›kart›lmas›n›
hedeflemektedir. Bu amaçla 2005 y›l›nda Gürcis-
tan’da ilk defa üniversitlere girifl için  "Genel Yük-
sek Ö¤renim S›nav›"  düzenlenmifltir.



GÜRC‹STAN MARNEUL‹
OKULLARINDA TAD‹LAT

Gürcistan’›n Marneuli bölgesinde yer alan ve toplam 3719 ö¤rencisi bulunan 7 okulda sa¤l›kl› bir e¤i-
tim ortam›n›n sa¤lanmas› amac›yla k›smi tadilat ve tamirat iflleri gerçeklefltirilmifltir.

GÜRC‹STAN SADAHLI
ORTAOKULUNUN DONANIMI
PROJES‹

Gelir seviyesi oldukça düflük olan  Sadahl› halk› e¤i-
time önem vermenin yan›nda zorunlu okul ihtiyaçlar›
için katk›da bulunma imkanlar›ndan da yoksundur.

Marneuli Bölgesindeki 15.000 nüfuslu Sadahl› Kö-
yü’ndeki 785 ö¤rencinin e¤itim gördü¤ü Sadahl›  Orta-
okulu’nun s›ra, sandalye ve yaz› tahtas›  gibi ihtiyaçlar›
karfl›lanm›fl, e¤itim ortam› iyilefltirilmifltir.
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GÜRC‹STAN KEfiAL‹ KÖYÜ AZER‹
OKULUNUN TAD‹LATI

Marneuli Bölgesi 6000 nüfuslu Keflali Köyü’nde 600 ö¤renci ve 41 ö¤retmenle e¤itimini sürdüren okul
30 y›ld›r tamir ve tadilat yap›lmad›¤›ndan e¤itim görülemez duruma gelmifltir. E¤itim ö¤retimin gerçek-
lefltirilebilmesi için okulun genifl kapsaml› tadilat› yap›lm›fl ve s›n›flarda kullan›lan yaz› tahtas›, s›ra, sandal-
ye gibi demirbafl malzemeler yenilenmifltir.

T‹FL‹S 54. ORTA OKULU TÜRK D‹L‹ 
ODASININ TAD‹LATI VE TEFR‹fi‹

Tiflis Merkez’de faaliyette bulunan 54. Orta-
okulda 1977 y›l›ndan beri Türk dili yabanc› seçme-
li ders olarak okutulmaktad›r. Türkçe’nin daha iyi
ö¤renilmesi için okul içinde Türk Dili Odas› olufl-
turularak en son teknolojiyle donat›lm›flt›r. Türk
dili için ayr›lan oda için proje kapsam›nda boya ba-
dana ve tadilat yapt›r›lm›fl, 15 adet 1’er kiflilik s›ra-
lar, 2 kitapl›k, 1 bilgisayar masas›, 1 sehpa, yaz› tah-
tas›, bilgisayar, fotokopi makinas›, Televiyon, dijital
uydu al›c›s› ve video teyp’den oluflan ekipmanlar
hibe edilmifltir.

B. SU TEM‹N‹ VE
SAN‹TASYON

Gürcistan do¤al su kaynaklar› aç›s›ndan  zengin
bir ülke olmas›na ra¤men içilebilir su temini ve sa-
nitasyon konusunda ciddi sorunlar yaflamaktad›r.
Baflkent Tiflis’te durum di¤er flehir ve kasabalara
göre daha iyidir. Ancak, Tiflis’teki su kayb›n›n, kul-
lan›lan suya oran› % 42’dir. Ülke genelinde içme
suyu tesislerinin modernizasyonuna ihtiyaç duyul-
maktad›r. Finansal yetersizlik, ekipmanlar›n at›l va-
ziyette olmas›, yeni teknolojilerin kullan›lmamas›,

abone kay›t sistemlerinin düzenli olmamas› bu
alandaki bafll›ca  sorunlar olarak göze çarpmakta-
d›r.

GÜRC‹STAN KARACALAR KÖYÜNE
‹ÇME SUYU SA⁄LANMASI 

Gürcistan,  su kaynaklar› bak›m›ndan zengin ol-
mas›na karfl›n k›rsal alanda yaflayanlar sa¤l›kl› içme
suyu temininde mali imkans›zl›klar nedeniyle bu
zenginlikten yararlanamamaktad›r. fiebeke a¤› k›s-
men yeterli olan bölgede suyun kaynaktan temini
zor oldu¤undan susuzlu¤un bölgede bulafl›c› hasta-
l›klara neden olmas› en tabi sonuçlardan biridir.
Ar›tma ve hijyen sorunlar›ndan da önce gelen su
temini baz› bölgelerde tafl›ma sistemi ile sa¤lan-
maktad›r. Telavi bölgesinin Karacalar Köyü’nde ya-
flayan yoksul halk›n su imkanlar›n›n geniflletilmesi
amac›yla proje kapsam›nda ilk etapta 1 adet artez-
yen kuyusunun aç›lmas› k›smen de olsa köy halk›-
na bir ferahl›k sa¤lam›flt›r. 

Ancak bir kuyunun 8500 kiflilik köyün içme su-
yu sorununun çözülebilmesi için yeterli olmad›¤›
tespit edilmifl ve an›lan köyde 2 adet artezyen ku-
yusu daha aç›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.

37
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KARAÇÖP KÖYÜ ‹ÇME SUYU PROJES‹
‹çme suyu konusunda büyük sorun yaflayan Gür-
cistan’›n en büyük köylerinden biri olan ve 8 küçük
köyden (Kazlar, Tular, Lambalo, Keflalo, Yormu-
¤anlo, Tsitsmatiani, Duzagrama ve Paldo) oluflan
21.000 nüfuslu Karaçöp Köyü’nde mevcut bulunan
ve kullan›lamaz hale gelen 8 adet artezyen kuyusu-
nun rehabilitasyonu ve 5 adet yeni artezyen kuyu-
su aç›lmas› yönünde çal›flmalar yürütülmekte olup,
fizibilite çal›flmalar› tamamlanm›flt›r.

C. ‹DAR‹ VE S‹V‹L
ALTYAPILARIN 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

Gürcistan kamu yönetimi yeniden yap›land›rma
sürecindedir. Bat› ile ciddi entegrasyon aflamas›n-
da olan söz konusu yap›n›n baflta insan kaynaklar›
olmak üzere ciddi yap›sal destek ihtiyaçlar› bulun-
maktad›r.

Sivil toplum kurulufllar› aç›s›ndan bölgenin en
demokratik ülkesi say›labilecek Gürcistan’da özel-
likle bat›l› sivil toplum kurulufllar›n›n deste¤i ile yo-
¤un sosyal programlar uygulanmaktad›r.

GÜRC‹STAN TARIM VE GIDA
BAKANLI⁄I UZMANLARINA PROJE 
DÖNGÜSÜ E⁄‹T‹M‹
Baflkanl›¤›m›z ile DPT iflbirli¤inde yürütülen proje
kapsam›nda, DPT Müsteflarl›¤›’ndan 2 uzman tara-
f›ndan 11-16 temmuz 2005 tarihlerinde  Gürcistan
Tar›m ve G›da Bakanl›¤›’n›n çeflitli bölümlerinden
16 kifliye "Proje Döngüsü" konulu e¤itim semineri
verilmifltir.

GÜRC‹STAN EKONOM‹ GEL‹fiT‹RME 
BAKANLI⁄INA DESTEK
Gürcistan ekonomisinin gelifltirilmesinde yabanc›
yat›r›m ve  ihracat hacminin art›r›lmas› gibi önem-
li konulara destek sa¤lamak amac›yla, Ekonomi
Gelifltirme Bakanl›¤›’na ba¤l› Gürcistan Yat›r›m ve
‹hracat Destekleme Ajans› taraf›ndan haz›rlanacak
"Gürcü ‹hracatç›lar› Katalogu"nun ‹ngilizce, "Yat›-
r›m Rehberi"nin ‹ngilizce ve Türkçe ve "Gürcistan
Yat›r›m ve ‹hracat Destekleme Ajans› Tan›t›m
Broflürü"nün ‹ngilizce ve Gürcüce bas›m› gerçek-
lefltirilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.

BATUM KÜLTÜR MERKEZ‹N‹N
DONANIMI

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti merkezi Ba-
tum’da faaliyette bulunan "Gürcistan Gençli¤i’ne
Yard›m Derne¤i" bünyesinde oluflturulan Kültür
Merkezi için mobilya ve ekipman yard›m› yap›lm›fl-
t›r.

3. ÜRET‹M SEKTÖRLER‹

ORMANCILIK 
Gürcistan topraklar›n›n % 40’› (2.7 milyon hek-

tar) ormanlarla kapl›d›r. Ormanlar›n % 98’i
(2160.9 bin hektar) da¤l›k bölgelerde bulunmakta-
d›r. Bu ormanlarda 400 civar›nda  a¤aç ve bitki çe-
flidi mevcuttur. Bu çeflitler aras›nda en yayg›n ola-
n› kay›n a¤ac›, mefle, gürgen, kestane, d›flbudak
a¤ac›, akçaa¤aç ve sairedir.

Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan sonra ucuz
odun ithalinin ortadan kalkmas› ve ihracat imkan-
lar›n›n ortaya ç›kmas› nedeniyle ormanlarda a¤aç-
lar›n kesilmesi ciddi oranda art›fl göstermifltir. Yay-
g›nlaflan orman zararl›lar› ve izinsiz a¤aç kesilmesi,
ormanlar›n  azalmas›na ve hasarlara neden olmak-
tad›r. Ormanlar›n yok edilmesi neticesinde özellik-
le Gürcistan’›n da¤l›k bölgelerinde  (Svaneti, Aca-
ra) heyelan ve sel olaylar›nda  art›fl gözlemlenmek-
tedir.

GÜRC‹STAN ORMAN ZARARLILARI ‹LE 
MÜCADELE PROGRAMI
% 40’› ormanl›k bir alan olan Gürcistan’da orman-
lar yeterince korunamamaktad›r. Bir çok yerde
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a¤açlar zararl› böceklere karfl› korumas›z kalm›flt›r.
Gürcistan’da her y›l binlerce ladin a¤ac›n›n kuru-
mas›na yol açan zararl› böceklerden biri de Ips
Typogrophus’t›r. Bunlara karfl› en etkili mücadele
yöntemi biyo teknik savafl ve en önemli arac›da fe-
romonlard›r. Ormanlar›n korunmas›na destek ol-
mak üzere bafllat›lan projeyle Acara Özerk Cum-
huriyeti Ladin bölgesinde ormanlara zarar veren
IPS Typhographys böce¤i ile mücadele edilmesi
için yaklafl›k 1000 hektarl›k pilot alanda 2000 adet
huni tipi feromon tuza¤› ve bu tuzaklara as›l› olan
IPSTYP feromon preparatlar› kullan›lmas›n› planla-
m›flt›r. Orman Bakanl›¤›’ndan görevlenderilen bir
uzman nezaretinde bölgeden temin edilen yerel ifl-
çilerle Batum ili fiuahevi ilçesi Tamaflati bölgeinde,
feromonlar› kullanmak üzere,  May›s ay›nda Ladin
a¤çlar›na 10 m, birbirlerine 30- 40 m uzakl›kta
2000 adet tuzak haz›rlanm›flt›r. As›lan tuzaklar 10
günde bir kontrol edilerek düflen böcekler uygun
bir bölgede toplanm›flt›r. Feromonlar›n as›lmas›n›
takiben 45 gün sonra yenileri ile de¤ifltirilmifltir. 

4. KÜLTÜREL ‹fiB‹RL‹⁄‹, 
‹LET‹fi‹M‹N GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 
VE SOSYAL BARIfiA KATKI

Gürcistan Kafkaslarda tarihi ve kültürel ba¤la-
r›m›z›n oldu¤u ülkelerden biridir. Sosyal ve ekono-
mik altyap›larla ilgili iflbirli¤i projeleri yan›nda kül-

türel faaliyetlerde karfl›l›kl› iliflkilerin gelifltirilmesi
aç›s›ndan oldukça önemlidir.

Ülkemizde her y›l düzenlenen 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayram›n› etkinliklerine
Gürcistan’dan  yaklafl›k 1000 ö¤renci ve ö¤retme-
nin kat›l›m› sa¤lanm›flt›r.
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"GÜRCÜCE Ö⁄REN‹YORUZ" 
K‹TABININ BASIMI
Türkçe konuflanlar›n Gürcü dili ve günlük yaflamda
gerekli olan konuflma dilini ö¤renmelerine yard›m-
c› olunmas› amac›yla, en modern dil ö¤renim yön-
temleri ile Tiflis Devlet Üniversitesi Gürcü Dili
Bölümü’nden yazar Meri N‹KOLA‹fiV‹L‹ ve Gür-
cistan Bilimler Akademisi Elyazmalar› Enstitütü-
sünden yazar Marine ‹LUR‹DZE taraf›ndan haz›rla-
nan "Gürcüce Ö¤reniyoruz" adl› kitaptan 500 adet
bast›r›lm›fl ve e¤itimde kullan›ma kazand›r›lm›flt›r.

GÜRCÜCE’YE TERCÜME ED‹LM‹fi HAL-
DUN TANER’‹N K‹TABININ BASIMI
Gürcü okuyuculara Türk edebiyat›n›n tan›t›lmas›,
Türkiye-Gürcistan aras›ndaki kültürel iliflkilerin
gelifltirilmesine katk› sa¤lanmas› amac›yla Gürcis-
tan Bilimler Akademisi Do¤u Bilimleri Araflt›rma
Enstitüsü Bafl Bilimcisi Prof. Dr. Lia ÇLA‹DZE ta-
raf›ndan Türkçe’den Gürcüce’ye çevirisi yap›lm›fl
olan Haldun Taner’in 16 hikayesi ile "Keflanl› Ali
Destan›" adl› oyunun Gürcü dilinde bas›m› ve da¤›-
t›m› gerçeklefltirilmifltir.

2005 YILI TAKV‹M‹ BASIMI
Acara Özerk Cumhuriyeti merkezi Batum’da fa-

aliyette bulunan "Gürcistan Gençli¤i’ne Yard›m
Derne¤i" taraf›ndan haz›rlanan takvimin bas›m
masraflar› Baflkanl›¤›m›z taraf›ndan karfl›lanm›flt›r

AZERBAYCAN FOLKLOR EK‹B‹N‹N 
DESTEKLENMES‹
Örf ve kültür birli¤inin simgesi olan folklor oyun-

lar› önemli bir iletiflim arac›d›r. Bu çerçevede Gür-
cistan Azeri Kad›nlar Birli¤i Dernekleri bünyesinde
oluflturduklar› Azeri halk oyunlar›  ekibine e¤itim-
lerinde ve faaliyetlerinde destek sa¤lanm›flt›r.
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15 %

3 %

21 %

61 %

GÜRC‹STAN 2005 PROJE VE FAAL‹YETLER‹N SEKTÖREL DA⁄ILIMI

GÜRC‹STAN PROJE VE FAAL‹YETLER‹NDEN YARARLANANLAR
(2005) (K‹fi‹)
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ÖZBEK‹STAN

Orta Asya’da, Avrupa ve Uzak Do¤u aras›nda
tarihte "‹pek Yolu" olarak adland›r›lan   güzergah›n
merkezinde yer alan Özbekistan, komflular›n›n da
denizle irtibat› olmayan dünyadaki iki ülkeden biri-
dir. Topraklar›n›n büyük bir k›sm› Amuderya ve
Sirderya aras›nda Maveraünnehir olarak bilinen
bölgede yer alan ülke, 447.400 kilometrekare yüz
ölçüme sahiptir. S›n›rlar› do¤uda K›rg›zistan (1099
km) ve Tacikistan (1161 km), güneyde Afganistan
(137 km) ve Türkmenistan (1621 km), bat›da ve
kuzeyde Kazakistan (2203 km) ve Aral Gölü (420
km) ile çevrilidir.

Orta Asya cumhuriyetleri aras›nda en fazla nü-
fusa sahip olan Özbekistan’da 2006 tahminlerine
göre 27.3 milyon kifli yaflamaktad›r. Bu nüfusun %
80’i Özbek, % 5.5’u Rus, % 5’i Tacik, % 3’ü Kazak-
lardan oluflmaktad›r.

Baflkent Taflkent d›fl›nda Semerkant, Buhara,
Hive, Hokand, Fergana, Namengan, Nukus ve Ne-
vai gibi önemli tarihi flehirlerin yer ald›¤› Özbekis-
tan, idari olarak bir özerk cumhuriyet (Karakalpa-
kistan) ve on iki vilayetten oluflur.

Tar›m, Özbekistan’da en fazla istihdam yaratan
sektör ve ülkenin en büyük ihracat kayna¤›d›r. Öz-
bekistan, dünyan›n en büyük beflinci pamuk üreti-
cisi ve ikinci büyük pamuk ihracatç›s›d›r. Ülkenin
ihracat yoluyla sa¤lad›¤› döviz girdisinin büyük bir
k›sm› pamuk ve pamuk ürünleri ihracat›ndan sa¤-
lanmaktad›r. Ayr›ca ülke, önemli miktarlarda alt›n,
do¤algaz ve petrol rezervlerine sahiptir.
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SEKTÖRLER VE
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN
PROJELER

1. SOSYAL ALTYAPILARIN 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

A. E⁄‹T‹M
Orta Asya’n›n en kalabal›k ülkesi olan Özbekis-

tan’da nüfusun % 50’ den fazlas› 25 yafl alt›ndad›r.
Oldukça genç bir nüfusa sahip olmas›ndan dolay›
kalk›nma yolunda e¤itim önemli bir yer tutmakta-
d›r. Di¤er sosyal ve ekonomik sektörler de oldu-
¤u gibi e¤itimde de ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›ktan son-
raki geçifl döneminde çeflitli zorluklarla karfl›lafl›l-
m›flt›r. Özellikle bütçeden ayr›lan fonlar›n azalmas›
ve ülkede fakirli¤in yayg›n olmas› e¤itimdeki prob-
lemlerin ana kayna¤›d›r. Fakat yine de Özbekis-
tan’da her e¤itim ve ö¤retim y›l›n›n bafl›nda bir ta-

raftan yeni e¤itim kurumlar› aç›larak herkesin e¤i-
tim alabilmesi için imkânlar oluflturulurken, di¤er
taraftan e¤itim kurumlar› modernize edilerek ve
mevcut e¤itim kadrolar› hizmet içi e¤itim seminer-
lerinden geçirilerek verilen e¤itimin kalitesinin ar-
t›r›lmas› için çaba sarf edilmektedir. 

Özbekistan’da 11 y›ll›k mecburi e¤itim vard›r.
Bu  sürenin 4 y›l› temel e¤itim, 5 ve 2 y›l› da ayr› 2
dönem halinde orta ö¤retimden oluflmaktad›r.
Okullara kay›t oranlar› yüksek seviyelerdedir. Fa-
kat k›rsal alanlarda flehirlere göre bu oranlar dü-
flüktür. 1991’de ba¤›ms›zl›ktan sonra okul öncesi
e¤itime kay›tta ciddi düflüfller gözlenmifltir. Okur
yazar oran› di¤er eski Sovyet cumhuriyetlerde ol-
du¤u gibi oldukça yüksektir ve resmi verilere göre
% 99’dur. 1992’de hükümet GSY‹H’n›n % 12’sini
e¤itime harcarken bu oran 2001’de % 7’ye gerile-
mifltir. Bu düflüfl özellikle ilk ve orta ö¤retimde his-
sedilir flekilde göze çarpmaktad›r. 1992- 2001 y›l-
lar› aras›nda lise ça¤›ndaki ö¤rencilerin üniversite-
ye kay›t oran› % 19’dan % 6.4’e düflmüfltür.
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B‹LG‹SAYAR SINIFLARI PROJES‹
Geliflme yolundaki Özbekistan, bilgisayar destekli e¤itimin  öneminin fark›nda olarak, e¤itim kurumlar›-

n› bilgisayarlarla donatmak ve bilgisayar e¤itimi veren e¤itim kurumlar› açmak konusunda son y›llarda bü-
yük bir çaban›n içine girmifltir. Bu çaban›n bir sonucu olarak, Özbekistan Yüksek ve Orta Mesleki E¤itim

Bakanl›¤›’nca, biri Tafl-
kent’te, di¤eri de Semer-
kant’ta olmak üzere iki
adet yeni "Komputer Tek-
nolojileri Akademik Lisesi"
aç›lm›flt›r.

‹lgili Bakanl›k ile iflbirli¤i ha-
linde, her iki liseden 4’er s›-
n›f bilgisayarlarla donat›l-
m›flt›r. Söz konusu iki lise-
ye,  toplam 104 adet bilgi-
sayar, 8 adet yaz›c›, 8 adet
taray›c›, 2 adet projektör
ve di¤er elektronik malze-
me hibe olarak verilmifl ve
kurulan bilgisayar derslikle-
ri, 24 ve 25 fiubat 2005 ta-
rihlerinde düzenlenen tö-
renlerle aç›lm›flt›r.

AKADEM‹ KURS‹YERLER‹N‹N 
TÜRK‹YE’DE STAJI

Özbekistan Cumhurbaflkanl›¤› Devlet ve Ce-
miyet Kuruluflu Akademisi (DJQA), ülkenin kamu
kurulufllar›nda çal›flan orta düzey yöneticilerin bil-
gi ve görgülerini art›rarak, üst düzey görevlere
yükselmelerini sa¤lamak amac›yla kurulmufl bir
e¤itim kurumudur. Akademide, de¤iflik devlet ku-
rumlar›nda çal›flan yüksek okul mezunu kamu gö-
revlileri bir y›l e¤itim gördükten sonra tekrar ku-
rumlar›na dönmekte ve kurumlar›nda daha üst
görevlere atanmaktad›r.

Özbekistan’da üst düzey kamu görevlilerinin
yetifltirildi¤i DJQA ile T‹KA aras›nda 17 Eylül
2004 tarihinde bir "‹flbirli¤i Protokolü" imzalan-
m›flt›r. Bu protokol uyar›nca, akademi kursiyerle-

rine ülkemiz uygulamalar› hakk›nda da bilgi sahibi
olmalar› için, Türkiye’de staj imkân› sa¤lanmakta-
d›r. Bu ba¤lamda 2004 y›l›nda 10 ve 2005 y›l›nda
10  olmak üzere toplam 20 akademi kursiyeri,
Türkiye Odalar Borsalar Birli¤i (TOBB), Türkiye
Ortado¤u Amme ‹daresi Enstitüsü (TODA‹E) ve
Türkiye Cumhuriyeti D›fliflleri Bakanl›¤›’nda staj
yapm›flt›r. Ayr›ca, Türkiye Büyükelçisi M. Kemal
Asya ve T‹KA Taflkent Program Koordinatörü Fa-
ruk Uysal, 2005 y›l›nda de¤iflik tarihlerde, "Türk
E¤itim Sistemi", "Türk Devlet Yap›s›", "Türk Eko-
nomisi", "Türk Ekonomi Yönetimi", "Türk Bütçe
Sistemi", "Devlet Gelirleri ve Devlet Giderleri",
"Türk Parlamentosu ve Çal›flma Sistemi" konula-
r›nda, akademide seminer vermifllerdir.

44
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fiARK‹YAT AKADEM‹K L‹SES‹ TÜRK D‹L 
VE KÜLTÜR MERKEZ‹ OLUfiTURULMASI

Taflkent Devlet fiarkflinasl›k Enstitüsü fiarkiyat
Lisesi, müfredat›nda Türkçe ö¤retimi de bulunan
bir yabanc› diller lisesidir. Lise Müdürlü¤ü’nün ta-
lebi üzerine, lisede verilen Türkçe e¤itimine des-
tek olmak amac›yla "Türk Dil ve Kültür Merkezi"
kurulmufltur. Lise Müdürlü¤ü taraf›ndan tahsis edi-
len merkez, bilgisayar, yaz›c›, taray›c›, televizyon,
uydu anteni ve uydu al›c›s›, ö¤renci s›ras›, yaz› tah-
tas›, tablo, ö¤retmen masa ve sandalyesi, kitapl›k,
sözlük ve ders kitab›, Türkçe ve Özbekçe kitaplar-
dan oluflan malzemelerle donat›lm›flt›r.

Ayr›ca lisenin üç Türkçe ö¤retmeni, Türkçe
bilgilerinin gelifltirilmesi için 2005 yaz›nda Türki-
ye’de düzenlenen bir ay süreli "Türkçe Ö¤retimi
Semineri"ne davet edilmifltir. Bu çal›flmalar netice-
sinde, lisede Türkçe e¤itimine karfl› ilgi artm›fl ve
2005-2006 E¤itim Ö¤retim Y›l›’nda Türkçe e¤iti-
mini seçen ö¤renci say›s›nda yüzde 70 yükselme
olmufltur.

DÜNYA D‹LLER‹ ÜN‹VERS‹TES‹’NE
TEKN‹K MALZEME DESTE⁄‹

Özbekistan’da Türk Dili e¤itimi veren yüksek
ö¤retim kurumlar›ndan biri olan Devlet Dünya
Dilleri Üniversitesi ile iflbirli¤i yap›larak, üniversite-
de mevcut Türk Dili Merkezi muhtelif ders araç,
gereçleri ve teknolojik ekipmanla donat›lm›flt›r. 

TAfiKENT ‹SLAM ÜN‹VERS‹TES‹’NE 
TEKN‹K MALZEME DESTE⁄‹

Özbekistan Taflkent ‹slâm Üniversitesi’nde aç›-
lacak Türkçe S›n›f› için gerekli demirbafl malzeme-
ler ve teknolojik ekipman sa¤lanm›fl, Türkçe E¤iti-
mi e¤itim ortam› oluflturulmufltur. 

PEDAGOJ‹K KADROLARA H‹ZMET ‹Ç‹
E⁄‹T‹M SEM‹NER‹ 

Taflkent Pedagojik Kadrolar ‹çin Hizmet ‹çi E¤i-
tim Enstitüsü ve "Ziyakar" E¤itim Alan›nda Faaliyet
Gösterenler Merkezi iflbirli¤inde, Aral›k 2005’de
Taflkent’te ö¤retmenler için hizmet içi e¤itim se-
mineri düzenlenmifltir. 40 Özbek ö¤retmenin e¤i-
tim gördü¤ü seminere, T.C. Milli E¤itim Bakanl›¤›
Talim Terbiye Kurulu’ndan iki uzman›n kat›l›m›
sa¤lanm›flt›r. Türkiye’den gelen uzmanlar, semi-
nerde "Modern E¤itim Metotlar›" konusunda e¤i-
tim vermifllerdir.

B. SA⁄LIK

Sa¤l›k, Özbekistan’da hükümet taraf›ndan üze-
rinde en fazla durulan ve önem verilen sektörler-
den biridir. Cumhurbaflkan› Karimov da, sa¤l›k ko-
nusuna hükümetin ve ilgililerin dikkatlerini çekmek
ve bu alanda yap›lacak faaliyetlerin desteklenmesi
için, 2005 y›l›n› "Sa¤l›k ve Selametlik Y›l›", 2006 y›-
l›n› da "fiifakarlar ve Hamiler Y›l›" olarak ilân etmifl-
tir. 

Bütün bu gayretlere ra¤men ülkedeki sa¤l›k ku-
rulufllar›, birçok problemlerle karfl› karfl›yad›r. Bir-
çok hastanenin tamamen rehabilitasyondan geçiril-
mesi, yeni alet ve makinelerle donat›lmas› ve mev-
cut sa¤l›k personeline yeni tekniklerin, yeni alet ve
makinelerin kullan›m›n›n ö¤retilmesi gerekmekte-
dir. 

1992- 2001 y›llar› aras›nda sa¤l›k hizmetlerine
ayr›lan bütçe ile hastane yataklar›n›n nüfusa oran›
yaklafl›k % 50 oran›nda azalm›flt›r. 2002 itibariyle
Özbekistan 10.000 nüfusa 58 hastane yata¤› düfl-
mektedir.

45
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BEDENSEL ENGELL‹ ÇOCUKLAR ‹Ç‹N
DAHA ‹Y‹ B‹R HAYAT PROJES‹

Bedensel engelli çocuklar Özbekistan nüfusu-
nun % 1’ini oluflturmakta ve her y›l 3000 engelli
çocu¤a de¤iflik kaynaklarca özürlü arabas› sa¤lan-
maktad›r. Ama bu arabalar çocuklar›n sadece ev
içinde dolaflabilmelerini sa¤lamaktad›r. D›flar›ya ç›-
kabilmeleri için ise bisiklet tipi özürlü arabalar›na
ihtiyaç duymaktad›rlar. Ülke genelinde bisiklet tipi
özürlü arabas›na ihtiyaç duyan özürlü çocuk say›s›
ise 2052’dir.

Engelli çocuklar›n bir k›sm›n›n topluma enteg-
rasyonunun sa¤lanmas›na katk›da bulunmak ama-
c›yla T‹KA, Özbekistan Sa¤lam Evlat Vakf› ile iflbir-
li¤i içinde, 2005 y›l›nda "Bedensel Engelli Çocuklar
‹çin Daha ‹yi Bir Hayat" ad›nda bir sa¤l›k projesi
gerçeklefltirmifltir. Proje kapsam›nda T‹KA taraf›n-
dan bisiklet tipi 55 malul arabas› yapt›r›lm›fl, T‹KA

TAfiKENT V.VAH‹DOV
HASTANES‹
DOKTORLARININ 
TÜRK‹YE’DE STAJI

Akademik V.Vahidov
Cumhuriyet Cerrahi ‹htisas
Merkezi, Taflkent’te ülke ça-
p›nda hizmet veren bir arafl-
t›rma ve ihtisas hastanesidir.
Hastane, daha çok kardiyo-
loji alan›nda uzmanlaflm›flt›r.
2002 y›l›nda Özbekistan Sa¤-
l›k Bakanl›¤› ile bu hastanenin
kardiyologlar›n›n Türkiye’nin
önde gelen hastanelerinde
staj yapmalar› ve e¤itim gör-
meleri konusunda iflbirli¤i
yapma karar› al›nm›flt›r.

Bu do¤rultuda önce An-
kara Yüksek ‹htisas Hastane-
si ile daha sonra da Ankara Bay›nd›r Hastanesi ile
iflbirli¤i yap›larak, dört y›lda bir, iki ve üçer ayl›k
programlar düzenleyerek hastanenin toplam 17
doktorunun Türkiye’de uzmanl›k alanlar›nda staj
yapmalar›n› sa¤lam›flt›r. Hastanenin 3 doktoruna
daha 2006 y›l›n›n bafl›nda iki ayl›k bir staj program›

haz›rlanarak Türkiye’de staj yapan doktor say›s›
toplam olarak 20’ye ç›kar›lacakt›r. Böylece proje-
nin Türkiye’de staj bölümü tamamlanacak ve 2006
sonbahar›nda da Türkiye’den gelecek uzmanlar,
V.Vahidov Hastanesi’nde örnek ameliyatlar ger-
çeklefltireceklerdir.
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Program Koordinasyon Ofisi’nin Özbekistan’da fa-
aliyete bafllamas›n›n 11’inci y›ldönümü olan 20 Ma-
y›s 2005 günü, T‹KA Taflkent Ofisi’nin de bulundu-

¤u "International Business Center"›n bahçesinde,
Özbekistan’›n de¤iflik bölgelerinde yaflayan 55 be-
densel engelli çocu¤a tekerlekli malul sandalyeleri
törenle da¤›t›lm›flt›r.

SOLUNUM YOLLARI HASTALIKLARI VE 
TÜBERKÜLOZ ARAfiTIRMA
ENST‹TÜSÜ ÇOCUK KL‹N‹⁄‹’N‹N
REHAB‹L‹TASYONU

Özbekistan Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› olan Tü-
berküloz ve Solunum Yolu Hastal›klar› Araflt›rma

Enstitüsü Çocuk Klini¤i, büyüklerin ve çocuklar›n
tüberküloz ve di¤er solunum yolu hastal›klar›n›n
tedavisinin yap›ld›¤› bir araflt›rma hastanesidir.
Hastane içinde iki katl› müstakil bir bina olup, 50
yatak kapasitesine sahiptir. Söz konusu hastal›kla-
r›n tedavisi uzun sürdü¤ünden, okul ça¤›ndaki ço-
cuklar›n e¤itimleri de klinikte yap›lmaktad›r.

Özbekistan Sa¤lam Evlat Vakf› iflbirli¤i
içerisinde "Tüberküloz ve Solunum Yolu Hastal›k-
lar› Araflt›rma Enstitüsü Çocuk Klini¤inin Rehabili-
tasyonu Projesi"  gelifltirilmifl, bu kapsamda klini¤in
tadilat ve tamirat iflleri yap›larak gerekli demirbafl
ve ekipmanlar al›nm›fl ve klinik tamamen yenilen-
mifltir.

C. MESLEK ED‹ND‹RME

fiOFAYZ HANE HALKININ GEL‹R 
DÜZEY‹N‹ ARTIRMA PROJES‹

"Mohlaray›m" Kad›nlar ve K›zlar ‹çin E¤itim ve
Pratik Kazand›rma Merkezi iflbirli¤i yap›larak Tafl-
kent’in fieyhhantahur ilçesi fiofayz mahallesinde,
bir biçki-dikifl atölyesi kurulmufltur. Mohlaray›m
Merkezi’nin temin etti¤i yer, gerekli tamirat ve ta-
dilat iflleri yapt›r›larak önce biçki-dikifl atölyesi ola-
rak kullan›labilecek bir hâle getirilmifl, daha sonra-
da da teknik malzemelerle donat›larak, bir biçki-di-
kifl uzman› görevlendirilmifltir.
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Mohlaray›m Merkezi ile imzalanan protokol
uyar›nca, her y›l en az 80 kad›n olmak üzere üç y›l
süresince en az 240 kad›na üçer ayl›k biçki-dikifl
kursu verilecektir. Kursiyerlerin yar›s› dar gelirli
ailelerden seçilecek ve bunlardan ücret al›nmaya-
cakt›r. Di¤er isteklilere ise, belirli bir ücret karfl›l›-
¤› biçki-dikifl kursu verecektir. Kursiyerlerden elde
edilecek kurs ücretleri ve dikilen elbiselerin sat›-
m›ndan elde edilecek gelirler ile de atölyenin cari
giderleri karfl›lanacakt›r. 

Üç ayl›k kursu tamamlayarak sertifika verilen
kad›nlardan çal›flmak isteyenlere, Türk tekstil fab-
rikalar›nda ifl edinme imkân› sa¤lanacakt›r. 

D. D‹⁄ER SOSYAL
ALTYAPILAR

Üç y›ldan beri Karakalpakistan ve Harizm gibi
Özbekistan’›n çevre sorunlar› ile bo¤uflan bölgele-
rine yönelik insanî yard›mlar da¤›tmaktad›r. Amaç,
Özbekistan’›n en fakir bölgelerinden olan Karakal-
pakistan ve Harizm’de, yaflam kalitesinin art›r›lma-
s›na katk›da bulunmakt›r. ‹nsanî yard›m konusunda
2005 y›l›nda yine Karakalpakistan ve Harizm böl-
gelerine yönelik olarak üç proje gerçeklefltirilmifl-
tir.

EKO FEST‹VAL’E DESTEK
Çevre ve Sa¤l›k Fonu ECOSAN taraf›ndan

Çarvak Ak Yelken Çocuk Kamp›’nda düzenlenen
EKO Festival’de, etkinli¤e Harizm’den kat›lan ö¤-
rencilere, T‹KA Taflkent GRAND M‹R Otel iflbir-
li¤i ile 110 tiflörtün yan› s›ra Kelo¤lan Masallar› ki-
tab› ve baz› hediyeler verilmifltir.

KARAKALPAK‹STANLI Ö⁄RENC‹LERE 
‹NSAN‹ YARDIM 

Çevre ve Sa¤l›k Fonu ECOSAN’›n talebi üzeri-
ne, kamp yapmak üzere Taflkent Vilayeti yak›nla-
r›nda bulunan Çarvak Algaritim Örgenci Kamp›’na
Karakalpakistan’dan getirilen 230 fakir ö¤renciye,
eflofman, tiflört ve ayakkab›dan oluflan giyecek yar-
d›m› yap›lm›fl ve ayr›ca kampa kat›lan bütün örgen-
cilerin spor yapmalar›n› teflvik için de¤iflik spor
malzemeleri verilmifltir. Bu faaliyete geçen y›l ol-
du¤u gibi bu y›l da Özbekistan’da yerleflik Türk fir-
malar›ndan DEM‹R Grubu da katk› sa¤lam›fl ve bu

etkinlik ECOSAN, T‹KA ve DEM‹R Grubu’nun or-
taklafla gerçeklefltirdi¤i geleneksel bir faaliyete dö-
nüflmüfltür.

KOSTRUBA’LI ÇOCUKLARA
‹NSAN‹ YARDIM 

UNDP taraf›ndan gerçeklefltirilmekte olan Ka-
rakalpakistan’›n Kostruba yerleflim birimine Temiz
Enerji Sa¤lanmas›’na iliflkin projeye destek sa¤lan-
m›fl olup, köydeki okul çocuklar›na yönelik bir in-
sanî yard›m gerçeklefltirmifltir. Karakalpakistan’›n
baflkenti Nukus’a 270 km. uzakl›kta bulunan Kost-
ruba köyünün mektebinde (ilkö¤retim okulu) 8 Ey-
lül 2005 Perflembe günü düzenlenen bir törenle,
elbise ve ayakkab›lar, okulda okuyan 118 çocu¤a
da¤›t›lm›flt›r.
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3. ÜRET‹M SEKTÖRLER‹

TARIM
Tar›m sektörü, Özbekistan ekonomisi içerisin-

de yüzde 32’lik bir büyüklü¤e sahiptir. Özbekistan
halk›n›n yüzde 33’ü flehirlerde, yüzde 67’si de k›r-
sal kesimde yaflamaktad›r. Tar›m ülkede en fazla is-
tihdam yaratan sektördür. Özbekistan’da Tar›m,
eskiden entegre Sovyet sistemi içerisinde yer ald›-
¤› için belirli ürün çeflitleri ile s›n›rl› kalm›flt›r. Bu
dönemde Özbekistan pamuk konusunda uzmanla-
fl›rken, Ukrayna bu¤day konusunda uzmanlaflm›flt›
ve Ukrayna pamuk ihtiyac›n› Özbekistan’dan, Öz-
bekistan da bu¤day ihtiyac›n› Ukrayna’dan temin
etmek durumundayd›. Ba¤›ms›zl›kla birlikte bu en-
tegre sistem sekteye u¤rad›¤› için, art›k Özbekis-
tan da bu¤day üretmek durumunda kalm›flt›r. Bu
durum ayn› flekilde di¤er tar›m ürünleri için de ge-
çerlidir. Dolay›s›yla ürün çeflitlili¤inin sa¤lanmas›,
Özbekistan’da da  tar›m sektörünün en büyük
problemlerinden biridir. 

Di¤er önemli bir sorun da flimdiye kadar dev-
let taraf›ndan iflletilen çiftliklerin, özel çiftlikler hâ-
line dönüfltürülerek, çiftçilerin kendi aralar›nda
kooperatifler ve birlikler oluflturmalar›d›r. Bunun
yan› s›ra, tar›m alet ve makinelerinin yenilenmesi,
tar›mda kullan›lan kimyasallar›n temini, baz› ürün-
lerde ›slah çal›flmalar› yap›lmas› ve tar›m ürünleri-
nin ifllenmesi ve paketlenmesi gibi problemler de
söz konusudur.

Ülkede tar›m sektöründe yap›lan reformlar so-
nucunda, tar›mda kullan›lan alanlar›n yüzde 30’u
özellefltirilmifl, yüzde 8’i ailelere 50 y›la kadar va-
ran vadelerle kiralanarak "aile çiftlikleri" haline ge-
tirilmifl, yüzde 18’i özel çiftlikler haline getirilmesi
için ömür boyu sahiplik ilkesiyle devredilmifl, yüz-
de 4’ü ise her y›l sahibi de¤iflen toplu kolektif flir-
ketlere verilmifltir. Kalan k›sm›n özellefltirilmesine
iliflkin çal›flmalar sürdürülmektedir.

Gerek ulusal gelirin büyük bir k›sm›n› tar›m
sektörünün oluflturmas›, gerekse nüfusun büyük
bir k›sm›n›n tar›mla u¤raflmas› nedeniyle, Özbekis-
tan da en fazla proje gelifltirilen sektör, tar›m ol-
mufltur.

MODERN SERACILI⁄IN GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 
Bugün Özbekistan’da 2600 hektar sera bulun-

makta ve bunun 600 hektarl›k k›sm› cam, 2000
hektarl›k k›sm› da plastik seralardan oluflmaktad›r.
Sonbahar ve ilk bahar dikimlerinde 1 metrekare
alandan ortalama 9-10 kilogram ürün al›nmaktad›r.
Özellikle do¤algaz baflta olmak üzere enerji ve ifl-
çilik maliyetleri çok düflüktür. 

Tar›mda ürün çeflitlendirmesine yönelik faali-
yetlerde bulunan Özbekistan Tar›m ve Su ‹flleri
Bakanl›¤› ile iflbirli¤i protokolü imzalanarak, serac›-
l›k konusunda uzmanlara Türkiye’de incelemeler-
de bulunma imkân› sa¤lanm›flt›r. 2002 ve 2003 y›l-
lar›nda serac›l›k inceleme gezileri fleklinde devam
eden faaliyetler, yine Özbekistan Tar›m Bakanl›-
¤›’n›n talebi üzerine Modern Serac›l›k Projesine
dönüflmüfltür.

Bu proje ile Özbekistan Tar›m Bakanl›¤›’na
ba¤l› Tar›msal Mekanizasyon ve Elektrifikasyon Bi-
limsel Araflt›rma Enstitüsü (UzMEI) bünyesinde
modern bir sera iflletmesi kurulmas› planlanmakta-
d›r. Sera iflletmesinin kurulmas› için teknik ve mad-
di yard›m verecek ve uzman deste¤i sa¤lanacakt›r.
Kurulacak sera iflletmesinde, üretimin yan› s›ra
Özbek çiftçilere serac›l›k konusunda teorik ve
pratik bilgilerin verilece¤i kurslar da düzenlene-
cektir. Bu konuda karfl›l›kl› yükümlülükleri belirle-
yen "‹flbirli¤i Protokolü" Özbekistan Tar›m ve Su
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‹flleri Bakan Yard›mc›s› Prof. Dr. Abdushukur Kha-
nazarov ile T‹KA Baflkan› Hakan Fidan taraf›ndan 4
Haziran 2005 tarihinde Ankara’da düzenlenen bir
törenle imzalanm›flt›r. Daha sonra Türkiye Tar›m
ve Köy ‹flleri Bakanl›¤› ve T‹KA uzmanlar›ndan olu-
flan 3 kiflilik heyet, 27 Temmuz-04 A¤ustos 2005
tarihleri aras›nda Özbekistan’› ziyaret ederek, ku-
rulacak modern sera için yer tespitinde bulunmufl-
lar ve seran›n fizibilite raporlar›n› haz›rlam›fllard›r.

ÖZBEK‹STAN’DA ANTEPFISTI⁄I 
YET‹fiT‹R‹C‹L‹⁄‹N‹N GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 

Özbekistan Tar›m ve Su ‹flleri Bakanl›¤› ile ifl-
birli¤i yap›larak, tar›mda ürün çeflitlili¤inin sa¤lan-
mas›na yönelik olarak, zeytin ve Antep f›st›¤› yetifl-
tiricili¤i konular›nda, Türkiye Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤› uzmanlar› Semerkant, Kaflkaderya ve Sul-
handerya vilayetlerinde incelemelerde bulunmufl-
lard›r. Antepf›st›¤› yetifltiricili¤i konusunda incele-
melerde bulunan uzmanlar›n düzenledi¤i rapor
do¤rultusunda, "Özbekistan’da Antepf›st›¤› Yetiflti-
ricili¤inin Gelifltirilmesi Projesi" ad› alt›nda bir pro-
je yap›larak Özbekistan Tar›m ve Su ‹flleri Bakanl›-
¤›’n›n onay›na sunulmufltur.

TOHUM EK‹M‹NDE KAYIPLARININ 
ÖNLENMES‹ 

Özbekistan’daki çiftliklerinin modern çiftlikler
haline dönüfltürülmesi için, ülkede her vilayette bi-
rer örnek çiftlik kurulmas›, yeni teknolojilerin ön-
ce bu çiftliklerde uygulanmas› ve daha sonra di¤er
çiftçilere tan›t›m›n›n yap›lmas› planlanmaktad›r. Bu
çerçevede, Özbekistan Tar›m Mekanizasyonu ve
Elektrifikasyonu Bilimsel Araflt›rma Enstitüsü (Uz-
MEI) ile iflbirli¤i yap›larak ekimde tohum kay›plar›-
n›n azalt›lmas› maksad›yla, mekanik mibzerler yeri-
ne "pnömatik" mibzerlerle ekim yap›lmas›n›n yay-
g›nlaflt›r›lmas› konusunda çal›flmalar bafllatm›flt›r.
2006 y›l›nda temin edilmesi planlanan "pnömatik"
mibzerler, UzMEI taraf›ndan toprak ve iklim flart-
lar› bak›m›ndan çeflitli testlerden geçirilecek ve da-
ha sonra, her ilden baflar›l› çiftçilere da¤›t›lacakt›r.

"BURTARIM 2005" FUARI’NA KATILIM
Bursa’da düzenlenen Bursa III. Tar›m, Hayvan-

c›l›k, Tavukçuluk, Fidanc›l›k ve Süt Endüstrisi Fu-
ar›’na (BURTARIM 2005), Özbekistan Tar›m ve Su
‹flleri Bakanl›¤›nca ifltiraki öngörülen 4 çiftlik yöne-
ticisinin kat›l›m› ve bilgilenmeleri sa¤lanm›flt›r.

"TÜRK‹YE’N‹N ÇEVRE VE ORMAN KO-
NULARINDAK‹ ÇALIfiMALARININ TA-
NITIMI"NA KATILIM

"Avrasya Ülkelerine Yönelik Çevre ve Orman
Konular›ndaki Faaliyetlerde Teknik Yard›m Yap›l-
mas›na Dair Protokol" çerçevesinde 12-23 Eylül
2005 tarihleri aras›nda Türkiye’nin en büyük 8 or-
man bölgesini kapsayan araflt›rma ve inceleme
gezilerine, Özbekistan Ormanc›l›k Genel Müdür-
lü¤ü’nden 2 uzman›n kat›l›m› ve e¤itimi sa¤lanm›fl-
t›r.
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4. KÜLTÜREL ‹fiB‹RL‹⁄‹, 
‹LET‹fi‹M‹N GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 
VE SOSYAL BARIfiA KATKI

Özbekistan ve Türkiye ortak tarih, din ve dil
de¤erlerine sahip olan iki ülkedir. Özellikle kültü-
rel iflbirli¤i alan›nda yap›lacak ortak çal›flmalar, iki
ülkenin ortak kültürel de¤erlerinin ortaya ç›kmas›-
na katk›da bulunacak ve mevcut iliflkilerin geliflme-
sine ivme kazand›racakt›r. Bu kapsamda Özbekis-
tan’da e¤itim, sa¤l›k, tar›m, idari altyap›lar›n geliflti-
rilmesi ile ilgili projeler yan›nda kültürel iflbirli¤ini
gelifltirici, sosyal bar›fla katk› sa¤layan bir çok pro-
je ve faaliyeti de uygulanmaktad›r.

TAfiKENT’TE 19 MAYIS
KUTLAMASI

Dil e¤itiminde, o dilin kültürünün de bilinmesi
önemli bir unsur oldu¤u bilinciyle, fiarkiyat Lise-
si’nde ülkemizin milli günlerinden biri olan 19 Ma-
y›s Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram›’n›n
kutlanmas› için bir kutlama program› düzenlemifl-
tir. Yap›lan törene Taflkent Devlet fiarkflinasl›k
Enstitüsü, Yüksek ve Orta Mesleki E¤itim Bakanl›-
¤› yetkilileri kat›lm›flt›r. Törende ö¤renciler, fliirler,
flark›lar söylemifller ve 19 May›s konulu skeç gös-
terileri yapm›fllard›r. Ayr›ca, okulun Türkçe ö¤ren-
cileri aras›nda "Türkçe Konuflma" ve "Türkçe Yaz-
ma" yar›flmalar› düzenlenerek, dereceye giren 6
ö¤renci de¤iflik hediyelerle ödüllendirilmifltir.
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KELO⁄LAN ÖZBEKÇE’DE

Türkoloji Projesi kapsam›nda iflbirli¤i yapmakta
oldu¤u Mirza Ulugbek Özbekistan Milli Üniversite-
si’nin Türkî Diller Bölümü ö¤rencilerinden Abdu-
latif Abdullaev, Kelo¤lan Masallar›’n› Özbekçe’ye
çevirdi¤i kitab›n bas›m› gerçeklefltirilmifltir.

Her Türk insan›n›n dinleyerek veya okuyarak
büyüdü¤ü Kelo¤lan Masallar›’n› Özbekistan çocuk-
lar›n›n da okumas› için, sat›n al›nan kitaplar, de¤iflik
düzeydeki e¤itim kurumlar›nda ö¤rencilere ücret-
siz olarak da¤›t›lm›flt›r.

B‹R‹NC‹ GÖKTÜRK S‹KKELER‹
ALBÜMÜ PROJES‹

Göktürk Hakanl›¤›, 6-8’inci yüzy›llarda Orta
Asya’da yaflam›fl bir Türk devletidir. Hem Özbe-
kistan hem de Türkiye tarihi aç›s›ndan bu devlet,
bir ortak tarihi ifade etmektedir. Özbekistan Bi-
limler Akademisi Ebu Reyhan Biruni fiarkfl›nasl›k

Enstitüsü Araflt›rma Görevlisi Dr. Gaybullah Baba-
yar ile iflbirli¤i halinde, Göktürk Hakanl›¤› döne-
minde darp olunmufl sikkeleri içeren bir albümün
(katalog) haz›rlanmas› konusunda çal›flmalara bala-
m›flt›r. 

Proje uyar›nca, Dr. Gaybullah Babayar taraf›n-
dan, Göktürk Hakanl›¤› döneminde darp olunan
sikkeler üzerinde bir araflt›rma çal›flmas› yap›lacak,
bu araflt›rma çal›flmalar›n›n sonunda, içinde Gök-
türk Ka¤anl›¤›’n›n k›sa bir tarihçesinin, o dönemde
darp olunan en az yüz çeflit sikkenin renkli foto¤-
raflar›n›n ve aç›klamalar›n (üzerlerindeki yaz›lar›n
okunmas›, bulundu¤u yer, a¤›rl›¤›, boyutu vs.), bu
sikkelerin özellikle Büyük ‹pek Yolu ticaret bölge-
sinde nas›l bir de¤ere sahip oldu¤unun Türkçe ve
‹ngilizce olarak belirtilece¤i bir albüm haz›rlanacak-
t›r.

Eylül 2005’te çal›flmalara bafllan›lan "Göktürk
Sikkeleri Albümü Projesi" kapsam›nda Aral›k ay›
itibariyle araflt›rmac› taraf›ndan Özbekistan ve Ka-
zakistan’da müze incelemeleri yap›larak, Göktürk
Ka¤anl›¤› taraf›ndan darp edilen 400 sikkenin renk-
li foto¤raf› çekilmifl ve T‹KA Taflkent Program Ko-
ordinatörlü¤ü’ne teslim edilmifltir.

Nihai amac›, Göktürk sikkelerini bir araya geti-
rip albüm halinde yay›nlayarak, dünyada ve ülkele-
rimizde sürdürülmekte olan tarih araflt›rmalar›na
katk›da bulunmak olan proje ile ilgili çal›flmalara
devam edilmektedir.

TAfiKENT’TE RADYO YAYINCILI⁄ININ 
DESTEKLENMES‹ PROJES‹

Henüz piyasa ekonomisinin tam olarak oluflma-
d›¤› ülkede, reklam bulmak ve gelir sa¤lamakta
güçlük çekerek yay›nlar›n› sürdüren Taflkent’teki
radyolar›n yay›nlar›n› devam ettirmeleri konusun-
da estek sa¤lamaktad›r. 2005 y›l›nda biri devlet,
dördü de özel olmak üzere Taflkent’te yay›n yapan
5 radyo ile ifl birli¤i yap›lm›fl, devlet radyosundan 3,
özel radyolardan da 4 kifli olmak üzere 7 kifliye,
Ankara’da Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda
(TRT) ve ‹stanbul’da Star Radyosu’nda staj imkân›
sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca, verilen e¤itimin yan› s›ra, Öz-
bekistan Devlet Radyosu Türkçe Yay›n Birimi’ne
2005 Mart ay›na teknik ekipman yard›m› da yap›l-
m›flt›r.
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29 %

50 %

3 %

18 %

ÖZBEK‹STAN 2005 PROJE VE FAAL‹YETLER‹N SEKTÖREL DA⁄ILIMI

ÖZBEK‹STAN PROJE VE FAAL‹YETLER‹NDEN YARARLANANLAR
(2005) (K‹fi‹)
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TÜRKMEN‹STAN

Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan, ‹ran ve
Hazar Denizi ile çevrilidir. 488.100 kilometrekare
yüzölçümüne sahip Türkmenistan’›n nüfusu 2005
y›l› sonu itibariyle 5.8 milyondur. Nüfus %85 Türk-
men, %5 Özbek, %4 Ruslardan oluflmaktad›r.

Topraklar›n›n 2/3’ü çöllerden oluflan Türkme-
nistan ekonomisinin en önemli gelir kayna¤›n› bü-
yük petrol ve do¤algaz yataklar› sa¤lamaktad›r. Or-
ta Asya Cumhuriyetleri aras›nda en büyük do¤al-
gaz rezervlerine ve y›ll›k üretim kapasitesine sahip
olan ülke Türkmenistan’d›r. Türkmenistan’daki
do¤algaz rezervleri, bölgedeki toplam rezervlerin
% 5’ini oluflturmakta olup, tespit  edilen toplam
do¤algaz rezervleri yaklafl›k 4,4 trilyon m3 civar›n-
dad›r.

1999 y›l›nda 2000 - 2010 dönemini kapsayan
"Sosyal ve Ekonomik Dönüflüm Stratejisi" hayata
geçiren Türkmenistan, 2003 y›l›nda bu stratejiye
2020 y›l›na kadar olan dönemi de içine alan yeni
bir uzun vadeli kalk›nma program›na dönüfltür-
müfltür. Ekonomik ba¤›ms›zl›k, g›da güvenli¤i, sos-
yal güvence ve ekolojik güvenlik bu stratejinin ana
hedefleridir. Bu stratejilere göre özellikle ekono-
mide ithal ikamesine dayal› ve belirli sektörler için
yüksek üretim hedeflerinin konuldu¤u bir plan be-
nimsenmifl olup büyük bir baflar› ve ciddiyetle uy-
gulanmaktad›r.
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1. SOSYAL ALT YAPILARIN 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

A. E⁄‹T‹M
Türkmenistan’da e¤itime çok büyük önem veril-

mektedir. Bu konu do¤rudan Say›n Devlet Baflkan›
taraf›ndan izlenmekte ve desteklenmektedir. Ülkede
süren büyük yap›laflma hareketi okullar› da etkile-
mekte ve ça¤dafl e¤itim imkanlar›yla donat›lm›fl yeni
okullar süratle ço¤almaktad›r. Eski okullar da büyük
bir h›zla yenilenmektedir. Mecburi e¤itimi 11 y›ldan
9 y›la indirmifl olup, yüksek ö¤retim öncesi iki y›ll›k
staj uygulamas› bafllat›lm›flt›r. Bu sektörde Türk Mil-
li E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› 4 e¤itim kurumuyla  Türk
özel sektörüne ait birisi üniversite olmak üzere çok
say›da okul önemli bir yere sahiptir.

2000 y›l›nda e¤itime GSMH’n›n % 7.3’ü oran›nda
harcama yap›lm›flt›r ve bu oranda toplam bütçe har-
camalar›n›n % 28’ine tekabül etmektedir. 2002’ de
okur yazar oran› BM taraf›ndan %98 olarak belirtil-
mifl olup, 2005 sonu itibariyle bu oran›n %100’e ya-
k›n bir seviyeye geldi¤i düflünülmektedir.

2005 YILINDA
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN 
PROJELER

T.C. M‹LL‹ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I
OKULLARINA TEKN‹K DESTEK 

Aflkabat’ta Türk Anadolu Lisesi, ‹lkö¤retim Oku-
lu, Türkiye Türkçesi Ö¤retim Merkezi (TÖMER)

Yayg›n Mesleki E¤itim Merkezi (YAMEM) faaliyet
göstermekte ve bunlar sunduklar› yüksek e¤itim
kalitesi ile bir yandan ülkedeki e¤itim düzeyinin iyi-
lefltirilmesine katk›da bulunurken, di¤er yandan ül-
kemizin tan›t›m›nda önemli bir rol oynamaktad›r.  

Halihaz›rda, Türk ‹lkö¤retim Okulu’nda 365
Türkmen, 355 Türk olmak üzere toplam 720 ö¤-
renci; Aflkabat Türk Anadolu Lisesi’nde 247’si
Türkmen, 42’si Türk olmak üzere toplam 289 ö¤-
renci e¤itim görmektedir. Türkiye Türkçe’si E¤i-
tim ve Ö¤retim Merkezi (TÖMER)’de 249 kifli
Türkçe kurslar›ndan faydalanmakta, Yayg›n Mesle-
ki E¤itim Merkezi’nde (YAMEM) ise 168 kifli giyim,
nak›fl, trikotaj, s›hhi tesisatç›l›k ve elektrik tesisat›
alanlar›nda mesleki e¤itim almaktad›r.



Ortak kurulufl olan Türkmen-Türk Ticaret
Banka’n›n Türkmen personeli için düzenlenmekte
olan kurum içi Türk Dili Kursu’nda kullan›lmak
üzere ORHUN Türkçe Ö¤reniyoruz seti, Türk-
menistan Bakanlar Kurulu bünyesindeki Tarih Ens-
titüsü’ne "Büyük Selçuklu ‹mparatorlu¤u Tarihi"
eserinin 1.3. ve 5. Ciltleri, Mahtumkulu Üniversite-
si Türkoloji Bölümü’nde kullan›lmak üzere OR-
HUN Türkçe Ö¤reniyoruz Seti’nin 10 adeti ses
kaseti ve CD’si,  Azadi Yabanc› Diller üniversitesi-
ne ORHUN Türkçe Ö¤reniyoruz Seti’nin 20 ade-
di ses kaseti ve CD’si T‹KA taraf›ndan hibe edil-
mifltir.   

Kitap yard›m› kapsam›nda teslim edilen kitap-
lar, Türkmenistan’da önemli bir ihtiyac› karfl›la-
makta olup, Türk tarihini, edebiyat›n›, kültürünü
ö¤renmeye olan iste¤i art›rmakta; dil ö¤retim kali-
tesini yükseltmekte ve ö¤renim görenlerin Türk
Vatandafllar› ile daha h›zl› iletiflim kurmalar›n›, gö-
revlerinin daha etkin gerçeklefltirmelerini sa¤la-
maktad›r.

TÜRKMEN‹STAN TUR‹ZM
OKULUNUN ONARIMI

Ülkeleraras›nda turizm alan›ndaki iliflkilerin ge-
lifltirilmesi ve Türkmenistan’da turizm sektörünün
gelifltirilmesi amac›yla; Türkmenistan’da faaliyet
gösteren Turizm Okulu binas›nda k›smi tadilat
gerçeklefltirilmifltir. Bu tadilattan ve sa¤lanan do-
nan›mlarla 60 kiflinin kullanabilece¤i ve aktif olarak
Türk dili ö¤retilen bir dil laboratuar›, bir bilgisayar
laboratuar› ve bir kitapl›k okula kazand›r›lm›flt›r.

Nitelikli ö¤retmen ve e¤itmen kadrolar›yla hiz-
met veren Türk okullar›n›n faaliyetleri, okullardaki
teknik yetersizlikler nedeniyle güçlükle sürdürül-
mektedir. An›lan okullardan gelen talepler do¤rul-
tusunda T‹KA, Türk okullar›nda bilgisayarl› e¤itime
geçilmesi ve teknik altyap›n›n güçlendirilmesine
yönelik 33.339 ABD Dolar› tutar›nda destek sa¤la-
m›flt›r.

Bu amaçla, Aflkabat Türk ‹lkö¤retim Okulu’nda
12, Aflkabat Türk Anadolu Lisesi’nde 22 Bilgisayar-
l›k laboratuarlar oluflturulmufl; TÖMER’e  bilgisa-
yar, fotokopi makinesi, 70 ekran televizyon, faks
makinesi, 3 adet split klima; YAMEM’e 4 adet ütü
masas›, buharl› ütü ve nak›fl, giyim, elektrik tesisat-
ç›l›¤› ile s›hhi tesisat bölümleri için temrinlik mal-
zemeler temin edilmifltir.

K‹TAP YARDIMLARI 
Türkmenistan vatandafllar› aras›nda ra¤bet gö-

rülen dillerden bir tanesi olan Türk dilinin ö¤reti-
minin gerçeklefltirilmesi amac› ile ülkede birçok
Türk dili kurslar› aç›lmakta ve e¤itim alan›nda kali-
teli uzmanlar›n yetifltirilmesi do¤rultusunda Tür-
koloji fakülteleri çal›flmalar›n› sürdürmektedir.

Gerek dil ö¤retim kurslar›nda, gerekse de Tür-
koloji fakültelerinde Türk dili ö¤retiminin yüksek
seviyede gerçeklefltirilmesi için verim ve kalite aç›-
s›ndan yüksek performansl› kitaplara ihtiyaç duyul-
maktad›r.
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B. SU TEM‹N‹ VE SAN‹TASYON

Topraklar›n›n yaklafl›k % 85’i çöllerle kapl› olan
Türkmenistan’da en önemli su kayna¤› Amuder-
ya’d›r. Ülkenin su ihtiyac›n›n yaklafl›k olarak
%90’›n› karfl›lamaktad›r. Sonradan infla edilen Ka-
rakum Nehri’de y›ll›k ortalama 10-12 kilometere-
küp suyu Amu Derya’dan alarak ülkenin de¤iflik
bölgelerine ulaflt›rmaktad›r. Suyun kalitesi bölgeler
aras› de¤ifliklik göstermektedir.  Türkmenistan’da
suyun temizlenmesi ve ülkenin her taraf›na ulaflt›-
r›lmas› için en son teknolojiye sahip altyap›n›n ku-
rulmas› çal›flmalar› devam etmektedir. Yak›n bir
tarihte tamamlanacak olan Türkmen Gölü, tama-
men suni bir göl olup suyun ekonomik kullan›m›y-
la ilgili rezerv/baraj olarak görev yapacakt›r. Bu
proje, devlet taraf›ndan çok büyük bir dikkatle
sürdürülmekte olup büyüklük olarak haritada yer
alabilecek büyüklükte ve k›smi mevsimsel de¤iflik-
lik yapabilecek tesirdedir. Tamamlan›nca bu konu-
da dünyada yap›lm›fl en büyük çal›flma olacakt›r. 

‹ran s›n›r›na yap›lan ve temel amac› Tecen neh-
rindeki suyun ‹ran topraklar›nda oluflturdu¤u sel
ve taflk›nlar›önlemek olan Dostluk Baraj›, 2005 y›-
l› içinde hizmete girmifl ve bu sayede binlerce hek-
tar arazide sulu tar›m bafllat›lm›flt›r. 

Dikkat edilcek bir baflka husus da Türkmenis-
tan’daki çöl sahalar›n›n y›ll›k ya¤›fl miktarlar›n›n
benzerlerine göre yüksek oluflunun çöldeki yabani
hayat›n sürmesine katk› sa¤lamas›d›r.

2005 YILINDA
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN 
PROJELER

GÜNEfi ENERJ‹S‹YLE SU
SA⁄LANMASI PROJES‹

Türkmenistan’da çöl arazilerinin sulanmas›, ha-
len ya¤mur sular›n›n toplanmas›, depolanmas› ve
mevcut kuyu sular›n› kullanmas›yla gerçekleflmek-
tedir. Mevcut kuyulardan su ç›karmak için ise dizel
yak›t› ile çal›flan pompalar›n kullanmas› afl›r› dere-
cede çevre kirlili¤ine sebep olmaktad›r.

2005 y›l›n›n A¤ustos ay›nda, çöl arazilerinin su-
lanmas› için alternatif enerji kaynaklar›n›n kullan›l-
mas›yla mevcut kuyulardaki suyun seviyesinin yük-
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seltilmesini sa¤layacak olan tesislerin haz›rlanmas›-
na katk›da bulunacak bir proje gerçeklefltirilmeye
bafllanm›flt›r. Türkmenistan Tabiat›n› Koruma Ba-
kanl›¤›’na ba¤l› Çöller Enstitüsü ile birlikte yürütü-
len projenin bütçesi 9.710 ABD Dolar› olup, T‹-
KA’n›n katk›s› 5.850 ABD Dolar›’d›r.

Projenin gerçeklefltirilmesi ve az da olsa hay-
vanc›l›k yapan insanlar›n kulland›¤› arazilerinin su-
lanmas› ile halk›n refah›na yönelik, birebir yerinde
hizmet verilmifl olacakt›r. Bu çal›flma ile "2020 Y›-
l›na Kadar Türkmenistan’› Sosyal Ekonomik Gelifl-
tirme Stratejisi"  Milli Program›na uyum sa¤lana-
cak, tar›msal alan oluflturulacak; sonuçta merac›l›k,
dolay›s› ile hayvanc›l›k sektörü geliflecek, günefl
enerjisi mekanizmas›n›n di¤er alanlarda da kullan›l-
mas› sa¤lanacakt›r. 

ÇÖL SAK‹NLER‹NE ‹ÇME SUYU 
SA⁄LAMA PROJES‹

Türkmenistan Tabiat› Koruma Bakanl›¤›’na
ba¤l› Çöller Enstitüsü ile birlikte 5.000 nüfuslu Bo-
kurdak ve Çal›fl yerleflim merkezlerinde Karakum
nehrinden gelen çamurlu su ile baz› derin kuyula-
r›n sular›n› insan ve hayvan sa¤l›¤›na zarar verebi-
lecek ergimifl minerallerden ve di¤er kimyasallar-
dan ar›nd›r›lmas›n›n tekniklerinin Türkmen uzman-
larca yöre halk›na ö¤retilmesi ve basit yöntemler-
le su ar›tmas›n›n yap›labilinmesi amac› ile toplam
bütçesi 5.860 ABD Dolar› olan bir proje haz›rlan-
m›fl ve T‹KA 3.130 ABD Dolar›’n› üstlenmifltir.
Projenin bir di¤er amac› da sudan oluflan ve yay›-
lan salg›n hastal›klara karfl› yöre halk›n› bilinçlen-
dirmek ve 100 km uzaktan tafl›nan maliyeti
750.000 Manat’› bulan suyun kalitesinin GOST
2874-82 standard›nda kullanabilmesini sa¤lamakt›r. 

Proje kapsam›nda; 1 May›s-1 Kas›m 2005 tarih-
leri aras›nda "‹nsan›n hayat›nda suyun önemi ve su-
yun ar›t›lmas›n›n gerekçesi" (Haziran), "Bentonit
so¤urumundan yararlanarak suyun ar›t›lmas›"
(Temmuz), "Argillit so¤urumundan yararlanarak
suyun ar›t›lmas›" (A¤ustos), "Az tuzlu yeralt› sula-
r›n›n tatl›laflt›r›lmas› ve ar›t›lmas›" ve "Yüzey taba-
ka sular›n ar›t›lmas›" (Eylül), "Çöl flartlar›nda ya¤-
mur sular›ndan ek su kaynaklar› olarak yararlan›l-
mas›" ve "Suyu mekanik kar›fl›mlardan ve metaller-
den ar›tmak için "Deridafl" so¤urumunun ifllenme-
si" konular›nda e¤itim seminerleri düzenlenmifl;
yerel halk›n suyun ar›t›lmas› konular›nda bilinçlen-
dirilmesi amac›yla "Argillit so¤urumundan yararla-
narak suyun ar›t›lmas›" (May›s 40 adet), "‹çecek su-
yun ayd›nlat›lmas› konular›nda tavsiyeler" (Haziran
40 adet), "Bentonit ve biyoaktiflendirilen so¤u-

rumlar›n haz›rlanmas› ve ondan yararlanma teknik-
leri" (Temmuz 40 adet), "Suyun klordan, klor bili-
flimlerinden, fenollerden ve nitratlardan ar›t›lmas›"
(A¤ustos 30 adet), "Suyun mekanik çöküntülerden
ve metallerden derin ar›t›lmas›" (Eylül 40 adet),
"Suyun mekanik çöküntülerden ve metallerden de-
rin ar›t›lmas›" (Ekim 40 adet) bültenler yay›mlan-
m›fl ve da¤›t›lm›flt›r.

Proje bitiminde e¤itim seminerlerine kat›lan
kursiyerler suyun ar›t›lmas›n› ö¤renmifller ve ken-
dilerine su ar›t›c› filtreler da¤›t›lm›flt›r. Proje süre-
since haz›rlanan 100 adet su filtresinin maliyeti
100.000 bin Manat’a denktir. Benzeri filtrelerin
Rusya, Türkiye ve ‹ran’da üretimi 40-50 ABD Do-
lar›d›r. Filtre için laz›m olan emisyon ve so¤urum
malzemeleri (Seolit, Argillit ve Bentonit), çöl sa-
kinleri taraf›ndan yerel malzemeler kullan›larak ha-
z›rlanabilmektedir. Bu mütevaz› çal›flma ile insanla-
r›n, özellikle 5 yafl›na kadar çocuklar›n, hastalanma
seviyesi daha azalacak ve çöl sakinlerinin yerel
problemlerinin çözümüne kat›l›mlar› sa¤lanacakt›r.

C. ‹DAR‹ VE S‹V‹L
ALTYAPILARIN 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

Güçlü bir devlet baflkanl›k sisteminin oldu¤u
Türkmenistan’da yürütme organlar›  di¤er ülkeler-
den farkl› bir flekilde sevk ve idare edilmekte olup
kamu hizmetinin etkin bir flekilde sunulmas› ile il-
gili reform çal›flmalar› h›zla devam etmektedir.
Devlet baflkanl›¤›n›n yak›n ilgi ve gözetimiyle sür-
dürülen bu hizmetler gerekmesi halinde yeni kuru-
lan idari birimlere devredilebilmektedir. Yerel yö-
netimler genifl sorumluluklara sahip olup, belediye
ve mülki hizmetler hekimlik ismi verilen idareler
taraf›ndan yerine getirilmektedir. Ayr›ca genefllik
sistemi, arç›nl›k sistemi ve Türkiye’deki üretim ko-
operatifleri benzeri birlikler devlet taraf›ndan ku-
rulup desteklenmekte, ve kamusal hizmetler ile
birlikte piyasa hizmetleri de üretilebilmektedir. 

Sivil toplum örgütleri de Türkmen devleti tara-
f›ndan önemsenmekte ve geliflmeleri için devlet ta-
raf›ndan kaynak sa¤lanmaktad›r. 

Ülkenin en büyük yasama organ› olan Halk
Maslahat›, 2005 y›l›nda oybirli¤i ile ald›¤› demokra-
tikleflme kararlar›yla bir çok azas›n›n seçimle gel-
mesini kararlaflt›rm›flt›r.
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MAL‹YE ALANINDA ‹fiB‹RL‹⁄‹ PROJES‹
Ülkede mali piyasan›n yap›sal problemleri için

çözüm yollar›n› bulmak ve dünya mali piyasas›na
uyum sa¤lamak için uzmanlar›n yetifltirilmesi ve bu
alandaki mevzuat›n oluflturulmas› amac› ile T‹KA
taraf›ndan 50.000 ABD Dolar› bütçesi ile Maliye
Alan›nda ‹flbirli¤i Projesi haz›rlanm›fl ve Türkmen
taraf›na teklif edilmifltir. Türkmenistan Ekonomi ve
Maliye Bakanl›¤›’n›n yöneticileri ile vergi, bütçe ve
benzeri alanlarda yap›labilecek iflbirli¤i konular›nda
görüfl al›flveriflinde bulunulmaktad›r.

T‹KA ve Türkmenistan aras›nda yaz›flmalar de-
vam etmekte olup,  belirlenen e¤itim  konular›nda
Türkmenistan’da ve Türkiye’de düzenlenecek se-
minerler hakk›nda Türkmenistan taraf›n›n görüflle-
rinin netlik kazanmas› beklenmektedir.

7. ULUSLARARASI HED‹YEL‹K EfiYA 
FUARI’NA ÇAPAK CEM‹YET‹N‹N
KATILIMININ SA⁄LANMASI

09-30 Aral›k 2005 tarihleri aras›nda Ankara’da
yedincisi düzenlenen Uluslararas› Hediyelik Eflya
Fuar›’n›n amac›; çeflitli ülkelerden gelen zanaatç›la-
r›n aras›nda  kültürel ve ticari iliflkilerinin gelifltiril-
mesi, milli kültür ve geleneklerin tan›t›m›d›r.

Sivil toplum olarak çal›flmalar›n› sürdürmekte
olan ÇAPAK Cemiyeti el sanatlar› ile ilgilenmekte
olup Türkmen kültürünün tan›t›m›nda büyük faali-
yetler gerçeklefltirmektedir. Cemiyet, yabanc› ül-
kelerde düzenlenmekte olan sergilere kat›larak
Türkmen el sanat›n›n tan›t›m›n› yapmaktad›r. Ce-
miyet’te, k›rka yak›n kad›n kendi evlerinde elifli ya-
p›m› üzerine çal›flmakta, kad›nlar›n üretti¤i ürünler
Cemiyet taraf›ndan toplanarak sergilenmekte ve
sat›lmaktad›r. Cemiyet, ev han›mlar›n›n üretime
katk›s›n› sa¤lamakta ve aile bütçesine ilave gelir ka-
zand›rmaktad›r.

Milli kültürün ve geleneklerin yeniden kalk›nd›-
r›lmas› için çal›flmakta olan ÇAPAK ‹ktisat Cemi-
yeti’nin 7. Uluslararas› Hediyelik Eflya Fuar›’na ka-
t›l›m›, stand kiras› T‹KA taraf›ndan karfl›lanarak
sa¤lanm›flt›r. 

Bu çal›flman›n sonucunda 20 kad›n›n çal›flabile-
ce¤i ve ürünlerini sergileyip satabilece¤i Türkmen
El Sanatlar› Merkezi Projesi haz›rlanm›flt›r.

ÇÖLLEfiMEN‹N ENGELLENMES‹NDE 
KUMUN VERD‹⁄‹ ZARARLARIN 
AZALTILMASI VE YEREL HALKIN 
B‹L‹NÇLEND‹R‹LMES‹
Merkezi Karakum’un tamam›nda aktif rüzgarla
afl›nmadan dolay› güçlü çölleflme süreci devam et-

mektedir. Çölleflme süreci kara ve demir yollar›-
n›n, hatta kasaba halk›n›n evlerinin kapanmas›na
neden olabilmekte; içme suyu havzalar› ve di¤er
yaflamsal bölgeler kum örtüsünün zararlar›na ma-
ruz kalabilmekteler. Türkmenistan’a ithal edilmek-
te olan ba¤lay›c› maddeler, yüksek nem oran›ndan
dolay› etkisini kaybedebilmekte ve çok masrafl› ol-
mas› nedeniyle de beklenilen sonucu vermemekte-
dir. Di¤er yandan, çölde yaflayan halk›n yüksek ve-
rimli ve ucuz ba¤lay›c› maddelere ihtiyac› vard›r.
Her sene tar›m alanlar›n›n geniflletilmesi ve yolla-
r›n  kumlarla kapanmas›n› önlemek için çok büyük
masraflar yap›lmaktad›r.

Türkmenistan Tabiat› Koruma Bakanl›¤›’na ba¤l›
Çöller Enstitüsü ile T‹KA iflbirli¤inde; hayvanc›l›¤a
ve insan sa¤l›¤›na hizmet etmek amac›yla, kum ha-
reketlerinin verdi¤i zararlar› engellemeyi ve çöl sa-
kinlerine basit materyallerin üretiminin ö¤retilme-
sini hedefleyen proje uygulamaya koyulmufltur.
Proje bütçesi 8.250 ABD Dolar› olup, T‹KA katk›-
s› 4.700 ABD Dolar›’d›r. An›lan proje kapsam›nda,
Türkmenistan’da kullan›m patenti al›nm›fl ba¤lay›c›
maddelerin kullan›m metotlar›n› yerel halka ö¤ret-
mek amaçlanmakta olup, "Kum Tepelerinin Olufl-
mas›" ve "Kumun pekifltirilmesinde kullan›lmakta
olan malzemeler" konular›nda e¤itim seminerleri
düzenlenmifl, proje  kapsam›nda  28 kifli e¤itim
görmüfltür.

3. ÜRET‹M SEKTÖRLER‹

A. TARIM, ORMANCILIK VE 
HAYVANCILIK

Türkmenistan’›n %85’i  dünyan›n en büyük çöl-
lerinden biri olan Karakum Çölü ile kapl›d›r. Geri
kalan %15’lik bölümün %3’ünü ekilebilir alanlar,
%63’ünü çay›r ve otlaklar, %8’ini ormanlar ve
%26’s›n› di¤er alanlar oluflturmaktad›r. Türkmenis-
tan 2002 y›l›nda Karakum Çölü’nde 4.000 km2 yü-
zölçüme sahip suni bir göl infla etmek üzere dev
bir projeyi tatbik etmeye karar vermifltir. Amaç,
çölün 10.000 hektar›n›n yeflillendirilmesine yar-
d›mc› olmak ve Türkmenistan’›n 50 y›ll›k su ihtiya-
c›n› karfl›lamakt›r. Bu projenin tamamlanmas›yla
mevsimsel bir tak›m de¤iflikliklerin olabilece¤i söy-
lenmektedir. 
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Hükümet, tar›m sektöründeki reformlara ön-
celik tan›m›flt›r. Çiftçilere çok büyük destekler
sa¤lanmaktad›r. 

Türkmenistan’da üretilen bafll›ca tar›m ürünle-
ri; pamuk, bu¤day, arpa, m›s›r, çeltik, susam, ka-
vun, karpuz, üzüm, meyan kökü ve do¤al ipektir.
Türkmenistan, Orta Asya’da Özbekistan’dan son-
ra ikinci önemli pamuk üreticisidir. Dünya s›rala-
mas›nda ise ilk 10 ülke aras›nda bulunan bu ülke-
nin pamuk üretimi, toplam tar›m sektörünün %
70’ini oluflturmakta ve ürünün % 20’si ifllenmek
üzere di¤er Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u (BDT)
ülkelerine ihraç edilmektedir. Ayr›ca pamuk ihra-
c›ndan elde edilen gelir, toplam ihracat gelirinin %
20’sini oluflturmaktad›r. Hükümet, "Beyaz Alt›n"
diye tabir edilen pamuk üretimini 2010 y›l›ndan iti-
baren y›lda 3 milyon tona ç›kartmay› hedeflemek-
tedir.

Kaliteli pamuk üreticisi olan Türkmenistan’da
hükümet, yabanc› yat›r›mc›lara da cazip gelebilecek
bir yerli tekstil sanayi gelifltirmektedir. Bu alanda
Türkmenistan’da en büyük yat›r›m› bir Türk firma-
s› olan Çal›k Holding gerçeklefltirmifltir. Son dokuz
y›l boyunca Türk firmalar› Türkmenistan’daki
muhtelif pamuk iflleme, e¤irme ve dokuma fabrika-
lar›na 500 milyon dolardan fazla yat›r›m yapm›fllar-
d›r.

Türkmenistan modern makine ve teçhizatla
donat›lm›fl tekstil  komplekslerinde kaliteli pamuk
elyaf› ve giyim ürünleri üretmektedir. Sovyetler
Birli¤i döneminde bir tekstil fabrikas› mevcut olan
Türkmenistan’da 1992-2003 y›llar› aras›nda 60 ka-
dar tekstil fabrikas› kompleksi kurulmufltur. Ülke-
deki 61 tekstil fabrikas›n›n üretimi toplam sanayi
üretiminin üçte birini teflkil etmektedir. 

Üretim miktarlar› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda pamu-
¤u, tah›llar ve yem bitkileri izlemektedir. Tah›l
ürünleri içinde en büyük pay, bu¤daya aittir. Pa-
muk ve bu¤dayda devlet taraf›ndan yüksek üretim
hedeflerinin planlanmas›, bu ürünleri iflleyen sana-
yi kollar›n›n daha da geliflebilece¤ini göstermekte-
dir. 

Tah›l üretimi; devletin en büyük deste¤i verdi-
¤i bir konudur. Türkmenler ak bu¤day›n atavatan›-
n›n Türkmenistan oldu¤unu Anev bölgesinde yap›-
lan kaz›larla ispatlam›fllard›r. 2003 y›l›nda 2 milyon
ton olan bu¤day üretimi 2005 y›l›nda 3.1 milyon
tona yükseltilmifl, 2006 y›l› için 3.5 milyon tonluk
üretim hedeflenmifltir. Tar›mda en son teknolojik
aletler ve ekipmanlar kullan›lmaktad›r. Her y›l çöl

sahalar› içinden ›slah çal›flmalar› yapmak suretiyle
tar›msal saha kazan›lmakta ve her y›l hasat bayra-
m› yap›lmaktad›r. Devlet baflkan›, tar›msal arazileri
gezip incelemeler yapmakta ve k›smi olarak özel-
lefltirilen küçük tar›msal iflletmelerde yüksek ürün
alan çiftçiler traktör hediyesi ile ödüllendirilmekte-
dir. Türkmen topra¤›, pamuk ve bu¤day üretimin-
de yüksek kalitesiyle ön plana ç›kmakta olup top-
ra¤›n bir y›lda iki ürün vermesiyle ilgili devlet des-
tekli çal›flmalar yap›lmaktad›r 

Türkmenistan tar›m ve tar›ma dayal› sanayi
ürünlerinde ithalatç› bir ülkedir. Halen d›fl al›mla-
r›n büyük bir bölümünü Avrupa ülkelerinden ve
Rusya Federasyonu ve BDT ülkelerinden yap›l-
maktad›r. Ancak BDT d›fl› ülkelerden yap›lan d›fl
al›mlar›n giderek artmakta oldu¤u görülmektedir 

Türkmenistan ‹statistik ve Milli Tahmin Ensti-
tüsü verilerine göre, ülkede 2003 y›l›nda et üreti-
mi % 5 artarak 396,7 bin tona, süt üretimi % 9 ar-
tarak 1.529 bin tona, yumurta üretimi % 24 arta-
rak 625 mln. adede, yün üretimi % 6 artarak 34,1
bin tona, Bal üretimi % 6 artarak 789,8 tona, ipek
koza üretimi % 3 artarak 3.105,3 tona ve astragan
kürkü üretimi ise % 11 artarak 93,9 bin adede
ulaflm›flt›r.  

Türkmenistan’da hayvanc›l›k ekonomide
önemli bir yer tutmaya bafllam›flt›r. Endüstri ile
uyum içerisinde geliflen hayvanc›l›k, özellikle son
y›llarda de¤erini daha da artt›rm›flt›r.

Türkmenistan’da hayvan yetifltiricili¤inin gelifl-
mesini destekleyici, geliflmifl bir sanayinin mevcut
olmamas› ve karma yem aç›¤›n›n büyük boyutlara
ulaflmas›, hayvanc›l›k sektörünü olumsuz yönde et-
kilemekte, bu alanda kapsaml› yat›r›mlara ihtiyaç
duyulmaktad›r.

Ülkede hayvanc›l›k yap›lan alanlar›n da¤›l›fl›nda
en çok fiziki co¤rafya faktörleri etkili olmufltur.
Türkmenistan’da k›raç saha ve steplerin genifl alan-
lar kaplamas› küçükbafl hayvanc›l›¤›n geliflmesine
zemin haz›rlamaktad›r. 

Türkmenistan’da hayvanc›l›k aç›s›ndan bak›ld›-
¤›nda, koyun ve s›¤›r yetifltiricili¤inin özel bir öne-
mi bulundu¤u gözlenmektedir. Ülkedeki koyunla-
r›n ço¤u karakul koyunu türündendir. Bunlar›n de-
rileri ayn› zamanda astragan kürkü olarak kullan›l-
d›¤› için çok k›ymetlidir. Bu nedenle, astragan kür-
kü ülkenin önemli ihraç ürünlerinden birisini olufl-
turmaktad›r.
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Türkmenistan’da devlete ait küçük bafl hayvan-
lar, yavrular›n›n % 50’si karfl›l›¤›nda çobanlara kira-
ya verilmekte ve bu suretle hayvanc›l›kta özel sek-
törün oluflmas› teflvik edilmektedir. Bu çerçevede,
1 y›l sonra bir sürüde koyun say›s› artm›fl olmakta
ve hayvanlar›n bak›m hizmeti karfl›l›¤›, flah›s›n ken-
dine ait bir küçük sürüsü oluflmaktad›r. 1 Ocak
2003 tarihi itibariyle, ülke genelinde devlete ait
101.3 bin adet büyük bafl hayvan, 2.256,9 bin kü-
çük bafl hayvan, 29.6 bin adet deve, 5.8 bin adet at
kiraya verilmifl bulunmaktad›r.

Türkmenistan ‹statistik ve Milli Tahmin Ensti-
tüsü verilerine göre 2003 y›l›nda ülke genelinde
büyük bafl hayvan say›s› % 4 artarak 1970 bine, kü-
çük bafl hayvan say›s› % 4 artarak 14 milyona ulafl-
m›flt›r.

2005 YILINDA
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN 
PROJELER

TÜRKMEN‹STAN TOHUM ÇEfi‹T TESC‹L 
VE SERT‹F‹KASYON S‹STEM‹ VE
LABORATUAR KURULMASI 

Türkmenistan’da tar›msal üretime çok büyük
önem verilmekte ve Az›k Ba¤›ms›zl›¤› (g›dada d›fla-
r›ya ba¤l› olmama ilkesi) devlet politkas› olarak yü-
rütülmektedir. 2003 y›l›ndan önce 2 milyon ton
bu¤day, 0,7 milyon ton pamuk, 0,5 milyon ton seb-
ze üretilmekteyken, Devlet Baflkan› Saparmurat
Türkmenbafl›’n›n büyük gayretleri ile 2,5 milyon
ton bu¤day, 2,2 milyon ton pamuk, 0,8 milyon ton
sebze üretimi hedeflenmekte ve fleker pancar›,
üzüm ve patates üretiminde de ayn› baflar› beklen-
mektedir.

T‹KA, Türkmenistan’›n "2020 Y›l›na Kadar
Türkmenistan’› Sosyal Ekonomik Gelifltirme Stra-
tejisi"  Milli Program›’na katk› sa¤lamak ve hedefle-
re ulaflmada iflbirli¤i yapmak amac› ile tohumlukla-
r›n çeflit tescili ve tohum sertifikasyon sisteminin
uluslararas› standartlara ulaflt›r›lmas›, gelifltirilen
çeflitlerin genetik kaynaklar›n›n garanti alt›na al›n-
mas›, çiftçilere kaliteli tohum temin edilerek üreti-
min art›r›lmas›n› hedeflemifl ve 356.100 ABD Do-
lar› bütçesi ile bu projeyi uygulamaya koymufltur.

Proje kapsam›nda, 03 – 07 Ocak 2005 tarihle-
rinde 7 kiflilik Türkmen heyeti Türkiye’de incele-
me gezisinde bulunmufl; pamuk sertifikasyon siste-
mi ve tarla kontrolü konusunda 4 uzman, fidan ve
asma sertifikasyonu konusunda da 2 uzman Türki-
ye’de e¤itilmifl; 19-23 Eylül 2005 ve 24 – 30 Nisan
2005 tarihleri aras›nda Tohumculuk sektöründe

çal›flan 40 uzmana Tohumculukla ilgili uluslararas›
organizasyonlar ve Türk Çeflit Tescil – Tohumluk
Sertifikasyon Sistemi hakk›nda Türkmenistan’da
e¤itim verilmifltir. 

"Tohumluk Analiz Laboratuar›n›n Mevcut Du-
rumu ve ‹yilefltirilmesi" ile "Kalite Yöntemi ve Ak-
reditasyonu" konular›nda Türkiye’den gelecek olan
uzmanlar taraf›ndan düzenlenen e¤itim program›
24-29 Ekim 2005 tarihleri aras›nda gerçeklefltiril-
mifltir. Di¤er yandan, söz konusu heyete proje kap-
sam›nda efllik etmek üzere tohumculuk alan›nda fa-
aliyet gösteren özel sektör firmalar›n›n temsilcileri
de Türkmenistan’a gelmifllerdir. Seminerler, Koor-
dinatörlü¤ümüz binas›nda bulunan e¤itim salonunda
gerçeklefltirilmifl ve 18 Türkmen uzman 3 gün e¤i-
tim alm›flt›r.

E¤itim aflamas› tamamlanm›fl olan projede, labo-
ratuarlar›n kurulmas› için bir uygulama protokolü
haz›rlanm›flt›r. 2006 y›l› içinde an›lan protokolün
imzalanmas› ile labaratuvarlar kurulacak, Türkme-
nistan’›n OECD Tohum Sertifikasyon Sistemi’ne
dahil edilmesi ve Uluslararas› Tohum Test Birli¤i ‹S-
TA’ya üye olabilecek gerekli yasal ve kurumsal alt-
yap›lar›n oluflturulmas› sa¤lanm›fl olacakt›r.

DENEME EK‹M‹ PROJES‹
Türkmenistan’da halihaz›rda devam eden " To-

humculuk ‹flbirli¤i Projesi"; tescil, sertifikasyon ve
mevzuat de¤iflikli¤i ile ilintilidir. Söz konusu mevzu-
at de¤iflikli¤inin yap›labilmesinin ön koflulu, çeflitli
ürünlerin alan denemelerinin yap›lmas› ve ürün çe-
flitlili¤inin art›r›lmas› neticesinde ürün tescil ve ser-
tifikasyonuna ihtiyaç duyulmas›d›r.

Türkiye ve Türkmenistan özel sektörlerinin ifl-
birli¤inin, Türkmenistan Tar›m Bakanl›¤› dahilinde
ve T‹KA koordinatörlü¤ünde çok tarafl› bir çal›fl-
mayla Türkmenistan ve Türkiye aras›ndaki ekono-
mik geliflmelere katk› sa¤layaca¤› düflünülmektedir.
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Türkmenistan tar›m sektörünün geliflmesine
katk› sa¤lamak amac›yla sebze alan›nda yap›lan de-
nemeler ile ülkeye ve iklime en uygun sebzelerin
bulunmas› sa¤lanacak, dolay›s›yla sektörel geliflim
ayr› bir ivme kazanacakt›r.

Bu amaçla deneme ekimi için  m›s›r, fleker pan-
car›, ayçiçe¤i çeflitlerinin tohumlar› SYGENTA A.fi.
firmas› taraf›ndan Türkiye’den Türkmenistan’a
gönderilmifl ve IPS taraf›ndan Türkmenistan Ta-
r›msal ‹lmi-Araflt›rma Enstitüsü’ne ait deneme ara-
zilerinde m›s›r ve ayçiçe¤i, bu¤day›n hasat edildi¤i
sahada ikinci ürün olarak ekilmifltir. 

M›s›r ve ayçiçe¤inin çeflitli türleri ortalama 80
günde ürün verebilmifl ve deneme ekimi yap›lan
arazi bir sonraki yap›lan bu¤day ekimini engelleme-
mifltir. Yap›lan bu deneme ekimlerinin ekonomik
analizi ile  Aral›k (ikinci ürün) bitkilerinin hektar›n-
dan 12 milyondan 23 milyon Manat’a kadar gelir
kazanmak mümkün oldu¤u tespit edilmifltir. Di¤er
yandan, Türkmenistan tar›m arazilerinin ve iklimi-
nin bir y›lda iki ürün yetifltirilmesine son derece
uygun ve bereketli oldu¤u da tespit edilmifltir.

Projenin amac›, Türkmenistan’da m›s›r ve seb-
ze türlerinin en uygun çeflitlerinin ekilerek, tohum
tescil ve sertifikasyon sisteminin öneminin vurgu-
lanmas›, yeni sisteme geçiflin h›zland›r›lmas›d›r. 

TÜRKMEN‹STAN’DA TAVUKÇULU⁄UN 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

"Ankara Tavukçuluk Araflt›rma Enstitüsünde
Gelifltirilen Yumurtac› Hibrit ve Ebeveynlerin
Türk Cumhuriyetleri’nde Üretilmesi" projesi ile
Türk Cumhuriyetlerinde ›slah edilmifl hibrit ve
bunlar›n ebeveynlerinin bulunmamas› nedeniyle
Ankara Tavukçuluk Araflt›rma Enstitüsünde geliflti-
rilen hibrit veya ebeveynlerin Türk Cumhuriyetle-
rinde üretilmesi ve bu hususta karfl›l›kl› iflbirli¤inin
sa¤lanarak ticaretin gelifltirilmesi amaçlanm›flt›r.
projenin uygulanabilece¤i pilot ülkenin seçilmesine
yönelik gerekli araflt›rmalar yap›lm›fl ve Türkme-

nistan Tar›m Bakanl›¤›’nca da ülkelerinde büyük
ihtiyaç oldu¤u ve Türkmenistan hayvanc›l›k sektö-
rünün geliflimine önemli ve kal›c› bir katk› sa¤laya-
ca¤› belirtilen projede Türkmenistan’›n pilot ülke
olmas›na karar verilmifltir.

Türkmenistan ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›ktan sonra,
di¤er alanlarda oldu¤u gibi tavukçuluk sektöründe
de d›fla ba¤›ml› ülke konumuna gelmifl ve dam›zl›k
materyal ve üretim teknolojileri bak›m›ndan dün-
yadaki üretim düzeyine ulaflamam›flt›r. Yumurta
tavukçulu¤u sektöründe tamamen d›fla ba¤›ml›
olan Türkmenistan’›n bu sektöründe oluflan bofllu-
¤unu doldurmak maksad›yla bu ülkeye teknoloji,
teknik bilgi, dam›zl›k materyal aktarmak ve karfl›-

l›kl› iflbirli¤ini gelifltirmek üzere Ankara Tavukçu-
luk Araflt›rma Enstitüsünce gelifltirilen yumurtac›
hibrit ve ebeveynlerinin Türkmenistan’da üretil-
mesi hedeflenmektedir. 

Bu çerçevede, durum tespiti yapmak üzere
Türkiye’den uzman bir heyet  02 – 10 fiubat 2005
tarihleri aras›nda Türkmenistan’da görevlendiril-
mifltir. 

Projenin ilk aflamas›nda;

• 29 A¤ustos – 4 Eylül 2005 tarihleri aras›nda;
5 kiflilik üst düzey Türkmen Heyetine 7 gün sürey-
le Türkiye’de e¤itim verilmifl ve Türk Özel Sektö-
rüyle Tan›flt›r›lm›fllard›r.

• 19 - 28 Eylül 2005 tarihleri aras›nda Türkme-
nistan’da kurulmas› planlanan iflletmede çal›flacak-
lardan oluflan 7 kiflilik heyete Tavukçuluk Araflt›r-
ma Enstitüsü, laboratuarlar ve özel iflletmelerde
10 gün süreyle E¤itim verilmifltir.

• 11 Kas›m 2005 tarihinde Baflkanl›¤›m›zca Afl-
kabat yak›nlar›nda bulunan Tecen ilçesine kurulu-
munu yapmak üzere al›nacak olan dam›zl›k kümesi
ve civciv büyütme kümesi için gerekli ekipman›n
al›nmas›n› teminen Aflkabat’ta bir ihale düzenlen-
mifltir.
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2006 y›l›nda söz konusu kümesin için gerekli
ekipman›n Baflkanl›¤›m›zca temin edilerek, ilgili uz-
manlarca kurulumunun, kontrolünün ve gerekli
e¤itim verilmesinin ard›ndan Tavukçuluk Araflt›r-
ma Enstitüsünden Baflkanl›¤›m›zca temin edilecek
olan 5.000 adet civciv ilgili uzmanlar birlikte Türk-
menistan’a gönderilecektir. Tavuklar 16 Haftal›k
olunca kontrol, dam›zl›k kümesinin haz›rlanmas› ve
tavuklar›n bu kümese naklini gerçeklefltirmek, Ta-
vuklar 28 haftal›k olunca ilk yumurtalar›n kuluçka-
ya konularak ilk civcivlerin ç›kar›lmas›n› sa¤lamak
ve Tavuklar 40 haftal›k olunca hem dam›zl›klar›n
hem de hibritlerin kontrol edilmesi için Türkme-
nistan’a uzman heyetler gönderilecektir. 

Proje ile, Türkmenistan’da tavukçuluk sektörü-
nün geliflmesi, üretim, istihdam ve gelir sa¤lanma-
s›,

• Yumurta gibi biyolojik de¤eri çok yüksek bir
g›da maddesinin tüketiminin artmas› ve halk›n sa¤-
l›kl› beslenmesine katk›da bulunulmas›

• Yem teknolojisinin geliflmesi ve yem bitkileri
üretimin artmas› ve 

• Belli ölçülerde an›lan hususta d›fla ba¤›ml›l›k-
lar› azalt›lmas› amaçlanmaktad›r.

TÜRKMEN‹STAN’DA ZEH‹RL‹
YILANLARA DA‹R K‹TAPÇIK BASIMI

Türkmenistan Tabiat› Koruma ve Çevre Ba-
kanl›¤›’na ba¤l› Çöller Enstitüsü taraf›ndan haz›rla-
nan zehirli y›lanlara iliflkin incelemelerin yer ald›¤›
kitap bas›m›na maddi destek sa¤lanm›flt›r.

KENT ORMANI A⁄AÇLANDIRILMASI 
PROJES‹

Türkmenistan Devlet Baflkan› Saparmurat
Türkmenbafl› ülkeyi yeflillendirmek amac› ile "Gök
Kufla¤›" program›n› bafllatm›flt›r. Bu kapsamda,
Türkmenistan’da  her y›lda milyonlarca a¤aç ekil-
mektedir. Söz konusu a¤açlar devlet idarelerinin
gözetiminde korunmakta ve bak›m› yap›lmaktad›r.
T‹KA, an›lan program› destekleyerek Aflkabat’ta
50 hektarl›k bir alanda yeflillendirme çal›flmalar›na
katk› sa¤lam›flt›r. Bütçesi 105.300 ABD Dolar› tu-
tar›ndaki proje kapsam›nda Türkmenistan’a gön-

derilen 12.800 fidan "Gök Kuflak" Anonim Birli¤i’ne
teslim edilerek dikilmi sa¤lanm›fl ve  2005 y›l›n›n
Mart ay›na kadar befl hektarl›k alanda Türkmen-
Türk Dostluk Park›, 45 hektarl›k sahada bir kent
orman› oluflturularak aç›l›fl› yap›lm›flt›r. 

Aflkabat’ta kurulan fidanl›¤›n ve park›n aç›l›fl›na
Türkmenistan Devlet Baflkan› Saparmurat Türk-
menbafl› ve Orman Bakan›m›z Say›n Osman PEPE
kat›lm›fl, Say›n Devlet Baflkan› benzeri faaliyetlerin
devam ettirilmesini talep etmifltir.

KENT ORMANI’NIN GEN‹fiLET‹LMES‹
PROJES‹

Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n önerisiyle 2004
y›l›nda kurulan "Türkiye-Türkmenistan Dostluk
(Kent) Orman› Projesi"nin devam› olarak 2005 Ka-
s›m- Aral›k aylar›nda 175.000 fidan daha nakliye
masraflar› Baflkanl›¤›m›zca karfl›lanmak kayd›yla
Türkmenistan’a gönderiliflmifltir. "Kent Orman›n›n
Geniflletilmesi Projesi" kapsam›ndaki bu fidanlar,
2005 Nisan ay›nda Çevre ve Orman Bakan› Orman
PEPE’nin Türkmenistan’a yapt›¤› ziyaret neticesinde
verilen söz üzerine gönderilmifltir.

Kas›m 2005 tarihinde 98.500 ABD Dolar› proje
bütçesi ile Kent Orman›’n›n geniflletilmesi olarak
tan›mlanan proje, Kent Orman› Projesi kapsam›nda
T‹KA taraf›ndan bafllat›lm›flt›r. Bu kapsamda Türk-
menistan Tar›m Bakan› ile T‹KA aras›nda bir proto-
kol imzalanm›fl ve 15 t›r ile de¤iflik a¤aç türlerinden
oluflan (ard›ç, badem, ceviz, ç›nar, diflbudak, f›st›k-
çam›, i¤de, karaçam, k›z›lçam, mavi servi, maz›, me-
fle, sedir) 175.000 fidan Türkmenistan’a  getirilerek
Türkmen makamlar›na teslim etmifltir.

B. TUR‹ZM
Türkmenistan 2010 ve 2020 y›llar›na kadar uy-

gulamaya soktu¤u kalk›nma stratejilerinde turizmin
gelifltirilmesine de özel önem atfetmekte ve bu
kapsamda çeflitli projeler hayata geçirilmektedir.
Türkmenistan Turizm Bakanl›¤› turizmi gelifltirmek
ad›na özellikle insan kaynaklar›n›n e¤itimiyle ilgili
programlar›na yönelmektedir.

TUR‹ZM OKULUNA DESTEK PROJES‹
Turizm Okul-Metodolojik Merkezi, Türkmenis-

tan Turizm ve Spor Devlet Komitesine ba¤l› olup,
Turizm alan› için otel ve turizm iflletmecili¤i, reh-
ber, tercüman gibi uzmanlar› haz›rlamaktad›r. Müf-
redat›nda Türk Dili dersi de yer almaktad›r. Türk-
çe dersleri, Türk ö¤retmen taraf›ndan verilmekte-
dir. E¤itim gören toplam 60 ö¤renciden Türkçe’yi
güzel ö¤renenler Türkiye’ye iflbafl› e¤itime gönde-
rilmektedir.
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2005 y›l›nda mezun olan 10 ö¤renci Türkiye’de
iflbafl› servis e¤itimi alarak ülkesine dönmüfl ve ak-
tif olarak çal›flmaya bafllam›flt›r.

Turizm Okulu’nun Türk Dili dersleri verilen
bölümleri ile bilgisayar e¤itim odalar›n›nn tadilat ve
tefriflat› T‹KA taraf›ndan yap›lm›flt›r. Gerek Türk
Dili’nin ö¤retilmesi ve gerekse dil ve bilgisayar e¤i-
timi alm›fl uzmanlar›n Türkmenistan turizmine ka-
zand›r›lmas› aç›s›ndan bu merkez önemli bir görev
ifa etmektedir. 

4. KÜLTÜREL ‹fiB‹RL‹⁄‹, 
‹LET‹fi‹M‹N GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 
VE SOSYAL BARIfiA KATKI

Türkiye ve Türkmenistan ortak tarih ve kültü-
re sahip iki ülkedir. T‹KA tarihi ve kültürel de¤er-
lerin yaflat›lmas› ve her alanda iflbirli¤inin gelifltiril-
mesine yönelik bir çok faaliyet ve projeler gerçek-
lefltirmektedir.

2005 YILINDA
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN 
PROJELER

SULTAN SANCAR TÜRBES‹ KES‹N 
KABUL ‹fiLEM‹ VE ‹DAR‹ B‹NA ‹LE 
M‹SAF‹RHANEN‹N TÜRKMEN
TARAFINA DEVR‹
T‹KA taraf›ndan gerçeklefltirilen Sultan Sancar
Türbesi restorasyonunun  kesin kabul ifllemleri
sürdürülmüfl, bu konuda iki heyet inceleme ziyare-
tinde bulunmufl, restorasyonu yapan firma ve
Türkmen yetkililer ile birlikte tespit edilen eksik-
likler giderilmifltir. Türbe restorasyonu s›ras›nda
misafirhane ve idare binas› olarak yap›lan iki bina,
içindeki eflyalar› ile birlikte Türkmen taraf›na tes-
lim edilmifltir. Türkmenistan’da yap›lan en prestijli
T‹KA çal›flmas› olan bu restorasyonun kesin kabul
ifllemleri, büyük bir baflar›yla tamamlanm›flt›r.

Türkmenistan Kültür Bakanl›¤›’na ba¤l› Merv Tari-
hi Eserler Kurumu’nun kullan›m›na verilen idare
binas› ile tam teflekellü misafirhanesinin, an›lan ku-
rumun çal›flmalar›na büyük fayda sa¤lad›¤› müflahe-
de edilmifltir. 

45. TÜRK D‹L‹ BAYRAMI VE YUNUS 
EMRE’Y‹ ANMA TÖRENLER‹’NE
KATILIM

1-13 May›s 2005 tarihleri aras›nda Karaman’da
düzenlenen "Türk Dil Bayram› ve Yunus Emre’yi

Anma Törenleri"ne Türkmenistan Mahtumkulu
Türkmen Dili ve Edebiyat› Enstitüsü’nden Doç.
Dr. Maral TAGANOVA’n›n kat›l›m› sa¤lanm›flt›r. 

Dünyan›n 17 ülkesinden bilim adamlar›n›n ka-
t›ld›¤› 45. Türk Dili Bayram› ve Yunus Emre’yi An-
ma Törenleri’ne Türkmenistan’dan da bir bilim
adam›n›n kat›l›m›, Karamano¤lu Mehmet Bey’in
Türkçe ile ilgili ferman›n›n ve Yunus Emre’nin tan›-
t›m› aç›s›ndan büyük katk› sa¤lanm›flt›r.

SANATTA TÜRK-TÜRKMEN 
DOSTLU⁄U RESIM SERGISI

‹ki kardefl ülkenin sanatç›lar›n›n birbirini tan›-
malar›, giriflimlerinde birbirine yard›mc› olmalar›
ve tecrübelerini paylaflmalar› amac› ile Sanatta

Türk - Türkmen  Dostlu¤u isimli Resim Sergisi 1 -
15 May›s 2005 tarihleri aras›nda Ankara’da Mimar
Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademi-
si Mezunlar› Derne¤i Baflkan› Ressam Hatice
GÜRSÖZ ve Türkmenistan Milli Müzesi Müdürü,
Ressam Övezmuhammet MEHMETNUROV’un
kat›l›mlar›yla düzenlenmifltir. Sergide, iki ressam›n
ortak çal›flmas› olan Türkiye ve Türkmenistan fi-
gürleri büyük ilgi görmüfl, olumlu elefltiriler alm›fl-
t›r.

Aç›l›fl› Devlet Bakan› Say›n Beflir ATALAY tara-
f›ndan yap›lan sergi, Türkmenistan bas›n›nda da ge-
nifl bir yer bulmufltur.

TÜRK‹YE K‹TAPLI⁄INA DESTEK
T‹KA taraf›ndan tefriflat› ve tadilat› yap›lan Tür-

kiye Kitapl›¤›’n›n da içinde bulundu¤u Saparmurat
Türkmenbafl› Kütüphanesi Türkmenistan’daki en
büyük Kütüphane olup, Türkiye Kitapl›¤›, an›lan
merkez içinde en çok ra¤bet gören bölümlerden
biridir. Türkiye Kitapl›¤›’n›n faaliyete geçmesiyle
Kütüphanenin okurlar›n›n say›s› artm›fl, Kitapl›k
kültür alan›nda yap›lan Uluslararas› toplant›lar›n
düzenlendi¤i bir merkeze dönüflmüfltür. 
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Kitapl›¤›n ihtiyac› olan  bilgisayar, monitör, ya-
z›c›, taray›c›, fotokopi makinesi ve k›rtasiye malze-
meleri T‹KA taraf›ndan sat›n al›narak kütüphaneye
hediye edilmifltir.

Türkiye Kitapl›¤› bölümündeki kitaplar; üniver-
site ö¤rencileri, ö¤retmenleri ve bilim adamlar› ta-
raf›ndan Türk tarihini ve edebiyat›n› ö¤renmekte
ve incelemekte yararland›¤› büyük bir kaynak ol-
mufltur.

TÜRKMEN KAMU GÖREVL‹LER‹NE 
TÜRKÇE DERS‹ VER‹LMES‹ PROJES‹

Türkmenistan’da yaflayan yaklafl›k 5000 Türk
vatandafl›n›n  birço¤u çal›flma ve günlük hayatlar›n-
da Türkmen kamu görevlileriyle görüflmelerde bu-
lunmaktad›rlar. Yap›lan görüflmelerde Türkmen ve
Türk Vatandafllar›n›n iletifliminin kolaylaflmas› için
Türk Dili kurslar›na ihtiyaç duyulmaktad›r.  

Ülkede Türkçe’yi ö¤reten kurslar faaliyet gös-
termekte ve bu kurslar ra¤bet görmektedir. Fakat
an›lan kurslar Türk dilini ö¤renme ihtiyac›n›n ta-
mam›n› karfl›layamamaktad›r.

Bu hususlar göz önünde bulundurularak, T‹KA
taraf›ndan kamu görevlilerine yönelik Türkçe kur-
su düzenlenmesine iliflkin proje çal›flmalar›na bafl-
lanm›flt›r. T‹KA taraf›ndan gerçeklefltirilecek proje,
E¤itim Müflavirli¤ine ba¤l› olan Türkçe Ö¤retim
Merkezi’nin sürdürdü¤ü faaliyetlere önemli bir
destek verecektir. Projenin ilk aflamas› bir y›lda ta-
mamlanacak olup, kurslara duyulan talep devam
etti¤i takdirde projenin ileriki y›llarda da sürdürül-
mesi öngörülmektedir. Proje bütçesi 9.200 ABD
Dolar›’d›r. 

Proje ile her sene Türkmen ö¤retmenler tara-
f›ndan 40 kamu görevlisine Türkçe ö¤retilmesi he-
deflenmektedir. Bu ba¤lamda, dil ö¤retimini göre-
cek kamu görevi yapan Türkmen Vatandafllar›n›n
ve onlarla iliflki kuran Türk Vatandafllar›n›n iletifli-
minin kolaylaflmas›, kamu idarelerinde çal›flan per-
sonelin  nitelikleri ve kalitesinin yükselmesi hedef-
lenmektedir. Kardefl olan iki halk aras›nda Türk-
çe’nin yayg›n kullan›lmas›, iki kültür aras›ndaki ile-
tiflimin geliflmesine katk›da bulunacakt›r.

40 %

37 %

23 %

TÜRKMEN‹STAN 2005 PROJE VE FAAL‹YETLER‹N SEKTÖREL DA⁄ILIMI

TÜRKMEN‹STAN PROJE VE FAAL‹YETLER‹NDEN YARARLANANLAR
(2005) (K‹fi‹)
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KIRGIZ‹STAN

Baflkenti Biflkek olan K›rg›zistan'›n nüfusu 5.2
milyondur. Nüfusun %39'u kentlerde, % 61 ise k›r-
sal alanlarda yaflamaktad›r. Yüzölçümü 198.500
km2 olan K›rg›zistan’da Nüfus yo¤unlu¤u kilomet-
rekarede 20 kiflidir. Nüfus kompozisyonunu %
64.9 K›rg›z, % 13.8 Özbek, % 12.5 Rus %, 1 Ukray-
nal›, % 6.7 di¤erleri oluflturmaktad›r. Nüfusun %
75’i Müslüman, % 20’si Ortodoks H›ristiyan’d›r.

1991’de Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›yla ba-
¤›ms›zl›¤›n› kazanan K›rg›zistan’da Cumhurbaflkan›
Askar Akyev geçti¤imiz y›la kadar iktidar›n› sür-
dürmüfl ancak 2005 y›l›nda özellikle ülkenin güney
bölgesindeki halk›n bafllatt›¤› Lale Devrimi’yle gö-
revini b›rakm›fl ve 10 Temmuz 2005’te gerçeklefl-

tirilen ve kat›l›m›n % 53 oldu¤u seçimlerde geçerli
oylar›n % 88.7’sini alan Kumanbek Bakiyev Cum-
hurbaflkanl›¤›na seçilmifltir.

Orta Asya’da da¤l›k bir bölgede yer alan K›rg›-
zistan’›n ekonomisinin temelini tar›m ve do¤al kay-
naklar oluflturmaktad›r. Tar›m ülke GSY‹H’s›n›n %
35’ine tekabül etmektedir. Ülkede iflsizlik önemli
bir sorun olarak hayat› olumsuz etkilemektedir. 10
Y›ll›k Kalk›nma Program› çerçevesinde istihdam›n
art›r›lmas›, yoksullukla mücadele edilmesi ve ya-
flam standartlar›n›n iyilefltirilmesi hedeflenmekte-
dir. Halen K›rg›zistan nüfusunun % 27.2’si yoksul-
luk s›n›r›n›n (ayda 42 dolar) alt›nda yaflamaktad›r.
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SEKTÖRLER VE
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN
PROJELER

1. SOSYAL ALT YAPILARIN 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

A. E⁄‹T‹M
2004 y›l›nda K›rg›zistan’da okur yazar oran› %

98.7 olarak aç›klanm›flt›r. 1-15 yafl aras› 9 y›ll›k e¤i-
tim mecburidir. 2002 y›l›nda ülkede 44 tane yük-

sek ö¤renim kurumu vard›. ‹lk ve orta ö¤retimde
e¤itim dili K›rg›zca olmas›na karfl›n yüksek ö¤re-
timde Rusçad›r. Zamanla bütçeden e¤itime ayr›lan
pay›n azalmas›yla e¤imin kalitesinde düflüfl gözlen-
mifltir. 1991’de bütçenin %7.6’s› e¤itime harcan-
m›flken bu oran 2002’de % 4.5’e düflmüfltür.Temel
e¤itim zorunlu olmas›na ra¤men son y›llarda
okullara kay›t oranlar› düflüfl göstermektedir. 2001
y›l›nda resmi rakamlar % 95 olarak aç›klansa da
UNICEF kaynaklar› okula kay›t yapt›rmayan nüfus
oran›n aç›klanandan 7-10 kat daha fazla oldu¤unu
ortaya koymaktad›r.
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oluflturmak, Türkçe ö¤renmek isteyen veya Türk
Edebiyat› ve Kültürü ile ilgili yay›nlara ulaflmak is-
teyenler için okuma materyallerine ulafl›m imkan›-
n› sa¤lamak ve böylece Türk Dili ve Kültürünün
yayg›nlaflmas›n› sa¤lamak amac›yla Türk Kültür
Merkezi ve Kitapl›¤› kurulmufltur. Kuruldu¤u gün-
den bu yana Merkez giderek artan say›da kullan›-
c› taraf›ndan kullan›lm›fl, halen belirtilen amaçlar
do¤rusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

T.C. MEB OKULLARINA
TEKN‹K DESTEK 

T.C. Milli e¤itim Bakanl›¤› ve K›rg›zistan Milli
E¤itim Bakanl›¤› ile iflbirli¤i yap›larak ülke gençleri-
nin ça¤›m›z bilgileri donan›m›nda yetiflmeleri için
e¤itim ve ö¤retimlerine destek vermek amac›yla
gerekli olan binalar›n bak›m ve onar›mlar›, dona-
n›mlar›, laboratuarlar›n kuruluflu, di¤er e¤itim
araç ve gereçlerinin sa¤lanmas› konular›nda des-

T‹KA B‹fiKEK KÜLTÜR
MERKEZ‹ VE K‹TAPLI⁄I

Bölgede Türkiye ve Türk toplumu ile ilgili bilgi
edinmek isteyen insanlara bir baflvuru merkezi

tek vermektedir. 2005 y›l›nda Biflkek Türk Okullar›-
na bilgisayar laboratuar› kurularak e¤itim ö¤retim
faaliyetleri için gerekli ekipman temin edilmifltir.

TÜRKÇE SINIFLARI AÇILMASI 
Ah›ska Türkleri’nin yo¤un olarak yaflad›klar› No-

vo-Pavlovka ve Stepnoy köylerinde birer adet ol-
mak üzere, toplam 2 adet Türkçe s›n›f›n›n aç›lmas›
amac›yla söz konusu s›n›flar›n tadilat› yap›l›p gerekli
demirbafl donan›m› sa¤lanarak Türkçe e¤itimine
bafllanm›flt›r.

KIRGIZ‹STAN M‹LL‹ KÜTÜPHANES‹ 
TÜRKÇE ESERLER BÖLÜMÜ AÇILMASI

K›rg›z Cumhuriyeti Milli Kütüphane Müdürlü¤ü
ile iflbirli¤i yap›larak Milli Kütüphane envanterinde
mevcut bulunan Türkçe eserlerin okuyucuya sunul-
mas› ve Türkçe kitap ve dokümanlara olan genifl il-
ginin karfl›lanmas›, K›rg›zistan halk› ile Türk halk›
aras›ndaki iliflkilerin güçlenmesi, Türk tarihine, kül-
türüne ve edebiyat›na olan ilginin karfl›lanmas› için,
ülkenin en büyük kütüphanesi durumunda olan Mil-
li Kütüphane Bünyesinde Türkçe Eserler Bölümü
için tahsis edelen yerin tamirat ve tefrifli yap›l›p, mo-
bilya ve bilgisayar donan›m› temin edilerek Türkçe
Eserler Bölümü aç›lm›flt›r.

ATATÜRK ALATOO ÜN‹VERS‹TES‹ 
KÜTÜPHANES‹NE EK‹PMAN YARDIMI

Biflkek’ta faaliyette bulunan Atatürk Alatoo Üni-
versitesi’nin kütüphanesine demirbafl malzeme ve
ekipman deste¤i sa¤lanm›flt›r.

68

MAYIS 2005 - MAYIS 2006 ARASI T‹KA B‹fiKEK KÜLTÜR MERKEZ‹NDEN
YARARLANAN Ö⁄RENC‹ SAYISI
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B. SA⁄LIK
K›rg›zistan’da sa¤l›k alan›nda bafl gösteren en

önemli sorunlar personel aç›¤› ve ilaç yetersizli¤i-
dir. Hemen hemen ilaçlar›n tamam› ithal edilmek-
tedir. Özel sa¤l›k kurumlar›, hizmet veremez hale
gelen kamu sa¤l›k kurufllar›n›n yerlerini alm›flt›r.
2000’li y›llar›n bafllar›nda bütçede toplam harca-
malardan sa¤l›k sektörüne ayr›lan pay düflmüfltür
fakat doktor bafl›na düflen nüfus büyük art›fl gös-
termifltir. 1996’da doktor bafl›na düflen kifli say›s›
296 iken bu oran 2001’de 355 kifliye yükselmifltir.

‹laç s›k›nt›s› nedeniyle 1990’lar›n sonlar›nda ve
2000’li bafllar›nda bulafl›c› hastal›klardan özellikle
tüberkülozda ciddi bir art›fl görülmüfltür. Bafll›ca
ölüm nedenleri kalp damar rahats›zl›klar› ve solu-
num ile ilgili rahats›zl›klard›r. 

Özellikle okul ve evlerde temiz güvenli suya
ulafl›m yeterli düzeyde de¤ildir. Hemen hemen bü-
tün evlerde elektrik olmas›na ra¤men nüfusun
%75’den fazlas› sa¤l›k hizmetleri alamamakta ve
hanelerin 1/6 s› temiz su bulamamaktad›r.

KIRGIZ‹STAN’DA HEMATOLOJ‹ 
H‹ZMETLER‹ VE KEM‹K‹L‹⁄‹ NAKL‹
YÖNTEM‹N‹N GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 

Kemik ili¤i transplantasyonu ve kök hücre te-
davileri son y›llarda tüm dünyada ve ülkemizde ba-
flar› ile yap›lmakta olan bir tedavi yöntemidir. Bu
tedaviler hali haz›rda lösemi (kan kanseri), lenfoma
(lenf bezi kanseri) akdeniz anemisi (thallasemia)
immun yetmezlikler gibi hastal›klarda baflar› ile ya-
p›labilir durumdad›r. Ülkemizde ise y›lda ortalama
400 civar›nda kemik ili¤i nakli ve kök hücre teda-
vileri baflar› ile yap›lmaktad›r. 

Son y›llarda ülkemizde uygulanan bu yöntem
Kemik ‹li¤i Nakli ve Doku Bilgi Bankas› Derne¤i ile
Azerbaycan Sa¤l›k Bakanl›¤› iflbirli¤inde, Azerbay-
can’da da uygulanm›fl ve baflar›l› sonuçlar elde edil-
mifltir. 

Sonuç olarak ülkemizde bu alanda sahip olunan
bilgi birikiminin aktar›m› ve teknik destek ile K›rg›-
zistan’da uluslararas› akreditasyona sahip bir "Ke-
mik ‹li¤i Nakli Merkezi" kurulacak ve ülkenin en
önemli sosyal sorunlar›ndan biri olan sa¤l›k alan›n-
da altyap›lar›n oluflturulmas› yönünde teknik yar-
d›m sa¤lanm›fl  olacakt›r. 

Baflkanl›¤›m›z,  K›rg›zistan Hematoloji Enstitü-
sü, Türkiye Kemik ‹li¤i Nakli ve Doku Bilgi Banka-
s› (K‹NDBB) Derne¤i  iflbirli¤inde K›rg›zistan’da
Hematoloji Hizmetleri  ve Kemik ‹li¤i Nakli Yön-
teminin Gelifltirilmesi" Projesi, Temmuz 2004 tari-
hinde bafllam›fl olup  Temmuz  2006 tarihinde ta-
mamlanmas› öngörülmektedir. 

K›rg›zistan’da Hematoloji Hizmetleri  ve Ke-
mik ‹li¤i Nakli Yönteminin Gelifltirilmesi" Projesi 3
aflamadan oluflmaktad›r:

• Bilgi Aktar›m› 
• Hematoloji ve Kemik ‹li¤i Nakli Merkezinin

Kurulmas›
• Transplantasyonun  Gerçeklefltirilmesi 

Projenin 1.aflamas› olan bilgi aktar›m› süreci,
3’ü teorik ve 1’i uygulamal› e¤itim olmak üzere 4
basamaktan oluflmufltur. Ülkemizin bu alanda önde
gelen üniversitelerin ö¤retim elemanlar› taraf›ndan
K›rg›zistan’da yaklafl›k 40 Doktor ve hemflireye 3
aflamada  teorik e¤itim verilmifltir. E¤itim progra-
m›n›n 3.sünün tamamlanmas›n› müteakip, Manas
Üniversitesinde Türkçe Kurslar›na kat›larak kursu
tamamlayan 22 doktor ve hemflire içerisinde yap›-
lan s›navda baflar›l› olan 4 doktor ve 2 hemflire
projenin 4. ve son aflamas› olan ülkemizde düzen-
lenecek 3 ay süreli e¤itim program›na kat›lmak
üzere belirlenmifltir. 

Söz konusu program›n 3 May›s-29 Temmuz
2006 tarihleri aras›nda ülkemizdeki üniversite has-
tanelerinde  gerçeklefltirilmesi için gerekli haz›rl›k-
lar yap›lmaktad›r.  

Kemik ‹li¤i Nakli Merkezinin inflaat› K›rg›zistan
Ulusal Hematoloji Enstitüsü taraf›ndan yap›lmakta-
d›r. Merkez için gerekli olan t›bbi cihazlar ( Kan
Hücreleri Seperatörü, Nakil T›bbi Koltu¤u, T›bbi
‹nceleme Kapasiteli Reaktif Tak›ml› Klinik Kan
Analizatörü, Mikroskop, Mikrobiyolojik Emniyet
Kabini) Baflkanl›¤›m›z taraf›ndan sa¤lanacak olup
sat›n alma ifllemleri için gerekli haz›rl›klar bafllat›l-
m›flt›r. 

Kemik ‹li¤i Nakli Merkezi’nin kurulmas›n›n ar-
d›ndan ilk kemik ili¤i transplantasyonu ülkemizde
e¤itim alan doktor ve sa¤l›k personeli ile proje eki-
bi Türk hekimler iflbirli¤inde K›rg›zistan’da gerçek-
lefltirilecektir. 
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C. ‹DAR‹ VE S‹V‹L ALT
YAPILARIN GEL‹fiT‹R‹LMES‹

Etkisiz yönetim ve s›n›rl› kamu hizmetleri eko-
nomik ve sosyal kalk›nmay› negatif yönde etkileye-
rek halk›n hayat kalitesinin düflmesine neden ol-
maktad›r. 

K›rg›zistan’da Hükümet ve kamu idarelerinde-
ki bir çok yap›sal reforma ra¤men hem merkezi
hem de yerel yönetimlerde etkisiz yönetim devam
etmektedir. Kamu yönetimindeki etkisizli¤in se-
beplerinden biri yürütme organlar› aras›ndaki so-
rumluluk ve kuvvetler ayr›l›¤›n›n tam olarak sa¤la-
namam›fl olmas›d›r. Bakanl›klar ve idari depart-
manlar kamu hizmetleri yan›nda siyasi, düzenleyici
ve denetleyici fonksiyonlar› da bünyelerinde topla-
maktad›rlar. Bu yüzden K›rg›zistan merkezi yöne-
timi ile yerel yönetimleri yeniden yap›lanma süre-
cindedir. Bu aflamada, insan kaynaklar›n›n yetersiz-
li¤i ile geliflmifl ülkeler yönetim tarzlar› ve teknolo-
jik geliflim önemli reform alanlar›d›r.

KIRGIZ‹STAN’DA YEREL YÖNET‹MLER‹ 
GÜÇLEND‹RME PROJES‹

K›rg›zistan Yerel Yönetimler ve Bölgesel Kal-
k›nma Bakanl›¤› ile birlikte yürütülen "K›rg›zis-
tan’da Yerel Yönetimleri Güçlendirme" projesi
çerçevesinde, K›rg›siztan’da bir inceleme gezisi
gerçeklefltirildi.

Prof. Dr. Can Hamamc› (Ankara Üniversitesi,
SBF Ö¤retim Üyesi), Taner K›sa (Türk Dünyas›
Belediyeler Birli¤i Genel Sekreteri), Ahmet Hik-
met fiahin (‹çiflleri Bakanl›¤› Mahalli ‹dareler Genel

Müdürlü¤ü Daire Baflkan›) ve Eyüp Zengin (T‹KA
Teknik Yard›m Uzman›)’den oluflan heyet, KC Ye-
rel Yönetimler Bakan› Omuraliev, Biflkek Belediye
Baflkan› Sal›mbekov ile görüfltü. Heyet ayr›ca Bifl-
kek civar›ndaki yerel yönetim birimleri ile Çolpa-
nata, Karakol, Ton ve Yedi-Öguz Bölgesinde yerel
idarelerde incelemelerde bulundu. Görüflmelerde,
K›rg›zistan’da yürütülecek Yerel Yönetimler Re-
formu çerçevesinde e¤itim, dan›flmanl›k ve teknik
yard›m konular› ele al›nd›. 

Proje çerçevesinde, Bakan Yard›mc›-
s› Aziz ‹srailov baflkanl›¤›nda 10 kiflilik
bir heyet Türkiye’de davet edilerek çe-
flitli temas ve incelemelerde bulundular.
Heyet ayr›ca ‹stanbul’da gerçeklefltirilen
"Uluslararas› Yerel Yönetim Birlikleri ‹fl-
birli¤i Konferans›"na kat›ld›. Daha sonra
‹stanbul ve Ankara’da çeflitli temas ve in-
celemelerde bulundu. ‹stanbul’daki te-
maslar çerçevesinde, ‹stanbul Valili¤i, ‹s-
tanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›,
Türk Dünyas› Belediyeler Birli¤i yan›nda
Üsküdar, Pendik gibi ilçe belediyelerinde
de temaslar gerçeklefltirildi. Heyet daha



sonra Ankara’ya geçerek ‹çiflleri Bakanl›¤›, Türk
Belediyeler Birli¤i, Ankara Valili¤i, Ankara Büyük-
flehir Belediye Baflkanl›¤› yan›nda ilçe belediyeleri
de ziyaret edildi.

Ziyarette proje çerçevesinde, Türk Dünyas›
Belediyeler Birli¤i ile K›rg›z taraf› aras›nda iflbirli¤i
protokolü de imzaland›. Projenin yaklafl›k 30 ay
sürmesi öngörülüyor.

DEVLET POSTA KURUMUNA
EK‹PMAN YARDIMI 

PTT Genel Müdürlü¤ü iflbirli¤inde, K›rg›z Cum-
huriyeti Devlet Posta Kurumu’na, ulusal ve ulusla-
raras› düzeyde elektronik para transferinin daha
kolay gerçeklefltirilebilmesi için gerekli bilgisayar
deste¤i sa¤land›.

KIRGIZ POL‹S AKADEM‹S‹
UZMANLARINA TÜRK‹YE’DE OLAY 
YER‹ ‹NCELEME E⁄‹T‹M‹

K›rg›z Cumhuriyeti ‹çiflleri Bakanl›¤› Polis Aka-
demisi, Türkiye Emniyet Genel Müdürlü¤ü Suç
Araflt›rma ve Soruflturma E¤itim Merkezi (SASEM)
iflbirli¤inde, soruflturma ve kriminalistik konular›n-
da K›rg›z uzmanlara e¤itim program› düzenlendi. 

EKONOM‹K KALKINMA 
BAKANLI⁄I UZMANLARINA E⁄‹T‹M

K›rg›z Cumhuriyeti Ekonomik Kalk›nma, Sana-
yi ve Ticaret Bakanl›¤› ile iflbirli¤i yap›larak 5 K›r-
g›z uzmana Ankara’da e¤itim program› düzenlen-
mifltir.

MENKUL KIYMETLER
DEVLET KOM‹SYONU
UZMANLARINA E⁄‹T‹M

K›rg›z Cumhuriyeti Menkul K›ymetler Devlet
Komisyonu, T‹KA ve Sermaye Piyasas› Kurulu ifl-
birli¤inde, Ankara’da ve ‹stanbul’da 5 K›rg›z uzma-
na genel olarak sermaye piyasalar› ve sermaye pi-
yasalar›na yönelik düzenlemeler gibi de¤iflik konu-
larda e¤itim verildi. Ayr›ca program kapsam›nda
heyet ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’n› da zi-
yaret ederek, temas ve incelemelerde bulundu.

D. MESLEK ED‹ND‹RME

KÜMÜfi OYMOK KIRGIZ EL SANATLARI 
ATÖLYES‹ PROJES‹

K›rg›zistan Hükümeti Göçmenler ve ‹stihdam
Komitesi iflbirli¤inde, Karabalta flehrinde "Gümüfl
Oymok K›rg›z El Sanatlar› Atölyesi" kurulmufltur. 

T‹KA’n›n deste¤i ile aç›lan atölyede yaklafl›k 30
kifli istihdam ediliyor ve yünden yap›lm›fl el sanat-
lar› ürünleri haz›rlan›yor. Atölyede a¤›rl›kl› olarak,
ülkeye Tacikistan iç savafl› s›ras›nda göç eden etnik
K›rg›zlar çal›fl›yor.

Bilindi¤i gibi, halen ülke çap›nda K›rg›zistan’a
geri dönmüfl 22 bin etnik K›rg›z bulunmaktad›r.
Bunlar›n % 80’i Tacikistan’dan, % 20’si Özbekis-
tan’dan gelmifllerdir.
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3. ÜRET‹M SEKTÖRLER‹

SANAY‹
Orta Asya’da da¤l›k bir bölgede yer alan K›rg›-

zistan ekonomisinin temelini tar›m ve do¤al kay-
naklar oluflturmaktad›r. Bir çok mal›n Rusya Fede-
rasyonu’ndan ithal edilmesi nedeniyle sanayi üreti-
mi s›n›rl› düzeydedir. Ülkede sanayinin GSY‹H içe-
risindeki pay› ba¤›ms›zl›ktan hemen sonra
1990’larda % 46 iken 2004 y›l› itibariyle % 16’ya
kadar gerilemifltir. Ayr›ca özellefltirilen tar›m ifllet-
meleri ile sanayi sektöründe istihdam edilen iflgü-
cünü bir k›sm› tar›ma kaym›flt›r. Bugün ülkedeki
toplam iflgücünün yaklafl›k % 50’si tar›m sektörün-
de istihdam edilirken sanayi sektöründe istihdam
edilenleri oran› %10’lara gerilemifltir.

Madencilik ve metalurji ülkenin en önemli sa-
nayi koludur. Sanayi sektöründeki üretimin yar›ya
yak›n› bu alanda yap›lmaktad›r

"B‹fiKEK KÜÇÜK ‹fiLETMELER S‹TES‹" 
PROJES‹

Ba¤›ms›zl›¤›n›n ilân›ndan sonra d›fl dünyaya aç›l-
mak ve piyasa ekonomisine geçme yolunda her

alanda büyük reformlar gerçeklefltiren K›rg›zis-
tan’da, rekabete dayal› piyasa ekonomilerinin vaz-
geçilmez unsuru olan küçük ve orta ölçekli giriflim-
cili¤in gelifltirilmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas› önem arz
etmektedir. Bu çerçevede Biflkek Belediyesi ve
GOSKOMINVEST iflbirli¤inde K›rg›zistan’›n Bafl-
kenti Biflkek’te "Küçük ‹flletmeler Sitesi Projesi"
gerçeklefltirilmifltir.

‹nflaatlar› 1995 y›l›nda tamamlanan site dahilin-
deki iflyerlerinde, gerek giriflimcili¤in yayg›nlaflt›r›l-
mas›, gerek "know how" ve gerekse "ölçekte ve-
rimlilik" kavramlar› aç›s›ndan önem tafl›yan ticarî
faaliyetler sürdürülmektedir.

K‹S’de toplam 18 iflyeri bulunmaktad›r. Bu ifl-
yerlerinde halen, Plastik Hortum ‹malat›, Mobilya
‹malat›, Plastik Enjeksiyon ve Akü Plastik Aksam›
‹malat›, Oto Kaporta ve Tamiri, Rot-Balans, Boya
Makine ve F›r›nlar›, Torna, freze, el aletleri imalat›
ve Plastik Kornifl imalat› alanlar›nda çal›flmalar sür-
dürülmektedir.

Proje ile ilgili izleme faaliyeti Biflkek Program-
Koordinatörlü¤ü taraf›ndan sürdürülmekte ve ge-
rekli destek sa¤lanmaktad›r.

4. KÜLTÜREL ‹fiB‹RL‹⁄‹,
‹LET‹fi‹M‹N GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 
VE SOSYAL BARIfiA KATKI

Türkiye, ortak tarihe ve de¤erlere sahip oldu-
¤u K›rg›zistan’› 1991 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti-
¤inde tan›yan ve büyükelçilik açan ilk ülkedir. Piya-
sa ekonomisine geçifl ve kalk›nma sürecinde K›rg›-
zistan’a sürekli destek sa¤lanm›flt›r. Sosyal ve eko-
nomik altyap›lar›n gelifltirilmesine yönelik projele-
rin yan›nda iflbirli¤inin daha da geliflmesi amac›yla
kültürel faaliyetlere de büyük önem verilmektedir. 
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"GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA YUSUF HAS
HAC‹P VE F‹K‹RLER‹" KONFERANSI

K›rg›z Cumhuriyeti E¤itim Bakanl›¤›, Uluslara-
ras› Atatürk-Alatoo Üniversitesi iflbirli¤iyle "Günü-
müz Dünyas›nda Yusuf Has Hacip ve Fikirleri" ko-
nulu konferans gerçeklefltirildi. Konferansta "Ku-
tadgu Bilig"deki Sosyo-Politik Konular", "Kutadgu
Bilig’in ve ‹lmi ve Felsefi Özellikleri", "Kutadgu Bi-
lig"in Dili ve Edebi Özellikleri", "Kutadgu Bilig"de-
ki Etik, Aile ve Cinsiyet Hususlar›" bafll›kl› dört ay-
r› oturumda K›rg›zca, Türkçe, ‹ngilizce, Rusça teb-
li¤ler sunuldu. Genifl kat›l›ml› konferansa Türki-
ye’nin Erciyes, Marmara, Trakya, Afyon Kocatepe
Üniversitelerinden tan›nm›fl bilim adamlar› ifltirak
etti.

T‹YATRO FEST‹VAL‹NE DESTEK
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrola-

r›’nca 06-16 A¤ustos 2005 tarihlerinde düzenlenen
ve Finlandiya, Lübnan, S›rbistan-Karada¤, Danimar-
ka, Arnavutluk, Makedonya, Türkmenistan, Nor-
veç, Gürcistan, Özbekistan, Tunus, Bosna-Hersek,
‹sveç, Suriye, Kanada, Irak gibi toplam 23 ülkeden
tiyatro gruplar›n›n kat›ld›¤› "II. Uluslararas› ‹stan-
bul-Mekan-Tiyatro Festivali"nde, K›rg›zistan Milli
Akademik Dram Tiyatrosu "Barsbek" adl› oyunu
sahneye koydu. K›rg›z tarihinin bir parças›n› iflle-
yen oyunda, ilk hanl›k olan Enisey K›rg›zlar›’n›n ba-
¤›ms›zl›klar›na kavuflabilmek için yan›ndaki di¤er
hanl›klarla nas›l savafl›p güçlü bir devlet oldu¤u,
Türk, Çin gibi halklar ile yürüttü¤ü iç ve d›fl iliflki-
ler ile ilk K›rg›z devletinin tarihi anlat›l›yor.
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KIRGIZ‹STAN’DA NEVRUZ
KUTLAMALARINA KATKI

K›rg›zistan’da Nevruz Kutlamalar› çerçevesin-
de, ilkö¤retim ve lise ö¤rencilerine yönelik ödüllü
fliir, kompozisyon ve resim yar›flmalar› düzenlen-
mifl ve çeflitli etkinlikler gerçeklefltirilmifltir.

BÜYÜK ‹PEK YOLU: DO⁄U BATI 
D‹YALOGU ULUSLARARASI MODERN 
TAKI TASARIMLARI SERG‹S‹’NE 
DESTEK

K›rg›zistan Milli Güzel Sanatlar Müzesi’nin giri-
flimiyle düzenlenen "Büyük ‹pekyolu: Do¤u-Bat›
Diyalo¤u Uluslararas› Modern Tak› Tasar›mlar›
Sergisi, K›rg›zistan ve Almanya’dan sonra Türki-
ye’ye geldi ve Ayasofya Müzesinde gerçeklefltirildi. 

Ayasofya Müzesi’nde aç›lan sergide, Türki-
ye’nin de aralar›nda bulundu¤u Japonya, Güney
Kore, Almanya, Yunanistan, Fransa, ‹spanya, ‹ngil-
tere, ABD, K›rg›zistan gibi 11 ülkeden 24 sanatç›-
n›n çal›flmalar› yer ald›.

UNESCO himayesinde gerçeklefltirilen ve
sponsorlar› aras›nda T‹KA, T.C. Kültür ve Turizm

Bakanl›¤› ve T.C. Biflkek Büyükelçili¤i’nin de bulun-
du¤u sergide tak› tasar›mlar›n›n yan› s›ra kaligrafi
örnekleri, hat çal›flmalar› ve tablolar da yer al›yor.

K.C. ULUSAL HABER AJANSI (KABAR) 
TÜRKÇE SERV‹S‹ AÇILMASI PROJES‹

T‹KA ve K›rg›z Cumhuriyeti Ulusal Haber
Ajans› (KABAR) Genel Müdürlü¤ü iflbirli¤inde T‹-
KA taraf›ndan Ajans bünyesinde K›rg›zistan’da
meydana gelen olaylarla ilgili haberlerin ilk kaynak-
tan Türkiye’de ilgili çevrelere ulaflt›r›lmas›, Türk-
çe’nin bölgede iletiflim ve haberleflme dili olarak
kabul edilmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas› yan›nda say›la-
r› onbin civar›nda oldu¤u tahmin edilen K›rg›zis-
tan’daki Türkçe bilenlere hitap edilebilmesi için
Türkçe Haberler bölümü ve Türkçe Web sitesi
aç›lm›flt›r. 

1997 senesinde K›rg›zistan’daki haber ajanslar›
aras›nda ilk web sitesini açan "KABAR" Haber
ajans› haberlerini internetteki www.kabar.kg site-
sinde günlük olarak yay›nlamaktad›r ve K›rg›zis-
tan’›n en fazla ziyaret edilen haber sayfalar›ndan
biridir.

KIRGIZ BASIN MENSUPLARININ 
TÜRK‹YE TEMASLARI

Bas›n-Yay›n Enformasyon Genel Müdürlü¤ü
iflbirli¤i ile K›rg›z bas›n mensuplar› heyeti Anka-
ra’da ve ‹stanbul’da temaslarda bulundu.

Heyette K›rg›z Radyo ve Televizyon Kurumu
(KTR) Baflkan› K›yaz MOLDOKASIMOV, "Kabar"
haber ajans› Baflredaktörü Cumakan SAR‹EV, "K›r-
g›z Tuusu" gazetesi Baflyazar› Bakt›bek ORUNBE-
KOV, Can› Ordo Baflredaktörü Beken NAZARA-
L‹EV ve baflka yerel gazete, dergi baflyazarlar› ile
"Almaz" ve "Azatt›k" Radyo müdürleri yer ald›.
Heyet TRT Genel Müdürlü¤ü, Bas›n Yay›n Enfor-
masyon Genel Müdürlü¤ü, baz› gazete ve özel TV
kanallar›n›n da aras›nda bulundu¤u bas›n yay›n sek-
törü temsilcileriyle görüflme ve incelemelerde
bulundu.
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63 %

14 %

3 %

20 %

KIRGIZ‹STAN 2005 PROJE VE FAAL‹YETLER‹N SEKTÖREL DA⁄ILIMI

KIRGIZ‹STAN PROJE VE FAAL‹YETLER‹NDEN YARARLANANLAR
(2005) (K‹fi‹)



2005

T
‹

K
A

 
 

 
 

 
F

A
A

L
‹

Y
E

T
 

R
A

P
O

R
U

76

TAC‹K‹STAN

Orta Asya cumhuriyetlerinin en küçü¤ü olan
Tacikistan 143.100 kilometrekarelik yüz ölçüme
sahiptir. Do¤uda Çin, bat›da Özbekistan, kuzeyde
K›rg›zistan ve güneyde Afganistan ile komfludur.
7.1 milyon nüfusa sahip Tacikistan’da nüfusun %
79.9’unu Tacikler, % 15.3’ünü Özbekler, % 1.1’ini
Ruslar ve % 1.1’ini de K›rg›zlar oluflturmaktad›r.

Tacikistan eski Sovyet Cumhuriyetlerden kifli
bafl›na milli geliri en düflük olan ülkedir. Ülkenin
ekonomisi tar›ma dayal›d›r. 

Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan sonra Taci-
kistan’›n ticareti büyük zarar görmüfl ve son y›llar-

da merkezden gelen kaynak ak›fl› ve sübvansiyon-
lar da durmufltur. Planl› ekonomiden piyasa eko-
nomisine geçifl yasal, kurumsal ve sosyal engeller
nedeniyle oldukça yavafl flekilde ilerleyebilmifl, da-
ha sonra iç savafl ve do¤al afetler nedeniyle bu sü-
reç durma noktas›na gelmifltir. 1992-1997 y›llar›
aras›ndaki iç savafl nedeniyle sosyal ve ekonomik
altyap›lar zarar görmüfl, Rus kökenli Tacik vatan-
dafllar›n›n ülkeden göç etmesi nedeniyle önemli bir
kalifiye iflgücü kayb› meydana gelmifltir.Siyasi istik-
rars›zl›k nedeniyle uluslararas› örgütlerin yard›mla-
r›, krediler ve yabanc› yat›r›mlar da Tacikistan’a ol-
dukça geç girmifltir.
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SEKTÖRLER VE
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN
PROJELER

1. SOSYAL ALTYAPILARIN 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

A. E⁄‹T‹M

B‹LG‹SAYAR YARDIMI
Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetinin Okullara

Bilgisayar Sa¤lanmas› Projesi kapsam›nda, Sogd Vi-
layeti Pencikent Belediyesi okullar›nda kullan›lmak
üzere bilgisayar hibe edilmifltir.

B. ‹DAR‹ VE S‹V‹L ALT
YAPILARIN GEL‹fiT‹R‹LMES‹

Tacikistan, Sovyetlerden ba¤›ms›zl›¤›n› kazan-
d›ktan sonra serbest piyasa ekonomisi ve demok-

rasiye geçifl sürecine girmifl fakat 1992-1997 y›llar›
aras›ndaki iç savafl sosyo-ekonomik altyap›larda
büyük tahribat yaratm›flt›r. 

Halihaz›rda fakirli¤in azalt›lmas› ve sürdürülebi-
lir kalk›nman›n sa¤lanmas› için idari ve sivil altyap›-
lar›n gelifltirilmesi büyük önem arz etmektedir.
Kaynaklar›n daha etkin kullan›lmas› ve hizmetlerin
tüm Tacik halk›na ulaflabilmesini teminen daha et-
kin bir idari sistem oluflturulmas› için reformlar ya-
p›lmaktad›r. Bugün Tacikistan’da resmi iflgücünün
büyük miktar› kamu sektöründe istihdam edilmek-
tedir.

Sivil toplumun gelifltirilmesi ve güçlendirilmesi
demokrasiye geçiflte önemli bir aflamad›r. Tacikis-
tan’da 1991’de sadece 53 tane kay›tl› sivil toplum
örgütü varken 2003 itibariyle bu rakam 1200’e
yükselmifltir. Bunlar›n 300 tanesi aktif olarak faali-
yet göstermektedir. Özellikle uluslararas› kurulufl-
lar›n destekleriyle sivil toplum örgütleri faaliyetle-
rini daha da art›rmaktad›rlar.
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ULAfiTIRMA BAKANLI⁄I
PERSONEL‹NE E⁄‹T‹M

Türkiye-Tacikistan Karma Ekonomik Komis-
yonu III. Dönem Toplant›s›’nda al›nan kararlara is-
tinaden, Tacikistan Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n karayo-
lu ve demiryolu departmanlar›nda çal›flan uzmanla-
r›n›n mesleki niteliklerinin yükseltilmesi amac›yla,
an›lan Bakanl›ktan 6 uzman için T.C. Ulaflt›rma Ba-
kanl›¤› iflbirli¤inde "Demiryolu Yük Tafl›mac›l›¤›",
"Yolcu Tafl›mac›l›¤›", "Demiryolu Araçlar›n›n ‹flle-
tilmesi" ve "Yurtiçi ve Uluslararas› Yük Tafl›mac›l›-
¤›" konular›nda Ankara’da bir e¤itim program› dü-
zenlenmifltir.

DEVLET ‹STAT‹ST‹K 
KOM‹TES‹ PERSONEL‹NE 
E⁄‹T‹M 

Tacikistan Devlet ‹statistik Komitesi’nden 10
Tacik uzmana "Milli Hesap Sistemi", "Sivil ‹flgücü
Oran›n›n Tespiti", "E¤itim ve Sa¤l›k Sektörü Gider-
lerinin Tespiti" ve "‹statistik Sektöründe Uzun Va-
deli Programlar›n Tespiti" konular›nda Türkiye
‹statistik Kurumu’nda e¤itim verilmifltir.

ÇALIfiMA VE SOSYAL
GÜVENL‹K BAKANLI⁄I
UZMANLARINA E⁄‹T‹M

Tacikistan Cumhuriyeti Çal›flma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanl›¤›’nda çal›flan 5 uzmana Ankara’da,
"Çal›flma Hayat›nda Mevcut ve Muhtemel Sorunla-
r›n Çözümü", "‹fl Verimlili¤inin Art›r›lmas›", "Çal›-
flanlar›n Sa¤l›k ve Güvenliklerinin Korunmas›", "‹fl
Bar›fl›n›n Sa¤lanmas› ile Devlet ‹flçi ve ‹flverenin ‹fl
Hukuku Yönünden Sorumluluklar› ve Sosyal Gü-
venli¤in Sa¤lanmas›" konular›nda e¤itim verilmifltir.

TUR‹ZM E⁄‹T‹M‹ PROJES‹
Tacikistan’da turizm-otelcilik alan›ndaki hizmet

kalitesinin art›r›lmas› amac›yla sektör çal›flanlar›na
ve Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaflkanl›¤› Dev-
let Konukevinde görevli yönetici ve personele
Türkiye’den giden 3 uzman taraf›ndan, "Otel ve
Restoranlarda Servis Hizmetleri", "Yemek Piflirme
Teknikleri ve Sa¤l›kl› Beslenme ‹lkeleri", "Mutfak
Personelinin Özellikleri, Çal›flma ‹lkeleri, Kat Hiz-
metleri" ve "Resepsiyon" konular›nda e¤itim veril-
mifltir.

C. D‹⁄ER SOSYAL
ALTYAPILAR

63 NO’LU MESLEK TEKN‹K OKULU
Ö⁄RENC‹LER‹NE YARDIM 

63 no’lu Meslek Teknik Okulu’nda okuyan  50
fakir ve kimsesiz ö¤renciye k›yafet ve g›da yard›m›
yap›lm›flt›r. 

GIDA YARDIMI
Tacikistan’›n Hatlon Bölgesi Mir Said Ali Hama-

doni Nahiyesi’deki Pyanc Nehrinin taflmas› sonu-
cunda evsiz ve zor durumda kalan ailelere yard›m
etmek üzere, Baflkanl›¤›m›zca sat›n al›nan g›da mal-
zemeleri Tacikistan Cumhuriyeti Ola¤anüstü Hal-
ler ve Sivil Savunma Bakanl›¤› ile iflbirli¤i yap›larak
bölge halk›na da¤›t›lm›flt›r.

2. ÜRET‹M SEKTÖRLER‹

TARIM
Tacikistan ekonomisinin en büyük sektörü

olan tar›m, ayn› zamanda ekonomik kalk›nma için-
de ülkenin en avantajl› oldu¤u alan olarak gösteril-
mektedir. Üretimi yap›lan bafll›ca ürün pamuk
olup, bu ürünün ekimi Amu Derya ve Sri Derya
nehirlerinin sulad›klar› alanlarda yap›lmaktad›r. Ta-
cikistan’da toplam 280 bin hektarl›k bir alanda y›l-
da 600 bin ton pamuk üretimi gerçeklefltirilmekte
olup ancak bunun sadece % 10’nu ifllenebilmekte-
dir.

Baflta bu¤day olmak üzere tah›llar›n ekimi ise
sulama imkanlar›n›n daha az oldu¤u bölgelerde
gerçeklefltirilmektedir.  Di¤er bafll›ca ürünler ara-
s›nda patates, so¤an ve domates olmak üzere seb-
zeler, üzüm ve elma bulunmaktad›r.

Tar›m a¤›rl›kl› olarak Sovyet döneminden kal-
ma kolektif çiftliklerde yap›lmaktad›r. Tar›mda
modernizasyon bir çok komflu ülkeye göre gelifl-
mifl olmas›na ra¤men ciddi oranda yedek parça ve
yak›t sorunlar› bulunmaktad›r.
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MÜM‹NABAD NAH‹YES‹ DEVLET
EK‹M VE DENEME ‹STASYONUNUN 
ONARIM VE BAKIMI

Tacikistan’›n bafll›ca problemlerinden birini
oluflturan sulama sorununun çözümü için önemli
bir ad›m at›lm›flt›r. Müminabad Nahiyesinde bulu-
nan ve 1992 y›l›ndan bugüne verimli çal›flamayan
ve Tacikistan’da önemli tar›m iflletmesi olan Ekim
ve Deneme ‹stasyonunun Onar›m ve Bak›m Proje-

si kapsam›nda ‹stasyonun boru hatlar› yenilenmifl
ve pompalar de¤ifltirilmifltir.

Ekim ve deneme istasyonunda su sisteminin
yenilenmesi ile birlikte susuz tar›mdan sulu tar›ma
geçifl yap›lacakt›r. Susuz tar›m yap›ld›¤› dönemler-
de merkezde bu¤day üretimi gerçeklefltirilmekte
ve 1 hektarda 750 kg civar›nda ürün al›nmaktay-
ken, yeni dönemde üretimde çeflitlendirmeye gidi-
lerek alternatif üretime geçilecek ve deneme üre-
timlerine bafllanacakt›r.

18 %

82 %

TAC‹K‹STAN 2005 PROJE VE FAAL‹YETLER‹N
SEKTÖREL DA⁄ILIMI

TAC‹K‹STAN PROJE VE FAAL‹YETLER‹NDEN YARARLANANLAR
(2005) (K‹fi‹)
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KAZAK‹STAN

Yüzölçümü aç›s›ndan dünyan›n dokuzuncu, es-
ki Sovyetler Birli¤i’nin ikinci en büyük ülkesi olan
Kazakistan 2.724.900 kilometrekare alana sahiptir.
2004 itibariyle ülkenin nüfusu 15.074 milyondur ve
kilometrekare bafl›na 5.5 kifli düflmektedir. Nüfu-
sun ço¤unlu¤u ülkenin kuzey ve güney do¤usunda
yaflamaktad›r. 1999 say›m›na göre nüfusun etnik
gruplara da¤›l›m› ise flöyledir: % 53.4 Kazak, % 30
Rus, % 3.7 Ukraynal›, % 2.5 Özbek, % 2.4 Alman,
% 1.7 Tatar, % 1.4 Uygur, % 4.9 di¤erleri. Ayr›ca
nüfusun % 47’si Müslüman, % 44’ü Ortodoks H›-
ristiyand›r.

Kazakistan, petrol ve do¤al gaz rezervleri yö-
nünden zengindir. British Petroleum (BP), 2002 y›-
l› sonu itibar› ile toplam Kazak petrol rezervlerinin
9 milyar varil civar›nda oldu¤unu ifade etmektedir,
ki bu dünya toplam rezervinin % 0,9’unu olufltur-
maktad›r. Di¤er taraftan Kazak yetkililer, ülkenin
179 milyar varil rezerve sahip oldu¤unu ileri sür-
mektedir. Ülkenin rezerv seviyesi Hazar Deni-
zi’ndeki yeni bulunan rezervler ile birlikte giderek
art›fl göstermektedir. Kazakistan’›n do¤al gaz re-
zervi de dünya
toplam rezer-
vinin % 1,2’sini
oluflturmakta-
d›r. Ayr›ca, ül-
ke dünya kö-
mür rezervinin
de % 3,5’ine
sahiptir. 

Ü l k e n i n
ekonomik so-
runlar›n›n ba-
fl›nda iflsizlik
gelmektedir .
Sovyet dönemi
iflletmelerinin
kapat›lmas› ile
iflsizlik ciddi
bir sorun hali-
ne gelmifltir.

H›zla geliflen petrol sektörünün emek-yo¤un bir
sektör olmamas› da sorunun önüne geçilmesini ge-
ciktirmektedir. 

Kazakistan, Sovyetler Birli¤i döneminden kalan
iki ciddi çevre problemi ile karfl› karfl›yad›r. Bunlar-
dan birisi, do¤u s›n›r›na yak›n Semipalatinsk bölge-
sinin Sovyetler Birli¤i döneminde nükleer deneme
alan› olmas›ndan kaynaklanan radyoaktivite soru-
nudur. Bölgede kansere yakalanma oran› ortala-
man›n üzerinde olmamakla birlikte, radyoaktivite-
nin insan sa¤l›¤› ve çevre üzerinde uzun dönem et-
kileri hala belirsizdir. ‹kinci bir sorun da, Kazakis-
tan’›n k›y›s› oldu¤u Aral Gölü’nün Siriderya ve
Amuderya nehirlerinin Orta Asya’daki pamuk üre-
timi nedeniyle afl›r› kullan›m› dolay›s›yla kurumak-
ta olmas›d›r. Kalan su da böcek ilaçlar› ve gübre
at›klar› ile kirlenmekte oldu¤u için, bölge nüfusu ve
tar›msal kullan›m aç›s›ndan çok önemli sorunlar
do¤maktad›r. Bu sorunlar ülkede bal›kç›l›¤›n sona
ermesine ve su temininde zorluklara neden olmak-
tad›r.



SEKTÖRLER VE
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN
PROJELER

1. SOSYAL ALTYAPILARIN 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

A. E⁄‹T‹M

Sovyet dönemi boyunca bilim ve teknoloji ça-
l›flmalar›nda daha fazla rol alan Rus az›nl›k ve az›n-
l›ktaki di¤er etnik gruplar›n ba¤›ms›zl›k sonras›nda
ülke d›fl›na göç etmesi nedeni ile Kazakistan’›n va-
s›fl› iflgücünde ciddi bir kay›p söz konusu olmufltur.
Okuryazarl›k oran›, 1999 nüfus say›m›na göre %
97,5 olup, yüksek düzeydedir. Yüksek ö¤renim gö-
ren ö¤renci say›s› 1996 y›l›nda 280.000 iken,
2003’te 658.100’e ç›km›flt›r. Kaynak yetersizli¤i
nedeni ile e¤itimde kalitede düflüfl gözlenmektedir.
E¤itim harcamalar› 1999 y›l›nda GSY‹H içinde %
3,9 paya sahipken , 2003 y›l›nda % 3,3 paya sahip
olmufltur. 

Ülkede özel sektör e¤itim kurulufllar› da faali-
yet göstermekte olup, bu kurulufllar e¤itim siste-
minin sorunlar› nedeni ile ortaya ç›kan boflluklar›n
doldurulmas›n› sa¤lamaktad›r. Özel e¤itim kurum-
lar›n›n giderek art›fl göstermesine ra¤men, özel
okullar›n e¤itimdeki pay› 2003 y›l› itibar› ile yaln›z-
ca % 5 olmufltur. Özel okullar ö¤rencilerin %
9’unu e¤itmektedir. E¤itim Sektöründe 1996 y›l›n-
da 137 özel okul var iken, bu say› 2003’te 467’ye
yükselmifltir.

YAMEM VE TTEÖM’E
EK‹PMAN DESTE⁄‹

Kazakistan ile ülkemiz aras›ndaki e¤itim iliflkile-
ri baflta Kazakistan uyruklu ö¤rencilere belirli kon-
tenjanlar dahilinde ülkemizde lisans ve yüksek li-
sans e¤itimi imkan› sa¤lanmas› ve Türkiye'den Ka-
zakistan'a gelen ö¤retmenlerimizin gerek Türkiye
Türkçesi E¤itim Ö¤retim Merkezi (TTEÖM) gerek
buradaki ilkö¤retim okullar› ve üniversitelerde hiz-
met vermesi vermesi fleklinde devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuri-
yeti aras›ndaki e¤itim, kültür, sanat etkinliklerini

gelifltirmek, Türk kültürü ile birlikte Türkiye Türk-
çesini ö¤retmek; iki ülke aras›ndaki milli, manevi,
tarihi ba¤lar› güçlendirmek amac›yla, Türkçe ö¤-
renmek isteyen her Kazakistan vatandafl›na 16 ya-
fl›ndan büyük olmak kayd›yla aç›k olan TTEÖM'de,
kurslar 1997 y›l›n›n Eylül ay›ndan bu yana devam
etmektedir. 

2004-2005 döneminde 317 kursiyer merkezde
Türkçe ö¤renmifl ve sertifika almaya hak kazanm›fl-
t›r. Hoca Ahmet Yesevî Üniversitesine ba¤l› olarak
faaliyet gösteren Yayg›n Mesleki E¤itim Merke-
zin’de 2005 y›l›nda 17 ö¤renci S›hhî Tesisat, 18 ö¤-
renci de elektrik dal›nda sertifika alm›fllard›r. Her
geçen y›l Kazakistan’da Türkiye Türkçesini ö¤ren-
meye yönelik ilginin gözle görülür düzeyde art›fl›,
Türkiye Türkçesinin ülkede kazand›¤› önemin bir
göstergesidir. 

Kurslara gösterilen ilginin artmas›n› sa¤lamak,
talep edenlere Türkiye Türkçesini ö¤retmek, böl-
gede Türkçe’nin yayg›nlaflt›r›lmas› amac›na yönelik
hizmetleri gelifltirmek amac›yla T‹KA taraf›ndan
TTEÖM ve YAMEM’e bilgisayar ve demirbafl mal-
zemelerden oluflan ekipman deste¤i sa¤lanm›flt›r.

YABANCI D‹LLER VE MESLEK‹ KAR‹YER
ÜN‹VERS‹TES‹ KÜTÜPHANES‹NE K‹TAP
DESTE⁄‹

Kazakistan’da Türkiye Cumhuriyetinin devlet
kanal›yla oldu¤u kadar sivil toplum örgütleri kana-
l›yla da e¤itim alan›nda verdi¤i kalk›nma yard›mla-
r›na güzel bir örnek teflkil eden Orta Asya Mede-
niyet Vakf› taraf›ndan kurulan "OKU" Yabanc› Dil-
ler, Mesleki Kariyer Üniversitesi Kazakistan’da ge-
rek tesisleri, gerek e¤itim sistemiyle ça¤dafl bir ör-
nektir. Türk ifladamlar›n›n ve ‹slam Kalk›nma Ban-
kas›n›n katk›lar›yla modern flartlarda bir binaya sa-
hip olan üniversitenin kütüphanesine kitap deste¤i
yap›lm›flt›r
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M‹LL‹ DEVLET E⁄‹T‹M STANDART VE 
TEST MERKEZ‹NE TEKN‹K YARDIM

2004 y›l›nda Kazakistan genelinde tek basa-
makl› test usulü milli s›nav sistemiyle ö¤renci seçi-
mine bafllanm›flt›r. Kazakistan’da 2005 y›l› itibariy-
le 181 Üniversite bulunmaktad›r. Bunlarda e¤itim
görenlerin say›s› 747.100’dür. Bu kapsamda Türki-
ye’nin deneyimlerini aktarmak amac›yla ÖSYM ile
MDESTM aras›nda iflbirli¤ine gidilmesi için bir in-
celeme ziyareti organize edilmifltir. 

Heyete, iki ülke aras›nda; ö¤renci seçme s›nav-
lar›n›n karfl›l›kl› tan›nmas›, diploma denklikleri,
devlet bursu kontenjanlar› vb. gibi e¤itim alan›nda
problem olan konular›n yetkili mercilerce karfl›l›k-
l› görüflülmesine olanak sa¤lamak amac›yla E¤itim
Daimi Komisyonu toplant›lar›nda imzalanacak ge-
nel anlaflmalar›n haz›rl›klar›n› yapan ekibin üyeleri
de dahil edilmifltir. 

B. SA⁄LIK
Sovyet döneminden sonra Kazakistan’da sa¤l›k

sistemi yeterli ilgiyi görmemifl ve bu nedenle de
geliflememifltir. Özellikle k›rsal kesimler bundan
çok etkilenmifltir. Nüfusun sadece 2/3’si gerekli
ilaçlar› temin edebilmektedir. Sektöre yap›lan yat›-
r›mlar da yetersiz kalm›flt›r. Kazakistan ilaç ve t›b-
bi malzeme ihtiyac›n›n yaklafl›k % 90’› ithalatla kar-
fl›lanmaktad›r. ‹laç üretimi, toplam tüketimin %
6’s›n› karfl›lamaktad›r. Sa¤l›k hizmetleri (sa¤l›k hiz-
meti veren özel klinikler, sa¤l›k sigortas› gibi) aç›-
s›ndan da bak›ld›¤›nda çok büyük bir aç›k söz ko-
nusudur. Kazakistan sa¤l›k sektöründe toplam
3000 büyük ve çeflitli küçük çapl› sa¤l›k klinikleri
mevcuttur. 1029 hastane ve 114.800 yatak kapasi-
tesi vard›r. Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤l› 825 hastane, di-
¤er bakanl›klara ait 35 hastane mevcuttur. 

Kazakistan’da ortalama ömür 65.8 y›ld›r. Er-
kekler için tahminen 60.5 y›l, kad›nlar için ortala-
ma 71.5 y›ld›r. Bebek ölüm oran› ise yüksektir.
Tahminlere göre 1000 bebekten 16.3’ü ölmekte-
dir. Nüfusun ancak % 1’inin sa¤l›k sigortas› mev-
cuttur. 

ÇOCUK NÖROLOJ‹S‹N‹N MODERN 
PROBLEMLER‹ KONFERANSI

Çocuk nöroloji faaliyetlerinin gelifltirilmesi ve
nörolojistlere destek sa¤lanmas› amac›yla meslek
birli¤i olarak 1998 y›l›nda kurulan Kazakistan Ço-
cuk Nörolojistleri Birli¤i (KÇNB) taraf›ndan 3-4

Haziran 2005 tarihlerinde Almat›’da düzenlenen
"Uluslararas› Çocuk Nörolojisinin Nodern Prob-
lemleri" konulu konferansa, Türkiye’den sinir ve
kas hastal›klar›n›n teflhisi üzerinde dünyaca ünlü
bir uzman›n kat›l›m› sa¤lanm›flt›r. Doktorlar›n bilgi-
lerinin gelifltirilmesi ve modern teflhis ile tedavi
yöntemlerinin ö¤renilerek uygulanmas› amac›yla
Birlik taraf›ndan düzenlenen bu ve benzeri etkin-
likler Kazakistan nörolojistlerinin tecrübesinin ge-
lifltirilmesi ve çocuk nörolojik sakatl›klar›n›n ön-
lenmesine ciddi oranda katk› sa¤lam›flt›r.

C. ‹DAR‹ VE S‹V‹L ALT YAPILA-
RIN GEL‹fiT‹R‹LMES‹

Kazakistan’da kamu sektörü geliflim içindedir.
Ancak bakanl›klar, merkezi ve yerel yönetimler
aras›nda idari fonksiyonlar bak›m›ndan tam bir ifl
bölümü olmad›¤› için kamu hizmetleri etkin olarak
yürütülememektedir. Bu durum kaynaklar›n payla-
fl›m›nda s›k›nt›lar ortaya ç›karmakta, iflin maliyetini
yükseltmekte, özel sektörün geliflimini ve halk›n
temel hizmetlere yeterince ulaflmas›n› engellemek-
tedir.

Sivil toplumun ekonomik ve sosyal hayata fazla
kat›lmamas› ve etkin olmamas› kalk›nma yolunda
önemli bir sorundur. 

EKONOM‹ VE BÜTÇE PLANLAMA
BAKANLI⁄I’NIN YEN‹DEN
YAPILANMASI 

Kazakistan’da devlet organlar›n›n büyük ço¤un-
lu¤u yeniden yap›lanma süreci içerisindedir. Ayn›
flekilde yeniden yap›lanma sürecinde olan Kazakis-
tan Ekonomi ve Bütçe Planlama Bakanl›¤›, ekono-
minin kontrolü ve bütçe planlama görevlerinin ya-
n› s›ra Kazakistan’a yap›lan d›fl yard›mlar›n al›nma-
s›, izlenmesi ve denetimi ile sorumlu yetkili organ-
d›r. 

Baflkanl›¤›m›z›n Kazakistan’daki faaliyetlerine
temel teflkil eden Teknik ‹flbirli¤i Anlaflmas› çerçe-
vesinde de muhatab›m›z olan EBPB’n›n bu yeniden
yap›lanma süreci ve genç kadrolar›n›n yetifltirilme-
sinde ülkemiz tecrübelerinin aktar›lmas› amac›yla,
DPT Müsteflarl›¤› ile iflbirli¤inde Ankara’da düzen-
lenen e¤itim program›na Bütçe Süreçleri ve Fonk-
siyonel Analiz Metodolojisi Bölümü Baflkan› ve
Bütçe Politikalar› ve Planlama Bölümü Baflkan›n›n
kat›l›m› sa¤lanm›flt›r.
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E¤itim program›nda DPT uz-
manlar› taraf›ndan kat›l›mc›lara;
makro ekonomik çal›flmalar ve
ekonomi dengesi, Program -bütçe
iliflkisi, y›ll›k programlar›n haz›rlan-
mas›nda kullan›lan tahmin yöntem-
leri, kamu kesimi genel dengesi ve
konsolide bütçe, Mali sistem yap›s›
ve iflleyifli, kalk›nma planlar›, mak-
ro ekonomik tahmin yöntemleri
ve modelleme konular› ve Türkiye
deneyimleri hakk›nda bilgi aktar›l-
m›flt›r.

‹STAT‹ST‹K FAAL‹YETLER‹N‹N 
GÜÇLEND‹R‹LMES‹ PROJES‹

Kazakistan’da ‹statistik alan›nda uluslararas›
standartlarda, tam ve gerçek verilerin sunulmas›na
imkan verecek altyap›y› oluflturmaya Türkiye’nin
tecrübelerinin e¤itim ve dan›flmanl›k yoluyla akta-
r›lmas›yla destek verilmektedir. 

Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) iflbirli¤inde
yürütülen Orta Asya ve Kafkasya Cumhuriyetleri-
ne yönelik istatistik alan›ndaki teknik yard›m pro-
jeleri kapsam›nda, Kazakistan’›n istatistiki alt yap›-
lar›nda meydana gelen de¤ifliklik ve geliflmelerin,
mevcut durum, eksiklik, ihtiyaç ve kurumlar›m›z
ad›na yap›labileceklerin yerinde tespit edilebilmesi-
ni teminen Kazakistan ‹statistik Ajans›’na (K‹A) ge-
nel de¤erlendirme amaçl› bir ziyaret gerçeklefltiril-
mifl, yap›lan ziyaret s›ras›ndaki görüflme, inceleme
ve tespitler ›fl›¤›nda, K‹A’n›n haz›rlad›¤› doküman-
lardan da yararlanarak bir Kazakistan genel de¤er-
lendirme raporu haz›rlanm›flt›r. Bu ziyaret ve ra-
por do¤rultusunda K‹A’ya sa¤lanabilecek teknik
yard›mlarla ilgili de¤erlendirmeler yap›lm›fl ve
2005-2007 y›llar›n› kapsayan bir faaliyet program›
haz›rlanm›flt›r. 

An›lan program çerçevesinde; 2005’ de tar›m
say›m›na iliflkin soru formunun haz›rlanmas›, dol-
durulmas›, metodolojisi ve say›m›n organizasyonu
faaliyetlerinde dan›flmanl›k vermek üzere iki TÜ‹K
Uzman›, ayr›ca Ulusal Hesaplara iliflkin olarak cari
ve sabit fiyatlarla GSY‹H, GSBH (Gayr› safi Bölge-
sel Has›la) ve GSMG (Gayr› Safi Milli Gelir) hesap-
lanmas› tan›t›m› faaliyetlerini yürütmek üzere bir
TÜ‹K uzman› Kazakistan’da görevlendirilmifltir.

Ba¤›ms›z Kazakistan’›n tarihinde ilk kez gerçek-
lefltirilecek olan "Tar›m Say›m›" uygulamalar› üze-
rine tecrübelerin paylafl›m› amac›yla K‹A’dan iki
uzman TÜ‹K’de incelemelerde bulunurken, Ulusal
hesaplar konusunda "‹nput-output tablolar›" konu-
lu dan›flmanl›k hizmetini vermek üzere bir TÜ‹K
uzman› "K‹A web sayfas›n›n ve kullan›c› veri taba-
n›n›n gelifltirilmesi" konulu dan›flmanl›k hizmetini
vermek üzere de iki TÜ‹K uzman› Kazakistan’da
bulunmufllard›r. 

Böylelikle 2005 y›l› faaliyet takvimindeki faali-
yetler tamamlanm›fl olup, 2006 y›l›nda Tar›m Say›-
m›, Ulusal Hesaplar ve Web Sayfas›na yönelik ça-
l›flmalar›n devam›n›n yan› s›ra ‹flgücü ‹statistikleri
ve Sanayi Üretimi ‹statistikleri konular›nda da tec-
rübe aktar›m› çal›flmalar›n›n yürütülmesi planlan-
maktad›r.

2. EKONOM‹K
ALTYAPILARIN 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

SANAY‹
1991 y›l›nda gerçekleflen ba¤›ms›zl›k öncesinde

Kazakistan’›n uzmanlaflmaya dayal› Sovyet sistemi
içindeki rolü bu¤day üretimi, metalürji ve mineral
ç›kar›m› üzerinde yo¤unlaflm›flt›r. Sovyetler Birli-
¤i’nin da¤›lmas› merkezi planl› ekonominin çöküflü
ile birlikte Kazakistan’›n üretiminde ciddi bir düflüfl
meydana gelmifltir. Ekonomisi büyük ölçüde Rus-
ya’ya ba¤l› bir Orta Asya ülkesi olan Kazakistan’›n
ba¤›ms›zl›k sonras› yaflad›¤› durgunluk döneminde
tüketim mallar› üretimi gibi baz› alt sanayi sektör-
leri büyük zarar görmüfltür. Sanayi üretiminin
GSY‹H içinde 1992 y›l›nda %31 olan pay›, 1996 y›-
l›nda %21’e gerilemifltir. 
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2000 y›l› itibar› ile sanayi sektörü GSY‹H için-
deki %33 oran›ndaki pay› ile yeniden ekonominin
en önemli kolu haline gelmifltir. Bunda en önemli
rolü, yat›r›mlarla ivme kazanan petrol sektörü oy-
nam›flt›r. Günümüzde petrol, toplam s›nai üreti-
min yar›s›ndan fazlas›n› oluflturmaktad›r. Resmi is-
tatistiklere göre sanayi sektörünün GSY‹H içinde-
ki pay› 2003 y›l› itibar› ile %38 olmakla birlikte, bu
oran›n çok daha yüksek oldu¤u tahmin edilmekte-
dir. 

Kazakistan’da KOB‹ desteklenmesi ve gelifltir-
me politikas› Hükümet taraf›ndan onaylanan "Ka-
zakistan Cumhuriyeti 2015 Sanayi ve ‹nnovasyon
Kalk›nma Stratejisi"ne göre uygulanmaktad›r. Ka-
zakistan mevzuat›nca KOB‹’ler personel say›s›na
göre mikro iflletme (1-10 kifli), küçük iflletme (10-
50 kifli) ve orta iflletme (50-250 kifli) olarak tan›m-
lanmaktad›r. Baz› flehirlerde teknoparklar›n ve ser-
best ticaret bölgelerinin kurulmas› çal›flmalar› de-
vam etmektedir. 

Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bankas›nca veri-
len lisansla çal›flan "Küçük Giriflimcili¤i Destekle-
me Fonu" ve ticari bankalar arac›l›¤›yla Avrupa
Kalk›nma ve ‹mar Bankas›, Asya Kalk›nma Bankas›
gibi kaynaklardan al›nan kredilerden yaklafl›k 60
bin iflletmenin yararland›r›ld›¤› ve bunlar›n genellik-
le tar›m alan›nda faaliyet gösterdikleri yetkililerce
ifade edilmektedir. 

Kazakistan’da her eyalet valili¤inde KOB‹ Ko-
mitesi veya departman› bulunmakta baz› eyaletler-
de de, KOB‹’lere e¤itim verecek merkezler bulun-
maktad›r.

AVRASYA KOB‹ PROGRAMI
Avrasya KOB‹ Projesi çerçevesinde Küçük ve

Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve Destekleme
‹daresi Baflkanl›¤› (KOSGEB) iflbirli¤inde Kazakis-
tan Giriflimcilik Gelifltirme Departman›n›n 6 per-
soneli için Ankara’da bir e¤itim program› düzen-
lenmifltir. Programda KOB‹’lerin gelifltirilmesi için
devlet destekleri, mevzuat, organize bölgelerde
KOB‹’lerin desteklenmesi, teknoparklar, KOB‹’le-
rin ar-ge ve yeni teknoloji sürecine kat›l›m›, büyük
iflletmelerle entegrasyonu, KOB‹’lerin d›fl pazarla-
ra aç›l›m›n›n desteklenmesi konular› ele al›nm›flt›r.

4. KÜLTÜREL ‹fiB‹RL‹⁄‹, 
‹LET‹fi‹M‹N GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 
VE SOSYAL BARIfiA KATKI

"21. YY.’DA HALKLARIN HOfiGÖRÜ 
‹Ç‹NDE YAfiAMA KÜLTÜRÜ"
KONULU FORUM

21. yüzy›lda küreselleflme insanl›k için büyük
imkanlar ve geliflim perspektifleri açmakla birlikte
insanl›¤› büyük tehditler ve tehlikelerle de karfl›
karfl›ya b›rakmaktad›r. Bu flartlarda halklar›n, dev-
letlerin, kültürlerin ve uygarl›klar›n bar›fl içerisin-
de, toleransl› ve karfl›l›kl› sayg› içerisinde birlikte
yaflamas›n›n genel kabul edilmifl normlar›n› düzen-
leme ifli büyük önem kazanmaktad›r.

Çok uluslu ve çok dinli Kazakistan’da toplum
ve yönetenlerin diyalo¤unun geliflme meyli umut
verici flekilde görünme¤e bafllam›flt›r. K.C. Parla-
mentosu, K.C Astana Valili¤i, K.C. E¤itim ve Bilim
Bakanl›¤›, K.C. Kültür Bakanl›¤›, K.C. Enformasyon
Bakanl›¤›, Kazakistan Rusya Federasyonu Büyükel-
çili¤i, K.C. Milli ‹limler Akademisi, K.C. Felsefe ve
Politoloji Enstitüsü, Kazakistan Halklar Asamblesi,
K.C. Yazarlar Birli¤i, Kazak-Türk Uluslararas› E¤i-
tim ve Kültür Vakf› (KATEV), Diyalog Avrasya
Platformu iflbirli¤inde Astana’da bu konular›n tar-
t›fl›ld›¤› bir forum düzenlenmifltir. 

Kazakistan ulusal ve yerel bas›n›n›n yak›n ilgi
gösterdi¤i Foruma birçok tan›nm›fl Türk, Kazak,
Rus ve Amerikal› bilim adam›, yazar ve siyaset ada-
m› kat›lm›fl ve 41 tebli¤ sunulmufltur. Forum so-
nunda "21. Yüzy›lda Halklar›n Hoflgörü ve Birlik
‹çerisinde Yaflama Kültürü" bafll›¤› alt›nda bir dek-
larasyon oylanarak kabul edilmifltir. 
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GAZETELERE DESTEK
Kazakistan’da Türk dilinde yay›n yapan gazete-

lerin yay›n hayatlar›n› sürdürebilmeleri, dil ve kül-
tür birli¤ini gelifltirmekte rol oynayan Latin alfabe-
sinin yaz›l› bas›n yoluyla Türk nüfusuna ulaflt›r›lma-
s› amac›yla Almat›-Türk Halklar› Medeniyet Vak-
f›’n›n ayl›k "Türk Alemi" gazetesine ve Kazakistan
Ah›ska Türkleri Derne¤i taraf›ndan yay›nlanan
"Ah›ska" adl› gazeteye ayl›k mali destek yap›lmak-
tad›r. Her iki gazetede Türkçe, Kazakça ve Rusça
dillerinde yay›nlara eflit a¤›rl›kta yer vermekte
olup, tirajlar› 5000’dir. 

Dil, din tarih ve kültürel de¤erleri korumak,
milli de¤erleri, örf ve adetleri di¤er halklara da ta-
n›tarak onlarla dostluk köprüleri kurmak, Kazakis-
tan halklar› aras›ndaki kardefllik ve dostlu¤u daha
da güçlendirmek amac›n› tafl›yan Ah›ska Gazetesi
ayn› zamanda Ah›ska toplumunun d›flar›ya aç›lan
penceresi konumundad›r.

DOSTLUK RADYO PROGRAMININ 
DESTEKLENMES‹

Kazakistan’›n çok uluslu ve çok dinli bir ülke
oldu¤u ve bu farkl› gruplar›n bar›fl içerisinde yafla-

d›klar› Kazak yüksek makamlar›nca s›kl›kla ifade
edilmektedir. 1995 y›l›nda kurulan Kazakistan
Halklar Asamblesi Cumhurbaflkan›n›n himayesin-
dedir ve 30’un üzerinde etnik grup temsil edilmek-
tedir. Bu kapsamda Kazak Devlet Radyo ve Tele-
vizyonlar›nda bu etnik gruplara kendi dillerinde ya-
y›n yapabilecekleri, kendi kültürlerini tan›tmalar›na
imkan tan›yan yay›n saatleri ayr›lm›flt›r. 

Kazakistan'da yaflayan yaklafl›k 200 bin Ah›ska
Türkü için de Kazakistan Devlet Radyosunda haf-
tada 1 gün 20 dakika Türkçe yay›n yapma hakk› ta-
n›nm›flt›r. Bu program 1996 y›l›ndan beri destek-
lenmektedir. Kazakistan’da yaflayan yaklafl›k on bin
civar›nda Türk vatandafl› ve Türkiye Türkçe’si bi-
len Kazak vatandafllar› taraf›ndan da takip edilen
programda Büyükelçili¤imiz, Kültür ve Tan›tma
Müflavirli¤i ve Bas›n Müflavirli¤imiz ile, program›n
içeri¤inin zenginlefltirilmesi ve ulaflt›¤› kitlenin ilgi-
sini çekecek aktüel röportaj ve haberlerin yan› s›-
ra Türk kültür ve sanat›n›n tan›t›m›na da yer veril-
mesi konusunda iflbirli¤ine gidilmektedir.

16 %

3 %

23 %

58 %

KAZAK‹STAN 2005 PROJE VE FAAL‹YETLER‹N SEKTÖREL DA⁄ILIMI

KAZAK‹STAN PROJE VE FAAL‹YETLERDEN YARARLANANLAR
(2005) (K‹fi‹)
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AFGAN‹STAN

Afganistan Orta Asya enerji kaynaklar›n›n gü-
neye ulaflt›r›lmas› aç›s›ndan bölgede kilit konumda-
d›r. 1979 y›l›nda bafllayan ve 10 y›l süren Sovyet ifl-
galinden sonra istikrars›zl›k ortam›ndan yararlanan
Taliban Hareketi ülkede yönetimi ele geçirmifltir.
11 Eylül 2001 sald›r›lar›ndan sonra ABD yönetimi
Taliban rejiminden, sald›r›lardan sorumlu tuttu¤u
ve Afganistan’da bar›nd›klar›n› iddia etti¤i El-Kaide
örgütü üyelerini teslim etmesini istemifl, bu istek
yerine gelmeyince ABD öncülü¤ündeki Koalisyon
Güçleri askeri müdahale gerçeklefltirerek Taliban
rejimini sona erdirmifltir. 9 Ekim 2004 tarihinde
gerçeklefltirilen devlet baflkanl›¤› seçimlerinde ge-
çici yönetiminde baflkan› olan Hamid Karzai oyla-
r›n % 55.4’ünü alarak Afganistan’›n Devlet Baflkan›
olmufltur. 18 Eylül 2005 tarihinde de parlamento
seçimleri yap›lm›flt›r. Aral›k 2001’den beri Kabil ve
çevresinin güvenli¤i ISAF
(Uluslararas› Güvenlik
Destek Kuvveti) taraf›n-
dan sa¤lanmaktad›r. Bu
kuvvet Birleflmifl Milletler
taraf›ndan kurulmufl, 11
A¤ustos 2003 itibariyle ise
komutas› NATO’ya geç-
mifltir.

Birleflmifl Milletler,
uluslararas› kurulufllar ve
di¤er ülkelerin katk›lar›yla
Afganistan’›n sosyal ve
ekonomik altyap›lar›n›n
yeniden inflas› devam et-
mekte ve siyasi altyap›s›
da demokrasi ilkeleri çer-
çevesinde yeniden yap›-
land›r›lmaktad›r. Afganis-
tan’da flu anda yeni bir
anayasa yürürlü¤e girmifl
durumdad›r ve  demokra-
tik seçimlerle göreve geti-

rilmifl bir Devlet Baflkan› ve parlamento ifl bafl›nda-
d›r.

647.500 kilometrekare yüzölçümüne ve  31.1
milyon nüfusa sahip olan ülkede bir çok etnik grup
yaflamaktad›r. Nüfusun % 42’si Pefltun,  27’si Tacik,
% 9’u  Hazara, % 9’u Özbek, % 4’ü Aymak ve %
3’ü Türkmen’lerden oluflmaktad›r.

Yaklafl›k 20 y›ld›r devam eden savafllardan son-
ra harap olan Afgan ekonomisi uluslar aras› kuru-
lufllar›n yard›m›yla yeniden infla edilmeye bafllan-
m›flt›r. Fakirli¤in oldukça yayg›n oldu¤u ülkede hal-
k›n % 70’i günde 2 dolar›n alt›nda bir gelirle yafla-
maktad›r. Okul ça¤›na gelen çocuklar›n sadece %
54’ü okula gidebilmektedir. Ortalama yaflam süre-
si 43 y›ld›r ve her 5 çocuktan biri 5 yafl›na gelme-
den ölmektedir.
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SEKTÖRLER VE
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN
PROJELER

1. SOSYAL ALTYAPILARIN 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

A. E⁄‹T‹M
Afganistan’da uzun y›llar süren iflgal ve iç kar›-

fl›kl›klar her alanda büyük tahribat yaratm›flt›r.
Uluslararas› toplumun deste¤i ile bu tahribat›n iz-
leri silinmeye çal›fl›lmakta, özellikle 2001 y›l›ndaki
Bonn Konferans›’ndan bu yana önemli bir mesafe
kaydedilmifl bulunmaktad›r. Ancak, Afganistan’›n

önünde kat edilmesi gereken
çok daha uzun bir yol bulun-
maktad›r. Bu süreçte, Afganl›-
lar›n kendi kaderlerine terk
edilmemesi ve uluslararas› top-
lumun yard›mlar›n› her alanda
devam ettirmesi önem arz et-
mektedir.

Afganistan’da özellikle e¤i-
tim altyap›s›n›n gelifltirilmesi
büyük önem tafl›maktad›r. Af-
gan Halk›n›n yaklafl›k % 20’si
okul ça¤›ndaki çocuklardan
oluflmaktad›r. Bu oran dünya-
daki en yüksek orand›r. 2002-
2005 y›llar› aras›nda düzenle-
nen "Okula Dönüfl" kampanya-
lar›ndaki baflar›lara ra¤men k›z
ö¤renci kay›t oranlar› hala çok
düflük seviyededir. 
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Ö¤renci say›s›na dair net bir bilgi bulunmamak-
la beraber 2003 y›l› için toplam ö¤renci say›s›n›n
2.3. milyon ve toplam okula devam etme oran›n›n
% 54 civar›nda oldu¤u tahmin edilmektedir. 1997-
2003 y›llar› aras›nda flehirlerdeki okula gitme ora-
n›ndaki art›fl, k›rsal bölgelerdeki art›fltan % 50 da-
ha fazlad›r. Okullara devam etme oran›ndaki bu
art›fla ra¤men, halen 2 milyondan fazla çocu¤un
okula devam etmedi¤i ve bunlar›n üçte ikisinin k›z
çocuklar›ndan olufltu¤u tahmin edilmektedir. 

E¤itim almayan çocuklar›n büyük bir k›sm› ül-
kenin güney ve orta kesimlerinde yaflamaktad›r.
Ayr›ca kuzey bölgesinde de büyük miktarda okul

Afganistan’›n Yeniden ‹mar› Program› çerçevesinde, E¤itim, Sa¤l›k ve Su Temini seçilen üç öncelik-
li sektör olmufltur. Söz konusu program çerçevesinde y›llara ba¤l› olarak bir çok proje hayata geçiril-
mektedir.

ihtiyac› vard›r. 2005 y›l› itibariyle ilkokulu bitirme
oran› % 45’dir. Erkekler için bu oran % 56, kad›n-
lar için % 30 civar›ndad›r. Yani 2 erkek çocuktan 1
tanesi, 3 k›z çocuktan sadece 1 tanesi ilkö¤retime
devam etmektedir. 15-24 yafl aras› okuma yazma
oran› % 34’dür (%50 erkek, %18 bayan). Ayr›ca
okuma yazma oran› bölgelere göre de büyük fark-
l›l›klar göstermektedir.

Afganistan’da halen 5.000 adet okul, 2.000.000
adet s›ra masa, 56.000 adet yaz› tahtas› ve 1.000
adet muhtelif labaratuvar malzemesine ihtiyaç du-
yuldu¤u tespit edilmifltir.
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OKUL YAPIMI PROJELER‹

E¤itimdeki büyük ihtiyaçlar›n giderilebilmesine
katk› sa¤lamak amac›yla, 2005 y›l›n›n bafl›nda Afga-
nistan’›n kuzeyinde bulunan Cevizcan Eyaleti’nde
3, Tahar’da 2 ve Faryab’da 1 olmak üzere toplam
6 ilkö¤retim okulu, Semengan Eyaletinde ise 1 Ka-
d›n Sanat ve Meslek Okulu ve Kabil’de 1 lise aç›l-
mas› hususunda Afganistan ‹slam Cumhuriyeti E¤i-
tim Bakanl›¤› ile protokoller imzalanm›fl ve y›l so-
nunda okullar›n inflaatlar› tamamlanm›flt›r. Okul-
larda e¤itim için ihtiyaç duyulan s›ra masa sandalye
gibi tüm demirbafl  al›mlar› da yap›lm›flt›r. Söz ko-
nusu okullar›n 2006 y›l› ikinci dönem ö¤retim y›l›n-
da e¤itim vermesi planlanmakta olup, projeden
yaklafl›k 10.000 ö¤renci yararlanacakt›r.

B.  SA⁄LIK
Afganistan dünyadaki en kötü sa¤l›k profiline

sahip ülkelerden birisidir. Ülkede ortalama yaflam
süresi 46 y›ld›r. Ülkede do¤umda anne ölümü ora-
n› her 1000 canl› do¤umda 165’dir. Bu oran ile Af-
ganistan yine dünyada do¤umda anne ölümlerinin
en s›k yafland›¤› ülke olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Her 100 çocuktan 25’i  beflinci do¤um gününü gö-
remeden ölmektedir. Afganistan’da gerçekleflen 5
yafl alt› ölümlerin bir ço¤u enfeksiyonlardan kay-
naklanmakta ve bu ölümlerin % 60’› önlenebilir ni-
teliktedir.

Hijyenik su kaynaklar›na ulafl›m sa¤lanamamas›
ve ülke genelinde kanalizasyon sistemi olmamas›
ço¤u hastal›¤›n oluflmas›nda esas etkendir. Yeter-
siz beslenme, sa¤l›kl› suya ulafl›m imkanlar›n›n bu-
lunmamas› ve ço¤u kiflinin k›fl flartlar›nda evinde
sobas›n›n bile olmamas› nedeniyle tüberkülozdan
her y›l 15.000 kifli ölmekte ve yaklafl›k 3 milyon ki-
fli malarya hastal›¤› riski alt›nda yaflamaktad›r. Ko-
lera ve tifo salg›nlar›ndan ölenlerin say›s› ise yakla-
fl›k y›lda 50.000 kifli olarak tahmin edilmektedir.
Ülkenin senelerdir geçirdi¤i zorlu dönemlerin so-
nucunda, uzmanlar halk›n büyük bir k›sm›nda ruh-
sal rahats›zl›klar olufltu¤unu ancak bu hastal›klar›n
Afganistan ortam›nda halk taraf›ndan çok ciddiye
al›nmad›¤›n› belirtmektedir.
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hastaya hizmet vermek üzere Tür-
kiye taraf›ndan kurulan 3 hastane,
yaklafl›k 225 kifliye hizmet veren 2
ana-çocuk sa¤l›¤› klini¤i ve 20.000
kifliye ulafl›lmas› hedeflenen 2 gezi-
ci hastanenin iflletilmesi üstlenilmifl
olup, söz konusu sa¤l›k kurulufllar›-
n›n iflletilmesi için bir Proje Koor-
dinatörü görevlendirilmifltir. Has-
tanelerin borçlar› ödenmifl, binala-
r› onar›lm›fl ve t›bbi malzemelerin
bir ço¤u tamir ettirilmifl veya yeni-
lenmifltir. Afganistan’da ortaya ç›-
kan ciddi kolera salg›n›n› engelle-
mek için büyük miktarda serum te-
min edilmifl, Talokan’daki doktor-
lar arac›l›¤› ile Takhar vilayetinde

kolera ile mücadele bafllat›lm›flt›r. Afganistan genelinde 17 ulusal, 9 bölgesel, 34 il
ve 41 ilçe hastanesi bulunmakta, bunlar›n yan›nda
ülke genelinde 365 sa¤l›k oca¤› ve 357 klinik bulun-
maktad›r. Toplam 8333 yatak kapasitesinin %
50’sinden fazlas› Kabil’dedir. Kabil d›fl›ndaki bölge-
lerde her 1000 kifliye 0.34 yatak düflmektedir. Az
geliflmifl ülkelerin ortalamas› olan her 1000 kifliye
3 yatak ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda durumun ciddiyeti
daha net anlafl›labilmektedir. Bunun yan› s›ra ilçe-
lerin % 20’sinde hiçbir sa¤l›k hizmeti verilememek-
tedir.

Ülke genelindeki sa¤l›k kurulufllar›n›n 3’te bi-
rinde e¤itimli ebe veya bayan sa¤l›k personeli bu-
lunmamaktad›r.  Afganistan’daki yayg›n gelenek ve
dini k›s›tlamalardan dolay› bayan hastalara erkek
sa¤l›k personeli müdahale edememekte  bu neden-
le de kad›nlar›n sa¤l›k hizmetlerine ulaflma imkan›
azalmaktad›r.

Ülkede az say›da laboratuar bulunmakta, bu la-
boratuarlarda ise ancak çok az say›da testler ger-
çeklefltirilebilmektedir. ‹laç temininde ülke tama-
men d›fla ba¤›ml›d›r. ‹laçlar özel flirketler veya in-
sani yard›m yapan kurulufllardan temin edilebil-
mektedir.

AFGAN‹STAN’DA SA⁄LIK 
B‹R‹MLER‹ ‹fiLET‹LMES‹
PROJELER‹

Sa¤l›k alan›nda yaflanan sorunlar›n giderilmesi-
ne katk› sa¤lamak amac›yla, günlük yaklafl›k 625
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AFGAN‹STAN’DA SELDEN ZARAR
GÖRENLERE SA⁄LIK TARAMASI

Türkmen Bölgesinde bulunan Cevizcan vilayeti
Akça ilçesinde meydana gelen sel felaketinden et-
kilenen ailelere sa¤l›k taramas› yap›lm›fl, yaklafl›k
2000 kifli sa¤l›k taramas›ndan geçirilmifltir.

AFGAN‹STAN’A PAK‹STAN’DAN  
DÖNEN GÖÇMENLERE SA⁄LIK
TARAMASI

Paktiya Vilayeti Gardez ‹lçesinde deprem ve
selden zarar gören 2000 aileye sa¤l›k taramas› ya-
p›lm›flt›r.

AFGAN‹STAN SÜNNET fiÖLEN‹
Meymene, fi›b›rgan ve Talokan illerinde 300

çocuk sünnet ettirilmifltir.

AFGAN ÖZÜRLÜLER
B‹RL‹⁄‹’NE YARDIM

Afganistan ‹slam Cumhuriyeti Özürlüler Birli¤ine
faaliyetlerini daha etkin ve genifl çapl› düzenleyebil-
mesi için ekipman yard›m›nda bulunulmufltur.

AFGAN‹STAN YETERS‹Z BESLENEN 
ÇOCUKLARA BESLENME
PROGRAMI

Talokan’da yetersiz beslenen 100 çocuk sa¤l›k
program›na al›nm›fl, yeterli beslenme program› kap-
sam›nda gözetimde tutulmaya bafllanm›flt›r. Yine Ta-
lokan Hastanesi’nde bulunan doktor düzenli olarak
Talokan  Yetimhanesi’nde bulunan çocuklara sa¤l›k
taramas› yapmaktad›r.

C. SU TEM‹N‹ VE
SAN‹TASYON

Afganistan’daki ciddi altyap› sorunlar› nedeniyle
flu anda ifllemekte olan hiçbir içme suyu ve kanalizas-
yon flebekesi bulunmamaktad›r. Konutlarda içme su-
yu kuyulardan sa¤lanmakta, sanitasyon da ise genel-
likle foseptik kuyular›ndan yararlan›lmaktad›r. K›rsal
kesimde ve ço¤u flehir merkezinde  ise içme suyu ih-
tiyac›n› sa¤layacak kuyular bulunmamaktad›r. Bura-
larda su ihtiyac› akarsulardan ve ya¤mur sular›n›n bi-
riktirildi¤i havuzlardan sa¤lanmaktad›r. Afganistan
halk›n›n yaklafl›k % 75’inin acil içme suyuna ihtiyac›
vard›r. Düzenli içme suyu ve sanitasyon imkanlar›n›n
olmamas› nedeniyle ülkede salg›n hastal›klara s›kça
rastlan›lmakta ve bu hastal›klar nedeni ile çok say›da
kifli hayat›n› kaybetmektedir. fiu an için  ülke gene-
linde acilen 40.000 derin ve yar› derin içme suyu ku-
yusuna ihtiyaç duyulmaktad›r.
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AFGAN‹STAN SU KUYULARI
AÇILMASI PROJES‹ 

Ülkenin büyük bir k›sm› halen içme suyu ihtiya-
c›n› akarsulardan ve ya¤mur sular›ndan beslenen
havuzlardan sa¤lamaktad›r. Bu havuzlarda biriken
sular aç›k havaya maruz kald›¤› ve herhangi bir de-
zenfeksiyona tabi tutulmad›klar› için birer mikrop
yuvas› ve hastal›k kayna¤›d›r. Bölgede yaz aylar›nda
s›kça enfeksiyonlara ve salg›n hastal›klara rastlan-
maktad›r. Bu proje sayesinde en az›ndan kuyulara
yak›n bölgedeki halk›n salg›n hastal›klardan korun-

mas› sa¤lanm›fl olacak ve kilometrelerce
mesafeden su tafl›yan insanlar›n yaflad›klar›
çile bir nebze de olsa hafifletilmifl olacakt›r.

2005 y›l›nda toplam 45.000 kiflinin ya-
rarlanaca¤› 13 su kuyusunun aç›lma çal›fl-
malar› bafllam›fl olup, Faryab ili Meymene il-
çesinde 8 tanesi halk›n kullan›m›na aç›lm›fl-
t›r. Ayr›ca Çengelar›k Köyü’nde 1 adet de-
rin içme suyu kuyusun inflas› tamamlanm›fl-
t›r. An›lan su kuyusundan Özbek, Türk-
men, Arap ve Pefltun köyleri olmak üzere
toplam 5000 aile yararlanacakt›r.

D. ‹DAR‹ VE S‹V‹L YAPILA-
RIN GEL‹fiT‹R‹LMES‹

Uzun y›llar süren savafl ve iç kar›fl›kl›k-
lar dolay›s›yla idari ve sivil altyap›lar› büyük
zarar gören Afganistan özelikle uluslararas›

kurulufllar›n destek ve yard›mlar›yla yeniden yap›-
lanma sürecine girmifltir.E¤itim, sa¤l›k ve su alan›n-
daki projelerinin yan›nda ülkede idari altyap›n›n
güçlenmesi ve demokrasinin geliflmesi için bir çok
proje ve faaliyet gerçeklefltirmifltir.

AFGAN‹STAN KARA HARP

OKULUNA TEKN‹K YARDIM 
Afganistan Kara Harp Okuluna Destek Projesi-

ne katk› sa¤lanmas› amac›yla ö¤retim görevlisi gön-
derilmesi ve tercüman sa¤lanmas› gibi konularda
mali destek sa¤lanmaktad›r.

AFGAN‹STAN KADIN ‹fiLER‹ 

BAKANLI⁄I’NA DESTEK
Kad›n›n statüsünün gelifltirilmesi kapsam›nda

Afganistan Kad›n ‹flleri Bakanl›¤› ek hizmet binas›-
n›n giderleri karfl›lanm›flt›r.

AFGAN‹STAN’DA 
GERÇEKLEfiT‹R‹LECEK SEÇ‹MLERDE 
KADIN ETK‹NL‹⁄‹ SEMPOZYUMU

8 Mart Kad›nlar Günü’nde Afgan sivil toplum
kuruluflu AWSE ile iflbirli¤i yap›larak "Afganistan
Seçimlerinde Kad›nlar›n Etkinli¤i " konulu bir sem-
pozyum düzenlenmifltir.
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2. EKONOM‹K 
ALTYAPILARIN 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

AFGAN‹STAN YATIRIM VE 
T‹CARET KONFERANSINA 
KATILIM

Afganistan’›n yeniden imar› kapsam›nda E‹T
(Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat›) taraf›ndan düzenle-
nen Yat›r›m ve Ticaret Konferans›’na Baflkanl›¤›-
m›zdan da kat›l›m sa¤lanm›flt›r. Söz konusu toplan-
t›larda E‹T ülkelerinin iflbirli¤i halinde Afganistan’a
yapabilece¤i katk›lar konuflulmufl, bitiminden son-
ra ECO (E‹T) Park› olarak adland›r›lacak olan park
için T‹KA’n›n maliyet hesaplar› baz al›nm›flt›r.

3. ÜRET‹M SEKTÖRLER‹

ORMANCILIK
AFGAN TÜRK DOSTLUK ORMANI

T‹KA ile ISAF-VII iflbirli¤i ile 21 Mart 2005 Ba-
har Bayram›’nda, Afganistan’›n Kabil fiehrinde
10.000 fidan ekilerek, "Türk-Afgan Dostluk Orma-
n› Projesi" gerçeklefltirilmifltir.

4. AC‹L VE ‹NSAN‹
YARDIMLAR 

AFGAN‹STAN’A SEL 
NEDEN‹YLE ‹NSAN‹ 
YARDIM

Yaflanan sel felaketi nedeniyle Cevizcan Vilaye-
ti Akça ‹lçesi’nde 150 aileye yer yayg›s› ve g›da yar-
d›m› yap›lm›flt›r.

May›s 2005’te Hazara Bölgesi’nde 1000 aileye
ve Türkmen Bölgesinde 1.200 aileye insani yard›m-
da bulunulmufltur.

AFGAN‹STAN PAK‹STAN’DAN
DÖNEN GÖÇMENLERE 
‹NSAN‹ YARDIM

Aral›k 2005’te Pakistan’dan gelen göçmenlere
yönelik 300 aileye g›da yard›m› ve 3 doktor eflli¤in-
de sat›n al›nan ilaçlarla sa¤l›k taramas› yap›lm›flt›r.
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19 %

4 %
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7 %
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AFGAN‹STAN 2005 PROJE VE FAAL‹YETLER‹N SEKTÖREL DA⁄ILIMI

AFGAN‹STAN PROJE VE FAAL‹YETLERDEN YARARLANANLAR
(2005) (K‹fi‹)
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MO⁄OL‹STAN

Mo¤olistan, 1.565.500 km2’lik yüzölçümü ile
Asya’n›n en büyük yedinci ülkesidir. Orta Asya’n›n
kuzeyinde yer almaktad›r. Kuzeyde Rusya Fede-
rasyonu, bat›, güney ve do¤uda ise Çin Halk Cum-
huriyeti ile çevrelenmifltir. 2.8 milyon nüfusa sa-
hiptir.

Ülke sert bir karasal iklime sahip bulunmakta-
d›r. Gece ile gündüz, yaz ile k›fl mevsimleri aras›n-
da büyük s›cakl›k farklar› görülmektedir. Y›l›n bü-
yük bir bölümü so¤uk geçmektedir. K›fl mevsimin-
de ortalama s›cakl›k -38° civarlar›nda seyretmek-
tedir.

Mo¤olistan ekonomisi temel olarak hayvanc›l›k
ile bak›r ve alt›n gibi ülkenin temel döviz girdisini

sa¤layan bir kaç mal›n ihracat›na dayanmaktad›r.
Ülkede son rakamlara göre 30 milyon bafl hayvan
bulunmaktad›r. Baflkent Ulan Bator d›fl›nda yafla-
yan nüfusun büyük bir bölümü geçimini hayvanc›-
l›ktan sa¤lamaktad›r. Tar›m sektöründen elde edi-
len gelir GSY‹H’n›n 1/3’ünü oluflturmaktad›r.

Kalk›nm›fll›k yönünden bölgeler aras›nda ciddi
farklar vard›r. Baflkent Ulanbator en geliflmifl fle-
hirdir. Ülkede iflsizli¤in azalt›lmas› için yeni istih-
dam alanlar›n›n aç›lmas› gerekmektedir. E¤itim,
sa¤l›k ve di¤er sosyal hizmetler mali s›k›nt›lardan
dolay› halk›n talebini tam olarak karfl›layamamak-
tad›r. Özellikle e¤itimdeki eksiklikler ülkenin kal-
k›nma yolunda ihtiyaç duydu¤u yetiflmifl insan kay-
naklar›nda sorun oluflturmaktad›r.
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SEKTÖRLER VE
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN
PROJELER

1. SOSYAL ALTYAPILARIN 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

A. E⁄‹T‹M
1992 y›l›na kadar olan dönemde Mo¤olistan’da

okur yazar oran› oldukça yüksek olmakla beraber,
bu tarihten sonraki geçifl döneminde okulu b›ra-
kan çocuk say›s›nda art›fl olmufltur. 2000 y›l› itiba-
riyle okur yazar oran› resmen % 98 olarak
aç›klanm›flt›r.

Milli ‹statistik Ofisi verilerine göre ; 2004 y›l›n-
da ülke genelinde 560.119 çocuk (7-16 yafllar›nda)
mevcuttur ve bunlar›n %98 i e¤itim görmektedir.

GSY‹H’dan e¤itime harcanan pay 1995’te % 4.6
iken 2001’de % 8.8’e ç›km›flt›r. E¤itim Kanunu’na
göre bütçenin en az % 20’si e¤itime ayr›lmak zo-
rundad›r. 2002’de bütçe harcamalar›ndan  e¤itim
sektörü için % 18.9 pay ayr›lm›flt›r. K›rsal alanlar
ve flehirler aras›nda okullara kay›tta büyük farklar
mevcuttur. 2000 y›l›nda temel e¤itimde  flehirler-
de kay›t oran› % 96 iken k›rsal alanlarda % 86 ola-
rak geçekleflmifltir.

Temel e¤itim ücretsiz olmas›na ra¤men okul
araç gereçleri, ders kitaplar›, okul tamirleri için is-
tenen gayri resmi ba¤›fllar nedeniyle e¤itim masraf-
lar› aileler üzerinde ciddi yük oluflturmaktad›r.

Nüfus yo¤unlu¤unun çok az olmas› nedeniyle
bütçeden ayr›lan paran›n büyük miktar› okullar›n
tamiri ve enerji için harcanmaktad›r. K›rsal alanlar-
dan flehirlere göç nedeniyle flehirlerde s›n›f sorunu
görülmektedir. 2000 y›l› itibariyle bütün okullar›n
% 90’›n›nda, yurtlar›n % 80’ininde tamir ve tadilat
gereksinimi vard›r. Bu yüzden 2000 y›l›ndan itiba-
ren binalar›n tadilat› için bütçeden ciddi paylar ay-
r›lm›flt›r. 
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MO⁄OL‹STAN SONG‹NOKHA‹RKHAN 
BELED‹YES‹ OKULUNA YARDIM 

Ulan Bator’a yaklafl›k olarak 60 km. mesafede
bulunan Songinokhairhan Belediyesi Jargalant böl-
gesinde bulunan ilk ö¤retim okulunda e¤itim gören
ö¤rencilerin kald›¤› ö¤renci yurduna yorgan, nev-
resim tak›m›, çal›flma masas›, sandalye vb. malze-
melerden oluflan ekipman yard›m› yap›lm›flt›r.

MO⁄OL‹STAN M‹LL‹ E⁄‹T‹M‹NE
K‹TAP DESTE⁄‹

Mo¤olistan E¤itim, Kültür ve Bilim Bakanl›¤› ve
Mo¤ol-Türk Ortak Okullar› Genel Müdürlü¤ü ifl-
birli¤inde Mo¤olistan E¤itim, Kültür ve Bilim Ba-
kanl›¤›’na ba¤l› okullarda görev yapan yaklafl›k
21.000 ö¤retmene da¤›t›lmak üzere "S›n›f Yönet-
me Sanat›" kitab›n›n Mo¤olca bask›s› yap›lm›flt›r.

Ö¤retmenler için s›n›f yönetme konusunda çe-
flitli metodlar içeren kitap; s›n›f yönetimi, s›n›f yö-
netiminde uygulamalar, okulda ve s›n›fta ö¤retmen
ö¤renci iliflkileri, s›n›f içi iletiflim, s›n›fta davran›fl
yöntemi, okulda ve s›n›fta disiplin, s›n›fta zaman
yönetimi ve ö¤retmen veli iliflkisi gibi konu bafll›k-
lar›ndan oluflmaktad›r.

Kitab›n bütün okullara da¤›t›m›n› müteakip, ül-
ke genelinde 21 vilayet ve baflkent Ulan Bator’da
görev yapan ö¤retmenler aras›nda, an›lan kitaptan
haz›rlanan sorulardan bir s›nav yap›lm›flt›r. Toplam
21.000 ö¤retmeninden 14.000’inin kat›ld›¤› s›nav
sonucunda 21 vilayetten gelen birinciler ile bafl-
kent Ulan bator’un 7 belediyesinden kat›lan birin-
ciler final s›nav›nda bir araya gelmifltir.Yar›flmada
dereceye girenlere çeflitli ödüller verilmifltir.

MO⁄OL‹STAN’DA HASHAT ‹LÇES‹ 
B‹LG‹SAYAR LABORATUARI

Mo¤olistan’›n Arkhanfai vilayeti Hashat ilçesi,
tarihimizin eflssiz eserleri olan Orhun An›tlar›’na
ev sahipli¤i yapmaktad›r. Söz konusu ilçe Orhun
An›tlar›’n›n bulundu¤u Khosoo Tsaydam köyüne
25 km. mesafede bulunmaktad›r.

Hashat Kaymakaml›¤› ile iflbirli¤i yap›larak ilçe-
deki ilk ö¤retim okuluna bilgisayar laboratuvar› ku-
rulmufl ve Kaymakaml›¤›nda bilgisayar ihtiyac› kar-
fl›lanm›flt›r. Bu suretle yaklafl›k olarak 700 ö¤renci-
nin e¤itim görüdü¤ü ilçe okulu, bilgisayar ile tan›fl-
ma imkan› bulmufltur.

MO⁄OL‹STAN’DA 2000 Ö⁄RENC‹YE 
KIRTAS‹YE YARDIMI

Mo¤olistan E¤itim, Kültür ve Bilim Bakanl›¤› ifl-
birli¤inde e¤itim gören dar gelirli ailelere mensup
22 ilkö¤retim okulunda e¤itim gören 2000 ö¤ren-
ciye okul çantas› ve k›rtasiye yard›m› yap›lm›flt›r.
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MO⁄OL‹STAN’DA OKUL ÇA⁄INDAK‹ 
ÇOCUKLARIN E⁄‹T‹M‹NE YÖNEL‹K 
Ç‹ZG‹ F‹LM YAPIMI

Mo¤olistan Sa¤l›k Bakanl›¤› ile okul ça¤›ndaki
çocuklar›n ev ve trafik kazalar› konusunda e¤itimi-
ne yönelik 5 adet çizgi film haz›rlanmas› amac›yla
bir iflbirli¤i protokolü imzalanm›flt›r.

Bu kapsamda haz›rlanan 5 adet çizgi film, 2006
y›l›ndan itibaren Mo¤olistan genelinde yay›n yapan
televizyonlarda yay›nlanacakt›r.

B. SA⁄LIK
Mo¤olistan’da branfl hastahanesi 17, vilayet ve

bölge hastanesi 30, ilçeleraras› hastane 31, ilçe
hastanesi 296 olmak üzere 374 hastane bulunmak-
tad›r. Ayr›ca, 577 özel hastane, 230 sa¤l›k oca¤› ve
770 eczane bulunmaktad›r. Toplam yatak say›s›
18.371’dir. Her on bin kifliye 26 uzman doktor, 57
pratisyen hekim düflmektedir.

Baflkent Ulan Bator’da tek kan merkezi bulun-
maktad›r. Ayr›ca, hastahanelerin kan toplama üni-
teleri de bulunmakla beraber, saklama ve tahlil gi-
bi konularda oldukça s›k›nt› yaflamaktad›rlar.

MO⁄OL‹STAN SA⁄LIK
ALANINDA ‹fiB‹RL‹⁄‹

Ülkemizden görevlendirilen sa¤l›k ekibi Mo¤o-
listan’da incelemelerde bulunmufltur. ‹ncelemeler
esnas›nda, Ulan Bator’da kurulmas› planlanan kan
merkezi ve Mo¤olistan Sa¤l›k Bakanl›¤› personeline
yönelik e¤itim konular›nda görüfl al›flveriflinde bu-
lunulmufltur.

C. ‹DAR‹ VE S‹V‹L ALT
YAPILARIN GEL‹fiT‹R‹LMES‹

Büyük bir co¤rafyaya sahip Mo¤olistan’da nüfus
yo¤unlu¤u oldukça seyrek oldu¤undan yerel yöne-
timler halka temel hizmetlerin ulaflt›r›lmas› aç›s›n-
dan  önem arz etmektedir. Mo¤olistan anayasas›
demokratik bir yerel yönetim anlay›fl› için belli ida-
ri düzenlemeler öngörmüfl ve yerel yönetimlere
otonomi sa¤lam›flt›r. Fakat Sovyetlerden kalma
güçlü merkezi sistem anlay›fl› hala terk edilemedi-
¤inden yerel yönetimler bu gücü tam olarak kulla-
namamaktad›r. 

Merkezi yönetimin daha güçlü olmas›n›n di¤er
nedeni de yerel yönetimlerde yetiflmifl insan kay-
na¤› yoklu¤udur. Genelde e¤itimli ve yetiflmifl nü-
fus merkezi yönetimlerde görev yapmaktad›r.

Mo¤olistan’da sivil toplum örgütlerinin, profes-
yonel kurulufllar›n ve klüplerin say›s› 1997-2001
döneminde yaklafl›k befl kat artm›fl ve 410’dan
2100’e ç›km›flt›r. Ülkede sivil toplumun güçlenme-
sine ra¤men henüz karar alma mekanizmalar›na
yeterli etkiyi yapamamaktad›r. 

MO⁄OL‹STAN HARHOR‹N
KAYMAKAMLIK B‹NASININ TAD‹LATI

Bilge Ka¤an Karayolu’nun bafllang›ç noktas›nda
bulunan Harhorin, Mo¤ol ‹mparatorlu¤u’nun bafl-
kenti  yapan Kara Korum flehir kal›nt›lar›n›n yan›n-
da kurulmufl olup, 18 bin nüfusu bar›nd›rmaktad›r.

Kaymakaml›k binas›nda görev yapmakta olan
35 memurun Mo¤olistan’›n sert iklim koflullar›nda
maruz kald›klar› s›k›nt›n›n giderilmesi için binan›n
tadilat›n› ve tamirat›n› gerçeklefltirilmifltir.

MO⁄OL‹STAN DIfi‹fiLER‹ 
BAKANLI⁄I’NA EK‹PMAN YARDIMI

Mo¤olistan D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n bünyesinde
kurulmakta olan arfliv ve kütüphane bölümüne
malzeme ve ekipman yard›m› yap›lm›flt›r. 2005
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MOGOL‹STAN M‹LL‹ DENETLEME 
(SAYIfiTAY) OF‹S‹ PERSONEL‹NE 
E⁄‹T‹M

2005 y›l›nda Mo¤olistan Milli Denetleme Ofisi
personeline yönelik iki e¤itim program› düzenlen-
mifltir.

Ankara’da düzenlenen birinci e¤itim program›-
na, Mo¤olistan Milli Denetleme Ofisi’nden 6 uz-
man denetçi kat›lm›flt›r.

Ankara’da düzenlenen e¤itimin ana konular›
"Mali Denetim ve Denetim Süreçleri", Uygunluk
Denetimi ve Yarg› Süreci" ile "Performans Deneti-
mi"nden oluflmufltur.

Ulan Bator’da düzenlenen e¤itim program›na
ise Mo¤olistan Milli Denetleme Ofisi’nden 15 uz-
man denetçi kat›lm›flt›r. 

Ulan Bator’da düzenlenen e¤itim program›n›n
konular›, "Mali Denetim" ile "Performans Deneti-
mi"nden oluflmufltur. Söz konusu e¤itim program›-
na ülkemizden 3 uzman denetçi kat›lm›flt›r.

MO⁄OL‹STAN ‹STAT‹ST‹K
ALANINDA ‹fiB‹RL‹⁄‹

Mo¤olistan Milli ‹statistik Ofisi iflbirli¤inde ‹sta-
tistik uzmanlar›na uzun süreli bir e¤itim program›
düzenlenmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu kapsamda  ilk
e¤itim program› Ulan Bator’da düzenlenmifltir.

Türkiye ‹statistik Kurumu’ndan bir e¤itmen,
Mo¤olistan ‹statistik ofisi’nden 15 personele, gay-
risafi milli has›lan›n hesaplanmas› konusunda e¤itim
vermifltir.

T‹KA koordinasyonunda yürütülen çal›flmalar
çerçevesinde Türkiye ‹statistik Kurumu ile Mo¤o-
listan Milli ‹statistik Ofisi aras›nda 2006-2007 y›lla-
r›n› kapsayan bir e¤itim program› bafllat›lmas› da
planlanm›flt›r..

Söz konusu program kapsam›nda 2006 y›l›nda
1’i Türkiye’de, 2’si Mo¤olistan’da olmak üzere 3
e¤itim program›n›n düzenlenmesi; 2007 y›l›nda ise
ikisi Türkiye’de olmak üzere toplam 4 e¤itim prog-
ram›n›n düzenlenmesi öngörülmektedir.

MO⁄OL‹STAN ‹LE S‹V‹L SAVUNMA 
ALANINDA ‹fiB‹RL‹⁄‹

Mo¤olistan Do¤al Afetler Genel Müdürlü¤ü ile
iflbirli¤i yap›larak, söz konusu kurumdan 6 perso-
nelin ülkemizde e¤itim görmesi sa¤lanm›flt›r.

‹çiflleri Bakanl›¤› Sivil Savunma Koleji’nde dü-
zenlenen e¤itim program› gerçeklefltirilmifl olup,
kurtarma ve koruma, arama ve kurtarma, nükleer
savafl, ilk yard›m vb. konular› kapsam›flt›r.

D. BARINMA

MO⁄OL‹STAN’DA DAR GEL‹RL‹ 
A‹LELERE ÇADIR YARDIMI

Mo¤olistan’›n kentsel anlamda tek yerleflim bi-
rimi olan baflkent Ulan Batur her y›l k›rsal bölge-
lerden göç almaktad›r.
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Ulan Batur Belediyesi’nin rakamlar›na göre bu
göç, 2004 y›l›nda yaklafl›k 80 bin olarak gerçeklefl-
mifltir. 

K›rsal bölgelerden daha iyi yaflama umutlar› ile
baflkente göç eden halk, genelde "ger mahalle" ola-
rak adland›r›lan çad›r mahallerde yaflamaktad›rlar.
Öyle ki bu mahallelerde yaflayanlar›n oran› flehir
nüfusunun yüzde 60’›n› oluflturmaktad›r.

Bu çerçevede çeflitli nedenler ile baflkente göç
eden ancak bar›nacak konut sahibi olmayan ailele-
re çad›r yard›m›nda bulunmufltur.

2. EKONOM‹K
ALTYAPILARIN 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹ ENERJ‹

MO⁄OL‹STAN SELENGE 
V‹LAYET‹NDELEKTR‹K NAK‹L 
HATTI DÖfiENMES‹

Mo¤olistan’›n Selenge vilayeti Javkhlant ilçesi
Shariin Gol tar›m bölgesine Baflkanl›¤›m›z taraf›n-
dan çekilen 2.3 km. uzunlu¤undaki elektrik nakil
hatt›n›n aç›l›fl töreni 23 Kas›m 2005 tarihinde ya-
p›lm›flt›r.

Baflkent Ulan Bator’a 257 km. mesafede bulu-
nan ilçe, Selenge vilayetinin Sukhbaatar flehrine 63
km., Darkhan flehrine ise 37 km. mesafede bulun-
maktad›r. Piyasa ekonomisine geçifl sürecinde, ne-
hir k›y›s›nda kurulmufl olan Bayankharaat devlet
çiftli¤inde çal›flan çevre halk›, çiftli¤in tasfiye olma-
s› ile iflsiz kalm›flt›r.

An›lan çiftli¤in tasfiyesi üzerine münferit olarak
tar›m ile u¤raflmaya bafllayan yöre sakinleri, bir
müddet sonra Shariin Gol bölgesine yerleflerek
burada tar›m ile u¤raflmaya bafllam›fllard›r. Ancak
bölgede elektrik olmamas›ndan dolay›, ürünlerin
muhafazas›, konaklama vb. konularda sorunlar ya-
flayan yöre halk›, Baflkanl›¤›m›z taraf›ndan projelen-
dirilen elektrik nakil  hatt› ile an›lan sorunlar› ber-
taraf etme imkan› bulacaklar› gibi ilçede yaflamakta
olan iflsiz vatandafllar›n da sa¤lanan bu imkan ile ta-
r›m ile u¤raflmaya bafllamalar› planlanmaktad›r.

4. KÜLTÜREL ‹fiB‹RL‹⁄‹, 
‹LET‹fi‹M‹N GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 
VE SOSYAL BARIfiA KATKI

MO⁄OL‹STAN TÜRK ANITLARI
PROJES‹ (MOTAP)

Yaklafl›k 280 y›l önce bulunduklar›nda bütün
ilim çevrelerinin dikkatini çeken Orhun Abideleri
Türk ad›n›n geçti¤i ilk Türkçe metinlerdir. Gök-
türk Alfabesiyle yaz›lan bu yaz›tlar Türkçe'nin yaz›-
l› ilk kaynaklar›ndand›r. Bu yaz›tlarda, Türk tarihi-
ni, sanat›n›, gelenek ve göreneklerini, dinini, ordu
teflkilat›n›, sosyal hayat›n› k›saca Türk milletine ait
her fleyi görmek mümkündür.

Türk tarihinin bugün için bilinen en eski yaz›l›
belgeleri olma özelli¤ine sahip olan Göktürk Abi-
deleri’nin bulundu¤u bölgede yer alt› araflt›rmalar›
yap›larak, gün ›fl›¤›na ç›kmay› bekleyen tarihimizin
nadide parçalar›na ulafl›lmaya çal›fl›lm›fl, külliyelerin
yeniden inflas›n›n yap›lmas› sa¤lanarak 1300 y›l ön-
cesi durumlar›n›n yeniden canland›r›lmas› planlan-
maktad›r. Bu çerçevede, 1994 y›l›nda Mo¤olistan'a
resmi bir ziyarette bulunan T‹KA Baflkanl›¤›'ndan
bir heyet Mo¤olistan E¤itim, Kültür ve Bilim Ba-
kanl›¤› ile Baflkanl›¤›m›z aras›nda Proje'nin genel
hatlar›n› belirleyen anlaflmay› imzalam›flt›r.

Proje kapsam›nda, 1997-2004 y›llar› aras›nda
topografik haritalar›n›n yap›lmas›, konum ve plan-
lar›n›n bu haritalara ifllenmesi, an›t külliyelerin
plan, rolöve, fotogrametrik belgeleme yollar›yla
flimdiki durumlar›n›n ortaya konmas›, bozulma de-
receleri ile nedenlerinin belirlenmesi, kal›c›l›¤› sa¤-
lamaya yönelik koruma, sa¤lamlaflt›rma ve resto-
rasyon yöntemlerinin belirlenmesi, k›r›k ve kay›p-
lar›n tespiti, tamamlama çarelerinin araflt›r›lmas›,
bafllanan kaz› ve di¤er araflt›rma çal›flmalar› çerçe-
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vesinde ise, arkeolojik kaz›, jeofizik ve jeolojik,
epigrafi, tafl koruma ve onar›m, restorasyon, müze
çal›flmalar›na a¤›rl›k verilmifltir.

Proje kapsam›nda yürütülen kaz› çal›flmalar›
çerçevesinde ortaya ç›kar›lan en önemli ve çok
k›ymetli eserler ise 2001 y›l› çal›flmalar› s›ras›nda
bulunan Bilge Kagan'a veya bir yak›n›na ait oldu¤u
düflünülen yaklafl›k 4000 parça ve alt›n, gümüfl, ba-
k›r, bronz ve de¤erli tafllardan oluflan eserlerdir. 

2001 y›l› çal›flmalar›n›n en önemli ayaklar›ndan
birini teflkil eden ve daha önceden üç parça ve ya-
t›k durumda bulunan Bilge Kagan Yaz›t›, 1266 y›l
sonra yeniden bütün ihtiflam›yla aya¤a kald›r›lm›fl-
t›r.

Tonyukuk Külliyesinin kaz› ve di¤er araflt›rma
ve uygulama çal›flmalar›n›n bitmesine müteakip
an›tlar›n kopyalar›n›n al›narak külliyelerinin yeni-

den canland›r›lmas›d›r. Bu çal›flmalar çerçevesinde
de, 2004 y›l›nda Köl Tigin ve Bilge Kagan an›tlar› ile
kaplumba¤a kaidelerinin kopyalar›n›n al›nmas› ça-
l›flmalar› bafllat›lm›flt›r. Yap›lan çal›flmalar ‹stanbul
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tafl›nabilir Kül-
tür Varl›klar›n› Koruma ve Onar›m Bölümü dan›fl-
manl›¤›nda yap›lm›fl olup, Mo¤olistan Kültürel Mi-
ras› Koruma Merkezi'nden 6 uzman görev yapm›fl-
t›r

MOTAP 2005 y›l› çal›flmalar› üç bölüm halinde
gerçeklefltirilmifltir:

‹lk bölümde Mo¤olistan Kültürel Miras› Koru-
ma Merkezi uzmanlar› taraf›ndan Almanya’ya ser-
gilenmek üzere götürülmeden önce Milli Tarih
Müzesi’nde bulunan orijinal eserlerin kal›plar› al›n-
m›flt›r. Nisan 2005 tarihinde yap›lan kal›p alma ça-
l›flmalar›na 6 Mo¤ol uzman kat›lm›flt›r.

Çal›flmalar›n 18 Haziran-18 Temmuz 2005 ta-
rihleri aras›ndaki ikinci bölümü Ulan Bator’da bu-
lunan Kültürel Miras› Koruma Merkezi laboratu-
ar›nda yap›lm›flt›r. Bu bölümde, 2001 y›l›nda orta-
ya ç›kar›lan Göktürk dönemine ait eserlerin kal›p-
lar›ndan kopyalar yap›lm›flt›r. Bu suretle halen Al-
manya’da sergilenmekte olan orijinal eserlerin
kopyalar›ndan ikifler adet yap›lm›fl; birer adeti Mo-
¤olistan Milli Tarih Müzesi Türk Kültür Varl›klar›
Teflhir Salonu’na yerlefltirilmifltir. ‹kinci kopyalar
ise sergilenmek üzere ülkemize gönderilmifltir.

Üçüncü bölüm çal›flmalar›yla da Khosoo Tsay-
dam’da bulunan Köl Tigin Yaz›t›’n›n kal›b› al›nm›fl-
t›r. Bilge Ka¤an Yaz›t›’n›n kal›b› ise 2004 y›l›nda
al›nm›fl olup, önümüzdeki dönemde söz konusu
kal›plardan döküm yap›larak haz›rlanacak olan
kopya yaz›tlar›n orijinalleri ile de¤ifltirilmesi plan-
lanmaktad›r.

2005

T
‹

K
A

 
 

 
 

 
F

A
A

L
‹

Y
E

T
 

R
A

P
O

R
U



10
1

MO⁄OL‹STAN KARAKURUM-ORHUN
(B‹LGE KA⁄AN) KARAYOLU YAPIMI

Mo¤olistan’›n Arkhgangai vilayeti Hashat ilçesi
s›n›rlar› içerisinde bulunan Orhun An›tlar›’n›n bu-
lundu¤u bölgeyi, Uvurkhangai vilayeti Kharhorin
(Kara Korum) ilçesine ba¤layan Bilge Ka¤an Kara-
yolu’nun inflaat çal›flmalar› 8 A¤ustos 2005 tarihin-
de fiilen bafllat›lm›flt›r. T. C. Baflbakan› Say›n Recep
Tayyip ERDO⁄AN, Mo¤olistan Baflbakan› Ts. EL-
BEGDORI ile birlikte 20 Temmuz 2005 tarihinde
Bilge Ka¤an Karayolu’nun temelini atm›fllard›r.

Bilge Ka¤an Karayolu’nun bafllang›ç noktas›
olan Kharhorin (Karakurum), baflkent Ulan
Bator’a 365 km. mesafede bulunuyor. 46 km.
uzunlu¤unda olacak olan Bilge Ka¤an Karayo-
lu tamamland›¤›nda, Kharkhorin ile Khosoo
Tsaidam aras›ndaki mesafe yar›m saatte ve
güvenli bir flekilde katedilebilecek duruma
gelecektir. Bilge Ka¤an Karayolu ile tarihine
sahip ç›kan Türkiye Cumhuriyeti, ayn› zaman-
da Mo¤olistan Hükûmeti taraf›ndan haz›rla-
nan ve üzerinde titizlikle durulan "Model fie-
hir Kharkhorin" projesine katk› sa¤lam›fl ola-
cak. Kharkhorin-Khosho-Tsaidam yolu; Mi-
lenyum Yolu ve ülkenin en önemli madencilik
ve sanayi bölgelerine ulafl›m sa¤layan kori-
dorlar›n etki alan› içerisinde yer al›yor. Bu
bölge ayn› zamanda Asya’n›n en eski kültürle-
rinin yer ald›¤›, dünyan›n nadir bozulmam›fl
do¤al zenginliklerinin de bulundu¤u yer ola-
rak bir cazibe merkezi olmaya aday konum-
dad›r.

Ülkenin en büyük nüfusa sahip flehri baflkent
Ulan Bator’la olan karayolunun yak›nl›¤› ve do¤u-
bat›, kuzey-güney akslar›n›n merkezinde olmas› ise
bölge için önemli bir özelliktir. Hava ulafl›m›n›n
maliyetinin yüksekli¤i ve demiryolu a¤›n›n yetersiz-
li¤i, bölgede karayolu ulafl›m sisteminin iyilefltiril-
mesi gereklili¤ini ortaya ç›karmaktad›r. Mo¤olistan
Hükûmeti teknik yard›m kurulufllar›n da katk›s›yla
ülke ölçe¤inde bu yönde projeler yürütüyor. Mev-
cut güzergah›n yap›m›n›n ise bu çal›flmalara büyük
bir katk› sa¤layaca¤› öngörülüyor. Bilge Ka¤an Yo-
lu’nun, Khosho Tsaidam bölgesine erifliminde kör
nokta olarak kalmay›p, Mo¤olistan Karayollar› ta-
raf›ndan bölgesel-toplay›c› yol s›n›f›na al›nmas›, Mi-
lenyum Yolu’nun kuzey-güney yönünde Bulgan Er-
denet üzerinden Rusya’ya ba¤lanan aks› olufltur-
mas›n›n bölgesel entegrasyonu sa¤layarak, ekono-
mik ve turistik aktiviteleri art›rmas› da bekleniyor.
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Büyük bir turizm potansiyeline sahip olan Gök-
türk An›tlar›’n›n bulundu¤u bölge ulafl›m zorluklar›
nedeniyle s›n›rl› say›da turist çekmekte. Yolun ya-
p›m›n›n gerçeklefltirilmesi ile, bölgede bulunan tu-
rizm potansiyeli harekete geçirilecek ve Göktürk
An›tlar›’na ulafl›m imkan› kolaylaflt›r›lm›fl olacak.
Göktürk an›tlar›n› konu alan "Mo¤olistan’daki
Türk An›tlar› Projesi" çerçevesinde sürdürülen bi-
limsel çal›flmalar da, karayolu inflaat›na paralel ola-
rak yürütülüyor. 2006 y›l›nda yap›lacak olan aç›l›fl
töreninde, Orhun Müzesi ile an›t bölgelerinin çev-
re düzenlemelerinin de tamamlanmas› planlan›yor.
Mo¤olistan Hükûmeti taraf›ndan Kharhorin’in de
içinde bulundu¤u Karakurum bölgesinin turizm
bölgesi ilan edilmesi ve buraya turistik anlamda çe-
flitli yat›r›mlar yap›lmas› da planlanmaktad›r.

Bilge Ka¤an Karayolu, Orhun Müzesi ve Gök-
türk An›tlar› çevre düzenlemesi ile Mo¤olistan’a
kültürel ve ekonomik aç›dan büyük katk› sa¤lanm›fl
olacak.

MO⁄OL‹STAN’DA DÜNYA M‹RASI 
(UNESCO) ANITINA DESTEK

UNESCO, Temmuz 2005 tarihinde Pekin’de
yapt›¤› toplant›da, Orhun An›tlar›’n›n da bulundu-
¤u Orhun Vadisi’ni Dünya Kültürel Miras› Liste-
si’ne dahil etmifltir. Bu çerçevede, UNESCO uygu-
lamar›ndan biri olan, bölgenin koruma alan› olarak
ilan edildi¤ine iliflkin yaz›t Harhorin’de dikilmifltir.

MO⁄OL‹STAN M‹LL‹ KÜTÜPHANES‹ 
TÜRKÇE ESERLER BÖLÜMÜNE DESTEK

Mo¤olistan Milli Kütüphanesi Türkçe Eserler
Bölümü, 19 Temmuz 2005 tarihinde hizmete gir-
mifltir. Mo¤olistan Milli Kütüphanesi Türkçe Eser-
ler Bölümü’nün aç›l›fl›, Devlet Bakan› Beflir ATA-
LAY, Baflbakanl›k Müsteflar› Ömer D‹NÇER ve
Mo¤ol-Türk Parlamento Dostluk Gurubu Baflkan›
Milletvekili Erdeneburen RAVJ‹K taraf›ndan yap›l-
m›flt›r.

Türkçe Eserler Bölümü ile say›lar› yaklafl›k ola-
rak 3.000’i geçen Türkçe bilen Mo¤olistan vatan-
dafllar›na ülkemiz tarihi, co¤rafyas›, kültürü vb. ko-
nularda ilk elden bilgi ulaflt›rman›n yan›nda Mo¤o-
listan’da yaflayan yabanc›lar›n da baflvurabilece¤i
bir kaynak oluflturulmufltur.

MO⁄OL‹STAN GARAG TV EK‹B‹N‹N 
TÜRK‹YE’Y‹ TANITICI BELGESEL 
ÇEK‹M‹

Ülkemizin Mo¤olistan’da daha yak›ndan ve
do¤ru bilgilerle tan›t›lmas› amac›yla, Mo¤olistan
Milli Televizyonu’na gezi programlar› haz›rlayan
Garag Produksiyon flirketinden 2 kiflilik çekim eki-
bi Türkiye’de çekimler yaparak ülkemizi her yö-
nüyle tan›tan bir program haz›rlam›flt›r. 

11 bölüm halinde yay›nlanan belgesel, Mo¤olis-
tan geneline yay›n yapan tek televizyon olan Mo-
¤olistan Milli Televizyonu’nda yay›nlanm›flt›r.

MO⁄OL‹STAN’DA BAYN ULG‹‹ 
fiEHR‹NDE TRT-INT YAYINLARI ‹Ç‹N 
VER‹C‹ KURULMASI

Mo¤olistan nüfusunun yaklafl›k olarak yüzde
6’s›n› Kazak as›ll› Mo¤olistan vatandafllar› olufltur-
maktad›r. Kazak as›ll› Mo¤olistan vatandafllar›n›n
büyük bir bölümü baflkent Ulan Bator’a yaklafl›k
olarak 1700 km. mesafede bulunan Bayn Ulgii vila-
yetinde yaflamaktad›rlar.Vilayette 98 bin kifli yafla-
makta olup bunlar›n yüzde 88.7’sini Kazaklar olufl-
turmaktad›r.

Bölge de TRT yay›nlar›n›n da izlenebilmesi
amac›yla vilayet merkezine bir verici kurulmufltur.
Art›k flehirde TRT yay›nlar› da basit bir anten ile
izlenebilir hale gelmifltir.
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3 %

3 %

21 %

73 %

MO⁄OL‹STAN 2005 PROJE VE FAAL‹YETLER‹N SEKTÖREL DA⁄ILIMI

MO⁄OL‹STAN PROJE VE FAAL‹YETLERDEN YARARLANANLAR
(2005) (K‹fi‹)
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2. A. BÖLGEN‹N GENEL 
DURUMU

Balkanlar ve Do¤u Avrupa, Yugoslavya ve SSCB’nin da¤›lma sürecine ba¤l› olarak yeniden yap›lanan,
bu çerçevede yeni devlet oluflumlar› ile AB ve NATO’ya girifl süreci içinde siyasal geliflmelerin meyda-
na geldi¤i bir bölgedir. 1995 Dayton Bar›fl Antlaflmas›’na ba¤l› olarak Bosna Hersek, 1999 BM karar› ile
de Kosova yeniden yap›land›r›lma sürecindedir. Bölge ülkelerinin, Türkiye ile yak›n tarihi iliflkileri bu-
lunmaktad›r.

T‹KA, kuruldu¤u
1992 y›l›ndan bugüne
kadar bölgede bulunan
ülkelerde önemli kal-
k›nma yard›mlar› ger-
çeklefltirilmifltir. 2005
y›l›  ortalar›na kadar
Tiran, Saraybosna,
Prizren, Kiflinev ve K›-
r›m Program Koordi-
nasyon Ofisleri ile fa-
aliyetlerini sürdürmek-
te olan T‹KA, 2005 y›-
l›nda Üsküp Program
Ofisi’nin de faaliyete
geçmesiyle  Makedon-
ya’da da çal›flmalar›n›
yo¤unlaflt›rm›flt›r.

Öte yandan bir çok
soydafl ve akraba top-
lulu¤un yaflad›¤› bölge
olan Balkanlar ve Do¤u
Avrupa içerisinde bu-
lunan Moldova, Ukray-
na ve özellikle K›r›m
Özerk Cumhuriyet’i
T‹KA’n›n önemli pro-
jeler uygulad›¤› ülke-
lerdir.  

2. AVRUPA (BALKANLAR VE
D. AVRUPA) BÖLGES‹
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2. B. AVRUPA (BALKANLAR VE
D.AVRUPA)’DA GERÇEKLEfiT‹R‹LEN 
PROJE VE FAAL‹YETLER

2005 y›l›nda Avrupa (Balkanlar ve D. Avrupa)’da toplam 205 adet proje ve faaliyet gerçeklefltiril-
mifltir. Söz konusu proje ve faaliyetlerin 39 adedi Arnavutluk’ta, 32 adedi Ukrayna ve K›r›m Özerk
Bölgesi’nde, 31 adedi Bosna-Hersek’te, 24 adedi Moldova ve Özerk Gagauz Bölgesi’nde, 21 adedi
Kosova’da,12 adedi Rusya Federasyonu’nda, 11 adedi ise Makedonya’da gerçeklefltirilmifl, di¤er ül-
kelerde ise bu y›l içinde münferit  proje ve faaliyetler uygulanm›flt›r. Proje ve faaliyetlerin ülkelere
da¤›l›m› harita ve grafiklerde gösterilmifltir:

AVRUPA (BALKANLAR VE D. AVRUPA) PROJE DA⁄ILIMI
(ÜLKESEL) (2005) (ADET)
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Avrupa(Balkanlar ve D.Avrupa)’da 2005 y›l›nda gerçeklefltirilen proje ve faaliyetlerde say›sal anlam-
da; Arnavutluk, Ukrayna/K›r›m, Bosna-Hersek, Moldova ve Kosova öncelikli ülkeler olmufltur

2005 y›l› proje ve faaliyetlerine tahsis edilen ayni ve nakdi destek dikkate al›nd›¤›nda bölgede Koso-
va, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Makedonya’n›n belirgin bir flekilde öncelikli ülkeler olarak yer ald›¤›
görülmektedir.

AVRUPA (BALKANLAR VE D. AVRUPA) PROJE DA⁄ILIMI
(ÜLKESEL) (%) (2005)

AVRUPA PROJELERE TAHS‹S ED‹LEN BÜTÇE DA⁄ILIMI
(2005) (EN ÇOK DESTEK ALAN ÜLKELER)
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Proje ve faaliyetlerin sektörlere da¤›l›m oran›na bak›ld›¤›nda Sosyal Alt Yap›lar›n Gelifltirilmesi Sek-
törü Avrupa (Balkanlar ve D.Avrupa) Bölgesinde % 54,7 ile ilk s›rada yer alm›fl, Kültürel ‹flbirli¤i ‹letifli-
min Gelifltirilmesi ve Sosyal Bar›fla Katk› Sektörü ise %32,7 ile ikinci öncelikli sektör olmufltur.

Söz konusu toplam 205 proje ve faaliyetin 106 adedi Sosyal Alt Yap›lar›n Gelifltirilmesi, 67 adedi Kül-
türel ‹flbirli¤i ve ‹letiflimin Gelifltirilmesi, 19 adedi Ekonomik Alt Yap›lar›n Gelifltirilmesi, 12 adedi Üre-
tim Sektörlerinde gerçeklefltirilmifl, 1 proje ise Acil ve ‹nsani Yard›mlar alan›ndad›r.

AVRUPA (BALKANLAR VE D. AVRUPA) PROJE DA⁄ILIMI
(SEKTÖREL) (2005) (ADET)

AVRUPA (BALKANLAR VE D. AVRUPA) PROJE DA⁄ILIMI
(SEKTÖREL) (%) (2005) 
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E¤itilen personelin ülkelere da¤›l›m› grafikte göstermifltir. Buna göre, Rusya Federasyonu 530 kifli ile
ilk s›rada yer alm›fl, ayr›ca 258 kifli ile Ukrayna/K›r›m, 245 kifli ile Arnavutluk, 183 kifli ile Bosna-Hersek,
181 kifli ile Kosova öncelikli ülkeler olarak söz konusu e¤itim proje ve faaliyetlerinden istifade etmifltir.

2005 y›l›nda Avrupa (Balkanlar ve D.Avrupa) bölgesinde uygulanan proje ve faaliyetlerle Kalk›nma
Yard›mlar› verilen ülkelerin Kalk›nmalar›na ve problem alanlar›n›n iyilefltirilmesine önemli destekler
sa¤lam›flt›r. Buna göre;

• 2005 y›l›nda muhtelif sektörlerde 312 uzman e¤itilmifltir.
• 1397 ö¤renci e¤itilmifl ve/veya e¤itim deste¤i sa¤lanm›flt›r.

�

���

���

���

���

���

���

AVRUPA (BALKANLAR VE D. AVRUPA)
E⁄‹T‹LEN PERSONEL DURUMU 

(ADET) (2005) 

AVRUPA (BALKANLAR VE D. AVRUPA)
PERSONEL E⁄‹T‹M‹

(2005) (ADET) 
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2005 y›l› proje ve faaliyetleri ile grafikte belirtildi¤i gibi tesis ve ekipman deste¤i sa¤lanm›fl olup,
Ukrayna/K›r›m en çok yararlanan ülke konumundad›r.

AVRUPA (BALKANLAR VE D. AVRUPA) TES‹S VE EK‹PMAN DA⁄ILIMI (2005) AVRUPA (BALKANLAR VE D. AVRUPA) TES‹S VE EK‹PMAN DA⁄ILIMI (2005) 

AVRUPA PROJELERDEN YARARLANANLAR
(2005)(K‹fi‹) 
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ARNAVUTLUK

Balkanlar›n stratejik konumu en önemli ülkele-
rinden biri olan Arnavutluk,  28.750 km2 yüzölçü-
müne sahiptir. 3.126.000 nüfusa sahip ülkede  kifli
bafl›na düflen milli gelir 1935 Amerikan Dolar›’d›r. 

Etnik yap› itibari ile nüfusun % 95.3’ü Arnavut,
% 2.5’i Roman, % 1.8’i Yunan, % 0.14’ü Makedon
ve kalan› di¤er etnik unsurlardan oluflmaktad›r.
Arnavutlar, Makedonya ve Kosova baflta olmak
üzere eski Yugoslavya cumhuriyetlerine ve dünya-
n›n birçok ülkesine yay›lm›fl-
lard›r. Bölgede yaklafl›k 6
milyon Arnavut yaflamakta-
d›r. Öte yandan Arnavut-
luk'taki Arnavutlar›n % 70'i
Müslüman’d›r. Müslümanla-
r›n yaklafl›k %20’si Bektafli
Cemaatine mensuptur. Ül-
kedeki resmi dil Arnavut-
ça’d›r. Etnik unsurlar›n dille-
ri de konuflulmaktad›r.

Balkan ülkelerine yöne-
lik olarak sürdürülen çal›fl-
malar aras›nda Arnavutluk
önemli bir yer tutmaktad›r.
Balkanlarda yak›n geçmiflte
yaflanan iç çat›flmalar, eko-
nomik s›k›nt›lar› beraberin-
de getirmifltir. Bu nedenle,
31 Ocak 1996 tarihinde Ar-
navutluk Cumhuriyeti ile
imzalanan ‹flbirli¤i Protoko-
lünün ard›ndan aç›lan  Ko-
ordinasyon Ofisi  çal›flmala-
r›n› büyük bir titizlikle sür-
dürmektedir. 

Bölgede yaflanan problemleri asgari seviyeye
indirmek amac›yla sosyal altyap›n›n gelifltirilmesin-
de; e¤itim alan›nda 6, sa¤l›k alan›nda 1,  su temini
alan›nda 1, kamu ve sivil yönetimlerin güçlendiril-
mesi alanda 1 olmak üzere toplam 9, üretim sek-
törünün güçlendirilmesi alan›nda 3, kültürel iflbir-
li¤inin ve iletiflimin gelifltirilmesi ve sosyal bar›fla
katk› sektöründe 7 proje ve faaliyet gerçeklefltiril-
mifltir.

ÜLKELER VE 2005 YILINDA
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN PROJE VE
FAAL‹YETLER
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SEKTÖRLER VE
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN
PROJELER

A- SOSYAL ALTYAPININ 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 

1- E⁄‹T‹M
Avrupa’ya en yak›n komflu ülkelerden biri olan

Arnavutluk’ta e¤itim ücretsizdir. Ülkede  1800 il-
kokul, 50 genel ortaö¤retim kurumu, 470 mesleki
ortaö¤retim kurumu, 8 yüksekö¤retim kurumu
bulunmaktad›r. Üniversite ça¤›ndaki gençlerden
üniversiteye kay›t yapt›ranlar›n oran› % 80, okuma
yazma bilenlerin oran› ise % 100'dür. Ancak bu
göstergelere ra¤men ülkenin e¤itim altyap›s›nda
bir tak›m ihtiyaçlar bulunmaktad›r.

Etnik yap›lar›n kendi ö¤renimlerini rahatça ya-
pabildi¤i ülkelerden biri olan Arnavutluk’ta özellik-
le ilkokul ve baz› meslek okullar›nda malzeme des-
te¤ine ihtiyaç bulunmaktad›r.

ARNAVUTLUK ‹fiKODRA SHEH SHAM‹A 
MEDRESES‹’NE B‹LG‹SAYAR
LABORATUARI KURULMASI PROJES‹

Arnavutluk’un ‹flkodra flehrinde bulunan Sheh
Shamia Medresesi’nin e¤itim kalitesini artt›rmak
amac›yla bir "Bilgisayar Laboratuvar›" kurulmufl ve
15 adet bilgisayar hibe edilmifltir. Bu projeyle 500
ö¤rencinin bilgisayara eriflimi sa¤lanm›flt›r.

ARNAVUT C‹ROKASTRA HOCA 
TAHS‹N MEDRESES‹NE MALZEME 
DESTE⁄‹

Arnavutluk’un Cirokastro flehrinde milli, mane-
vi ve kültürel de¤erlere uygun olarak e¤itim ve ö¤-
retim faaliyetlerini sürdüren Hoca Tahsin Medre-
sesi’ne yönelik ilgi giderek artmaktad›r. 2005-2006
ö¤retim y›l›nda flehir d›fl›ndan gelen ö¤rencilerin
bar›nma ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla bir erkek
yurduna donan›m malzemesi hibe edilmifltir.

ARNAVUTLUK MUSTAFA KEMAL 
ATATÜRK KREfi‹’N‹N TAD‹LATI
Arnavutluk’ta "Mustafa Kemal Atatürk" ad›n› tafl›-
yan 3 okuldan biri olan kreflin tadilat› yapt›r›lm›flt›r.
Yap›lan tadilat ile kreflte e¤itim gören say›lar› 200’e
yaklaflan ö¤renci daha iyi bir fiziki altyap›ya kavufl-
mufltur.

ARNAVUT ‹LKÖ⁄RET‹M OKULLARINA 
SA⁄LIK K‹TABI DA⁄ITILMASI
Arnavutluk’ta ilkö¤retim ça¤›nda bulunan yoksul
ö¤rencilerin sa¤l›k konusunda bilinçlendirilmesi
amac›yla Arnavutluk’un ünlü T›p Doktoru Flamur
Topi taraf›ndan çocuklara yönelik olarak yaz›lm›fl
‘‹nsan Sa¤l›¤› Üzerine Hikayeler’ adl› iki kitaptan
1000 adet sat›n al›narak okullara da¤›t›lm›flt›r. Pro-
je kapsam›nda al›m› yap›lan kitaplar Tiran, Draç, ‹fl-
kodra ve Berat gibi flehirlerde okuyan ö¤rencilere
ulafl›lm›flt›r.
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VLORA MUSTAFA KEMAL L‹SES‹’NE 
MALZEME DESTE⁄‹

Arnavutluk Vlora Mustafa Kemal Lisesi için bir
bilgisayar s›n›f› düzenlenmifl, lise için MEB taraf›n-
dan  haz›rlanan çeflitli k›rtasiye malzemelerinin ula-
fl›m› temin edilmifltir.

2- SA⁄LIK
Arnavutluk'ta 900 hastane, toplam olarak 5860

doktor ve difl doktoru, 40 bin ebe ve bayan sa¤l›k
görevlisi mevcuttur. Ortalama 585 kifliye bir dok-
tor düflmektedir. Dünya standartlar›nda bu rakam
oldukça yetersizdir.

ARNAVUTLUK 1000 ÇOCU⁄UN 
SÜNNET PROJES‹ 

Halk›n›n % 70’i Müslüman olan Arnavut-
luk’ta, Tiran baflta olmak üzere Draç, Lib-
razhd, Berat gibi flehirlerin yoksul mahallele-
rinde yaflayan ailelerin çocuklar›n›n sünnet et-
tirilmesi sa¤lanm›flt›r. fiu ana kadar 600 çocuk
projeden faydalanm›flt›r. 

3- SU TEM‹N‹ VE
SAN‹TASYON 

1990’l› y›llardan itibaren dünyaya  aç›lma-
ya bafllayan Arnavutluk,  2000’li y›llarda
önemli kalk›nma projelerini uygulamaya koy-
mufl bir ülkedir.  Ancak  altyap›n›n çok eski
oluflu baz› bölgelerde elektrik su ve kanalizas-
yon sorunlar›na neden olmaktad›r.

Bölgedeki k›sal alanlarda sa¤l›kl› içme su-
yunun temin edilmesi konusunda yaflanan
güçlükler di¤er ülkeler taraf›ndan da yap›lan
projeler ile çözülmeye çal›fl›lmaktad›r. Arna-
vutluk'un kuzeyinde yer alan 2000 den fazla
kiflinin yaflad›¤› ve 400 evden oluflan Lezhe ye
ba¤l› Gjader köyüne kadar bir çok bölgede su
projeleri hayata geçirilmifltir.

Bu çerçevede uygulanan su temini proje-
lerinin yan›nda kanalizasyon alt yap› sorunla-
r›n da ülkenin önemli sorunlar› aras›ndad›r. 

ARNAVUTLUK QYTET‹ BÖLGES‹N‹N 
KANAL‹ZASYON S‹STEM‹N‹N 
‹Y‹LEfiT‹R‹LMES‹ PROJES‹

"Qyteti Studenti Bölgesinin Kanalizasyon Siste-
minin ‹yilefltirilmesi" projesine 2004 y›l›nda bafllan-
m›fl ve ad› geçen kanalizasyon sistemi 2005 y›l› Ha-
ziran ay› içerisinde tamamlanm›flt›r. Projeyle ö¤-
renci yurtlar›n›n da yer ald›¤› bölgenin daha sa¤l›k-
l› bir çevre ortam›na ulaflmas› hedeflenmifl ve bu
kapsamda bölgede oturan 420 aileye bu sistemden
faydalanma olana¤› sa¤lanm›flt›r.

Proje ile yaklafl›k 1850 kifliye hizmet götürül-
mesi planlanm›flt›r. Projenin tamamlanmas› ile bir-
likte 770 metrelik kanal bölgeye döflenmifltir. Böy-
lece bölgede oturan halk›n hijyenik koflullarda ya-
flamas›na katk› sa¤lanm›flt›r.



2005

T
‹

K
A

 
 

 
 

 
F

A
A

L
‹

Y
E

T
 

R
A

P
O

R
U

11
3

4- ‹DAR‹ VE S‹V‹L ALT
YAPILARIN GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 

Avrupa ülkeleri ile yak›n iliflki içerisinde bulu-
nan Arnavutluk,  geliflme yolunda önemli ad›mlar
atmaktad›r. Bu amaçla idari yap›n›n kalitesinin art›-
r›lmas› ve sivil yap›lar›n e¤itim ve teknik kapasite
art›r›m› gibi bir çok alanda kalk›nma deste¤ine ih-
tiyaç duymaktad›r. Kamu alan›nda yeniden yap›lan-
ma sürecinde olan Arnavutluk’ta Kamu Yönetimi,
insan kaynaklar›n›n yetersizli¤i önemli bir problem
alan›d›r.

ARNAVUTLUK EKONOM‹ BAKANLI⁄I 
UZMANLARINA E⁄‹T‹M

2004 y›l›nda gerçeklefltirilen e¤itim program›-
n›n Arnavutluk Makamlar›nca çok yararl› bulunma-
s› ve benzer bir program›n tekrar düzenlenmesi
talebine istinaden, Devlet Planlama Teflkilat› Müs-
teflarl›¤› iflbirli¤inde Arnavutluk Ekonomi Bakanl›¤›
Ekonomik Programlama Genel Müdürlü¤ü’nden
alt› uzmana yönelik olarak bir e¤itim program› dü-
zenlenmifltir. 

E¤itim Program›, d›fl yard›mlar ve d›fl yat›r›mla-
r›n etkin bir biçimde kullan›lmas› amac›yla,

• Yard›mlar›n Programland›r›lmas›, Koordinas-
yonu, Öncelikli Sektörlerin Tespiti, Kurumlar Ara-
s› Bilgi Al›flveriflinin Sa¤lanmas›;

• Plan-Program ve Proje ‹liflkisi, Proje Yaklafl›-
m› ile Program Yaklafl›m›n›n Karfl›laflt›r›lmas›, Pro-
je Planlama ve Uygulama Süreci;

• Proje Döngüsü Yaklafl›m›, Proje Döngüsünün
Aflamalar›, UNDP, ILO, FAO ve benzeri di¤er ku-
rulufllar›n proje döngüsü yaklafl›mlar›; 

• Proje Gelifltirmede Kat›l›mc›l›k, Sorun Anali-
zi ve SWOT, Kat›l›mc›l›k Analizi (Stakeholder/Par-
ticipation Analysis), Proje Belgelerinin Haz›rlanma-
s› ve Fizibilite Etüdü, 

• AB Projelerinin Haz›rlanmas› (Project Fiche), 
• Fizibilite Format› Örnekleri, Proje Analiz

Teknikleri, Önceliklendirme ve Proje Seçimi; 
• Projelerin ‹zlenmesi ve De¤erlendirilmesi,

Uygulaman›n ‹zlenmesi ve De¤erlendirilmesi, Uy-
gulama Sonras› De¤erlendirme; 

konular›n› içermifltir.

Söz konusu faaliyetin, ayn› zamanda Arnavut-
luk’ta T‹KA’ya muhatap kurulufl olan Arnavutluk
Ekonomi Bakanl›¤› Ekonomik Programlama Genel
Müdürlü¤ü’nün ülkeye gelen d›fl yard›mlar ve d›fl
yat›r›mlar›n etkin kullan›lmas› konusunda tecrübe
kazanmas›na, ülkenin kalk›nma yolunda önemli bir
suretiyle kalk›nma yolunda önemli mesafe kat et-
mesine;  öte yandan Türk-Arnavut ikili iliflkilerinin
ve iflbirli¤i olanaklar›n›n geliflmesine katk›da bulu-
naca¤› düflünülmektedir.

ARNAVUTLUK AKRED‹TASYON 
MÜDÜRLÜ⁄Ü PERSONEL‹N‹N E⁄‹T‹M‹

2004 y›l›n›n Mart ay›nda Arnavutluk Ekonomi
Bakanl›¤› bünyesinde faaliyetlerine bafllayan Arna-
vutluk Akredistasyon Müdürlü¤ü, personelinin e¤i-
tilmesi ve iflbirli¤i talebinde bulunmufltur. Bu kap-
samda Türk Akreditasyon Kurumu iflbirli¤inde 10
uzman için e¤itim program› düzenlenmifltir. An›lan
e¤itim program›nda Uygunluk De¤erlendirmesi,
WTO-TBT Anlaflmas› ve Uluslararas› Ticarette
Teknik Engeller Aç›s›ndan Uygunluk De¤erlendir-
mesi, ISO 17011’e Göre Yaklafl›mlar, Akreditas-
yon Kuruluflu ve Akreditasyon Hizmetinin Yap›-
land›r›lmas› konular› yer alm›flt›r.

ARNAVUTLUK DEVLET ARfi‹VLER‹ 
GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü PERSONEL‹N‹N 
E⁄‹T‹M‹ PROGRAMI

Arnavutluk Devlet Arflivleri Genel Müdürlü¤ü
iflbirli¤inde gerçeklefltirilen "Osmanl› ‹dari Yaz›fl-
malar›nda Hoflgörü" konulu uluslararas› sempoz-
yum ve sempozyumda da¤›t›lmak üzere bas›lan
"Fermanlar : Tarihi Hoflgörü ile Yazmak" adl› kata-
logun haz›rlanmas›nda eme¤i geçen Arnavutluk
Devlet Arflivleri Genel Müdürlü¤ü personeline yö-
nelik olarak, ‹stanbul’da bir inceleme gezisi düzen-
lenmifltir.
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ARNAVUTLUK "ZYBER HALLULL‹" 
YET‹M MERKEZ‹’NE MALZEME DESTE⁄‹

Arnavutluk Çal›flma ve Sosyal Konular BakanI›-
¤› Devlet Sosyal Hizmetler Dairesi’ne ba¤l› "Zyber
Hallulli" Yetim Merkezi’nde bulunan yaklafl›k 60
çocuk için k›rtasiye malzemeleri deste¤inde bulu-
nulmufltur.

ARNAVUT – TÜRK ENTELLEKTÜEL 
GEL‹fi‹M KULÜBÜNE MALZEME VE 
ARAÇ GEREÇ DESTE⁄‹

Türkiye’deki e¤itim kurumlar›ndan mezun ol-
mufl yaklafl›k 250 kiflinin üyesi oldu¤u kulübün,
üyeleri aras›ndaki iletiflimi art›rmak ve Türk-Arna-
vut iliflkilerini güçlendirmek amac›yla bak›m ona-
r›m ve kira deste¤inde bulunulmufltur.

B- ÜRET‹M SEKTÖRLER‹N‹N 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

Arnavutluk’ta en çok metalürji, demir-çelik,
kimya, tekstil, ayakkab›, deri, kereste, mobilya, g›-
da, meflrubat, sigara, ilaç ve inflaat malzemeleri sa-
nayileri geliflmifltir ve geliflme yolundad›r. Yerel
kaynaklardan ve imalat sanayiinden elde edilen ge-
lirlerin gayri safi yurtiçi has›ladaki pay› % 42'dir.
Çal›flan nüfusun yaklafl›k % 19.5'i sanayi sektörün-
de ifl görmektedir. 

1-TARIM, ORMAN VE
HAYVANCILIK

Arnavutluk’ta  tar›m ve hayvanc›l›-
¤›n ekonomide önemli yeri vard›r. Bu
sektörlerden elde edilen gelirin gayri
safi yurtiçi has›ladaki pay› % 36'd›r ve
çal›flan nüfusun % 55'i bu alanlarda ifl
görmektedir. Teknolojik yönden hay-
vansal verimlikten yoksun bulunan ül-
kede, ithal edilen mallar aras›nda mo-
dern hayvanc›l›k metotlar›n›n kullan›m›-
na yönelik çeflitli araç ve gereçler bu-
lunmaktad›r.

Bu çerçevede ülkede, hayvanc›l›kta
modern yöntemlerin kullan›lmas› ve bu
alanda verimlili¤in art›r›lmas›na ihtiyaç
duyulmaktad›r.

MALS‹-E MADHE VE ‹fiKODRA 
BÖLGELER‹NDE SÜT 
HAYVANCILI⁄ININ GEL‹fiT‹R‹LMES‹ VE 
YET‹fiT‹R‹C‹ B‹RL‹KLER‹N‹N
KURULMASI PROJES‹

Arnavutluk’ta gelecekteki süt verimini artt›r-
mak ve yetifltiricilerin sorunlar›n› gidermek üzere
‹flkodra ve Malsi-e Madhe bölgelerindeki Jersey ›r-
k› s›¤›rlarda soy kütü¤ü sistemini kurmak ve yetifl-
tiricileri birlik fleklinde örgütlemek amac›yla T‹KA
taraf›ndan "‹flkodra ve Malsi-e Madhe Bölgesi’nde
Jersey Irk› S›¤›r Yetifltiricili¤i ve Yetifltiricilerin Bir-
likler fieklinde Organizasyonu" projesi uygulan-
maktad›r. Haz›rl›klar›na 2000 y›l›nda bafllanan pro-
je ile ilgili protokol 2001 y›l›nda imzalanm›fl ve
2002 y›l›ndan itibaren uygulamaya konulmufltur.

Proje kapsam›nda, uygun iflletmeler seçilerek
bu iflletmelerdeki hayvanlara küpe tak›lmakta; ayda
bir her ine¤in günlük sütü ölçülmekte; üç ayda bir
sütte ya¤ oran› tespit edilmekte; iflletmedeki hay-
vanlara suni tohumlama yap›lmakta; iflletmedeki
do¤um, sürüden ayr›lma vb. kay›tlar› tutulmakta;
elde edilen tüm bilgiler bilgisayar program›na kay›t
edilmekte; kay›tlara göre iflletmeler yönlendiril-
mekte ve bu kay›tlara göre ›slah ile ilgili gelece¤e
yönelik de¤erlendirmeler yap›lmaktad›r. 

Söz konusu bu çal›flmalar›n yap›labilmesi ama-
c›yla 2 adet arazi arac›, 4 adet bilgisayar, kulak kü-
pesi, süt ölçüm kovas›, sütte ya¤ ölçümü için ger-
ber cihaz›, suni tohumlama malzemesi, soy kütü¤ü
bilgisayar program› al›m›n› sa¤lam›flt›r.
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Proje kapsam›nda bugüne kadar, uygun ifllet-
meler seçilerek buradaki hayvanlar kay›t alt›na
al›nm›fl; Türkiye’den getirilen Türk Soy kütü¤ü Bil-
gisayar Program›’na tüm bilgiler kaydedilmifltir.
Hayvanlar suni tohumlama ile tohumlanmakta ve
günlük süt ölçümleri yap›lmaktad›r. Bir grup teknik
eleman Türkiye’ye götürülerek, teknik inceleme
imkan› sa¤lanm›flt›r. Dan›flmanl›k ve e¤itim veril-
mesi amac›yla uzmanlar ve dan›flmanlar bugüne ka-
dar üç kez bölgede görevlendirilmifltir.

25 Nisan- 2 May›s 2005 tarihleri aras›nda 10 ki-
flilik II. Yetifltirici grup ve  25 Eylül- 2 Ekim 2005 ta-
rihleri aras›nda da 10 kiflilik III. Yetifltirici grup için
ülkemizde inceleme ve e¤itim program› düzenlen-
mifltir. Bu programla Arnavut yetifltiricilerin birlik-
lerin yap›s›, ifllevleri ve çal›flmalar›, hayvan besle-
me, farkl› büyüklük ve yap›daki iflletmelerin çal›flma
biçimleri, süt iflleme, verimi ve süt ürünleri, birlik-
lerin üyelerine sa¤lad›¤› hizmetler ve devlet teflvik-
leri konusunda bilgi almalar› sa¤lanm›flt›r.

ARNAVUTLUK TARIM VE
HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDEN "BURSA 
TARIM FUARI"NA KATILIMI PROGRAMI

Bursa Tar›m Fuar›’na kat›lmak ve ard›ndan Ta-
r›msal Araflt›rma Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Ban-
d›rma Marmara Hayvanc›l›k Araflt›rma Enstitü-
sü’nde yürütülen Türkiye Hayvan Genetik Kaynak-
lar› Koruma çal›flmalar›n› izlemek üzere 28 Eylül-3
Ekim 2005 tarihleri aras›nda Arnavutluk’tan 9 uz-
man Bursa’da düzenlenen "Tar›m Fuar›"na kat›l-
m›flt›r.

2- TUR‹ZM 
Geliflmekte olan Arnavutluk turizmi,  Akdeniz

plajlar›, nefis manzaral› da¤lar›, verimli ovalar›, göl-
leri, do¤al güzellikleri, harabeleri ve arkeolojik ha-
zineler geçmifli ile zengin bir tarihi yans›tmaktad›r.

Arnavut turizm sektörü büyük bir bölgesel ve
yerli pazara sahip olmakla birlikte, komflular›n›n
uluslararas› çekicili¤ine sahip de¤ildir. Ülke, Kara-
da¤ ve H›rvatistan'›n giderek popüler turizm mer-
kezleri haline gelmeleri, Yunanistan'›n ise köklü bir
cazibeye sahip olmas› nedeniyle kuzeyde ve güney-
de ciddi bir rekabetle karfl› karfl›ya bulunmaktad›r.
Arnavut otelleri, tatil köyleri ve tur flirketleri re-
kabet edebilmek için hizmetlerini daha etkili flekil-
de pazarlamak amac›yla en son teknolojileri kullan-

ma yolundad›rlar. 

Ülkede turizm sektörün-
de iyilefltirmeler yap›lmas›
ve elektrik kesintileri, plajla-
r›n kirlili¤i ve su da¤›t›m›nda-
ki dengesizliklerin ortadan
kald›r›lmas› yönünde  de¤i-
flik planlamalar yap›lmakta
birlikte ça¤r›da bulundu tu-
ristlerin Arnavutluk'u tatille-
rini geçirmek için güvenli,
sa¤l›kl› ve keyifli bir yer ola-
rak görmelerini sa¤lamalar›
hedeflenmektedir.
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TÜRK TUR‹ZM‹N‹N ARNAVUT
BASININA TANITILMASI 

Türkiye’deki turizm potansiyelinin baflta Arna-
vutluk olmak üzere bölgede bulunan ülkelere tan›-
t›lmas› gayesiyle, Arnavutluk’un ileri gelen yaz›l› ve
görsel medyada çal›flan gazetecilerinden oluflan 10
kiflilik bir bas›n heyeti, Türkiye’ye getirilerek tarihi
ve turistik yerlerin incelenmesi sa¤lanm›flt›r.

C- KÜLTÜREL ‹fiB‹RL‹⁄‹, 
‹LET‹fi‹M‹N GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 
VE SOSYAL BARIfiA KATKI

Arnavutluk Türkiye ile tarihi ba¤lar› olan bir ül-
kedir. Osmanl› döneminden kalma çeflitli eserlerin
bulundu¤u ülkede bu tarihi varl›klar›n korunmas›
ve bak›m ve onar›m›n yap›lmas›na Arnavutluk ve
Türkiye ars›ndaki müflterek kültür eserlerinin can-
land›r›lmas›na  ihtiyaç bulunmaktad›r. Öte yandan
kültürel alanda bir çok ortak iletiflim noktas›n›n
bulundu¤u Arnavutluk halk›na Türk kültürünün ta-
n›t›lmas› büyük önem arz etmektedir.

ARNAVUTLUK TOMOR DA⁄I 
fiENL‹KLER‹

Bektafliler taraf›ndan büyük önem verilen "Ali
Abbaz’›n 1400. do¤um y›l› vesilesiyle Berat flehrine

ba¤l› Tomor Da¤›’nda her y›l A¤ustos  ay›nda dü-
zenlenen flenlikleri yerinde izlenmifltir. Projeye ka-
t›l›mla ortak kültürlerimiz aras›nda bulunan Bekta-
fli kültürünün Arnavutluk’ta daha iyi anlafl›lmas›na
katk› sa¤lanm›flt›r.

ARNAVUTLUK ETHEM BEY CAM‹‹N‹N 
TANITIM K‹TABI VE SES S‹STEM‹N‹N 
‹Y‹LEfiT‹R‹LMES‹

Ethem Bey Camii mimari ve sanatsal aç›dan ta-
fl›d›¤› de¤er dolay›s›yla sürekli olarak yerli ve ya-
banc› turistlerin ziyaretine u¤ramaktad›r. Caminin
ziyaretçilere ve kamuoyuna daha iyi tan›t›lmas›
amac›yla Ethem Bey Camii konu alan bir tan›t›m ki-
tab› bast›r›lm›flt›r. Ayr›ca, Arnavutluk Diyanet ‹flle-
ri Baflkanl›¤› taraf›ndan talep edilen Ethem Bey Ca-
mi’nin ses sisteminin iyilefltirilmesi  projesi Baflkan-
l›¤›m›zca üstlenilmifltir.

ARNAVUTLUK’TA TÜRK‹YE’N‹N
TANITIMI

Arnavutluk‘ta yay›n yapan bölge televizyonun-
da görev yapan 10 kiflilik TV ekibinin ülkemizin ta-
n›t›m›na katk› sa¤lamak amac›yla Antalya ve çevre-
sindeki tarihi ve turistik yerlerde yapt›klar› çekim
çal›flmalar›na destek verilmifl, Türkiye’nin tan›t›m›-
na katk› sa¤lanm›flt›r.

"MAKALAT"ADLI ESER‹N ARNAVUT
D‹L‹NE ÇEVR‹LMES‹

Arnavutluk’ta köklü
bir geçmifli olan Bekta-
flîli¤in daha iyi anlafl›l-
mas› amac›yla, Bektaflîli-
¤in felsefesini tüm yön-
temleri ile ortaya koyan
Hac› Bektafl-› Veli’nin
yazd›¤› MAKALAT adl›
eserin Arnavut diline
çevrilerek Bektaflîli¤in
daha iyi anlafl›lmas›na
hizmet edecek olmas›
düflüncesiyle, Kültür
Bakanl›¤› taraf›ndan 1990 y›l›nda yay›nlanan "Hac›
Bektafl-› Veli, Makalat [Haz›rlayan/Sadelefltirenler:
Prof. Dr. Esat Coflan, Hüseyin Özbay], 1990 (2.
Bask›), 63 s.,  Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›: 1178, Kla-
sik Türk Eserleri Dizisi: 10." künyeli eserin Arna-
vutça’ya çevirisi yap›larak bast›r›l›p da¤›t›lm›flt›r.
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"ARNAVUT DÜNYASI VE M‹LL‹ 
GÜVENL‹K" ADLI ESER‹N
DESTEKLENMES‹

Politika ve Milli Güvenlik Enstitüsü Baflkan›
olan Albay Hajro L‹MAJ taraf›ndan kaleme al›nan
"Arnavut Dünyas› ve Milli Güvenlik" adl› kitapta
Türkiye - Arnavutluk  iliflkilerini inceleyen bir bö-
lüm bulunmakta olup bu bölümde Türkiye’nin Ar-
navutluk’a karfl› duydu¤u kardefllik duygular›na at›f
yap›lm›flt›r. 5 bölümden oluflan ve toplam 406 say-
fa olan bu eser stratejik aç›dan önem tafl›maktad›r.
Eserden belli say›da sat›n al›narak iflbirli¤i içerisin-
de bulundu¤umuz kurumlara hediye edilmifltir.

ARNAVUTLUK 6. ULUSLARARASI TÜRK 
KÜLTÜRÜ KONGRES‹

Atatürk Kültür Merkezi Baflkanl›¤›’n›n 21-26
Kas›m 2005 tarihleri aras›nda Ankara’da düzenle-
di¤i 6. Uluslararas› Türk Kültürü Kongresi’ne Ar-
navutluk ad›na ülkenin  önemli bilim adamlar›n›n
kat›l›m› sa¤lanm›flt›r.

ARNAVUTLUK TÜRK‹YE TANITIM 
TAKV‹M‹ BASIMI VE DA⁄ITIMI

Türkiye’nin ve T‹KA’n›n faaliyetlerinin Arna-
vutluk’ta tan›t›lmas› ve ayn› zamanda Türk turizmi-
ne katk› sa¤lamas› düflüncesiyle, 12 sayfadan olu-
flan ve her sayfas›nda Türkiye’den foto¤raflara yer
verilen bir takvim haz›rlanm›flt›r. 1000 adet olarak
bas›lan takvim Tiran’da bulunan Bakanl›klar baflta
olmak üzere tüm resmi dairelere hediye edilmifl ve
Arnavutluk’un önemli flehirlerinden Draç, ‹flkodra,
Korçe, Avlonya’da bulunan resmi dairelere da¤›t›l-
m›flt›r.

ARNAVUTLUK "TAR‹H‹ HOfiGÖRÜYLE 
YAZMAK" SEMPOZYUMU

Arnavutluk Devlet Arflivleri Genel Müdürlü¤ü
(ADA) iflbirli¤inde gerçeklefltirilen bir çal›flmayla
1-4 Haziran 2005 tarihleri aras›nda Tiran’da "Os-
manl› ‹dari Yaz›flmalar›nda Hoflgörü" konulu bir
sempozyum düzenlenmifltir. Ayr›ca, sempozyum
için ADA arflivinde bulunan fermanlardan oluflan
"Fermanlar, Tarihi Hoflgörüyle Yazmak" adl› kata-
log Türkçe, Arnavutça ve ‹ngilizce olarak bas›lm›fl-
t›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun dinler aras› hoflgö-
rüyü temel alan bak›fl aç›s›n›n anlafl›lmas›n› hedef
alan proje ile o döneme ait fermanlar Arnavut-
luk’un önemli flehirlerinde bulunan resmi dairelere
hediye edilmifltir.

32 %

14 %

54 %
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BOSNA HERSEK

Bosna Hersek 51.209 km2 yüzölçümü ve yak-
lafl›k 4 milyon nüfusu ile yak›n tarihte önemli bir iç
savafl yaflam›fl bir ülkedir.  

Birçok etnik unsurun bir arada yaflad›¤› ülkede
Boflnaklar nüfusun % 43’nü, S›rplar  % 31.2’sini,
H›rvatlar % 17.4’ünü, Karada¤l›lar, Makedonlar,
Arnavutlar ise nüfusun geri kalan k›sm›n› olufltur-
maktad›rlar.

Halk›n % 50’si Müslüman, % 32’si Ortodoks, %
15’i Katolik ve % 3’ü de di¤er dinlere mensuptur.
Ülkede resmi dil Boflnakça, S›rpça ve H›rvatça ol-
makla birlikte diller aras›nda çok az fark bulun-
maktad›r. Arnavutça ise konuflulan di¤er diller ara-
s›nda bulunmaktad›r.

1992-95 y›llar› aras›nda yaflanan iç
savafl nedeniyle 200 bin kiflinin hayat›-
n› kaybetti¤i ülkede 2 milyon kifli mül-
teci konumuna düflmüfltür. Ancak
bunlar›n 1 milyonunun evlerine dön-
dü¤ü tahmin edilmektedir. Eve dönüfl
süreci halen devam etmektedir.

Zengin do¤al kaynaklara sahip bir
ülke olan Bosna Hersek  savafl›n getir-
di¤i tahribat nedeniyle bir çok yönden
önemli sorunlarla karfl› karfl›ya bulun-
maktad›r. Devlet, federasyon ve kan-
ton fleklinde 3 biçimde yönetilen ülke-
de etnik yap›n›n getirmifl oldu¤u so-
runlar bulunmaktad›r.

1995 y›l›nda imzalanan Dayton Ba-
r›fl Anlaflmas› sonucunda Bosna Her-
sek Devleti üç bölgeye ayr›lm›fl bulun-
maktad›r. Bunlardan Boflnak ve H›r-
vatlar›n oluflturdu¤u Bosna Hersek Fe-
derasyonu 10 Kanton’a ayr›lm›flt›r.
Her bir Kantonun ayr› bir baflbakan›
ve bakanlar kurulu olmakla birlikte
bunlar›n üzerinde Federasyonu temsil

eden ayr› bir Bosna Hersek Federasyonu Baflbaka-
n› bulunmaktad›r. ‹kinci olarak S›rplar›n oluflturdu-
¤u ve bir Baflbakan taraf›ndan idare edilen Rebup-
lika S›rpska (RS) bölgesi mevcuttur. Bu bölgeler
d›fl›nda oldukça küçük bir yüzölçümüne sahip
Brcko bölgesinin özerk bir yönetimi bulunmakta-
d›r.  Bu üç yönetimin üzerinde Bosna Hersek Dev-
leti’ni temsil eden bir Baflbakan ile birlikte dönü-
flümlü olarak görev yapan Boflnak, H›rvat ve S›rp
olmak üzere üç Cumhurbaflkan› bulunmaktad›r.

Bölgede yaflanan problemleri asgari seviyeye
indirmek amac›yla sosyal altyap›n›n gelifltirilmesi
alan›nda 3, su temini alan›nda 1, ekonomik altyap›-
lar›n güçlendirilmesi alan›nda 2, kültürel iflbirli¤inin
gelifltirilmesi alan›nda 7 ve medya alan›nda da 1
proje ile katk›da bulunulmufltur.
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SEKTÖRLER VE
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN
PROJELER

A-SOSYAL ALTYAPININ 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

1- E⁄‹T‹M 
Bosna Hersek’te ilkokul ve ortaokul zorunlu

ve ücretsizdir. ‹lk okular›n›n say›s› 1036, ortaö¤re-
tim okullar›n›n say›s› 736, sanat ve fen okullar›n›n
say›s› 286’d›r. 

Farkl› ders program› Bosna Hersek’in e¤itimin
en büyük problemidir. Mesela, Bosna Hersek’in
baz› flehirlerde ayn› okulda iki farkl› e¤itim progra-
m›na göre ders verilmekte ve buna "iki okul bir ça-
t› alt›nda" denilmektedir (H›rvat ve Boflnak dilerin-
de verilmektedir). S›rp Cumhuriyeti’nde ders
program› S›rp dilinde verilmektedir. 

Ülkede mevcut e¤itim sisteminde bina eksikli¤i
özellikle mevcut okullar›n tamir ve bak›m›, ekip-
man ihtiyac› önemli ihtiyaçlar aras›ndad›r. Bosna
Hersek Federasyonu’nda okullar›n masraflar› Kan-
ton bütçeden, S›rp Cumhuriyetinde ise S›rp Cum-
huriyeti bütçesinden karfl›lanmaktad›r.

BOSNA HERSEK SARAYBOSNA 
‹LKÖ⁄RET‹M OKULLARINA KIRTAS‹YE 
MALZEMES‹ DESTE⁄‹

Bosna Hersek’te okullarda e¤itim malzemesine
duyulan ihtiyaç yüksek oranlardad›r. Söz konusu
ihtiyac›n giderilmesine k›smen katk› sa¤lanmas›
amac›yla, Saraybosna ‹lkö¤retim Okulu’na üzerin-
de 80 adet okul çantas› da¤›t›lm›flt›r.

DERV‹fi SUS‹Ç 
KÜTÜPHANES‹NE DESTEK

Dervifl Susiç  Kütüphanesinin ihtiyac› olan tek-
nik malzemelerin temini konusunda destek veril-
mifltir.

2- SA⁄LIK 
Bosna Hersek’te toplam 23 hastane ve 3721

doktor bulunmaktad›r. Ancak sa¤l›k hizmetlerinin
kalitesi istenen düzeyde de¤ildir. Ülkedeki tüm
hastaneler devlete ait olmakla birlikte özel muaye-
nehaneler de mevcuttur. Bosna Hersek  vatandafl-
lar› için sa¤l›k sigortas› uygulamas› bulunmaktad›r.
‹laç temininde genellikle sorunla karfl›lafl›lmamak-
tad›r. Ülkede salg›n hastal›k yoktur. Baz› yeni tefl-
his ve tedavi cihazlar› bulunmad›¤› için hastalar
komflu ülkelere veya Avrupa’n›n büyük flehirlerine
gitmek zorunda kalmaktad›r.
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MOSTAR HASTANESINE YO⁄UN 
BAKIM ÜN‹TES‹ DONATIMI PROJES‹

1992-1995 y›llar› aras›nda gerçekleflen savafltan
sonra Mostar flehri Boflnak ve H›rvat taraf› olarak
ikiye bölünmüfltür. Bu bölünme savafl öncesi ayn›
çat› alt›nda gerçeklefltirdikleri e¤itim, sa¤l›k vb. ku-
rumlar›nda ayr›lmas›na sebebiyet vermifltir. 

Benzer flekilde Devlet Hastanesi’nin H›rvat ta-
raf›nda kalmas› nedeniyle Boflnak halk› kendi taraf-
lar›nda bulunan ve savafl öncesinde Askeri K›flla
olarak kullan›lan binay› hastaneye dönüfltürmek
zorunda kalm›flt›r. 

Hastane Baflhekimli¤i taraf›ndan yo¤un bak›m
ünitesinde acil olarak ihtiyaç duyulan 2 adet hidro-
lik yatak, 2 adet EKG monitörü ve 1 adet mobil as-
piratörü temin edilerek hastaneye ba¤›fllanm›flt›r.

3- ‹DAR‹ VE S‹V‹L ALT
YAPILARIN GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 

Kar›fl›k devlet yap›s› (devlet, federasyon, kan-
ton) ve merkezi yönetimin getirdi¤i sorunlar›n ya-
n›nda etnik yap›daki farkl›l›klar ve S›rplar›n S›rbis-
tan’a kat›lma istekleri,  ülkedeki  idari yap›da so-
runlar yaflanmas›na neden olmaktad›r. Merkezi
Yönetim halen yap›lanma sürecindedir.

Bu çerçevede halk›n etnik yap› nedeniyle top-
lumsal bar›fla uygun bir yaflam tarz›n› benimseme-
leri ve bunun devam› yönünde de sivil kurulufllar›n
desteklenmesi gerekmektedir. 1995 Dayton Ant-
laflmas› süreci içinde bafllang›çta yerel kanton yö-
netimleri gelifltirilmifl, 2005 y›l›ndan itibaren mer-
kezi hükümetlerin oluflturulmas› ve yap›land›r›lma-
s› sürecine girilmifltir. Bu kapsamda merkezi kamu
yönetim ve insan kaynaklar›n›n gelifltirilmesi önem
kazanm›flt›r.

BOSNA-HERSEK DÜNYA M‹MARLIK 
KONGRES‹ PROGRAMI

Uluslararas› Mimarlar Birli¤i (UIA) taraf›ndan
1948 y›l›ndan bu yana her üç y›lda bir düzenlenen
tüm dünyadaki mimarl›k faaliyetlerinin tart›fl›ld›¤›
ve bu y›l 3-10 Temmuz 2005 tarihleri aras›nda ‹s-
tanbul’da düzenlenen 22. Dünya Mimarl›k Kong-
resi’ne Bosna-Hersek Ulusal An›tlar› Koruma Ko-
misyonundan 7 kiflinin kat›l›m› ve e¤itimi sa¤lan-
m›flt›r.

BATI BALKANLARDA TUR‹ZM‹N 
GEL‹fi‹M‹ KONFERANSI-TÜRK 
TUR‹ZM‹N‹ TANITIM PROJES‹

Bosna-Hersek gerek Osmanl› ve Avusturya-
Macaristan dönemine ait tarihi eserleri ve gerek
tabiat zenginlikleri ile turizm aç›s›ndan büyük bir
potansiyele sahiptir. Bu çerçevede Bosna Hersek
devleti ve uluslararas› kurulufllar aras›nda turizm
alan›nda kapasite art›r›m› konusunda bir çok
program uygulamaya sokulmaktad›r.  

Bosna Hersek’in bu günkü siyasi yap›s›n› flekil-
lendiren Dayton Anlaflmas›n›n 10. y›l dönümü mü-
nasebetiyle UNDP Bosna Hersek Temsilcili¤i ve
Japonya Devleti taraf›ndan 25-27 Ekim 2005 tarih-
leri aras›nda ‘’Bat› Balkanlarda Turizmin Geliflimi’’
konulu bir bölgesel konferans düzenlenmifltir. 
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Bosna Hersek Baflbakan› Adnan Terziç’in aç›l›fl
konuflmas› ile bafllayan ve Balkan ülkelerinin tama-
m›ndan yaklafl›k  üç yüz kamu ve özel sektör tem-
silcisinin kat›ld›¤› Konferansta ‘’Success Stories
and Lessons Learned from Turkey and Greece’’
(Türkiye ve Yunanistan’dan Baflar› Öyküleri ve
Ö¤rendiklerimiz) bölümünde T‹KA Bosna-Hersek
Koordinatörlü¤ü taraf›ndan bir sunufl yap›lm›flt›r.

T‹KA hakk›nda k›sa bir tan›t›m yap›ld›ktan son-
ra devletin stratejik sektörlerin desteklenmesine
yönelik sorumluluklar› çerçevesinde ‘’Türkiye’nin
Turizmi Gelifltirme Strateji ve Uygulama Tecrübe-
leri’’ konusunda gerçeklefltirilen sunufl kat›l›mc›lar
taraf›ndan büyük ilgi görmüfltür.

Konferans Balkanlarda Türk Turizminin Tan›t›-
m›  projesi kapsam›nda oldukça baflar›l› geçmifltir.

B- EKONOM‹K
ALTYAPILARIN 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 

Bosna Hersek’te iflsizlik oran› 50%’dir. Ülkede
istihdam›n % 44’ü sanayi ve madencilik, % 3,6’s› ta-
r›m, % 7,4’ü inflaat ve % 45’i hizmet sektöründe
bulunmaktad›r. Çal›flanlar›n sigortas› ücretinden
brüt % 71 olarak ödenmektedir. ‹flsiz olanlar ise
hiç bir yard›m almamaktad›r. Bosna Hersek’te 3
emeklilik fonu bulunmaktad›r. S›rp Cumhuriyetin
Fonu, Sarayevo Fonu ve Mostar Fonu. Fonlar›n
ekonomik durumunun kötü olmas› nedeniyle
emekli mafl› alanlar›n ald›klar› ücret çok düflüktür.
Genel ekonomik durumdaki s›k›nt›lar nedeniyle
aflevleri kurulmufltur.

1- ULAfiTIRMA
Toplam 21.846 km uzunlu¤unda yol a¤› bulu-

nan ülkede karayollar› dar bak›ms›z ve tek flerittir.
Baz› bölgelerde ise orman yollar› kullan›lmaktad›r.
Ülkedeki köprülerin bir ço¤u savafl döneminde za-
rar görmüfl ve bunlar›n % 90’n› tamir edilmifltir.

BOSNA-HERSEK TAR‹H‹ KONJ‹C 
KÖPRÜSÜ ONARIMI PROJES‹

Bosna-Hersek, Osmanl› döneminde yap›lm›fl
olan cami, köprü, hamam, türbe, kervansaray vb.
tarihi yap›larla adeta bir aç›k hava müzesi konu-

mundad›r. Ancak söz konusu eserlerin büyük bir
k›sm› bölgede yaflanan savafllarla büyük tahribata
u¤ram›flt›r. 

Osmanl› dönemine ait olan Konjic Köprüsü Sa-
raybosna’ya 70 km. uzakl›ktaki Konjic flehrinde bu-
lunmaktad›r. II. Dünya Savafl›’nda kemerlerinin bü-
yük hasar görmesiyle sonradan betonarme tabliye
ve asfalt kaplama olarak inflaa edilmifl ve orjinal gö-
rünümünü kaybetmifltir. Dönemin Bay›nd›rl›k ve
‹skan Bakan› Sn. Zeki Ergezen’in ziyareti sonras›n-
da köprünün orijinal haline dönüfltürülmesi için
tekrar inflas› karar› al›nm›flt›r. 

Bosna Hersek Konjic Belediyesi, T.C. Bay›nd›r-
l›k ve ‹skan Bakanl›¤› iflbirli¤inde retorasyon çal›fl-
malar› bafllat›lm›flt›r.
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Köprünün inflas› ve tafl ç›karma ifllemi ile ilgili
projeler Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Karayollar›
Genel Müdürlü¤ü Köprüler Dairesi Baflkanl›¤› ta-
raf›ndan haz›rlanmaktad›r. Bunun yan›nda Mostar
Cemal Biyediç Üniversitesi’nin ön projenin haz›r-
lanmas›nda önemli katk›lar› olmufltur. Köprünün
inflas›n› ve tafl ç›karma iflini üstlenen firmalar belir-
lenmifl olup halihaz›rda tafl ç›karma ve kesme ifl-
lemleri devam etmektedir. 

Köprünün tamamlanmas› ile Konjic halk› Os-
manl› dönemindeki orijinal haliyle önemli bir ese-
re kavuflacakt›r. Öte yandan Mostar Köprüsü’nde
oldu¤u gibi turizm aç›s›ndan da önemli bir avantaj
yakalanm›fl olacakt›r.  

2- ‹fi VE H‹ZMET 
‹ç savafl Bosna Hersek ekonomisini ciddi flekil-

de sarsm›flt›r. Savafl öncesinde ülke ekonomisi bafl-
ta sanayiye, madencili¤e, tar›ma ve hayvanc›l›¤a da-
yan›yordu. Tar›mdan elde edilen gelirin gayri safi
yurtiçi has›ladaki pay› % 11'dir ve çal›flan nüfusun
% 4'ü bu alanda ifl görmektedir. 

Öte yandan, 3.5 y›l süren savafl sonras›nda üre-
tim imkanlar›n›n % 80’ini kaybeden Bosna-Hersek
halen gerek sanayi, gerekse tar›m sektöründe d›fla
ba¤l› olup, ‹talya, H›rvatistan, Macaristan, Slovenya
gibi co¤rafi yak›nl›k avantaj›n› kullanan ülke ürünle-
rini ithal etmektedir.

BOSNA HERSEK ULUSLARASI MAK‹NE 
VE ‹LG‹L‹ TEKNOLOJ‹LERDEK‹ 
GEL‹fiMELER KONFERANSINA DESTEK

Zenica Universitesi (Zenica) ve Katalonya Po-
liteknik Üniversitesi (Barcelona) aras›nda her y›l
ortaklafla düzenlenen IX. Uluslararas› ‘’Makine ve
‹lgili Teknolojilerdeki Geliflmeler’’ konulu araflt›r-
ma-uzmanl›k konferans› bu y›l Bahçeflehir Üniver-
sitesi’nin öncülü¤ünde ve TÜB‹TAK’›n ana spon-
sorlu¤unda 26-30 Eylül tarihleri aras›nda Antal-
ya’da düzenlenmifltir. Konferansta kat›l›mc›lara da-
¤›t›lan ve üzerinde T‹KA, TÜB‹TAK ve Konferans
logolar›n›n yer ald›¤› 400 adet çanta deste¤i veril-
mifltir.

C- KÜLTÜREL ‹fiB‹RL‹⁄‹, 
‹LET‹fi‹M‹N GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 
VE SOSYAL BARIfiA KATKI 

Bosna Hersek Türkiye iliflkilerinin istenilen dü-
zeyde gerçekleflmesi için iki ülke aras›ndaki ortak
tarihi ve kültürel ba¤lar›n yeniden hayatiyet kazan-
mas› gerekmektedir. Di¤er ülkelerin  özellikle  Av-
rupa ülkelerinin Bosna Hersek’teki kalk›nma yar-
d›mlar› küçümsenmeyecek boyuttad›r.  Derin tari-
hi ve kültürel ba¤lar nedeniyle Türkiye Boflnaklar
ac›s›ndan son derece önemli bir ülke olmaya de-
vam etmektedir.

BOSNA HERSEK KARAGÖZBEY VE 
KOSG‹ MEHMET PAfiA CAM‹LER‹N‹N 
ONARIMI 

Mostar’›n gözde Camileri Kosgi Mehmet Pafla
ve Karagözbey Camilerine ›s›tma sistemi döflen-
mesi Baflbakan›m›z Sn. Recep Tayyip ERDO-
⁄AN’›n Mostar Köprüsü’nün aç›l›fl törenindeki zi-
yaretleri esnas›nda gündeme gelmifltir. Camilerin
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Osmanl› dönemi tarihi camiler olmalar› nedeniyle
orijinal hallerine zarar vermemek için, Bosna Her-
sek Ulusal An›tlar› Koruma Komisyonu’nun görüfl-
leri al›nmak suretiyle yap›lan araflt›rma sonucunda
›s›tma malzemesi tespit edilmifl ve Aral›k ay› bafl›n-
da camilere döfletilmifltir. Kullan›lan yerden ›s›tma
malzemesi kendinden izolasyonlu olup tabanda
herhangi bir inflaat gerektirmedi¤i için camilerin
orijinal halleri zarar görmemifltir.

BOSNA HERSEK HANDAN A⁄A 
CAM‹S‹NE HALI KAPLATILMASI 

Bosna Hersek Prusac fiehrinde bulunan 1617
y›l›nda dönemin Osmanl› Komutan› Handan
A¤a’n›n kendi ad›na yapt›rd›¤› ve savafl döneminde
büyük hasar gören Tarihi Handan A¤a Cami’ne
T.C. Diyanet Vakf› iflbirli¤inde hal› hibe edilmifltir.

BOSNA HERSEK KOORD‹NATÖRLÜK 
E⁄‹T‹M-KÜLTÜR MERKEZ‹ PROJES‹

Koordinatörlük binas›n›n daha önce kaba infla-
at olarak at›l vaziyette bulunan birinci kat›n›n son
derece modern biçimde teflrifi yapt›r›lm›flt›r. Bu
bölümün önümüzdeki günlerde kütüphane, tv,
dvd, uydu anteni, internet ba¤lant›s› vb, donan›m-
lar›n›n tamamlanmas›yla gerek Koordinatörlü¤ün
çok yak›n›nda bulunan ve 40 y›l› aflk›n süredir 

BOSNA HERSEK AL‹YA GÜNLER‹
KUTLAMALARI PROGRAMI

Araflt›rma Kültür Vakf› taraf›ndan Merhum Ali-
ja ‹zzet Begoviç’in an›s›na 21-25 Ekim 2005 tarih-
leri aras›nda Ankara’da etkinlikler düzenlenmifltir.

Etkinliklerle ilgili olarak düzenlenen Aliya ‹zzet Be-
goviç Paneline Bosna-Hersek’den Alija ‹zzet Bego-
viç’in k›z kardeflinin konuflmac› olarak kat›lmas›
sa¤lanm›fl, belgesel film (Saraybosna Sevgilim) ve
fliir dinletisinin yer ald›¤› etkinlikler sonunda Bosna
Hersek Devlet sanatç›s› Sn. Leyla Susiç taraf›ndan
Ankara Resim ve Heykel Müzesinde bir konser ve-
rilmifltir.

BOSNA-HERSEK SAVAfi KAYIPLARINI 
ARAMA DEVLET KOM‹SYONUNUN
SREBREN‹CA KATL‹AMI KONFERANSI

Ankara’da 12-16 May›s 2005 tarihleri aras›nda
düzenlenen ‘’Srebrenica Katliam›’’ konulu konfe-
ransa Bosna-Hersek Savafl Kay›plar›n› Arama Ko-
misyonundan 4 kiflinin kat›l›m› temin edilmifltir.

BOSNA-HERSEK "BÖLGE VE DÜNYA 

TAR‹H‹ AÇISINDAN TÜRK 

ARfi‹VLER‹N‹N ÖNEM‹" TOPLANTISI
T.C Baflbakanl›k Devlet Arflivleri Genel Mü-

dürlü¤ü taraf›ndan Türk arflivlerinin sahip oldu¤u
tarihi zenginli¤in ortak arfliv miras› çerçevesinde
tan›t›lmas› amac›yla 17-19 Kas›m 2005 tarihleri
aras›nda ‹stanbul’da düzenlenen ‘’Bölge ve Dünya
Tarihi Aç›s›ndan Türk Arflivlerinin Önemi’’ konulu
uluslararas› sempozyuma Bosna Hersek’den Sa-
raybosna Tarihi Arflivler Müdürü Sn. Sejdalija Gu-
sic’in kat›l›m› sa¤lanm›flt›r. 2005
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BOSNA-HERSEK MOSTAR BASKETBOL

TURNUVASI PROGRAMI
Savafltan sonra Boflnak ve H›rvat taraf› olarak

ikiye bölünmüfl olan Mostar’da yay›n faaliyetini
sürdüren Radyo 88 taraf›ndan Ekim ay› içerisinde

gençler aras›nda bir Basketbol Turnuvas› düzen-
lenmifltir. Küçükler-Büyükler ve K›zlar olmak üze-
re üç katagoride gerçeklefltirilen turnuvaya Bofl-
nak-H›rvat ve S›rp gençlerinden 150 kifli kat›lm›fl-
t›r. Turnuva sonras›nda birinci gelen tak›mlara
ödüller verilmifltir. 

MEDYA PROJES‹ 
Tarihi ve kültürel ba¤larla ba¤l› oldu¤umuz

Bosna-Hersek’de medya alan›nda yap›lan teknik ifl-
birli¤i ve yard›m faaliyetleri Türk kültürü ve de¤er-
lerinin bölgede tan›t›lmas› aç›s›ndan büyük önem

tafl›maktad›r.

• TRT Belgesel Dizileri 
Bosna-Hersek’in izleyici kit-

lesi aç›s›ndan en baflta gelen ka-
nallar› olan Bosna HersekTV
(Bosna Hersek TV) , FTV (Fe-
deral TV), OBN ve HAYAT te-
levizyon kanallar›n›n üst düzey
yetkilileri ile görüflmelerde bu-
lunulmufltur. 

Bosna Hersek’in devlet dü-
zeyindeki en büyük kanal› olan
Bosna Hersek TV’ye TRT tara-
f›ndan Bosna Hersek’deki yay›n
hakk› Koordinatörlü¤ümüze ve-
rilen 4 adet belgesel program 1
y›l süre ile verilmifltir.

• Radyo Kameleon Tuzla’n›n Digi-
tal&Signal Outdoor ReklamFuar›’na Kat›l›-
m›n›n Temini

Tuzla'da Türkçe yay›nlar düzenleyerek Türkiye
ve Türk Kültürünün bölgede tan›t›lmas›nda önem-
li rolü bulunan Radyo Kameleon Tuzla’n›n iki yet-
kilisinin 8-11 Aral›k 2005 tarihleri aras›nda radyo-
nun faaliyetlerinin tan›t›lmas› ve gelifltirilmesine
katk›da bulunmak üzere TUYAP Fuar ve Kongre
Merkezinde düzenlenen Digital&Signal Outdoor
Reklam Fuar›’na kat›l›mlar› temin edilmifltir. 
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49 %

13 %

38 %

BOSNA-HERSEK PROJE DA⁄ILIMI
(SEKTÖREL)(2005)(%) 

BOSNA-HERSEK PROJE VE FAAL‹YETLERDEN YARARLANANLAR
(2005)(K‹fi‹) 
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KOSOVA

Toplam nüfusu 2 milyon olan Kosova’da 0-14
yafl nüfusun toplam nüfusa oran› %  32, 15-64 yafl
aras› nüfusun toplam nüfusa oran› ise  % 61’dir. 65
yafl›n üzerinde olan nüfus sadece % 6 civar›ndad›r.
Bu da gösteriyor ki, Kosova oldukça yüksek say›-
da genç nüfusu bar›nd›rmaktad›r.

Eski Yugoslavya’n›n en fakir ve geri kalm›fl böl-
gesi olarak nitelendirilen bölgede kifli bafl›na düflen
milli gelir 900 Avro civar›ndad›r.  ‹flsizlik oran› %
50’dir. Kosova’n›n en önemli toplumsal sorunla-
r›ndan biri etnik iliflkilerdir. Kosova’n›n ço¤unlu¤u-
nu Arnavutlar oluflturmaktad›r. Miloseviç yöneti-
minin Kosova’ya yönelik terörün önünü almak
maksad›yla 6 üyeli Temas Grubu’nun (ABD, Rus-
ya, Fransa, ‹ngiltere, ‹talya, Almanya) arabuluculu-
¤unda 5 fiubat 1999’da Fransa’da yap›lan görüflme-
lerde S›rp taraf›n uzlaflmaya yanaflmamas› nedeniy-
le 24 Mart 1999’da NATO askeri harekat› ile S›rp
direnifli 9 Haziran 1999’da son bulmufl ve Milose-
viç anlaflmay› kabul etmifltir.

NATO Askeri harekat›nda sonra
Birleflmifl Milletlerin 1244 say›l› karar
gere¤ince Kosova’da BM’ye ba¤l› Bir-
leflmifl Milletler Kosova Geçici ‹dari
Misyonu UNM‹K ve onun yan›nda da
Kosova’y› gelece¤e haz›rlayacak ve ya-
flayabilir bir yönetim ve demokrasinin
kurulmas›na öncülük edecek Kosova
Geçici Özyönetim Kurumlar› olufltu-
rulmufltur. Bu çerçevede Kosova Bafl-
kan›, Kosova Meclisi ve Kosova hükü-
meti teflkil edilmifl, müdahalenin he-
men akabinde gerçeklefltirilen seçim-
lerle de bu kurumlar ifllerlik kazanm›fl-
t›r. Kosova’da ayr›ca NATO önderli-
¤inde oluflturulan  ve Türkiye’nin de
bir taburla katk›da bulundu¤u çok
uluslu askeri teflkilat, Kosova Gücü
KFOR görev yapmaktad›r. 

Bölgede S›rplardan sonra ikinci bü-
yük az›nl›k olan Boflnaklar›n durumu

savafltan sonra daha da kötüleflmifltir. Boflnaklar›n
yan›nda Prizren’e yak›n Dragafl bölgesinde Goral›
az›nl›k yaflamaktad›r. Goral›lar Slavca konuflan
Müslüman az›nl›kt›r ve Türkiye’ye karfl› büyük bir
sempati beslemekte ve kendilerini Türk kabul et-
mektedirler. Gora bölgesi Makedonya, Bulgaristan
gibi ülkelerin ilgisini çeken bir bölgedir. Bölge Ko-
sova’da görev yapan Türk Taburun sorumluluk
alan›ndad›r ve Tabur’un sivil-asker iflbirli¤i çerçe-
vesinde yürüttü¤ü faaliyetler bölgede yaflayan tüm
etnik gruplar üzerinde olumlu bir etki yapmakta-
d›r. 

Bölgede yaflanan problemleri asgari seviyeye
indirmek amac›yla sosyal altyap›n›n gelifltirilmesi
e¤itim alan›nda 2, sivil ve idari yap›lar›n gelifltiril-
mesi alan›nda 3, enerji alan›nda 1, kültürel iflbirli¤i
alan›nda 3, ve medya alan›nda da 2 proje uygu-
lanm›flt›r.
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SEKTÖRLER VE
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN
PROJELER

A- SOSYAL ALTYAPININ 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

1- E⁄‹T‹M 
Genç nüfusun fazla olmas› e¤itim sorunlar›n› da

beraberinde getirmektedir. Toplam nüfusun nere-
deyse dörtte biri (446.000 bin kifli) ö¤renci olarak
de¤iflik düzeydeki okullarda ö¤renim görmektedir.
Ancak gerek Miloseviç yönetimi zaman›nda Arna-
vutlar›n uygulad›klar› boykot,  gerekse s›n›f kapasi-
telerinin ve di¤er imkanlar›n k›s›tl› olmas› nedeniy-
le e¤itimde ciddi sorunlar mevcuttur. ‹lkö¤retim
okullar›nda dershane yetersizli¤i nedeniyle dersler
3, baz› bölgelerde 4 devrede yap›lmaktad›r. Varo-
lan okullar›n fiziki altyap›s› elden geçirilmeye muh-
taçt›r. Uluslararas› yard›m kurulufllar›n›n büyük ça-
balar harcamas›na ra¤men sorun hala çözüleme-
mifltir.

Kosova’da halihaz›rda bir üniversite mevcut-
tur. Bu üniversite’de 19 000’i dört y›ll›k fakülteler-
de, 4500’ü de yüksekokullarda olmak üzere top-
lam 23500 civar›nda ö¤renci e¤itim görmektedir.

Ancak üniversite bünyesinde e¤itim veren ö¤retim
üyesi azl›¤›, üniversitenin fizik ve laboratuar imkan-
lar› aç›s›ndan yetersiz oluflu ve akademik persone-
le ödenen ücretlerin düflük olmas› nedeniyle moti-
vasyon eksikli¤i üniversiteyi de¤iflik sorunlarla kar-
fl› karfl›ya getirmektedir.

KOSOVA G‹LAN MUSA ZAYM‹
‹LKOKULUNUN TAD‹LATI

Kosova’da Baflta Prizren olmak üzere bölgenin
geneline yay›lm›fl çok say›da  soydafl›m›z yaflamak-
tad›r. Kosova’da yaflayan soydafllar›m›z bulunduk-
lar› bölgelerdeki okullarda aç›lm›fl olan Türkçe s›-
n›flarda Türk dilinde e¤itim almaktad›r.

Musa Zaymi ‹lkokulu bölgede Arnavutça e¤iti-
min yan›nda Türkçe e¤itimin yap›ld›¤› tek okuldur.
Okulda hali haz›rda 70 Türk ö¤renci ve 15 de
Türk ö¤retmen bulunmaktad›r. Bölgedeki Türk
nüfusun zaman içerisinde gerçekleflen göçler ne-
deniyle azalmas›, bölgede yaflayan soydafllar› ciddi
sorunlarla karfl› karfl›ya getirmifltir.

Musa Zaymi ‹lkö¤retim Okulu’nun iç tadilat›n›
gerçeklefltirmesiyle soydafllar›m›z›n yan›nda okul-
da e¤itim gören baflta Arnavut olmak üzere tüm
di¤er etnik topluluklara mensup 1700 ö¤renci da-
ha sa¤l›kl› flartlarda ö¤renim görme imkan›na
kavuflmufltur.
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KOSOVA H‹ZMET‹Ç‹ E⁄‹T‹M PROGRAMI
"Kosova’da Türkçe E¤itim Yapan Okullarda

Görevli Ö¤retmenler için Hizmetiçi E¤itim  Prog-
ram› Projesi" kapsam›nda Kosova E¤itim, Bilim ve
Teknoloji Bakanl›¤›, Kanada E¤itim Kalk›nma Prog-
ram› (KEDP) iflbirli¤inde, Baflkanl›¤›m›zca Prifltine
Üniversitesi Türkoloji Bölümü ve Prizren E¤itim
Fakültesi’nde görevlendirilen ö¤retim görevlisi ta-
raf›ndan seminerler düzenlenmifltir. Söz konusu
seminerler Türk dilinde gerçeklefltirilmifl, bölgede
Türkçe e¤itimde görevli 175 Türk ö¤retmenin ka-
t›l›m› ile pedagojik formasyon belgelerini almalar›
sa¤lanm›flt›r.

2- ‹DAR‹ VE S‹V‹L
ALT YAPILARIN
GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 

UNMIK çat›s› al›nda yap›lan iflbölümü
çerçevesinde Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i
Teflkilat› AG‹T bölgede kurumlar›n ve de-
mokrasinin yeniden inflas›ndan, hukuk
devletinin ve insan haklar›n›n sa¤lanmas›n-
dan, Avrupa Birli¤i Bölgenin yeniden yap›-
lanmas›ndan, do¤rudan BM’ye ba¤l› UN-
M‹K de sivil yönetim, polis ve yarg› iflle-
rinden sorumludur. 

BM 12 Kas›m 2003’de Kosova’n›n ni-
hai statü görüflmelerine bafllamas›n›n ön-
koflulu mahiyetinde olan ve Kosova’da
demokrasi ve etkin bir sivil yönetimin ku-
rulmas›n› öngören belli standartlar sapta-
m›flt›r. Kosova Standartlar› olarak bilinen
bu esaslar temsili kamu kurumlar›n›n
oluflturulmas›, yerlerinden edilen mültecilerin gü-
venli bir biçimde geri dönmeleri, serbest piyasa
ekonomisinin kurulmas›, S›rp partilerle diyalogun
gelifltirilmesi gibi bafll›klar› içermektedir. 

Merkezi ve Yerel Yönetimleri yap›land›r›ld›¤› bu
dönemde baflta insan kaynaklar›n›n gelifltirilmesi ol-
mak üzere önemli deste¤e ihtiyaç duyulmaktad›r.

KOSOVA MAMUfiA BELED‹YES‹NE 
EK‹PMAN DESTE⁄‹

Türklerin yaflad›¤› ve Kosova’n›n tek Türk bele-
diyesi olan Mamufla bölgesine e¤itim amaçl› bilgisa-
yar hibe edilmifltir.

KOSOVA F‹L‹ZLER SANAT DERNE⁄‹NE
ENSTRÜMAN DESTE⁄‹ 

Kosova’da soydafllar›n kurmufl oldu¤u dernek-
lerden birisi olan ve di¤er derneklerle ortak kon-
serler vermek yoluyla, Türk kültür ve gelenekleri-
ni yaflatan Türk Kültür ve Sanat Derne¤i Filizler’e
enstrüman deste¤i sa¤lanm›flt›r.

KOSOVA ÇEfiME KÜLTÜR, DAYANIfiMA 
VE YARDIMLAfiMA DERNE⁄‹NE 
B‹LG‹SAYAR VE EK‹PMAN DESTE⁄‹

Kosova’n›n kuzeyinde bulunan V›ç›trin, S›rbis-
tan-Karada¤ s›n›r›na yak›n olup yaklafl›k 1000 soy-
dafl›m›z› yaflamaktad›r. Çeflme Derne¤i’nin kurulu-
fluna dek  bölgede maddi durumlar› iyi olmayan
soydafllar›m›z taraf›ndan herhangi bir örgütlenme
giriflimi yap›lmam›flt›r. Bölgede Türk ve di¤er etnik

gruplar›n sorunlar›n›n çözümünde yard›mc› olmay›
amaçlayan Çeflme Derne¤i ayr›ca gerçeklefltirmeyi
planlad›¤› faaliyetlerle de bölgede Türk kültürünü
koruyup gelifltirmeyi de hedeflemektedir. 

Di¤er yandan 2006 y›l›nda yap›lmas› planlanan
ve Kosova’n›n yap›lanmas›nda temel al›nacak nüfus
say›m› öncesi örgütlü olman›n önem arz etmesi
nedeniyle, V›ç›trin’de kurulan Çeflme Kültür, Da-
yan›flma ve Yard›mlaflma Derne¤i’nin malzeme ve
ekipman donan›m› yard›m›nda bulunulmufltur.
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B- EKONOM‹K ALTYAPININ
GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 

Ekonomik olarak Kosova Eski Yugoslavya’n›n
en geri kalm›fl bölgesi olup halihaz›rda Avrupa’n›n
en azgeliflmifl bölgesidir. Kifli bafl›na düflen milli ge-
lir en iyimser tahminle 900 Euro civar›ndad›r. Sa-
vafltan sonra fabrikalar›n kapanmas› nedeniyle ifl-
sizlik oran› % 50’lerin üzerinde seyretmektedir.
UNM‹K taraf›ndan yürütülen özellefltirme progra-
m› baz› büyük özellefltirmeler gerçeklefltirdiyse de
istenilen hedefe ulaflabilmifl de¤ildir.  Yabanc› ser-
maye girifli oldukça azd›r. Özellefltirme kapsam›n-
da büyük iflletmeler düflük fiyatla sat›fla sunuldu¤u
halde, Kosova’n›n statüsünün belirsiz olmas›, böl-
genin her an istikrars›zlaflma potansiyelini tafl›mas›,
hukuki karmafl›kl›k ve enerji-altyap› eksikli¤i gibi
sorunlar nedeniyle yabanc› sermaye gelmemekte-
dir. Fakirlik oran› yüksek olup  özellikle gelir geti-
recek araçlardan yoksun olan köylüler ciddi zor-
luklarla karfl› karfl›yad›r.

1- ENERJ‹ 
K›rsal alandaki enerji problemleri sistemlerin

eski ve bak›ms›z olmas› nedeniyle sosyal hayat›
olumsuz etkilemekte e¤itim ve üretim k›s›tl› flart-
larda yap›labilmektedir.

KOSOVA D‹KANCE VE ZAPLUCA 
KÖYLER‹NDE TRAFO VE ELEKTR‹K 
A⁄ININ ONARIMI PROJES‹

Dragafl Belediyesi Arnavut, Boflnak ve Goral›-
lar›n birlikte yaflad›klar› multietnik yap›ya sahip bir
bölgedir. Bölge ayn› zamanda Kosova’da görev ya-
pan Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutan-
l›¤›’n›n görev alan›nda bulunmaktad›r. 

Dikance ve Zapluca köylerinde var olan trafo-
lar 1950’li y›llarda infla edilmifltir. Trafolar›n eski-
mesi nedeniyle köy sakinleri elektri¤i ayd›nlatma-
n›n d›fl›nda kullanam›yorlard›. Özellikle Dikance
Köyü sakinlerinin ayd›nlatmada bile büyük sorun-
lar› vard›. 

Temmuz ay›nda ihalesi yap›lan proje üç ay son-
ra tamamlanm›fl ve söz konusu köylerde yaflayan
3200 kiflinin elektrik  sorunu çözüme kavuflturul-
mufltur.
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C- KÜLTÜREL ‹fiB‹RL‹⁄‹, 
‹LET‹fi‹M‹N GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 
VE SOSYAL BARIfiA KATKI 

Tarihi ba¤lar› nedeniyle Türkiye ile yak›n iliflki-
ler içerisinde bulunan Kosova’da bu iliflkilerin de-
vem etmesi ve genç kufla¤a da bunun aktar›labil-
mesi amac›yla kültür alan›nda katk› sa¤lanmaya de-
vam edilmektedir. Özellikle bölgede yerel bir tele-
vizyonun bulunmamas› önemli bir iletiflim sorunu
olarak görülmektedir. Bu amaçla bölgenin ihtiyac›-
n› gidermeye yönelik olarak katk› sa¤lam›flt›r.

KOSOVA TÜRKÇE SÖZLÜ ESERLER‹N 
TÜRK MUS‹K‹S‹NE KAZANDIRILMASI 

Kosova’da 1951 y›l›nda Prifltine Radyosu’nun
kurulmas›yla birlikte Balkanlarda ilk profesyonel
Türk Sanat Müzi¤i Orkestras› çal›flmaya bafllam›fl-
t›r. Yaklafl›k 50 y›ll›k bir süre içinde Kosova’n›n
tüm yerleflim yerlerinden gelen yüzden fazla Türk
sanatç›s›na kap›s›n› açan orkestra, bu topraklarda
Türk sanat ve halk müzi¤inin yaflat›lmas›na, Koso-
va s›n›rlar› d›fl›na yay›larak tan›nmas›na önemli kat-
k› sa¤lam›flt›r. Prifltine Radyosu Türk Sanat Müzi¤i
Orkestras› ve di¤er Türk dernekleri sayesinde çok
say›da besteci yetiflmifltir.

1999 y›l›na kadar çal›flmalar›n› sürdüren Or-
kestran›n kaydetmifl oldu¤u ve Prifltine Kosova
Radyosu’nun arflivinde eski bant sistemi ile kay›tl›
bulunan 1500 eser digital ortama aktar›lm›fl ve
Türk Kültürüne kazand›r›lm›flt›r.

KOSOVA NAF‹Z GÜRCÜAL‹ TÜRK 
T‹YATROSUNA KOSTÜM DESTE⁄‹ 

Türk geleneklerinin ve bilincinin yay›lmas›nda
ve yaflat›lmas›nda önemli ifllevi olan Rumeli Türk
Tiyatro Sanatç›lar› Derne¤i Prizren Kültürevi
"Nafiz Gürcüali" Türk Tiyatrosu taraf›ndan sahn-
eye konulan "Savafl Baba" adl› oyunun kostümleri
Baflkanl›¤›m›z taraf›ndan sa¤lanm›flt›r. 

Söz konusu amatör tiyatro toplulu¤u 1978
y›l›ndan itibaren faaliyetlerini sürdürmekte ve
bölgede Türkçe’nin korunup yaflat›lmas›nda önem-
li rol üstlenmektedir.

KOSOVA’DA ÇOCUKLAR ‹Ç‹N
YAYINLANAN DERG‹LERE DESTEK
Kosova’da Türk Dili ve Latin alfabesinde yay›nla-
nan tek çocuk dergisi olan "Türkçem" Dergisi,
soydafl çocuklara yönelik tek yay›n olmas›, yay›nla-
r›nda Türkçe spotlara yer vermesi, bölgede Türk
dili, tarihi, gelenek ve göreneklerini çocuklara ak-
tarmaya çal›flmas› nedeniyle desteklenmektedir.

KOSOVA YEN‹ DÖNEM 
TELEV‹ZYONUNUN KURULMASI
PROJES‹

Kosova’da çok kültürlülü¤ün gelifltirilmesi ve
Türk Kültürünün di¤er kültürlerle varl›¤›n› sürdür-
mesi ve sosyal bünyeye uyum sa¤lamas› amac›yla
haz›rlanan proje çerçevesinde Prizren’de bir tele-
vizyon stüdyosu kurulmas› çal›flmalar› bafllat›lm›fl-
t›r. 

Yap›lacak Türkçe yay›nlar ile; bölgede günümü-
ze kadar korunan dil, din, tarih, kültür, gelenek ve
göreneklerimize iliflkin ö¤elerin yaflat›lmas›, bu
alanlardaki tarihi birlikteli¤imizin yeni nesillere ak-
tar›lmas› ve gelece¤e yönelik projelerin bölgede
yaflayan Türklerin yan› s›ra tüm topluma anlat›lma-
s›, bölgede Osmanl›’dan bu yana var olan prestiji-
mizin bu tür projelerle daha da artt›r›lmas›, di¤er
topluluklarca da bilinen Türkçe’nin daha etkin bir
dil haline getirilmesinin yan› s›ra, Türkiye’den des-
teklenecek program ve reklamlar arac›l›¤›yla, Tür-
kiye Cumhuriyetinin bölgedeki etkinli¤ine, ekono-
mik gücüne ve d›fla aç›lmas›na katk› sa¤lamas› he-
deflenmifltir. Ayr›ca, Kosova’n›n multi etnik yap›s›
dikkate al›narak söz konusu televizyonda belirli bir
sürenin Arnavutça, Boflnakça ve Romca yay›nlara
da ayr›lmas› öngörülmüfltür.  Yeni Dönem Televiz-
yonu’nun montaj çal›flmalar› tamamlanm›fl ve de-
neme yay›nlar›na bafllanm›flt›r.
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Yeni Dönem’in yay›n hedefleri aras›nda çok et-
nik yap›l› Kosova’n›n uluslararas› platformda des-
teklenmesi, insan haklar›na ve az›nl›k haklar›na say-
g› duyulmas› ve bunlar›n gelifltirilmesinin teflvik
edilmesi yer almaktad›r. Yeni Dönem, Kosova’n›n
demokratikleflmesine, yeniden yap›lanmas›na ve
bu yap›lanmada çok etnikli kültürün desteklenme-
sine katk› sa¤lamay› amaçlamaktad›r.

Yeni Dönem TV’si yapaca¤› yay›nlar ile kamu-
oyunu Türkçe olarak bilgilendirmeye ve oldukça
yayg›n olan Türkçe’nin yetiflmekte olan gençlere
de ö¤retilmesiyle Türkiye ile iflbirli¤inde sosyal ya-
p›n›n gelifltirilmesine hizmet amaçlanmaktad›r. 

KOSOVA YEN‹ DÖNEM GAZETES‹N‹N
DESTEKLENMES‹

24 Kas›m 1999 y›l›nda yay›n hayat›na bafllayan
Yeni Dönem Gazetesi, Kosova Türklerinin haliha-
z›rda tek gazetesidir. Gazetenin amac› bölgede ya-
flayan soydafllar›m›z› bilinçlendirmek, soydafllar›m›-
z›n ç›karlar›n› korumak, bölgede Türk dilini, kültür
görenek ve geleneklerini yaflatmak, bölgede yafla-
yan soydafllar›n aralar›ndaki dayan›flma ve kaynafl-
may› sa¤lamak ve olaylar konusunda halk› bilgilen-
dirmektir. Söz konusu gazete 2001 y›l›ndan buyana
desteklenmektedir.

45 %

9 %

46 %

KOSOVA PROJE DA⁄ILIMI
(SEKTÖREL)(2005)(%) 

KOSOVA PROJE VE FAAL‹YETLERDEN YARARLANANLAR
(2005)(K‹fi‹) 
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MAKEDONYA

Makedonya, Yugoslavya’n›n
da¤›lmas›ndan sonra 8 Eylül 1991
y›l›nda ba¤›ms›z bir devlet olmufl-
tur. Toplam nüfusu 2.022.547
(2002 nüfus say›mlar›na göre)
olan ülkede 1885 dolar kifli bafl›
düflen milli gelir ile di¤er Balkan
ülkelerine göre daha iyi bir ko-
numdad›r.  ‹flsizlik oran›n›n %
37.7 oldu¤u ülkede %66.6 Make-
don, %22.7 Arnavut, %4 Türk,
%2.2 Çingene, %2.1 S›rp, % 2.4
Di¤er etnik nüfus bulunmaktad›r.

Makedonya’da nüfusun % 58’i
flehirlerde yaflamaktad›r. Nüfusun
yaklafl›k yar›s›  30 yafl›n alt›ndad›r.
Zor ekonomik ve sosyal flartlar-
dan dolay› gençlerde göç, son y›l-
larda daha da yayg›nd›r. Genç ve
e¤itimli kadrolar ifl imkanlar› bu-
lamad›klar› için göç etmektedirler
daha do¤rusu aktif beyin göçü
sözkonusudur.

En büyük iki dini grup, toplam nüfusun yaklafl›k
% 67’si ile Ortodoks H›ristiyan ve %30’u Müslü-
mand›r. Ço¤u etnik Makedon Do¤u Ortodoks H›-
ristiyand›r. Arnavutlar’da Sünni Müslümanlar ço-
¤unluktad›r.

Fakirlik, Makedonya’n›n en önemli sorunlar›n›n
bafl›nda gelmektedir. Bu nedenle e¤itim, sa¤l›k bafl-
ta olmak üzere kalk›nma deste¤ine ihtiyaç duyulan
bir ülkedir. Ülkede nüfusun % 20’si kifli bafl›na
düflen milli gelirin alt›nda yaflmaktad›r. K›rsal ke-
simde ise gelir düzeyi ile e¤itim düzeyi oldukça dü-
flüktür. Ülkedeki fakirli¤in en önemli nedeni sosyal
ve ekonomik yap›daki kötüleflmedir. Halk›n üçte
ikisi k›rsal kesimde yaflamakta olup, bu bölgelerde
yaflayan halk›n baflta e¤itim olmak üzere sosyo -
ekonomik yap›lar›n›n yükseltilmesine ihtiyaç duyul-
maktad›r.

Bölgede yaflanan problemleri asgari seviyeye
indirmek amac›yla sosyal altyap›n›n gelifltirilmesi ve
e¤itim alan›nda 5, kültürel iflbirli¤i alan›nda 3, ve
medya alan›nda da 1 proje uygulam›flt›r.

SEKTÖRLER VE
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN
PROJELER

A- SOSYAL ALTYAPININ 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

1- E⁄‹T‹M
Makedonya Cumhuriyeti Anayas›n›n 48. mad-

desi ve e¤itim ile ilgili kanunlarda,  ülkede yaflayan
tüm milletlere anaokulundan bafllayarak, ilkö¤re-



2005

T
‹

K
A

 
 

 
 

 
F

A
A

L
‹

Y
E

T
 

R
A

P
O

R
U

13
3

araç ve gereçler, binalar›n d›fl ve iç mekanlar›n›n
onar›m› ile ilgili konularda s›k›nt› çekmektedirler.

Devlet taraf›ndan fiansman› karfl›lanan Üniver-
siteler: "Aziz Kiril ve Metodiy" Üniversitesi - Üs-
küp ve Kalkandelen Üniversitesi - Kalkandelen.
"Aziz Kiril ve Metodiy" Üniversitesi  Üsküp ve Ma-
nast›r’da faaliyet gösteren fakülte ve yüksek mes-

lek bölümlerinde 2004 - 2005
e¤itim y›l›nda toplam kay›t yapan
13.950 ö¤renci 11.901 devaml›
ve 1.689 ö¤renci ikinci ö¤retim
olarak kay›d›n› yapt›rm›flt›r. Kal-
kandelen Üniversitesi – Kalkan-
delen’de Arnavutlar taraf›ndan
desteklenmekte ve finansman›
devlet taraf›ndan karfl›lanmakta-
d›r.

Devlet üniversitelerindeki fakültelerde ayr› ay-
r› harç ödeme kriterleri mevcuttur. Kay›t yapt›ran
ö¤renciler az bir miktarda katk› harc› ödemekte-
dirler. Fakültenin kabul edece¤i ö¤renci say›s› s›n›-
r› üzerinde olanlar daha yüklü miktarda harç ver-
mek zorunda kalmaktad›rlar.  

tim ve ortaokul e¤itimlerini anadilinde görmeleri
yer almaktad›r. ‹lkö¤retim e¤itim program› kesinti-
siz 8 y›l sürmektedir ve mecburidir. Lise ve lise
dengi okullarda 3 ve 4 y›ll›k e¤itim programlar›
mevcuttur.

E¤itim kurumlar›n›n büyük ço¤unlu¤u devletin
himayesi alt›ndad›r ve Makedonya Cumhuriyeti

E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan yönetilip, denetlenmek-
tedir. E¤itimin Avrupa standartlar›na uygun seviye-
ye getirilmesinde çal›flmalar bafllat›lm›flt›r. Bu çal›fl-
malar ekonomik s›k›nt›dan dolay› a¤›r ad›mlarla yü-
rümektedir. E¤itim yapan kurumlar teknik dona-
n›m ve tecizat, e¤itimde kullan›lan görsel, iflitsel

E¤itim Dili Ö¤renci % S›n›f %
Say›s› Say›s›

Makedonca 145.150 64.08 6.480 65.63
Arnavutça 75.146 33.18 3.087 31.26
Türkçe 5.735 2.54 273 2.76
Srpça 462 0.20 34 0.34
Toplam 226.493 100 9.874 100
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MAKEDONYA ÜSKÜP, KALKANDELEN 
VE KUMANOVA’DAK‹ OKULLARA 
B‹LG‹SAYAR KURSU AÇILMASI

Üsküp, Kalkandelen ve Kumanova flehirlerinin
baz› köylerinde beflinci ve sekizinci s›n›f ö¤rencile-
rinin bilgisayar e¤itimi almalar›n› sa¤lamak için ha-
z›rlanan proje kapsam›nda; 30 adet bilgisayar,
2.400 adet k›lavuz kitap ile dershanelerin onar›m›
ve bak›m›, ayn› zamanda ö¤retmen ücretleri Bafl-
kanl›¤›m›zca karfl›lanm›flt›r. Sözkonusu proje ile

mevcut bilgisayarlar›n ilgili okullara tafl›nmas› sure-
tiyle her okulda ikifler ayl›k kurslar verilecektir.
Belirlenen say›da okulda kurslar›n verilmesini mü-
teakip bilgisayarlar ihtiyac› olan okullara da¤›t›lmak
suretiyle proje sonland›r›lacakt›r. Toplam 2.400
ö¤rencinin kursiyer olmas› planlanan projede 2005
y›l›nda  200 ö¤renciye sertifika verilmifltir.

ABD‹ BAYRAKTAR DERNE⁄‹N‹N 
DONANIMI VE TÜRKÇE KURSLARININ 
AÇILMASINA DESTEK

Ço¤unlu¤u Türk olan ancak Türkçeyi unutmufl

insanlar›n yaflad›¤› Plasnitsa’da bulunan "Abdi Bay-
raktar" E¤itim, Kültür, Sanat ve Yard›mlaflma Der-
ne¤i’nin faaliyet gösterdi¤i bölgede açaca¤› Türkçe
kurslar› için gerekli donan›m ve tefriflat malzeme-
leri Baflkanl›¤›m›zca karfl›lanm›flt›r.

MAKEDONYA’DAK‹ OKULLARA  
E⁄‹T‹M YARDIMI PROJES‹

Makedonya, Vasilevo Belediyesi Gradaflor 
Köyü Anaokuluna Kitap Yard›m›

Vasilevo Belediyesine ba¤l› Gradaflor bölgesin-

de yaflayan ve Türkçe e¤itim görmek için çaba sar-
feden soydafllar›m›z›n e¤itim görmeye bafllad›¤› ana
okuluna ders kitab› yard›m› yap›lm›flt›r.

Makedonya Radovifl Kosta Susinov Devlet 
Lisesine Kitap Yard›m›

Radovifl Kosta Susinov Devlet Lisesi Türkçe
e¤itim yapan 3. s›n›f ö¤rencilerine Makedonca, Bi-
yoloji, Sosyoloji, Kimya, Pedagoji, Tarih, Fizik ve
Etik dersleri için kitap deste¤inde bulunulmufltur. 

Pirlepe’nin Debreflte köyünde Türkçe
E¤itim Gören Anaokul Ö¤rencilerine
Kitap Yard›m›

Pirlepe’nin Debreflte köyünde bu y›l ilk defa
Türkçe e¤itim görmeye bafllayan  Anaokul ö¤ren-
cilerine  ders kitab› da¤›t›m› yap›lm›flt›r.

Koliçan köyündeki "Yordan Konstantinov
Cinot" ‹lkö¤retim Okulu’nun Demirbafl 
Yard›m›

Üsküp yak›nlar›nda bulunan ve Türkçe e¤itim
veren Koliçan köyündeki "Yordan Konstantinov
Cinot" ‹lkö¤retim Okulu’nun demirbafl ihtiyaçlar›
ile baz› onar›mlar› Baflkanl›¤›m›zca yap›lm›flt›r.  
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Plasnitsa'ya Televizyon ve Uydu Anteni
Sistemi Verilmesi

Plasnitsa ve Lisicani'de "Abdi Bayraktar" Der-
ne¤i’yle ortaklafla yap›lan projede Makedonya’n›n
do¤usunda bulunan ve yo¤un Türk nüfusunun ya-
flad›¤› bu yöredeki dernek, sa¤l›k oca¤›, ilkokul gibi
alt› kurumlara televizyon, dijital uydu al›c›s› ve ça-
nak anten sistemleri sa¤lanm›flt›r.

MAKEDONYA ADEKSAM KURSLARI VE 
KÜTÜPHANES‹ ‹Ç‹N MALZEME
YARDIMI

Makedonya Türk Sivil Toplum Teflkilatlar› Bir-
li¤i (MATÜS‹TEB) çat›s› alt›nda çal›flmalar›n› sürdü-
ren ADEKSAM taraf›ndan Gostivar’da düzenlenen
kurslara ve kurulan kütüphaneye malzeme yard›m›
yap›lm›flt›r. Sözkonusu dernek okullar›nda yeterli
e¤itim alamayan ö¤rencilere ek ders ve bilgisayar
kursu vermek suretiyle gelecek nesillere yat›r›m
yap›lmaktad›r. Ayn› zamanda dernekte sosyal faali-
yetler düzenlenmekte, kütüphane hizmeti sunul-
makta ve akademik bir yay›n olan "Hikmet" dergi-
si yay›nlanmaktad›r. 

MATÜS‹TEB’E DESTEK VE 
Ö⁄RENC‹LERE MATÜS‹TEB
VASITASIYLA BURS VER‹LMES‹ 

Makedonya genelinde de¤iflik alanlarda, da¤›n›k
flekilde faaliyet gösteren soydafl sivil toplum kuru-
lufllar› aras›nda iflbirli¤i ve dayan›flma ile eflgüdüm
oluflumuna katk›da bulunmak amac›yla, 25 soydafl
sivil toplum kuruluflunun kat›l›m›yla oluflan Make-
donya Türk Sivil Toplum Teflkilatlar› Birli¤i’nin
(MATÜS‹TEB)  proje ve faaliyetlerine Baflkanl›¤›-
m›zca destek verilmektedir.  Bu çerçevede MA-
TÜS‹TEB ile ortaklafla Makedonya’da yaflayan

Türklerin sorun ve ihtiyaçlar› ile çözüm yollar›n›
tespiti amac›yla "Yol Haritas›" adl› bir çal›flma ya-
p›lm›flt›r.

Bu çerçevede 2005 y›l›n›n Aral›k ay›nda dü-
zenlenen Makedonya’daki Sivil Toplum Teflkilatlar›
Fuar›’na kat›lan MATÜS‹TEB’in tan›t›m› için  bro-
flür/bülten bast›r›lm›flt›r.

Öte yandan MATÜS‹TEB organizasyonu ile 25
üniversite ö¤rencisine ve 5 lise ö¤rencisine burs
verilmifltir. 

B- KÜLTÜREL ‹fiB‹RL‹⁄‹, ‹LE-
T‹fi‹M‹N GEL‹fiT‹R‹LMES‹ VE
SOSYAL BARIfiA KATKI

MAKEDONYA YEN‹ BALKAN GAZETES‹ 
‹LE “MAKEDONYA TÜRK GENÇLER‹N‹N 
3. DAYANIfiMA GÜNÜ”NE MTB 
RADYOSU VE TÜRKÇE YAYINLAR 
DA‹RES‹NE YAZICI ALIMI DESTE⁄‹

Kosova’da yay›nlanan Yeni Dönem gazetesinin
deste¤iyle ç›kan Yeni Balkan Gazetesi’ne katk› sa¤-
lanm›flt›r. 

Öte yandan 2005 y›l›nda Makedonya’n›n iki
Türk Belediyesinden bir tanesi olan Jupa’da, "Yeni
Balkan" Gazetesi’nin düzenledi¤i "Makedonya
Türk Gençlerinin 3. Dayan›flma Günü" etkinli¤ine
katk› sa¤lanm›fl, Makedonya devlet kanal› olan
MTB radyosu Türkçe yay›nlar dairesine ihtiyaçlar›
olan iki adet yaz›c› Baflkanl›¤›m›zca temin edilmifl-
tir.

17 %

83 %
2005

T
‹

K
A

 
 

 
 

 
F

A
A

L
‹

Y
E

T
 

R
A

P
O

R
U

MAKEDONYA PROJE DA⁄ILIMI
(SEKTÖREL)(2005)(%) 

MAKEDONYA PROJE VE FAAL‹YETLERDEN
YARARLANANLAR (2005)(K‹fi‹) 
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MOLDOVA

Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas› sonras›nda orta-
ya ç›kan devletlerden biri olan Moldova, 33.700
m2 yüzölçümü ile Kuzey Avrupa’da stratejik konu-
ma sahip bir ülkedir. 3.600.000 nüfusa sahip ülke-
de kifli bafl›na düflen milli
gelir 456 Amerikan Dolar›-
d›r. 

Nüfusun % 64,5’ini
Moldovan, % 13.8’ini Uk-
raynal›, % 13’nü Rus, %
3.5’ini Göko¤uz, % 2’sini
Bulgar ve % 3.2’sini di¤er
etnik kökenlilerin olufltur-
du¤u ülkede din olarak
Hr›stiyanl›k  benimsenmifl-
tir. Ülkede yaflayan Göko-
¤uzlar da Ortodoks mez-
hebine mensuptur. 

Moldova,  hem dost ve
komflu bir ülke olarak hem
de ülkenin güneyinde yaflan
Göko¤uz Türkleri nedeniy-
le tarihi ve kültürel iliflkile-
rimizi yo¤un oldu¤u bir ül-
kedir. 1998’de Rusya’da ya-
flanan ekonomik krizden
büyük oranda etkilenen ül-
kede  iflsizlik oran› % 5.8
dir. T‹KA bölgede yaflanan
problemleri asgari seviyeye
indirmek amac›yla sosyal
altyap›n›n gelifltirilmesi e¤i-
tim alan›nda 3, su temini ve
sanitasyonu alan›nda 1, ida-

ri ve sivil alt yap›lar›n gelifltirilmesi alan›nda 3,  kül-
türel iflbirli¤i alan›nda 3, medya alan›nda  4 ve acil
yard›m olarak da 1 proje ile katk›da bulunulmufl-
tur.
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SEKTÖRLER VE
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN
PROJELER

A- SOSYAL ALTYAPININ 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

1- E⁄‹T‹M 
Moldova’da 2001/2002 Ö¤retim y›l› bafllang›c›

itibariyle ülkede yaklafl›k 618,4 bin kifliye e¤itim ve-
ren 1.577 ilkokul ile lise faaliyet göstermekteydi.
Okullar›n büyük bir bölümü (% 98) E¤itim Bakanl›-
¤›na ba¤l› olan devlet okullar›d›r. Resmi dilde (Ro-
mence) okuyanlar›n oran› % 77; Rusça % 23’dir.
Mesleki e¤itim görenlerin hemen hepsi bütçeden
ortalama 50 ABD dolarl›k ayl›k burs almaktad›r.

2003-2004 e¤itim-ö¤retim
y›l› bafllang›c› itibariyle ülkede 35
yüksekö¤retim kurumu faaliyet

göstermektedir. Bu okullarda 30 ülkeden 1.979
yabanc› ö¤renci okumaktad›r. 

E¤itim altyap›s›n›n yetersizli¤i Moldova’daki en
önemli e¤itim problemdir. Özellikle Göko¤uz böl-
gesindeki okullardaki teknik altyap›n›n iyilefltiril-
mesi konusunda deste¤e ihtiyaç bulunmaktad›r.

MOLDOVA 53 NOLU ‹LKOKULU D‹L 
Ö⁄REN‹M DERSANES‹N‹N 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

Moldova Cumhuriyeti baflkenti Kiflinev’de faali-
yet gösteren 53 nolu okulun yabanc› dil ö¤retim
dershanesi gerekli iflitsel elektronik malzemeleriy-
le donat›lm›flt›r. Projeden 200 ö¤renci faydalan-
m›flt›r.
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MOLDOVA KONGAZ SÜLEYMAN 
DEM‹REL MOLDOVA TÜRK L‹SES‹’NE 
EK‹PMAN DESTE⁄‹

2005 y›l›nda T.C Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l›
Kongaz Süleyman Demirel Lisesi’ne ekipman yar-
d›m› yap›lm›flt›r. 

Ayn› zamanda söz konusu okulun baz› cari
giderleri karfl›lanm›flt›r. Okulda 100 lise ö¤rencisi
e¤itim görmektedir..

MOLDOVA GÖKO⁄UZ
D‹L‹ VE EDEB‹YATI 
OL‹MP‹YATLARINA
DESTEK

Komrat Devlet Üniversite-
si’nde her sene düzenlenen
Göko¤uz Dili ve Edebiyat›
Olimpiyat› desteklenmektedir.
Olimpiyata Göko¤uz Özerk
Bölgesi’ndeki bütün liselerin
baflar›l› ö¤rencileri kat›lmakta-
d›r.

2- SU TEM‹N‹ VE
SAN‹TASYON

Moldova’da 2004 y›l›na ka-
dar, 1689 yerleflim yerlerden
sadece 57 flehir ve 77 kasaba merkezi su temini
sistemi ile donat›lm›flt›r. K›rsal kesimlerde halk ge-
nelde su ihtiyac›n› karfl›lamak için su kuyular› kul-
lan›lmaktad›r. Mevcut verilere göre bu kuyular›n
suyu yüksek derecede ba¤›rsak bakterileri ve çok
miktarda nitrat, ammonium, nitrite ve flourine
içermektedir. 2001 y›l› itibariyle ‹sviçre Kalk›nma
ve ‹flbirli¤i Ajans› (SDC) Bat› Moldova’da bulunan
kasabalarda Su ve Sanitasyon Program› uygulama-
ya bafllatm›flt›r.  Ancak özellikle Göko¤uz bölgesin-
de baflta içme suyu olmak üzere hijyenik su temi-
ninde hala ciddi sorunlar yaflanmaktad›r.

MOLDOVA GÖKO⁄UZ YER‹’NE ‹ÇME 
SUYU PROJES‹

Göko¤uz Yeri halk›n›n içme suyu probleminin
çözülmesi amac›yla uygulamaya konulan projede
aksayan yönlere destek olunmas› ve projenin I. k›s-

m›nda yer alan Çad›r Lunga flehrine içme ve kul-
lanma suyu sa¤lanmas›n› teminen çal›flmalar baflla-
t›lm›flt›r. 

An›lan proje çerçevesinde, daha önce yap›lan
ifllerin Göko¤uz ‹daresine teslim edilmesini temi-
nen öncelik arz eden inflaat ve elektrik iflleri yapt›-
r›lm›flt›r. Ayr›ca, söz konusu proje çerçevesinde 2
kontrol mühendisi ve 1 dan›flman istihdam edilmifl,
araç kiralanm›fl ve proje fotokopisi yap›lm›flt›r.

Baflkanl›¤›m›zca tahsis edilen kaynak ile, "Gö-
ko¤uz Yeri ‹çme Suyu Projesi" kapsam›nda Çad›r
Lunga flehrine içme ve kullanma suyu sa¤lanmas›
amac›yla Baflkanl›¤›m›z taahhüdünde olan ar›tma
tesisi kurulmas›, aç›lan kuyular›n imar edilmesi, fle-
beke hatlar›n›n yap›m› ve mevcut hatlar›n tadilat›,
mevcut abone hatlar›n›n yap›lmas› ile 167 abone
ba¤lant›s› daha yap›lacakt›r. Bu abone ba¤lant›s› ile
birlikte 2.500 kifli kullan›m suyuna kavuflacakt›r.
Ar›tma tesisinin kurulmas› ile birlikte daha önce
yap›lan abone ba¤lant›s› ve yeni abone ba¤lant›la-
r›yla birlikte yaklafl›k 5.350 kifli içme ve kullanma
suyuna kavuflacakt›r.
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3-‹DAR‹ VE S‹V‹L YAPILARIN 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

Adalet Bakanl›¤› Mart 2005 verilerine göre
3.374 STK’n›n tescili vard›r. Ancak, bunlar›n sade-
ce yar›s› faaliyet göstermekte ve  faaliyet gösteren-
lerin %37’si ise yerel seviyede faaliyet göstermek-
tedir. Faaliyet alanlar›: kültür, e¤itim, ekonomik ve
sosyal geliflme, sa¤l›k, insan haklar›, v.b. gibi alan-
lard›r. Hem idari hem de sivil yap›lar›n gelifltirilme-
si amac›yla de¤iflik sivil toplum örgütleri taraf›nda
bir çok proje uygulanmaktad›r.

Moldova SSCB’nin da¤›lmas›ndan sonra yeni-
den yap›lanmakta olan bir ülkedir. Bu nedenle böl-
gede özellikle yerel yönetimlerin  gelifltirilmesi ko-
nusunda yard›ma ihtiyaç duyulmaktad›r.

MOLDOVA VULKANEfiT‹ 
HUZUREV‹N‹N RESTORASYONU
PROJES‹

Vulkaneflti Belediye Baflkanl›¤› taraf›ndan Hu-
zurevi için tahsis edilen binalar›n rekonstrüksiyonu

yap›lm›fl ve söz konusu tesis gerekli malzemeler ile
donat›lm›flt›r. Projenin amac› kimsesiz ve bak›ma
muhtaç yafll› insanlar›n bar›nma imkan›n›n sa¤lan-
mas›d›r.

MOLDOVA F‹DANCIK
REHAB‹L‹TASYON MERKEZ‹NE
DESTEK

Moldova-Komrat’taki fiziksel ve zihinsel özürlü
ve ekonomik bak›mdan zor durumda kalan aileler-
den çocuklar›n e¤itim ald›¤› merkezin yetkilileri,
e¤itim gören çocuklar›n el becerilerini gelifltirm-
eye yönelik bir sanat atölyesinin kurulmas›n› ve
ayn› kapsamda yazl›k sundurman›n kapal› oyun
alan› haline dönüfltürülmesini talep etmifltir. Sanat
atölyesi ve oyun alan› Baflkanl›¤›m›zca yapt›r›larak
merkezden faydalanan yaklafl›k 40 özürlü çocu¤un
hizmetine sunulmufltur.

B- KÜLTÜREL ‹fiB‹RL‹⁄‹, 
‹LET‹fi‹M‹N GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 
VE SOSYAL BARIfiA KATKI 

Moldova yukar›da belirtildi¤i üzere tarihi ve
kültürel ba¤lar›m›z›n en üst düzeyde bulundu¤u ül-
kelerden biridir. Özellikle Göko¤uz Özerk Bölge-

sinde yaflayan Göko¤uz Türkleri
vas›tas›yla kültürel iflbirli¤inin en
üst düzeye ç›kar›lmas› amac›yla ça-
l›flmalar devam etmektedir. Özel-
likle Göko¤uzca kültürel faaliyetle-
rin desteklenmesinin hem iki ülke
aras›ndaki iliflkilerin artmas›na hem
de bölgede yaflayan Göko¤uz
Türkleri’nin kendi kültürlerini ya-
flatmalar›nda etkili olaca¤› düflünül-
mektedir.

Göko¤uz bölgesinde halk ge-
nellikle kendi dillerini konuflabil-
mektedir. Ancak bu konuflulan dilin
yeni nesillere aktar›lmas› bu dilin
kaybolmamas› aç›s›ndan büyük
önem arz etmektedir. Bu amaçla
bölgede bir TV istasyonu kurul-

mufl, bu vas›tayla Göko¤uzca yay›n yapan bir TV
kanal› ilk defa yay›n hayat›na bafllam›flt›r.  Bu ne-
denle hem bu TV vas›tas›yla çeflitli programlara
hem de   çeflitli gazete ve dergilere de destek veril-
mektedir.
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MOLDOVA GÖKO⁄UZ M‹LL‹
T‹YATROSUNUN DESTEKLENMES‹

Göko¤uzca sahnelenen oyunlar arac›l›¤›yla Gö-
ko¤uz dilinin ve kültürün yaflat›lmas› ve gelifltiril-
mesi, Göko¤uzlar›n kendi ana dilinde tiyatro oyun-
lar› izleme imkan›n›n sa¤lanm›fl olmas› amac›yla
Göko¤uz Milli Tiyatrosu’na destek verilmektedir.
Projeden Göko¤uz yerleflim birimlerinde yaflayan-
lar ile baflta Kiflinev olmak üzere di¤er bölgelerde-
ki halk yararlanmaktad›r.

MOLDOVA GÖKO⁄UZ RESSAMLAR 
B‹RL‹⁄‹NE DESTEK

Göko¤uz Özerk Bölgesi ‹dari Merkezi Komrat
flehrinde Göko¤uz resimcili¤inin tan›t›m› amac›yla
düzenlenmifl olan Ressam Sempozyumu destek-
lenmifltir.

MOLDOVA ULUSLARARASI T‹YATRO
FEST‹VAL‹NE DESTEK
Tataristan’›n Kazan flehrinde düzenlenen30 Hazi-
ran-5 May›s 2005 tarihleri aras›nda düzenlenen
Uluslararas› Tiyatro Festivale kat›lan Çad›r-Lunga
flehrinde yerleflik Mihail Çak›r Göko¤uz Milli Ti-
yatrosu’ndan 22 sanatç›n›n Festivale ifltirakleri sa¤-
lanm›flt›r.

MOLDOVA GÖKO⁄UZ RADYO VE 
TELEV‹ZYONUNUN YAYINLARININ
YAYGINLAfiTIRILMASI PROJES‹

GRT Yay›n A¤›n›n Geniflletilmesi Projesi çer-
çevesinde, halen Komrat’ta devam etmekte olan
yay›nlar›n, Çad›r Lunga ve Vulkaneflti flehirlerine
de ulaflmas› amac›yla, GRT yay›n a¤›n›n gelifltiril-
mesine yönelik teknik proje yapt›r›lm›flt›r. Proje ile
GRT yay›n›n bütün bölgeye ulaflt›r›lmas› hedeflen-
mektedir.

MOLDOVA TÜRK KÜLTÜR MERKEZ‹ 
"GÖKO⁄UZ KORAFLARI" TV PRO
GRAMLARININ DESTEKLENMES‹

Moldova Televizyonu’nda iki haftada bir olarak
Göko¤uz dilinde yay›nlanan TV program›na maddi
destek sa¤lanmaktad›r. Faaliyetin amac› program›n
Göko¤uz dilinde haz›rlanarak dilin yaflat›lmas›, Gö-
ko¤uzlar›n kendi ana dilinde TV program› izleme
imkan›n›n sa¤lanmas›d›r. Projeden a¤›rl›kl› olarak
Göko¤uz Özerk Bölgesi’nde ve bütün Moldova’da
yaflayan seyirciler yararlanmaktad›r.

MOLDOVA ANA SÖZÜ ASLI HABER
GAZETES‹N‹N DESTEKLENMES‹

Yap›lan deste¤in amac› ayda iki bin adet bas›lan
bu gazetenin Göko¤uz dilinde yay›mlanarak dilin
yaflat›lmas›, Göko¤uzlar›n kendi ana dilinde okuma
imkan›n›n sa¤lanmas›d›r. Projeden faydalananlar
a¤›rl›kl› olarak Göko¤uz Özerk Bölgesi’nde ve Ki-
flinev’de yaflayan okuyuculard›r.

MOLDOVA BUCA⁄IN DALGASI
PROGRAMININ DESTEKLENMES‹

Moldova Radyo ve Televizyon Kurumu, hafta-
n›n belirli saatlerinde Göko¤uz Türkçe’siyle yay›n
yapmaktad›r. Buca¤›n Dalgas› ad›yla bütün Moldo-
va’da yay›nlanan radyo ve TV programlar› Göko-
¤uz yap›mc›lar taraf›ndan haz›rlanmaktad›r. Son y›l-
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larda, ekonomik nedenlerle, programlar›n harca-
malar›n›n Moldova RD-TV Kurumu taraf›ndan kar-
fl›lanmamas› üzerine programlara malzeme ve
ekipman deste¤i sa¤lanm›flt›r.

C- AC‹L ‹NSAN‹ YARDIMLAR

MOLDOVALI 150 MUHTAÇ A‹LEYE 
GIDA YARDIMI

6.826 ABD Dolar› tutar›ndaki bu insani yard›m
a¤›rl›kl› olarak Sovyetler Birli¤i zaman›nda Moldo-

va’ya sürgüne gönderilen Kazan Tatarlar› ve di¤er
Türk Cumhuriyetleri’nden gelen ailelere ve Mol-
doval›lara yönelik yap›lm›flt›r. Faaliyetin amac›, yar-
d›ma muhtaç ailelerin g›da ihtiyac›n›n bir k›sm›n›
karfl›lamakt›r. Faaliyetten yaklafl›k 750 kifli fayda-
lanmaktad›r.

50 %

7 %

43 %

MOLDOVA PROJE DA⁄ILIMI (SEKTÖREL)(2005)(%) 

MOLDOVA PROJE VE FAAL‹YETLERDEN YARARLANANLAR
(2005)(K‹fi‹) 
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UKRAYNA

Ukrayna 603.700 km2 yüzölçümü ve
48.055.439 kifli nüfusuyla Kuzey Avrupa’n›n en bü-
yük ülkelerinden biridir. Ülke’de resmi dil Ukray-
naca olup, nüfusun büyük ço¤unlu¤u Ortodoks
(%97.2) Hrist›yan’d›r. 

Ülkede kifli bafl›na düflen milli gelir 1031 Ame-
rikan dolar› olup iflsizlik oran› ise % 3.8’dir. 

Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas› sonras›nda ba-
¤›ms›zl›¤›n› ilan eden ülke, yönetim tarz› itibar›yla
24 bölge, bir Özerk cumhuriyet (K›r›m Özerk
Cumhuriyeti) ve bölge statüsündeki iki kentten
(Kiev, Sivastapol) oluflmaktad›r.

K›r›m Özerk Cumhuriyeti 27.000 km2 yüzöl-
çümü ve 2.031.000  nüfusu ile ülkenin tek Özerk
Cumhuriyeti’dir. Bölgede etnik yap› itibar›yla % 60
Rus, % 23 Ukraynal› , % 12 K›r›m Tatar,  % 5 ise
di¤er kökenli vatandafllar bulunmaktad›r.  

Ukrayna, verimli topraklar› ve zengin altyap›
kaynaklar› ile oldukça yüksek bir ekonomik potan-
siyele sahiptir. Ancak 2000 y›l›na kadar büyük ge-
liflmeler kaydeden Ukrayna ekonomisinde halk›n
fakirlik problemi önemli bir sorun olarak yerini
korumaktad›r. ‹flsizlik resmi verilere
göre yukar›da da belirtildi¤i üzere %
5’dir. Ancak son zamanlarda bu oran›n
% 20’leri aflt›¤› tahmin edilmektedir.
Bir çok vatandafl›n›n yabanc› ülkelere
çal›flmak için gitti¤i ülke, 1998 y›l›nda-
ki Rusya federasyonundaki mali kriz-
den oldukça fazla etkilenmifltir. Bu ne-
denle kalk›nma yard›mlar›na her alan-
da ihtiyaç duyan bir ülke olarak göste-
rilebilecek ülkede bir çok uluslararas›
sivil toplum kuruluflu çal›flma yapmak-
tad›r.

Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›n›n
ard›ndan 1991’de ba¤›ms›zl›¤›n› ilan
eden Ukrayna’n›n ço¤ulcu demokrasi

ve piyasa ekonomisine yönelmesi Türkiye-Ukray-
na iliflkilerinin müsait bir zeminde geliflmesini sa¤-
lam›flt›r. 

Co¤rafi büyüklü¤ü, bölge ve Avrupa güvenli¤i
ve istikrar› aç›s›ndan stratejik konumu ve askeri-
savunma sanayii imkan ve kabiliyetleri, benzer ko-
numdaki ülkemizin ç›karlar› ile örtüflmekte, bu da
iki ülkeyi birbiri için önemli ortaklar haline getir-
mektedir. 

‹ki ülke aras›nda ilk "Dostluk ve Kardefllik An-
laflmas›" Ukrayna Halk Cumhuriyeti zaman›nda 2
Ocak 1922’de imzalanm›flt›r. Türkiye Ukrayna’n›n
ba¤›ms›zl›¤›n› 16 Aral›k 1991’de tan›m›flt›r. Türki-
ye’nin Baflkent Kiev’de Büyükelçili¤i ve 1 Kas›m
2001’de faaliyete geçen Odesa’da bir Baflkonsolos-
lu¤u bulunmaktad›r. Güçlü tarihi ve kültürel ba¤la-
r›m›z›n bulundu¤u bölgede ortak kültürel varl›kla-
r›n korunmas› ve restorasyonu konusunda yap›lan
projelerle iki bölge halk› aras›ndaki kültürel iliflki-
lerin geliflimine katk›da bulunulmaktad›r. 

Bölgede yaflanan problemleri asgari seviyeye
indirmek amac›yla sosyal altyap›n›n gelifltirilmesi
e¤itim alan›nda 3, su temini ve sanitasyonu alan›n-
da 1, idari ve sivil alt yap›lar›n gelifltirilmesi alan›n-
da 7 ve  kültürel iflbirli¤i alan›nda 4 proje ile katk›-
da bulunulmufltur.



2005

T
‹

K
A

 
 

 
 

 
F

A
A

L
‹

Y
E

T
 

R
A

P
O

R
U

14
3

SEKTÖRLER VE
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN
PROJELER

A- SOSYAL ALTYAPININ 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

1- E⁄‹T‹M 
K›r›m'da 5 üniversite, 16 enstitü, 1 akademi, 32

Teknikum (teknik lise), 35 PTU (Endüstri Meslek
Lisesi ve Ç›rakl›k E¤itim Merkezi aras›nda bir okul
çeflidi), 598 düz okul bulunmaktad›r. Toplam ö¤-
renci say›s› yaklafl›k  250 bindir. 

E¤itim alanlar›n yaklafl›k 200 bini Rus, 50 bini
de Tatardan oluflmaktad›r. Fakat dersliklerin ye-
tersiz olmas›ndan dolay› K›r›m Tatar Türkçesi ha-
riç, bütün dersler Rusça olarak okutulmaktad›r.

Halk›n % 97’sinin okur-yazar oldu¤u bölgede
SSCB’nin da¤›lmas›ndan sonra günümüze kadar ge-
çen dönemde K›r›m’da ana dilde e¤itim ve ö¤retim
yap›lmaya bafllan›lm›flt›r. Bu amaçla kurulan 15 Mil-
li Mektep’te ana dilde ö¤retim yap›lmaktad›r.  Bu-
na ilaveten bölgede K›r›m tatarlar› taraf›ndan ku-
rulan K›r›m Mühendislik ve Pedogoji Üniversitesi
ad›nda bir üniversite bulunmaktad›r 

Bu göstergelere ra¤men K›r›m’da e¤itim altya-
p›s› oldukça yetersizdir.  Bölgede bulunan mevcut
okullar›n ise tamirat› ve dersliklerinin iyilefltirilme-
si gerekmektedir.

UKRAYNA/KIRIM CANKÖY 
ZAREÇNOYE (KAMACI) M‹LL‹ MEK
TEB‹’NE DESTEK

Zareçnoye Milli Mektebi’nin ihtiyac› olan spor
malzemeleri, ana okulu için gerekli olan yorgan ya-
tak, çarflaf, oyuncak, mutfak için gerekli olan mal-
zemeler sat›n al›narak hibe edilmifltir.

UKRAYNA BÜYÜK ONLAR M‹LL‹
MEKTEB‹’NE DESTEK

K›r›m Tatarlar›n›n e¤itim ald›¤› Büyük Onlar
Milli Mektebi’ne uzak köylerden gelen ilkokul ö¤-
rencilerine beslenme yard›m› yap›lm›flt›r.

UKRAYNA/KIRIM CANKÖY KALAY 
M‹LL‹ MEKTEB‹N‹N ONARIMI

K›r›m Özerk Cumhuriyeti'nin Canköy Bölge-
si’nde bulunan Kalay Milli Mektebi binas›n›n onar›-
m› sa¤lanm›flt›r.
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2- SU TEM‹N‹ VE
SAN‹TASYON

Ukrayna K›r›m Özerk Bölgesi’nde sürgünden
dönen K›r›ml›lar›n yerleflti¤i bölgelerde ve yetersiz
altyap› nedeniyle hijyenik su temininde baz› s›k›nt›-
lar yaflanmaktad›r. AG‹T ve BM Mülteciler Yüksek
Komiserli¤i taraf›ndan K›r›m’a sürgünden dönen
halklara yönelik olarak gelifltirilen "K›r›m Entegras-
yon ve Kalk›nma Program›" (CIDP) için ülkemiz,
Donörler Toplant›s›’nda Say›n Cumhurbaflkan›m›-
z›n talimatlar› do¤rultusunda 1 milyon ABD Dolar
katk›da bulunmay› taahhüt etmifltir. Bu kapsamda
K›r›m Tatarlar›n›n yayg›n olarak yaflad›¤› bölgeler-
den "Pionerskoye ve Marino-Ukrainko Kasabalar›-
na Su Sa¤lanmas›" çal›flmalar› yap›lm›flt›r.

KIRIM ENTEGRASYON VE 
KALKINMA PROGRAMI/CIDP SU 
SA⁄LANMASI PROJELER‹

Proje ile ilgili olarak 16 Ekim 2000 tarihinde
Baflkanl›¤›m›z ile UNDP aras›nda "Maliyet Paylafl›-
m› Anlaflmas›" Kiev’de imzalanm›flt›r. 

"Maryino-Ukrainko Kasabas›na Su Sa¤lanmas›
Projesi" 20 May›s 2002 tarihinde, Pionerskoye Ka-
sabas›na Su Sa¤lanmas› Projesi" ise 2003’te tamam-
lanm›flt›r.

Program çerçevesinde 2-7 Aral›k 2000 tarih-
leri aras›nda Kiev’de gerçeklefltirilen 3. Donörler
Konferans›’nda ikinci 1 milyon dolarl›k taahhütte
bulunulmufltur. ‹kinci 1 milyon Dolarla gerçeklefl-
tirilecek Projelerle ilgili olarak 16 Ekim 2000 tari-
hinde Baflkanl›¤›m›z ile UNDP aras›nda Kiev’de im-

zalanan "Maliyet Paylafl›m› Anlaflmas›"na ek "Ad-
dendum-1" 29 Ekim 2002 tarihinde, "Addendum-
2" 26 Aral›k 2002 tarihinde Kiev’de imzalanm›flt›r.
Katk› pay›m›z olan 2 milyon dolar›n tamam› ise
Aral›k 2003 tarihi itibariyle gönderilmifltir. 

Projelerin bafllang›c›ndan itibaren flu ana kadar
yaklafl›k 1.7 Milyon ABD Dolar› harcanm›flt›r. fiu
ana kadar tamamlanan 9 projeden 6 tanesi içme
suyu sistemi di¤er 3 tanesi de sulama sistemi nite-
li¤ini tafl›maktad›r. Tamamlanan bu projeler ile 25
binden fazla insana temiz içme suyu ve sulamada
kullanacaklar› su sa¤lanm›flt›r. ‹çme suyu ve sula-
mada kullan›lacak normal suya kavuflan köyler flun-
lard›r:

Marino, Ukrainka, Pionerskoye (Simferopol),
Viflennoye, Tsvetnoye, Liçebnoye (Belegorsk) Sar›
Bafl (Pervomaysk) Holmovka (Bahçesaray) Dani-
lovka, Oktyabrskoye (Krasnogvardeyskiy)

2006 y›l› içinde bitirilmesi planlanan 2 içme su-
yu projesi ile de yaklafl›k 10 bin insana temiz içme
suyu götürülmüfl olunacakt›r.

3- BARINMA VE MESLEK 
ED‹ND‹RME 

SSCB nin da¤›lmas› sonras›nda K›r›m’dan daha
önce sürgün edilen Tatarlardan yaklafl›k 50 bininin
bölgeye tekrar dönmeleri sonucu iflsizlik ve bar›n-
ma problemleri ortaya ç›km›flt›r.  Buna paralel ola-
rak bölgede bar›nma ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›nda
da fiyatlar›n h›zla artmas› sonucu önemli say›da
güçlüklerle karfl›lafl›lmaktad›r. 
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Öte yandan yeni iflçi alacak ifl yerlerinin merke-
zi bütçeye belirli oranda destek vermesine yönelik
yap›lan uygulama iflsizlik sorununun çözümüne
katk› sa¤lamaktan uzakt›r.  Dolay›s›yla  bölgede ba-
r›nma sorunlar›na ilaveten, özerk bir bölge olmas›
dolay›s›yla mali yap›daki olumsuz geliflmeler iflsizlik
sorunu art›rm›flt›r. Sorunun çözümüne yönelik bir
tak›m projeler uygulamaya devam edilmektedir.

KIRIM TATAR
TOPLUMUNA KONUT
ED‹ND‹RME PROJES‹

Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›n›n ard›ndan ana-
vatanlar›na dönen K›r›m Tatarlar›’n›n K›r›m’a en-
tegrasyonu kapsam›nda 1994 y›l› içerisinde döne-
min Cumhurbaflkan›’n›n talimat› üzerine, K›r›m Ta-
tar Toplumu’nun acil ekonomik ve sosyal sorunla-

r› ile ilgilenilmifl ve Baflkanl›¤›m›z bölgeye yöne-
lik o tarih itibariyle tahmini tamamlanma bede-
li 5 milyon ABD Dolar› olan 1000 konutluk
yard›m yap›lmas› için proje gelifltirmifltir.

Baflkanl›¤›m›z ile K›r›m Tatar Milli Meclis
Baflkanl›¤› (K.T.M.M.) aras›nda 30.07.1997 tari-
hinde imzalanan protokol çerçevesinde iki tür-
lü yard›m yap›lmaktad›r. Ya müstakil bahçeli
konutlar sat›n al›nmakta veya kendi imkanlar›
ile konutu belli bir seviyeye getirmifl ama para-
s›zl›k nedeni ile bitirememifl olanlara parasal
yard›m yap›lmaktad›r.

1997 y›l›nda bafllanan K›r›m Tatar Toplu-
mu’na Konut Edindirme Projesi kapsam›nda
y›llar itibariyle sa¤lanan konut say›s› flöyledir.
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KIRIM’DA ÇÖMLEKÇ‹L‹K 
SANATI E⁄‹T‹M‹

Unutulmaya yüz tutmufl, geleneksel el sanatla-
r›ndan biri olan çömlekçilik mesle¤inin canland›r›l-
mas› ve genç nesillere bu sanat›n aktar›lmas› ama-
c›yla gelifltirilen proje kapsam›nda 20’fler  kiflilik
gruplara iki ay süreyle kurslar verilmeye bafllan›l-
m›flt›r. Böylece bir yandan geleneksel bir sanat
canland›r›l›rken di¤er yandan gençlere meslek
edindirme ve istihdam yarat›lmas›na da katk› sa¤-
lanm›flt›r. K›r›m Yeniden Do¤ufl Vakf› aras›nda
18.08.2004 tarihinde imzalanan protokol çerçeve-
sinde yürütülen proje 1 y›l boyunca Baflkanl›¤›m›z-
ca desteklenmifltir. Bu çerçevede kursiyerler tara-

f›ndan üretilen materyalle-
rin sat›fl›ndan elde edilen
gelir projenin devam›na
kullan›lmas› planlanm›flt›r.

Çal›flmalar›n bafllamas›-
n›n sonras›nda atölye yöne-
ticisinin talebi üzerine, ör-
gü makinelerinde kullan›la-
cak yazl›k, k›fll›k ve nak›fl
tekni¤inde bilgisayar prog-
ram› sat›n al›nm›flt›r.  Proje
uygulay›c›s› olan Yeniden
do¤ufl Vakf›, hangar›n ve
atölye için kullan›lacak Bah-
çesaray'daki eski K›r›m Ta-
tar evinin onar›m›n›, ö¤ret-
men teminini, malzemele-
rin al›m›n›, ö¤renci seçimi-
ni, çal›flma mekan›n›n sa¤-

lanmas› ve projenin sonunda düzenlenecek sergi
için gerekli düzenlemeleri yapmay› üzerine alm›fl-
t›r.

Proje 01 Ocak 2005 tarihinde bafllam›fl, kursi-
yerlerin yapt›¤› eserler, 28 Mart 2005 tarihinde
Bahçesaray Belediye binas› salonunda Yeniden
Do¤ufl Vakf›’n›n organizasyonu ile sergilenmifltir. 

Proje kapsam›nda Bahçesaray'daki El Sanatlar›
Merkezinde 19. yüzy›l›n ortalar›na ait Eski K›r›m
Tatar evinin ve hangar›n onar›m› yap›lm›flt›r.

YIL Sat›n Al›nan ‹nflaat Yard›m› Toplam

Konutlar Yap›lan Konutlar

1997 31 5 36

1998 134 42 176

1999 14 4 18

2000 55 4 59

2001 22 5 27

2002 36 2 38

2003 19 4 23

2004 162 - 162

2005 174 35 209

TOPLAM 647 101 748

14
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KIRIM TATAR M‹LL‹ MECL‹S‹N‹N
RESTORASYONU PROJES‹

Bilindi¤i üzere, Ukrayna Cumhuriyeti Devleti
ile Türkiye Cumhuriyeti aras›nda bir dostluk köp-
rüsü olan K›r›m Tatarlar›, kendi toplumlar› ile ilgi-
li her türlü çal›flmay›, Ukrayna-K›r›m Cumhuriye-
ti’nde bulunan ve K›r›m Tatarlar›n› temsil eden en
üst kurum olan K›r›m Tatar Millî Meclisi arac›l›¤› ile
yürütmektedir. K›r›m Tatar Millî Meclisi’nin çal›fl-
malar› yürüttü¤ü binan›n yetersiz fiziki flartlar›n›n
iyilefltirilmesi amac›yla K›r›m Tatar Milli  Meclis bi-
nas›n›n onar›m› tamamlanm›flt›r. KTMM'nin resto-
rasyonu sonucu tüm iç ve d›fl cephe çat› kaplama-
lar› yenilenmifltir. Ayr›ca ahflap k›s›mlar ve zemin-
de bu yenilenme kapsam›nda bulunmaktad›r. Mec-
lis Binas›’n›n bahçe ve çevre düzenlenmesi de ya-
p›lm›flt›r. Yine mobilyalar ve arfliv dolaplar› da ye-
nilenmifltir. K›r›m Tatar Milli Meclisi, restorasyon
sonucu yenilenen binas›nda çal›flmalar›na bafllam›fl-
t›r.

UKRAYNA CUMHUR‹YET‹ EKONOM‹ 
BAKANLI⁄I AVRUPA VE
AVROATLANT‹K ENTEGRASYONU 
MÜDÜRLÜ⁄Ü PERSONEL‹ E⁄‹T‹M
PROGRAMI

Ukrayna Cumhuriyeti Ekonomi ve Avrupa En-
tegrasyonu Bakanl›¤› ile yap›lan görüflmeler çerçe-
vesinde ilgili Bakanl›¤a ba¤l› Avrupa ve Avroatlan-
tik Entegrasyonu Genel Müdürlü¤ü uzmanlar›ndan
ve D›fliflleri ve Adalet Bakanl›¤› ilgili uzmanlar›n›n
da ifltiraki ile oluflturulan 5 kiflilik bir heyete Tür-
kiye’de konuyla ilgili uzman kurulufllarda bir hafta-
l›k e¤itim semineri almalar› temin edilmifltir.

B- KÜLTÜREL ‹fiB‹RL‹⁄‹, 
‹LET‹fi‹M‹N GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 
VE SOSYAL BARIfiA KATKI 

K›r›m'a ilk gelen Türk kavmi Hunlard›r. K›pçak-
lar›n zengin kültürel miras›n›n pek çok izleri bugün
dahi bütün canl›l›¤› ile K›r›m Türklerince yaflat›l-
maktad›r. K›r›m'daki ‹slam varl›¤› Anadolu Selçuk-
lular›n›n Sudak ve çevresini 1220'lerde bir süre
için ele geçirmeleri ve K›pçaklar›n Müslüman ülke-
leriyle s›k› iliflkileri sayesinde daha da güçlenmifltir.
Alt›n Ordu Hakimiyeti K›r›m’›n etnik, dini ve siya-
si gelece¤ini kesin olarak belirlemifl ve K›r›m'›n ta-
mamen Türkleflmesini sa¤lam›flt›r. K›r›m Han’›
Mengligiray zaman›nda Osmanl› hakimiyetine giren
K›r›m 1736’dan itibaren de Rus egemenli¤ine gir-
mifltir.

Uzun süre Türklerin egemenli¤inde bulunan
bölge, sosyo-kültürel zeminde iki ülke iliflkilerinin
geliflmesinde en önemli faktördür. Türk kültürü
eserlerinin yo¤un olarak göze çarpt›¤› bölgede ta-
rihi ve kültürel bir çok eserin varl›¤› iliflkilerin geli-
flimine de katk› sa¤lamaktad›r.

14
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KIRIM Z‹NC‹RL‹ MEDRESE VE 
HACI G‹RAY HAN TÜRBES‹N‹N 
RESTORASYONU PROJES‹

Baflbakan›m›z, Say›n Recep Tayip ERDO⁄AN
ve Devlet Bakan› Prof. Dr. Say›n Beflir ATALAY’›n
Ukrayna-K›r›m’› ziyaretleri s›ras›nda 15.yüzy›ldan
kalma tarihi Zincirli Medrese ve Hac› Giray Han
Türbesi’nin restorasyonu gündeme gelmifltir. Söz
konusu tarihi eserlerin restorasyonuyla ilgili ön ça-
l›flma yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanl›-
¤›’ndan bir teknik eleman K›r›m’da görevlendiril-
mifltir. An›lan teknik eleman›n verdi¤i raporlar
do¤rultusunda 2005 y›l› içinde iflin mahallinde de-
tayl› bir çal›flma yap›lm›flt›r. Kültür ve Turizm Ba-

kanl›¤›’n›n K›r›m’da yapt›¤› çal›flmalar›n sonucunda
elde etti¤i verilerle, yine ayn› Bakanl›k taraf›ndan
restorasyon projeleri ve  maliyetlendirme çal›flma-
lar› tamamlanm›flt›r. An›lan projenin gerçeklefltiri-
lebilmesi amac›yla kaynak temin edilmifltir. Söz ko-
nusu yap›lar›n restorasyonu kapsam›nda Ukray-
na/K›r›m’da ilgili kurumla  imzalanacak olan proje
uygulama protokolü üzerinde mutabakat sa¤lan-
m›flt›r. An›lan protokolün imzalanmas›n› müteaki-
ben projelerin ihalesi yap›lacakt›r.

KIRIM BAHÇESARAY BALTA
T‹YMEZ MEZARLI⁄I’NDAK‹ TAR‹H‹
ESERLER‹N
ENVANTER‹N‹N
ÇIKARILMASI

K›r›m’da bulunan ve Avrupa’n›n en eski mezar-
l›¤› olan Karaylara ait K›r›m Bahçesaray Balta Tiy-
mez Mezarl›¤›’ndaki  mezar tafllar›n›n kimlere ait
oldu¤u ve hangi tarihlerde yap›ld›¤›n› tespit ederek
envanter oluflturulmas› ve ilgili akademisyenlerin
kullan›m›na sunulmas› amac›yla proje gelifltirilmifl-
tir. Yaklafl›k olarak 3 y›lda tamamlanmas› planlanan
proje ile ilgili uygulama protokolü imzalanm›flt›r.
2006 y›l›nda çal›flmalara bafllanacakt›r.
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UKRAYNA "I. KIRIM TATAR GENÇL‹K 
KURULTAYI"NA DESTEK 

K›r›m Özerk Cumhuriyeti’nde faaliyet göste-
ren "Kardafll›k" Akmescit fiehir Gençlik Teflkilat›
taraf›ndan 2005 y›l› Eylül ay›nda gerçeklefltirilen "I.
K›r›m Tatar Gençlik Kurultay›"na destekte bulu-
nulmufltur.

UKRAYNA/KIRIM’DA HABER
AJANSI KURULMASI

K›r›m'da bulunan Türklerin daha sa¤l›kl› haber
almalar› ve bölge ile ilgili haberlerin K›r›m Türk'le-
rine ulaflmas›n› sa¤lamak amac›yla "K›r›m Haber
Ajans›" kurulmas› projesi haz›rlanm›flt›r. K›r›m Ha-
ber Ajans› kurulmas› ile ilgili haz›rlanan tüzü¤ün,
K›r›m'daki tüm resmi makamlarca onaylanma ifl-
lemleri tamamlanm›fl, Kiev'de Ulaflt›rma Bakanl›¤›
Radyo Televizyon Komisyonu taraf›ndan da isim
hakk› ve uluslararas› lisans› onaylanm›fl ve söz ko-
nusu ajans resmen kurulmufltur. Ajans›n resmi ad›
"Q›r›m Haberler Ajans›", k›sa ismi "QHA" d›r.

UKRAYNA "ULUSLARARASI KIRIM 
KARAYLARI KÜLTÜRÜ FEST‹VAL‹"NE 
DESTEK

Yevpatorya'da bulunan K›r›m Karaylar› Büyük
Katedral Kinasas›’n›n aç›l›fl›n›n 200’üncü y›ldönü-

mü kutlamalar› çerçevesinde, 08-11 Eylül 2005 ta-
rihleri aras›nda gerçeklefltirilen “Uluslararas› K›r›m
Karaylar› Kültürü Festivali”ne Karaim Türklerin-
den 150 misafir ve sanatç›n›n kat›l›m› temin edil-
mifltir.

UKRAYNA/KIRIM KIRIM MERKEZ CAM‹‹ 
PROJE Ç‹Z‹M ÇALIfiMALARINA DESTEK

K›r›m Müftülü¤ü taraf›ndan K›r›m Merkez Ca-
mii’nin plan çal›flmalar›n› sürdüren 2 mimar›n ülke-
mizdeki camilerde incelemelerde bulunmak üzere
iki mimar görevlendirilmifltir.

UKRAYNA "B‹Z" GENÇL‹K
TOPLULU⁄UNA B‹LG‹SAYAR DESTE⁄‹

K›r›m Özerk Cumhuriyeti'nin Belogorskiy Böl-
gesi’nde 1999 y›l›nda kurulan "Biz" adl› gençlik top-
lulu¤una; vokal grubu ö¤rencilerinin çal›flmalar› için
bilgisayar hibe edilmifltir.

TÜRK DÜNYASINDA NEVRUZ
PROGRAMINA DESTEK

K›r›m Devlet  Mühendislik ve Pedagoji Üniver-
sitesinde düzenlenecek "Türk Dünyas›nda Nev-
ruz" konulu kutlama program› için destek sa¤lan-
m›flt›r.

50 %

50 %

UKRAYNA PROJE DA⁄ILIMI (SEKTÖREL)(2005)(%) 

UKRAYNA PROJE VE FAAL‹YETLERDEN YARARLANANLAR
(2005)(K‹fi‹) 
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3.A. BÖLGEN‹N GENEL 
DURUMU

Afrika genel olarak Kuzey Afrika ve Sahra Alt›
Afrika olarak iki co¤rafi bölgeden oluflmukla birlik-
te k›tan›n iki bölümü Do¤u ve Bat› Afrika olarak da
isimlendirilmektedir. Kalk›nma Yard›mlar› en çok
ihtiyaç duyulan Sahra Alt› Afrika’da teflkilatlanm›fl
ve faaliyetlerini yo¤unlaflt›rm›flt›r.

Sahra Alt› Afrika, çat›flmalar ve tabii felaketler
ile yayg›n bulafl›c› hastal›klarla ilgili önemli prob-

lemler yaflamaktad›r. Özellikle baflta H‹V/A‹DS ol-
mak üzere, bir çok bulafl›c› hastal›k yayg›n mücade-
leyi gerektirdi¤i gibi, erken ölümler bir di¤er pro-
plem alan›d›r. E¤itimde e¤itilmifl insan yetersizli¤i-
nin yan›nda e¤iticilerin 35’li yafllarda ölümü ile her
y›l 450 bin yeni e¤iticinin e¤itim sistemine dahil
edilmesini gerektirmektedir. Susuzluk, gerek yer-
leflim bölgelerinde içme suyu temini ve genel hijye-
nin sa¤lanmas› gerekse tar›msal sulama suyunun
teminin konular›nda birinci derece problem alan›n›
oluflturmaktad›r.

33. AFR‹KA VE ORTADO⁄U
BÖLGES‹
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T.C Hükümetinin 2005 y›l›n› Afrika y›l› ilan etmesine paralel olarak, Afrika Aç›l›m› Çal›flmalar›
bafllatm›fl ve ilk Program Koordinasyon Ofisini Etiyopya’da açm›flt›r.

Orta Do¤u, baflta Filistin Meselesi olmak üzere önemli problemler yaflamaktad›r. Özellikle çat›flmalar
nedeniyle, acil ve insani problemler, merkezi ve yerel yönetim problemleri, iflsizlik ve e¤itim problem-
leri had safhadad›r. Bu nedenle Ortado¤u’da önemli kriz bölgelerinden biri olan Filistin’de ofis açm›flt›r.
Afrika ve Ortado¤u’da kurumsal anlamda çal›flmalar› 2005 y›l›ndan itibaren bafllam›fl olmakla birlikte
özellikle acil insani yard›mlar ve uzman e¤itimleri ivme kazanm›flt›r. 2006 y›l›ndan itibaren bu ivmenin
giderek artaca¤› düflünülmektedir.
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3.B. AFR‹KA VE ORTA  DO⁄U BÖLGELER‹NDE 
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN PROJE VE FAAL‹YETLER

3. B.1. AFR‹KA

2005 y›l›nda Afrika’da toplam 28 adet Proje ve faaliyet gerçeklefltirilmifltir. Söz konusu proje ve
faaliyetlerin 19 adedi Etiyopya’da, 4 adedi Sudan’da, 2’fler adedi M›s›r ve Fas’ta ve 1 adedi ise Nijerya’da
gerçeklefltirilmifltir.

AFR‹KA PROJE DA⁄ILIMI
(ÜLKESEL)(%)(2005) 
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2005 y›l›nda Afrika bölgesinde uygulanan proje ve faaliyetlerle Kalk›nma Yard›mlar› verilen ülkelerin Kal-
k›nmalar›na ve problem alanlar›n›n iyilefltirilmesine önemli destekler sa¤lam›flt›r. Buna göre;
• 2005 y›l›nda muhtelif sektörlerde 84 uzman e¤itilmifltir.
• Etiyopya 40 uzman ile ilk s›rada, Fas 23 uzmanla ikinci s›rada yer alm›flt›r.
• Ayr›ca muhtelif proje ve faaliyetlerle 22 tesis yap›lm›fl ve/veya onar›lm›fl, 134 adet ekipman deste¤inde
bulunulmufltur.

Söz konusu toplam 28 proje ve faaliyetin 15 adedi Sosyal Alt Yap›lar›n Gelifltirilmesi, 6 adedi Kültürel
‹flbirli¤i ve ‹letiflimin Gelifltirilmesi, 5 adedi Üretim Sektörlerin Gelifltirilmesi, 1 adedi Ekonomik Alt Ya-
p›lar›n Gelifltirilmesi Sektörlerinde gerçeklefltirilmifl, 1 projede ise Acil ve ‹nsani Yard›mlara destek ve-
rilmifltir.

AFR‹KA PROJE DA⁄ILIMI
(SEKTÖREL)(ADET)(2005) 

AFR‹KA PROJE DA⁄ILIMI
(SEKTÖREL)(%)(2005)
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AFR‹KA UZMAN E⁄‹T‹M‹ DA⁄ILIMI
(ÜLKESEL)(ADET)(2005) 

AFR‹KA TES‹S VE EK‹PMAN DA⁄ILIMI
(ADET)(2005) 
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1. B.2. ORTA DO⁄U

2005 y›l›nda Orta Do¤u’da toplam 17 adet Proje ve faaliyet gerçeklefltirilmifltir. Söz konusu proje ve
faaliyetlerin 10 adedi Filistin’de, 3 adedi Suriye’de gerçeklefltirilmifl, di¤er ülkelerde ise bu y›l içinde birer
proje ve faaliyet uygulanm›flt›r.

ORTA DO⁄U PROJE DA⁄ILIMI
(2005)(ÜLKESEL)(ADET) 
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Orta Do¤u’da proje ve faaliyetlerin ve da¤›l›m›n oransal durumu grafiklerde gösterilmifltir.

Söz konusu 17 proje ve faaliyetin 10 adedi Sosyal Alt Yap›lar›n Gelifltirilmesi, 4 adedi Kültürel ‹flbir-
li¤i ve ‹letiflimin Gelifltirilmesi, 2 adedi Üretim Sektörlerin Gelifltirilmesi, 1 adedi ise Ekonomik Alt Yap›-
lar›n Gelifltirilmesi Sektörlerinde gerçekleflmifltir. 

ORTA DO⁄U PROJE DA⁄ILIMI
(%)(2005)(ÜLKESEL)

ORTA DO⁄U PROJE DA⁄ILIMI
(SEKTÖREL)(2005)(ADET)
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Proje ve faaliyetlere tahsis edilen ayni ve nakdi bütçe dikkate al›narak yap›lan destek çal›flmalar› dik-
kate al›nd›¤›nda Afrika ve Orta Do¤u ülke öncelikleri grafikte belirtildi¤i flekilde gerçekleflmifltir.

AFR‹KA VE ORTA DO⁄U BÜTÇE DESTE⁄‹ DA⁄ILIMI
(ÜLKESEL)(2005)($)

(EN ÇOK DESTEK VER‹LEN ÜLKELER)
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ETYOPYA

Etyopya’da önemli problemli alanlar, e¤itim,
sa¤l›k, su sanitasyonu, idari ve sivil altyap›lar›n ge-
lifltirilmesi ve üretim sektöründe kalite ve stan-
dartlar›n iyilefltirilmesi ile iflsizlik problemleridir.

E¤itimde temel problem alanlar› teknolojik alt-
yap› yetersizli¤i, sa¤l›k alan›nda sa¤l›k personelinin
e¤itimine duyulan ihtiyaç, su sanitasyonu alan›nda
özellikle k›rsal alanda  içme suyunun temininde çe-
kilen zorluklar, idari
ve sivil altyap›lar›n
iyilefltirilmesi konu-
sunda su temininde
yaflanan zorluklar,
e¤itim ve sa¤l›k altya-
p›s›ndaki eksiklikler
bulunmaktad›r. ‹dari
ve sivil yap›lar›n gelifl-
tirilmesi kapsam›nda
karayollar› ve demir-
yollar› alan›nda tek-
nolojik altyap›n›n
oluflturulmas›nda du-
yulan teknolojik alt-
yap› ihtiyac›, kalite ve
standart alan›nda ise
modern üretim altya-
p›s›n›n oluflturulmas›
temel problem alan-
lar›ndand›r. Etyop-
ya’da iflsizlik çok
önemli bir problem
alan› olup, nüfusun %
40’› iflsizdir.

T‹KA söz konusu
problem alanlar›n›n

iyilefltirilmesine dönük olarak, sosyal altyap›n›n ge-
lifltirilmesi alan›nda 4, e¤itim alan›nda 1, sa¤l›k ala-
n›nda 1, kamu ve sivil yönetimlerin güçlendirilme-
si alan›nda 2, ekonomik altyap›lar›n iyilefltirilmesi
alan›nda 1, üretim sektörünü gelifltirilmesi alan›nda
3, kültürel iflbirli¤inin gelifltirilmesi alan›nda ise 2
proje gerçeklefltirmifltir.

ÜLKELER VE 2005 YILINDA
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN PROJE VE
FAAL‹YETLER
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SEKTÖRLER VE
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN
PROJELER

A- SOSYAL ALTYAPILARIN 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 

1-SU TEM‹N‹ VE
SAN‹TASYON 

Susuzlu¤un en önemli problem alan› oldu¤u ül-
kede, suyun temininde oldu¤u gibi su hijyeni konu-
sunda da önemli problemler bulunmaktad›r. Ye-
rüstü su kaynaklar›n›n kullan›m›nda çekilen s›k›nt›-
lar Etyopya’da bir tak›m sosyo-ekonomik prob-
lemlerin ortaya ç›kmas›na sebep olmaktad›r. Yap›-
lan çal›flmalar 2002-2005 y›llar› aras›nda flehirlerde
y›ll›k su ihtiyac› % 82 ye, k›rsal kesimde ise % 31’ e
ulaflt›r›lm›flt›r.  Ülkede su ihtiyac› her y›l % 7 art-
maktad›r. 2002-2005 y›llar› aras›nda  uygulamaya
konulan sulama program› ile 29,043 hektar yeni
alan sulama program›na al›nm›flt›r. Ülkede tar›m
alan›nda  oldu¤u kadar içme suyu temininde de s›-
k›nt›larla karfl›lafl›lmaktad›r.

fiehirlerde su flebekelerinin çeflitli hastal›klara
neden olmas›, k›rsal alanlarda ise su kaynaklar›n›n
yetersizli¤i ve hijyen problemleri en önemli sorun-
lar aras›ndad›r. Susuzluk bir çok bulafl›c› hastal›¤a
yol açmaktad›r. Bu alanda, su kaynaklar›n›n aktive
edilmesi, k›rsalda su kuyular› veya yüzeysel sular›n
depolama ve ar›tma sistemi ile yerleflim bölgeleri-
ne tafl›nmas›; flehirlerde geçici su da¤›t›m sistemi
ve flehir flebekelerinin onar›m› ile hijyen tedbirleri-
ne ihtiyaç duyulmaktad›r.

Afrika’da su problemi genelde bütün k›tada
özelde ise Etyopya’da en önemli problemlerin ba-
fl›nda gelmektedir. Bölgede iklim koflullar› dolay›-
s›yla sa¤l›kl› içme suyu temini konusunda ciddi zor-
luklarla karfl›lafl›lmaktad›r. Özellikle k›rsal alanlar-
da halk›n su ihtiyac›n› karfl›lamak yeterli alt yap›n›n

bulunmamas› nedeniyle, mümkün olamamaktad›r.
Susuzlu¤un temelinde yer alt› ve yer üstü su kay-
naklar›n›n iflletilememesi, teknoloji yetersizli¤i ile
su kaynaklar›n›n yönetimindeki yetersizlik yer al-
maktad›r.

ETYOPYA KIRSAL ALANDA SA⁄LIKLI  
‹ÇME SUYU SA⁄LANMASI PROJES‹

Etyopya’n›n baz› bölgelerde içme suyu aç›lan
kuyular›ndan, baz› bölgeler de ise tafl›ma yoluyla
temin edilmektedir. 

DS‹ iflbirli¤inde Etyopya’daki k›rsal alanlarda
sa¤l›kl› içme suyu sa¤lanmas›n› teminen 20 adet iç-
me suyu kuyusunun aç›lmas› için çal›flmalar baflla-
t›lm›flt›r.

Bugüne kadar 13 su kuyusunun aç›l›fl› tamam-
lanm›flt›r. Halen su kuyular›n›n aç›lmas› için çal›fl-
malar sürdürülmekte olup k›sa zaman zarf›nda aç›-
l›fl›n›n yap›lmas› planlanm›flt›r. Proje ile bölgede ya-
flayan 40 bin kifliye içme suyu temin edilmesi he-
deflenmektedir. Uzun vadede ise di¤er bölgeler
için çal›flmalar yap›lmas› öngörülmektedir.
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ETYOPYA HARAR KENT‹ SU
TEM‹N‹ PROJES‹

Acil su ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› ve suyun tü-
keticiye ulaflt›r›lmas› maksad›yla Etyopya’da aç›lan

su kuyular›na ilave olarak baz› belediyelere su tan-
keri hibe edilmesi yoluna gidilmektedir. Bu ba¤-
lamda Harar kentinde yaflanan su s›k›nt›s›n›n gide-
rilmesine katk›da bulunmak amac›yla bir adet su
tankeri hibe edilmesi için çal›flmalar bafllat›lm›flt›r. 

2- E⁄‹T‹M 
Etyopya’n›n ekonomik göstergelerinde e¤itime

ayr›lan pay GSMH içinde % 3,6 olup bu oran,  di-
¤er geliflmekte olan ülkeler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda

dikkat çekici bir seviyede dü-
flüktür. Bu çerçevede okuma
yazma oran›n  % 43 olmas› da
di¤er dikkat çeken önemli
birdi¤er göstergedir.  Öte yan-
dan bu oran›n % 2 sinin üniver-
site e¤itimi al›yor olmas›, ülkede
e¤itime duyulan ihtiyac› gözler
önüne sermektedir.

E¤itimde temel problemler,
ö¤retmen ihtiyac›, e¤itim or-
tamlar›n›n gelifltirilmesi ve e¤i-
timde modern teknolojilerin
kullan›lmas›d›r. Kalite art›r›m›na
yönelik olarak  temel e¤itimden
tüm vatandafllar›n yararlanmas›
amac›yla ülkede bir e¤itim prog-

ram› yürütülmektedir. Program ile ilkö¤retimde
yeni ö¤retmenlerin, al›flt›rma kitaplar›n›n ve di¤er
altyap› ihtiyaçlar›n temin edilmesi hedeflenmekte-
dir. Söz konusu  program ortaö¤retimde ö¤renci-
lerin ihtiyac› olan e¤itim ve ö¤retim programlar› ile
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kaliteli e¤itim seviyesinin yakalanmas› hedeflen-
mektedir. Yap›lan çal›flmalar sayesinde 2004-2005
ö¤retim y›l›nda orta ö¤renimin ilk devresinde %
16, ikinci devresinde ise % 8 baflar› sa¤lanm›flt›r.
Programdan 130.000 enstitü ö¤rencisi de faydalan-
maktad›r.  Yürütülen program ile ülkedeki üniver-
siteleri e¤itim ihtiyaçlar› da giderilmeye çal›fl›lmak-
tad›r.

ETYOPYA "AWASH
AKADEMY
KG&PRIMARY 
SCHOOL"A
B‹LG‹SAYAR 
LABORATUVARI
KURULMASI

Etyopya’da e¤itim alan›ndaki imkanlar›n geliflti-
rilmesi amac›yla bir tak›m projeler uygulamaya ko-
nulmufltur. Bu çerçevede Etyopya’da faaliyetlerini
sürdüren yerel "Al-Awn Development and Relief
Association (ADRA)" adl› kurulufl bünyesinde e¤i-
tim hizmeti veren "Awash Academy KG&Primary
School" adl› ilkokula  bir bilgisayar laboratuar› ku-
rulmas› amac›yla 20 adet bilgisayar, 20 adet bilgisa-
yar masas› ve sandalyesi temin edilmifl ve bilgisayar
s›n›f› hizmete sokulmufltur. Söz konusu laboratu-
ardan bir ö¤retim y›l› boyunca tüm ö¤renciler isti-
fade edebilmektedir.

3- SA⁄LIK  
Etyopya salg›n ve bulafl›c› hastal›klarla mücade-

lede deste¤e ihtiyaç duyan bir ülkedir. Ülke de
5180 kifliye 1 hasta yata¤›, 34000 kifliye 1 doktor
ve 4879 kifliye 1 hemflire düflmektedir. Bu oran ge-
liflmifl ülkeler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda oldukça küçük
bir rakamd›r.

Genel bütçedeki sa¤l›k harcamalar› için ayr›lan
pay›n % 1 olmas›, öte yandan AIDS’e neden olan
HIV virüsünün nüfusun özellikle de genç nüfusun
% 6.4’ünde bulunmas› sa¤l›k alan›nda acil müdaha-
leleri gerekli k›lmaktad›r. Ülkede yürütülen sa¤l›k
hizmeti program› ile HIV virüsü ile mücadele prog-
ram› çerçevesinde gelecek 5 y›l içerisinde ülkede-
ki AIDS’li oran›n›n % 25 azalt›lmas› hedeflenmek-
tedir.

Etyopya’da sa¤l›k hizmetlerinin gelifltirilmesi
amac›yla Sa¤l›k Hizmet Program› gelifltirilmifltir.

Sa¤l›k Hizmeti Program› (HEP)’n›n amac›, genel
olarak halka daha sa¤l›kl› bir yaflam sunmay› amaç-
lamaktad›r.  Program, özellikle k›rsal alanda yafla-
yan halk›n eflit olarak sa¤l›k hizmetlerinden daha
fazla faydalanmalar›n› temin etmek üzere uygulan-
maktad›r. Sa¤l›k Program›, yafll› kad›nlar›n ve anne-
lerin salg›n ve bulafl›c› hastal›klardan korunmalar›-
n›, çal›flan kad›nlar›n ( % 75) kendi yaflad›klar› böl-
gelerdeki sa¤l›k hizmetlerinden faydalanmalar›n›
sa¤lamaktad›r.  Sistem sayesinde sa¤l›k hizmetle-
rindeki art›fl 2004-2005 y›llar›nda % 65 ‘e ulaflm›fl-
t›r.

ETYOPYALI SA⁄LIK PERSONEL‹NE 
KARD‹YOLOJ‹ VE RADYOLOJ‹
ALANINDA E⁄‹T‹M VER‹LMES‹
PROJES‹

Ülkenin sa¤l›k alan›nda geliflimine katk› sa¤lan-
mak amac›yla Türkiye ile Etiyopya aras›nda 13
Mart 2000 tarihinde Ankara’da imzalanan Sa¤l›k ve
T›p Alan›nda ‹flbirli¤i Anlaflmas›’na istinaden Eti-
yopyal› sa¤l›k personeli için, Sa¤l›k Bakanl›¤›m›z ta-
raf›ndan belirlenen hastanelerde kardiyoloji ve
radyoloji dal›nda Kas›m 2004-fiubat 2005 tarihleri
aras›nda e¤itim programlar› gerçeklefltirilmifltir.
Etyopya’l› sa¤l›k personeli aç›s›ndan oldukça ve-
rimli geçen e¤itim program› sa¤l›k alan›ndaki pro-
jelerin ülke aç›s›ndan uygulanabilirli¤ini göstermesi
aç›s›ndan da önemli bir etkendir.

4- ‹DAR‹ VE S‹V‹L 
ALT YAPILARIN
GÜÇLEND‹R‹LMES‹  

Etypoya’da devlet, federal bir yap›dad›r. Bu ne-
denle merkezden bafllayarak di¤er bölgesel hükü-
metlere do¤ru uzanan genifl bir yelpazede güçlü
ekonomik politikalara ve uygulamalara gereksinim
duyulmaktad›r. Uygulamaya konulan idari sistem-
deki uygulamalar ile eyaletlerde gelirlerin artmas›
amaçlanmaktad›r. Böylece kalk›nma program›na
ba¤l› olarak ülkedeki sivil ve idari yap›lar güçlene-
rek, ekonomi, üretim ve hizmet sektöründe tam
geliflmeyi sa¤lamaya yönelik olarak hizmet etmek-
tedir. Merkezden yap›lan sivil ve idari yap›lar›n
güçlendirilmesi çal›flmalar›nda d›fl kaynakl› kalk›n-
ma yard›mlar›na da ihtiyaç bulunmaktad›r. Bu
amaçla tipik bir sivil kalk›nma program› da uygulan-
maktad›r.
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ETYOPYA KARAYOLLARI ‹DARES‹ 
YETK‹L‹LER‹N‹N TÜRK‹YE’DEK‹ TEKN‹K 
Z‹YARET PROGRAMI

Etyopya’daki karayollar› idaresinin teknik tec-
rübe ve kapasitelerinin art›r›lmas›na destek veril-
mesi kapsam›nda Etyopya Karayollar› ‹daresinden
3 yetkili, iki ülke aras›nda karayolu alan›ndaki iliflki-
lerin geliflmesini teminen, Karayollar› Genel Mü-
dürlü¤ü’nde görüflme ve incelemelerde bulunmak
üzere, ülkemizi ziyaret ederek görüfl al›flveriflinde
bulunmufllar ve yerinde tecrübe e¤itimi alm›fllar-
d›r.

ETYOPYA DEM‹RYOLLARI ‹DARES‹ 
YETK‹L‹LER‹N‹N TÜRK‹YE’DEK‹ TEKN‹K
Z‹YARET PROGRAMI

Etyopya Demiryollar› ‹daresinden 2 yetkili, iki
ülke demiryollar› idareleri aras›ndaki iliflkilerin ge-
lifltirilmesini teminen, TCDD’de görüflme ve ince-
lemelerde bulunmak üzere, ülkemizi ziyaret etmifl-
ler görüfl al›flveriflinde bulunmufllard›r.

B- EKONOM‹K
ALTYAPILARIN 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 

Etiyopya ekonomisi a¤›rl›kl› olarak tar›ma da-
yanmakta ve bu sektördeki üretim ülke ekonomi-
sinin büyük bölümünü oluflturmaktad›r. Tar›m sek-

törünün Gayri Safi Yurtiçi
Has›la (GSY‹H) içindeki
pay› yaklafl›k % 45, ihra-
cattaki pay› ise yaklafl›k %
62 dir. Çal›flanlar›n % 85’i
tar›m sektöründe istih-
dam edilmektedir. Tar›m
ürünleri ihracat›n›n
%62’sini kahve ihracat›
oluflturmaktad›r. Dolay›-
s›yla kahve en önemli dö-
viz kayna¤›d›r. GSY‹H’n›n
di¤er % 55’lik k›sm›nda ise
imalat sanayi, madencilik,
ticaret, turizm, inflaat ve
hizmet sektörleri yer al-
maktad›r. Endüstri sektö-
rünün, GSY‹H’ya katk›s› %
11, ihracata olan katk›s›

ise % 16 düzeyinde bulunmaktad›r.

Her ne kadar madencilik sektörü GSY‹H’nin %
3’ünü oluflturuyorsa da bulunmufl fakat henüz iflle-
tilmemifl madenler mevcuttur.  Bunlar alt›n, platin,
tantalum, nikel, demir cevheri, kömür, mermer,
potas, bak›r, silis, kireçtafl›, diatomite ve do¤al gaz-
d›r.

Ülkede federal yap›n›n varl›¤› ve merkezden
yap›lan planlamalar›n elveriflsizli¤i nedeniyle, halk›n
kat›l›m›n›n da sa¤lanaca¤› mahalli planlamalar yap›l-
ma çal›flmalar› devam etmektedir. Bu organizasyon
yap›s› e¤itim, sa¤l›k su ihtiyac›n›n karfl›lanmas› ve
tar›m alan›nda da uygulamaya konulmufltur. Bu
planlama küçük ölçekli sulama sistemleri, üretim
endüstrisi, finans ile yat›r›m sektörünü de içine al-
maktad›r. K›sa zamanda ülke ekonomisin bu alan-
larda bir geliflim gösterece¤i gözlenmektedir. Böl-
geler, kendi ekonomik kalk›nmalar›n› kendileri
sa¤lamaya çal›flmaktad›r. Dolay›s›yla Yeni  Kapasi-
te Art›r›m› Bakanl›¤›’n›n kurulmas›, ileri dönemler-
de  ülke gelifliminde etkisini gösterece¤i düflünül-
mektedir. 

ETYOPYA ODALAR VE SEKTÖREL
B‹RL‹KLER‹ YÖNET‹C‹ VE
UZMANLARINA E⁄‹T‹M PROGRAMI

Etyopya Odalar ve Sektörel Birlikleri Yönetici
ve Uzmanlar›na e¤itim verilmesi ile,  iki ülke ara-
s›ndaki sektörel iliflkilerin geliflimine katk› sa¤lamak
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amac›yla D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› ile iflbirli¤i yapa-
rak Etyopya’l› 4 personel için bir e¤itim program›
düzenlenmifltir

C-ÜRET‹M SEKTÖRLER‹N‹N 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 

Etyopya’n›n faal iflgücü 36 milyon kiflidir. Bu ra-
kam›n yukar›da de¤inildi¤i gibi % 40’› iflsizlerden
oluflmaktad›r. Dolay›s›yla tar›m sanayi ve hizmet
sektörlerinde büyümeyi teminen teknolojik yat›-
r›mlara ihtiyaç duyulmaktad›r. 

Ülkedeki en önemli istihdam alan›  tar›mda  kü-
çük bireysel arazilerde çal›flan ve genellikle kendi
tüketimleri için üretim yapan küçük çiftçiler a¤›r-
l›kl›d›r. Bu nedenle, sektör yerli ve yabanc› yat›r›m
aç›s›ndan cazip imkanlar sunmaktad›r.

Ülkenin de¤iflik k›s›mlar›nda çeflitli mahsuller
yetifltirilmektedir. Bafll›ca ürünler tah›llar (teff, ba-
rely, m›s›r, bu¤day, dar› ve süpürge dar›s›), bakla-
giller(bakla, burçak ve mercimek) ve ya¤l› tohum-
lard›r.  Gelir sa¤layan bafll›ca  endüstriyel ürünler
ise kahve, ya¤l› tohumlar, bakliyat, pamuk, sisal, tü-
tün, meyveler ve fleker kam›fl›d›r.

GSY‹H’n›n %11’i iç piyasaya önemli tüketim
mallar›n› sa¤layan endüstri sektöründen gelmekte-

dir. ‹malat sanayi ihracat›n-
da bafll›ca ürünler konfek-
siyon,  dondurulmufl ve
konserve et, yar› ifllenmifl
post ve deri, fleker ve fle-
ker pekmezi, ayakkab›, tü-
tün, meflrubat, küspe ve
bal mumudur.

ETYOPYA DER‹
ÜRET‹M  TEKNOLOJ‹ 
ENST‹TÜSÜ  ‹LE
BAH‹R DAR TEKST‹L 
VE DER‹ TEKNOLOJ‹ 
ENST‹TÜSÜNE 
E⁄‹T‹M VE EK‹PMAN 
DESTE⁄‹ 

Etiyopya’daki Deri ve
Deri Ürünleri Teknoloji

Enstitüsü uzmanlar›na üretim yönetimi, mesleki
e¤itim, kalite yönetimi, materyal yönetimi teknik-
leri ve standart maliyet ç›karma alanlar›nda e¤itim
vermek için bir deri uzman› öncelikle bir durum
tespiti yapmas› için  Etiyopya’da görevlendirilmifl-
tir.

ETYOPYA JEOLOJ‹K
ARAfiTIRMALAR KURUMU
UZMANLARINA E⁄‹T‹M PROGRAMI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü¤ü ile
iflbirli¤i yap›larak, Etyopya Jeolojik Araflt›rmalar
Kurumu’ndan "Remote Sensing for Mineral Map-
ping" ve "Geographic Information Systems" konu-
lar›nda 5 uzmana Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlü¤ü’nde bir e¤itim program› düzenlenmifl-
tir.

ETYOPYA KAL‹TE VE STANDART
OTOR‹TES‹ UZMANLARINA E⁄‹T‹M 
PROGRAMI

Türk Standartlar› Enstitüsü ile iflbirli¤i yap›larak
Etyopya Kalite ve Standart Otoritesi uzmanlar›na
standardizasyon, kalite temini, yönetim sistemleri,
üretim sertifikasyonu, ölçüm bilimi ve kapasite ar-
t›r›m› alanlar›nda bilgi vermek amac›yla 4 Etyopya-
l› uzman için bir e¤itim program› düzenlenmifltir.
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D- KÜLTÜREL ‹fiB‹RL‹⁄‹, 
‹LET‹fi‹M‹N GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 

Türkiye, di¤er ülkelerle oldu¤u kadar Etyopya
ile  olan iliflkilerin gelifltirilmesine de büyük önem
vermektedir. Anadolu Ajans› ile Etyopya Haber
Ajans› aras›nda 10 Ekim 2004 tarihinde imzalanan
haber de¤iflimi anlaflmas› ve 25 Haziran 2004 tari-
hinde imzalanan Kültür, E¤itim, Bilim, Bas›n/Yay›n,
Gençlik ve Spor Alanlar›nda ‹flbirli¤i Anlaflmas›’na
binaen iki ülke aras›nda iliflkilerin gelifltirilmesine
destek verilmektedir.

ETiYOPYA’DA TÜRK KÜLTÜRÜNÜN 
TANITILMASI PROJES‹ 

T.C. Kültür Bakanl›¤› ile iflbirli¤i yap›larak Tür-
kiye’nin tan›t›m›na katk› sa¤lamak amac›yla Kültür

Bakanl›¤› yay›nlar› aras›ndan seçilen toplam 202
adet kitab›n  Etyopya’daki yerel makamlara  da¤›t›-
m› sa¤lanm›flt›r.

ETYOPYA RESM‹ HABER AJANSI (ENA) 
MUHAB‹RLER‹NE YÖNEL‹K E⁄‹T‹M 
PROGRAMI

Anadolu Ajans› ile iflbirli¤i yap›larak, Etyopya
Resmi Haber Ajans› (ENA) ile 10 Ekim 2004 tari-
hinde Ankara’da imzalanan iflbirli¤i anlaflmas› uya-
r›nca, iki uzman için e¤itim program› düsenlen-
mifltir.

21 %

21 %

7 %

51 %

ETYOPYA PROJE DA⁄ILIMI (SEKTÖREL)(2005)(%)
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ETYOPYA PROJE VE FAAL‹YETLERDEN YARARLANANLAR 
(2005)(K‹fi‹)
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SUDAN

Resmi ad› Sudan Cumhuriyeti olan ülke
2.505.812 Km2 yüzölçümü 38 milyon nüfusu ile Af-
rika k›tas›n›n en büyük ülkelerinden biridir. Ülke-
de y›ll›k nüfus art›fl› % 2.7’dir. Kifli bafl›na düflen
milli gelir 400 Amerikan Dolar›’d›r. 

Nüfusun % 70’i Müslüman, % 25’i yerel inanç,
% 5’i de H›ristiyanlardan oluflmaktad›r. Etnik yap›
itibariyle de nüfusun % 52’sini Sudanl›lar, % 39’nu
Araplar, % 6’s›n› Beja, %3’nü ise di¤erleri olufltur-
maktad›r. 

Resmi dilin Arapça oldu¤u ülkede ‹ngilizce de
kullan›lmakta ve toplam nüfusun % 46’s› okuma
yazma bilmektedir.

Do¤u ve Güney Afrika Ülkeleri Ortak Pazar›
(COMESA) üyesi olan Sudan, üye ülkeler içinde en
büyük yüzölçüme, befleri kayna¤a ve do¤al kaynak-
lara sahip ülke durumundad›r. Sudan’da son y›llar-
da büyük ticari ve ekonomik geliflmeler olmakta-
d›r. Sudan  ekonomisindeki son y›llardaki büyüme
h›z› dünyada Çin’den sonraki kaydedilen en yüksek
büyüme h›z›d›r. Önümüzdeki y›llarda da yüksek
büyüme h›z›n›n devam edece¤i tahmin edilmekte-
dir.

GSMH’n›n sektörel da¤›l›m›na bak›ld›-
¤›nda, tar›m % 43, sanayi % 17 ve  hizmet-
ler % 40’l›k paya sahiptir. ‹flgücünün sektö-
rel da¤›l›m› ise, tar›mda  %80, sanayi ve hiz-
metlerde %  7, kamu sektöründe ise %
13’tür. ‹flsizlik oran›  % 18,7’ dir.

1990’l› y›llar›n sonlar›nda arama ve ç›-
karma faaliyetleri sonucunda Sudan’da
önemli ölçüde petrol ve do¤al gaz rezerv-
leri oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Petrol ihraca-
t›ndan önemli gelir elde eden Sudan’›n
ekonomik performans›, üçüncü ülke firma-
lar›n›n bu ülkeye yönelmesi sonucunu do-
¤urmufltur.

Sudan’da 1956’da ba¤›ms›zl›¤›n kazan›l-
mas›ndan bu yana   Müslüman-Arap kuzey-
le, Animist-Hr›stiyan güney aras›nda ihtilaf

süregelmifltir. 1972 Addis Ababa Anlaflmas›yla ke-
sintiye u¤rayan iç savafl, 1983 y›l›nda ülkede yafla-
nan ekonomik s›k›nt›larla birlikte yeniden baflla-
m›flt›r. Güney Sudan’da Hükümete karfl› silahl› mü-
cadeleyi yürütmekte olan SPLM/A, temel hedefle-
ri aras›nda laik bir Sudan oldu¤unu duyurmufl ve
kuzeyli muhalif gruplarla NDA çat›s› alt›nda yer al-
m›flt›r. 2000 y›l›nda Sudan’›n güneydeki petrol böl-
gelerinin de¤erinin anlafl›lmas›ndan bu yana, çat›fl-
malar petrol bölgelerine kaym›flt›r. 

Ülkenin bat›s›ndaki Darfur Eyaletlerinde ise,
2003 y›l› Nisan ay›ndan itibaren "isyanc›lar›n" bafl-
latt›¤› ayaklanma ve direnifl giderek önemli boyut-
lara ulaflm›fl, uluslararas› çevrelerin de ilgisini çek-
meye bafllam›fl, "isyanc›lar"la Hükümetin "Abeche
Ateflkes Anlaflmas›na" varmalar›na ra¤men bir sü-
re sonra buna uyulmam›fl, "isyanc›lar"›n bölgeleri-
nin de "Güney Sudan" gibi, baflta otonomi olmak
üzere, baz› haklara sahip olmas› talepleri Hükü-
metçe fliddetle reddedilmifl, Hükümet güçleri ve
"Janjaweed" ismi verilen milis gruplar›n yürüttükle-
ri "bast›rma harekat›" devam etmifltir. 8 Nisan
2004 tarihinde N’Djamena’da Hükümet ile "isyan-
c›lar" aras›nda "Ateflkes Anlaflmas›" imzalanm›flsa
da buna riayet edilmedi¤i, insani yard›m koridorla-



2005

T
‹

K
A

 
 

 
 

 
F

A
A

L
‹

Y
E

T
 

R
A

P
O

R
U

16
7

r›n›n tam olarak aç›lmad›¤› gözlenmifltir. Neticede,
AB Güvenlik Konseyi’nin, 20 Ekim 2005 tarihinde
Addis Ababa’da yapm›fl oldu¤u 42. toplant›n›n so-
nunda, AMIS’in görev süresinin 20 Ocak 2006 ta-
rihine kadar uzat›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. 

Ülkede Sa¤l›k alan›nda temel problem alan›
sa¤l›k ekipman› ve malzeme deste¤i ile yetiflmifl ka-
lifiye eleman ihtiyac›d›r. Sa¤l›k alan›nda sa¤l›k per-
sonelinin e¤itimine duyulan ihtiyaç  su sanitasyonu
alan›nda özellikle çekilen zorluklar ile acil g›da ve
bar›nma ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›, temel problem
alanlar›ndand›r. 

Söz konusu problem alanlar›n›n iyilefltirilmesi
amac›yla, sa¤l›k alan›nda 2;  su temini ve sanitasyo-
nu alan›nda 1 ve acil yard›m deste¤i olarak da 1
proje uygulanm›flt›r. 

SEKTÖRLER VE
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN
PROJELER

A- SOSYAL ALTYAPININ 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

Her geçen gün artan petrol arama ve ç›karma
faaliyetleri ve bunun sonucunda ortaya ç›kan pet-
rol gelirlerine paralel olarak ülkedeki altyap› ve

üstyap› projelerinin gerçeklefltirilmesine yönelik
önemli yat›r›mlar bulunmaktad›r. Özellikle, enerji,
yol, köprü, baraj, demiryolu, telekomünikasyon,
konut ve idare binalar› baflta olmak üzere bir çok
alanda projeler mevcuttur.

Ülke güneyinde, Darfur’da yaflanan iç savafl  ül-
ke ekonomisine büyük zararlar vermektedir. Bu
nedenle e¤itim alan›nda altyap›lar›n›n kalitesinin ar-
t›r›lmas›na, sa¤l›k alan›nda temel sa¤l›k hizmetlerin-
deki ilaç ve t›bbi teçhizat gereksinimine, su temini
ve sanitasyonu alan›nda hijyenik su teminine ve ifl-
sizlik  sorununu çözümü için yeni istihdam alanla-
r›n›n oluflturulmas›na ihtiyaç duyulmaktad›r.

1- E⁄‹T‹M 
Sudan’da önemli problem alanlar›, sa¤l›k, göç-

ler ve göçlerin oluflturdu¤u sa¤l›k problemleri su
ve bar›nmad›r.  Sa¤l›k alan›nda savafl nedeniyle ilaç
s›k›nt›s› bulunan Sudan’da, di¤er Afrika ülkelerinin
baz›lar›nda oldu¤u gibi su temininde çekilen güç-
lükler ile bar›nma sorunlar› da bu alanda önemli
gereksinimlerin oldu¤unu göstermektedir.

SUDAN KALAKLA TÜRK HASTANES‹NE 
‹LAÇ DESTE⁄‹

Sa¤l›k Bakanl›¤› iflbirli¤inde Kalakla’da bulunan
Türk Hastanesine yap›lan ilaç deste¤i ile Kalak-
la’daki ilaç probleminin çözümüne katk› sa¤lanm›fl-
t›r.
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SUDANLI HEMfi‹RELERE E⁄‹T‹M
PROGRAMI

Sa¤l›k Bakanl›¤› ile iflbirli¤i halinde Dr. Zekai
Tahir Burak Kad›n Sa¤l›¤› E¤itim ve Araflt›rma Has-
tanesi ile Sudan’›n Kalakla Türk Hastanesi aras›nda
11 Ekim 2001 tarihinde imzalanan "Kardefl Hasta-
ne ‹flbirli¤i Protokolü" çerçevesinde, Kalakla Türk
Hastanesi’nde görevli 10 hemflirenin 5’er kiflilik
gruplar halinde 1’er ay süre ile Dr. Zekai Tahir Bu-
rak Hastanesinde e¤itim görmeleri sa¤lanm›flt›r.

2- SU TEM‹N‹ VE
SAN‹TASYON

Etyopya’da oldu¤u gibi Sudan’da da iklim koflul-
lar› ve yetersiz altyap› nedeniyle hijyenik su temi-
ninde baz› s›k›nt›lar yaflanmaktad›r. Susuzluk ile il-
gili temel problem alanlar›, sa¤l›kl› su teminde çe-
kilen zorluklard›r. Bu nedenle özellikle k›rsal ke-
simde sa¤l›kl› suyun elde edilebilmesi için teknolo-
jik ekipman gereksinimi bulunmaktad›r.

SONDAJ MAK‹NASI VE EK‹PMANININ 
NAKL‹YES‹NE DESTEK

Sudan Cumhuriyeti’nin Güney Kordofan Eyale-
tine Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti taraf›ndan hi-
be edilen 1 adet sondaj makinesi, 1 adet hava
kompresörü ve di¤er yard›mc› teçhizat Sudan’a
gönderilmifltir. 

SUDAN PROJE DA⁄ILIMI (SEKTÖREL)(2005)(%)
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B- AC‹L VE ‹NSAN‹
YARDIMLAR Afrika’n›n genelinde bir çok bölgede yaflanan iç

savafl ve ekonomik sebepler  halk›n temel insani
ihtiyaçlar›n› karfl›lanmas›nda önemli bir engel ola-
rak ortaya ç›kmaktad›r. Bir çok bölgede yaflanan
olumsuz koflullar halk›n zor koflullarda yaflamas›na
neden olmaktad›r. Bu nedenle Türk K›z›lay Derne-
¤i iflbirli¤inde bölge halk› için temin edilen yard›m
malzemeleri Sudan’a gönderilmifltir.

SUDAN’A MUHTEL‹F G‹Y‹M EfiYASI 
GÖNDER‹LMES‹

Sudan Cumhuriyeti’nde bulunan mültecilere
da¤›t›lmak üzere Türkiye K›z›lay Derne¤i ili iflbirli¤i
yap›larak muhtelif giyim eflyalas› Sudan’a gönderil-
mifltir.

SUDAN PROJE VE FAAL‹YETLERDEN YARARLANANLAR 
(2005)(K‹fi‹)
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F‹L‹ST‹N 

Yaklafl›k 4 milyon nüfusu  sahip olan yaflad›¤›
önemli sorunlar nedeniyle dünya gündeminde yer
almakta ve Orta Do¤u’nun önemli ülkelerinin ba-
fl›nda yer almaktad›r.Ekim 2000 tarihinden bu yana
bölgede devam eden fliddet olaylar› ve ‹srail ordu-
sunun Filistin ‹daresi alt›ndaki bölgelerde uygulad›-
¤› abluka, Filistin ekonomisinin durumunu zay›flat-
m›fl ve ekonomisi d›fl yard›mlara ba¤l› hale gelmifl-
tir. Ülkeye gelen d›fl yard›m y›lda 2 milyar Dolara
ulaflmaktad›r. Ülkedeki iflsizlik oran› ise %50 civa-
r›ndad›r.

Ekonomik koflullar›n zorlaflmas›, iflsizli¤in ileri
boyutlara varmas› ve halk›n % 80’lere ulaflan k›sm›-
n›n yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaflamas› nedeniyle
Filistin halk›n›n büyük bölümü sa¤l›¤›n ön koflulu
olan yeterli ve dengeli beslenme flartlar›ndan yok-
sundur. Yüksek say›labilecek okur yazarl›k oran›
ve genç nüfusa ra¤men toplumda her geçen gün
artan iflsizlik oran› Filistinli ailelerin giderek yoksul-
laflmas›na ve hatta beslenme bozukluklar›na ba¤l›
çocuk ölümlerine sebep olmaktad›r.  

Filistin’de h›zla artan nüfus ve oldukça
yavafl ilerleyen ekonomik büyüme nede-
niyle her geçen y›l kifli bafl›na düflen milli
gelir önemli oranda azalmaktad›r. Henüz
ekonomik göstergeleri aç›klanmayan
2005 y›l›nda ise bar›fl çal›flmalar›nda bir
ilerleme sa¤lanmas› durumunda iflgal ön-
cesi döneme ulaflamasa bile ekonomide
gözle görülür bir ilerleme gerçekleflmesi
beklenmekte, ancak mevcut durumun
devam› halinde % 3’den fazla büyüme ol-
mas› ihtimali düflük görülmektedir.

Bölgede istikrar ve bar›fl›n sa¤lanmas›
için gerek komflu ülkeler gerek uluslara-
ras› toplum ve uluslararas› kurulufllar yo-
¤un çaba göstermektedir. Bölgede ki
uluslararas› kurulufllar›n faaliyetleri, genel
olarak demokratik Filistin Devleti’nin ya-
p›land›r›lmas›, bar›fl›n tesisi ve istikrar›n
korunmas› için gerekli çal›flmalar›n yap›l-
mas› ve Filistin halk›n›n kalk›nmas›na kat-
k›da bulunulmas›na yönelik faaliyetler
olarak özetlenebilir.

Türkiye ile Filistin Ulusal Yönetimi ( FUY ) ara-
s›ndaki ekonomik ve ticari iliflkiler, daha çok Filis-
tinli firmalar›n ve ifladamlar›n›n ülkemizden yapt›k-
lar› ithalat  üzerinde yo¤unlaflmaktad›r. 

Filistin’in sosyal ve ekonomik kalk›nmas›na yar-
d›mc› olmak amac›yla Türk d›fl politikas›n›n genel
parametreleri do¤rultusunda kurumlar aras› po-
litikalar oluflturulmas› ve uygulanmas›, 24 Aral›k
2003 tarihinde aç›klanan Filistin Eylem Plan› ile ka-
rarlaflt›r›lm›flt›r. 

Bu aç›l›mla Filistin-‹srail anlaflmazl›¤›nda bar›fl›n
sa¤lanmas›nda ekonomik, ticari, kültürel ve insani
alanda aktif görev alarak Ortado¤u’da yeni düzen
çabalar›nda uzun vadeli ulusal ç›karlar›m›za uygun
politikalar gerçeklefltirmek ve Filistin halk›n›n acil
ihtiyaçlar›na cevap verebilmek amaçlanmaktad›r. 

Filistin’in sosyal ve ekonomik kalk›nmas›na yar-
d›mc› olmak amac›yla, FUY ile yürütülecek ikili
projelerin ve FUY’a Türkiye’den sa¤lanacak mal ve
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hizmetlerin tedariki ve ulaflt›r›lmas› finansman›
kapsam›nda ülkeye 900.000 ABD Dolar› tutar›nda
nakdi hibe verilmesi hususu 17.09.2004 tarihli ve
2004/7868 say›l› Bakanlar Kurulu karar› ile karar-
laflt›r›lm›flt›r. Ülkemiz ile Filistin aras›nda buna ilifl-
kin Hibe Anlaflmas›, 21 Aral›k 2004 tarihinde ülke-
miz ad›na Filistin Ekonomik, Sosyal ‹fller Koordina-
törü Vehbi Dinçerler, Filistin ad›na ise Filistin’in
Ankara Büyükelçisi Fuad Yassin taraf›ndan imza-
lanm›flt›r. Anlaflma ile söz konusu mebla¤, küçük
ve orta ölçekli projelerin gelifltirilmesi, bunlara ilifl-
kin mal ve hizmetlerin ülkemiz-
den temini ve Filistin’e ulaflt›r›l-
mas› için kullan›labilecektir.

Bölgede bar›fl ve istikrar›n
sa¤lanmas› ve ba¤›ms›z, demok-
ratik bir Filistin’in oluflumuna
yönelik çabalar çerçevesinde,
uluslararas› toplum ve uluslara-
ras› kurulufllar›n yo¤un çaba ve
faaliyetleri sürmektedir.  Bu
çerçevede Filistin’e yönelik fa-
aliyetlerimizde bir taraftan de-
mokratik bir devlet yap›s› için
gerekli insan kapasitesinin yara-
t›lmas›na yönelik proje ve faali-
yetlere öncelik verilmesi, di¤er
taraftan içinde bulunulan duru-
mun gerektirdi¤i acil yard›mla-
r›n yap›lmas› gerekmektedir.

Di¤er taraftan özellikle Osmanl› dönemine ait
önemli Türk eserlerinin ve uluslararas› toplum ile
ortak tarihsel ve kültürel de¤erlerin bulundu¤u
bölgede bu eserlerin yok olup gitmesine engel
olunmas›na yönelik çal›flmalar önem arz etmekte-
dir.

Filistin’in içinde bulundu¤u zor flartlar alt›nda
sosyal altyap›n›n iyilefltirilmesi alan›nda 5, üretim
sektöründe ise  1 proje gerçeklefltirmifltir.
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SEKTÖRLER VE
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN
PROJELER

A- SOSYAL ALTYAPININ 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

Filistin’de zaten yetersiz olan su flebekelerinin
hijyenik olmaktan uzak eski yap›lar› önemli bir so-
run olarak karfl›m›za ç›kmakta, suyun kirlili¤i yü-
zünden çeflitli hastal›klar ortaya ç›kmaktad›r. Öte
yandan su kaynaklar› yetersiz olup, su kaynaklar›
üzerinde kontrolü bulunmamaktad›r. Filistin’in ih-
tiyaçlar›na hizmet eden su sistemi ‹ngiliz sömürge-
si oldu¤u dönemden kalm›fl bir sistemdir. Sadece
Bat› fieria’da bile 120 köyün içme suyu yoktur. 

K›rsal kesimde halk ihtiyac›n›n bir k›sm›n› uzak
yerlerden  tankerlerle gelen sularla karfl›lanmaya
çal›flmakta ancak bu suyun da pahal› olmas› ve Fi-
listin Halk›’n›n ekonomik zorluklar› göz önüne
al›nd›¤›nda bu durum aileleri zor durumda b›rak-
maktad›r. Tankerlerle gelen suyun at›k su kullan›-
m› ve hijyeni ile ilgili de sorunlar da yaflanmaktad›r.

1- ‹DAR‹ VE S‹V‹L 
YÖNET‹MLER‹N 
GÜÇLEND‹R‹LMES‹ 

Filistin’de, yüksek say›lacak bir okur-yazarl›k
oran›na sahip olmas›na ra¤men kad›n›n toplumsal
ve ekonomik hayata kat›l›m›n›n yeterli oldu¤unu
söylemek güçtür. 

Bölgede üzerinde durulmas› gereken önemli
noktalardan biri de, özellikle do¤u Kudüs ve Filis-
tin topraklar›nda yerel yönetimlerin sundu¤u hiz-
metlerin yetersizli¤i nedeni ile sonucunda ortaya
ç›kan olumsuz çevre koflullar›n›n halk›n sa¤l›¤›n›
tehdit edecek düzeye ulaflm›fl olmas›d›r.

FUY PLANLAMA VE MAL‹YE
UZMANLARINA E⁄‹T‹M PROGRAMI

Filistin’e yap›lan teknik heyet çal›flma ziyaretine
ifltirak eden Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤›
yetkililerinin tespitleri çerçevesinde, Baflkanl›¤›m›z
ve DPT iflbirli¤inde FUY’nin çeflitli bakanl›klar›ndan
(8 Ekonomi Bakanl›¤›, 3 PECDAR, 2 Yerel Yöne-
timler Bakanl›¤›, 2 Milli E¤itim Bakanl›¤›) e¤itim
amaçl› 15 uzman davet edilmifltir. Uzmanlar için,
Filistin Ulusal Yönetimince ihtiyaç duyulan ve
DPT’nin görev alan›na giren proje de¤erlendirme
analizi, stratejik planlama ve modelleme kapasitesi-
nin gelifltirilmesi konular›nda DPT’de üç günlük bir
e¤itim; Merkez Bankas›, Hazine Müsteflarl›¤› ve
Maliye Bakanl›¤›nda ise yap›sal reformlar ile ilgili iki
günlük bir e¤itim program› düzenlenmifltir.

"Proje De¤erlendirme Analizi" ve "Stratejik
Planlama" bafll›klar› alt›nda haz›rlanan e¤itim prog-
ram› ile Filistinli kat›l›mc›lara proje döngüsü yöne-
timi ve bütüncül yaklafl›m, proje analiz teknikleri,
proje finansman› ve uygulamas›, projelerin izlen-
mesi ve de¤erlendirilmesi konular›nda bilgi ve tec-
rübeler aktar›lm›flt›r.

Modelleme kapasitesinin gelifltirilmesi e¤itim
program› kapsam›nda, Filistin taraf›ndan uygulan-
makta olan üç y›ll›k orta vadeli plan›n güncelleflti-
rilmesine yönelik bir e¤itim program› uygulanm›fl-
t›r.

Filistinli uzmanlar için "Yap›sal Reformlar" ad›
alt›nda haz›rlanan e¤itim program› çerçevesinde
bankac›l›k, sosyal güvenlik, ekonomik ve kurumsal
altyap›n›n tesis edilmesi gibi alanlarda yap›sal re-
formlar›n gerçeklefltirilmesi konular›ndaki ülke de-
neyimlerimiz Filistinli uzmanlar ile paylafl›lm›flt›r.
E¤itim program› kapsam›nda konular›na göre Dev-
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let Planlama Teflkilat›’n›n yan›nda, Türkiye Cumhu-
riyeti Merkez Bankas›, Maliye Bakanl›¤›m›z ve Ha-
zine Müsteflarl›¤›m›z uzmanlar›n›n görev alan›na gi-
ren konulardaki deneyimleri heyette bulunan Filis-
tinli uzmanlara aktar›lm›flt›r. Program›n Hazine
Müsteflarl›¤›’ndaki bölümünde ülkemizde son befl
y›lda uygulanan borçlanma politikas›, Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankas›’ndaki bölümünde ya-
p›sal reformlar ba¤lam›nda ülkemizde uygulanan
para politikas›, Maliye Bakanl›¤›’ndaki bölümünde
ise ülkemizde son dönemde uygulanan maliye ve
bütçe politikalar› konular›nda birer brifing veril-
mifltir.

Bahse konu proje ile kurumsal yap›lanma süre-
ci içerisinde bulunan Filistin Ulusal Yönetimi’nde
bütçe, proje ve di¤er mali konularla ilgilenen uz-
manlara yukar›da bahsi geçen konularda e¤itim
sa¤lanmas› ile söz konusu uzmanlar›n Filistin eko-
nomisini rasyonel bir flekilde yönlendirmelerine
katk›da bulunulmas› ve konuyla ilgili insan gücü ka-
pasitesinin gelifltirilmesi hedeflenmifltir.

F‹L‹ST‹N REHAB‹L‹TASYON VE 
YET‹fiK‹N E⁄‹T‹M‹ ULUSAL 
MERKEZ‹’NE EK‹PMAN TEM‹N‹ VE 
B‹LG‹SAYAR PROGRAMININ
DESTEKLENMES‹ PROJES‹

Filistin Rehabilitasyon ve Yetiflkin E¤itim Ulusal
Merkezi (PNCRAE)’nin özellikle mülteci kamplar›
için talebine istinaden gerçeklefltirilen proje ile
bölgedeki özel koflullar sebebiyle okullar›n› terk
etmek zorunda kalan genç k›z ve annelerin biliflim
teknolojisi alan›nda ihtisaslaflarak meslek sahibi ol-
malar›n›n ve az da olsa aile bütçelerine katk›da bu-
lunmalar›n›n sa¤lanmas› hedeflenmifltir.  Bu çerçe-
vede, Ramallah’ta ad› geçen merkezin binas›nda bir
bilgisayar dersli¤i kurulmufltur.  Birer ayl›k iki dö-
nemli yar›m günlük kurslar fleklinde planlanmas›
halinde y›lda 432 kifliye e¤itim verebilecek kapasi-
tede olan ve geçti¤imiz y›l›n son çeyre¤inde faali-
yete geçirilen derslikte 2005 y›l› sonu itibariyle 45
kifliye e¤itim sa¤lanm›flt›r.

F‹L‹ST‹N TOPRAKLARINA A‹T TAPU 
M‹KROF‹LM‹ YAPTIRILMASI

Osmanl› Dönemi’nden kalma Filistin toprakla-
r›na ait tapu ve kadastro sicil kay›tlar›n›n mikro-
filmlere al›nmak suretiyle ço¤alt›lmas›yla Filistinlile-
rin, yerel ve uluslararas› mahkemeler de kendileri-

ni en iyi flekilde savunmalar›n› sa¤lamak üzere tapu
ve kadastro kay›tlar›n›n kopyalar› elektronik
ortamda ço¤alt›larak FUY’a teslim edilmifltir.

F‹L‹ST‹N POSTA ‹DARES‹’NE
MALZEME H‹BES‹

Filistin Posta ‹daresi’ne PTT Genel Müdürlü¤ü
iflbirli¤inde 50 adet bisiklet, 50 adet bilgisayar, 100
adet elektronik terazi, 100’er adet yazl›k pantolon,
kep, tiflört, ayakkab› ile 100 adet da¤›t›c› çantas›n-
dan oluflan ayni yard›m malzemesi hibe edilmifltir.
Proje ile Filistin Posta ‹daresi çal›flanlar›n›n çal›flma
flartlar›n›n iyilefltirilmesi ve verimin art›r›larak Filis-
tin Halk›’na haberleflme gibi hayati öneme haiz bir
konuda daha h›zl› ve kaliteli hizmet sunulmas›na
katk› sa¤lanmas› amaçlanm›flt›r.

F‹L‹ST‹N BE‹T DUKKO KÖYÜNE ÇÖP 
B‹DONU TEM‹N‹

Filistin Ulusal Yönetimi’nde kamu finansman›-
n›n sürekli ve periyodik bir kayna¤a sahip olmama-
s›, yerel yönetimlerin halka sundu¤u hizmetlerin
genellikle yerel ve uluslararas› sivil toplum kuru-
lufllar›n›n uygulad›¤› projeler temin edilen d›fl yar-
d›mlarla finanse edilmesi halka ulaflt›r›lmas› gere-
ken baz› hizmetlerin yeterince sunulamamas›na ya
da zaman zaman meydana gelen aksamalara sebep
olmaktad›r.  Belediyeler ve kurulufl amac›na uygun
çal›flmalarda bulunan sivil toplum kurulufllar›, bu
alandaki aç›klar› kapatmak için var güçleri ile çaba
göstermekte, haz›rlad›klar› projelerle finansman
kayna¤› bulmaya çal›flmaktad›rlar.
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Sa¤l›k gibi hayati bir sorunun çözümünde katk›
sa¤layaca¤› varsay›m›ndan hareketle, 30 adet çöp
bidonu Beyt Duqqo Köyü Kalk›nma ve Gelifltirme
Derne¤i’ne teslim edilerek halk›n kullan›m›na
sunulmufltur.

B- ÜRET‹M SEKTÖRLER‹N‹N
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

Tar›m›n GSYH’deki toplam pay› %12.1 civar›n-
da oldu¤u FUY’da, tar›m sektörü, ço¤unlu¤unu ai-
lelerin iflletti¤i ve ekilebilir nitelikteki araziler üze-
rinde kurulu küçük çiftliklerde yetifltirilen ürünlere
ba¤›ml› bir sektördür. Tar›m ürünleri ihracat›,
FUY’nin gerçeklefltirdi¤i toplam ihracatta % 25’lik
bir paya sahiptir. ‹hraç edilen bafll›ca ürünler; zey-
tin ve zeytin ya¤›, meyve ve sebzeler ile çeflitli çi-
çeklerden oluflmaktad›r. Bat› fieria ve Gazze fieri-
di’ndeki toplam alan›n yaklafl›k % 25’i ekilebilir ara-
zidir. Ekilebilir arazinin %10.7 lik bölümü sulanabil-
mektedir.

Filistin iflgücünün % 29’u tar›m, bal›kç›l›k ve or-
manc›l›k  sektöründe istihdam edilmektedir. Tar›m
sektörü, ‹srail’in s›n›r geçifllerini kapatmas›, Filistin
taraf›nda üretilen ürünlerin ‹srailli ihracatç›lar tara-
f›ndan miktar ve kalite k›s›tlamas›na tabi tutulmas›,
su kaynaklar›n›n ‹srail’in kontrolünde olmas› gibi et-
kenlerden dolay› arzu edilen seviyede geliflememifl-
tir. 

Ülkenin sanayii yap›s› daha çok aile flirketlerine
dayanmakta ve çimento, tekstil, sabun önde gelen
sektörleri oluflturmaktad›r. GSMH verileri mevcut
durumun iyileflmeye bafllad›¤›n› göstermektedir. Fi-
listin ekonomisi 2004 y›l›n›n son çeyre¤inde hare-
ketlenmifl, iflsizlik nispeten azalmaya bafllam›fl, ‹srail
ile ikili ticaret ço¤alm›fl, bankac›l›k performans› yük-
selifle geçmifl, mobil telefon kullan›m› artm›fl, % 3
oran›nda büyüme gerçekleflmifltir.

F‹L‹ST‹N TARIM BAKANLI⁄I
UZMANLARININ E⁄‹T‹M‹

Hükümetimizin Filistin’e aç›l›m plan› paralelinde
GAP idaresi Baflkanl›¤›ndan bir heyet Filistin’e bir
çal›flma ziyareti düzenlemifltir. Çal›flma ziyaretine
ifltirak eden yetkililerin tespit ve önerileri çerçeve-
sinde, Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤› iflbirli¤inde, Fi-
listin Ulusal Yönetimi Tar›m Bakanl›¤› uzmanlar›na
yönelik olarak; tar›m, su ve sulama teknikleri ile
uzaktan alg›lama, co¤rafi bilgi sistemleri ve haritala-
ma bilgisi konular›n› içeren bir e¤itim program› ger-
çeklefltirilmifltir. Teknik kapasitenin ve verimlili¤in
artt›r›lmas›, modern tekniklerle tar›m›n yap›lmas›-
n›n sa¤lanmas› ve ülkenin g›da temininde kendi ken-
dine yetebilecek bir ülke durumuna getirilmesi he-
deflerine yard›mc› olaca¤› ve bu alandaki insan gücü
kapasitesinin att›r›lmas›na katk› sa¤layaca¤› düflün-
cesi ile gerçeklefltirilen e¤itim program›na 23 Filis-
tin’li tar›m uzman›n›n kat›l›m› sa¤lanm›flt›r. 
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F‹L‹ST‹N PROJE DA⁄ILIMI (SEKTÖREL)(2005)(%)

F‹L‹ST‹N PROJE VE FAAL‹YETLERDEN YARARLANANLAR 
(2005)(K‹fi‹)
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1 - SOSYAL ALT 
YAPILARIN
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

1.A. E⁄‹T‹M

1.A.1. TÜRKOLOJ‹  
VE TÜRK D‹L‹ 
E⁄‹T‹M‹ PROJES‹

Türkoloji Projesi 1999 y›l›n-
da bafllat›lm›flt›r. Proje ile Türk
Dili ve Edebiyat›, Türk Tarihi ve
Türk Kültürü ve Modern Tür-
kiye Tarihi ile ilgili konularda
geliflmekte olan dost ve akraba
devletler ve topluluklar›n›n bu-
lundu¤u ülkelerin üniversitele-

rinde çeflitli anlaflmalar ve protokollerle iflbirli¤i
yap›larak, verilecek derslerle Türk dili ve kültürü-
nün ö¤retilmesi, yerinde yap›lacak araflt›rmalarla
zenginlefltirilmesi hedeflenmektedir. 

Proje kapsam›nda 2004-2005 ö¤retim y›l›nda
12 ülke (Arnavutluk, Beyaz Rusya, Bosna-Hersek,
Estonya, Gürcistan, Letonya, Litvanya, Kazakistan,
Mo¤olistan,  Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan)
2 Özerk Bölge (K›r›m Özerk Cumhuriyeti ve Ta-
taristan Özerk Cumhuriyeti) ve Kosova’dan top-
lam 20 üniversite ile iflbirli¤i yap›lm›flt›r. Yine ayn›
kapsamda bugüne kadar 16 üniversitede Türk Kül-
tür Merkezi aç›lm›fl; en modern ekipmanlarla do-
nat›lan bu merkezlerde asistanlar ve yerel okut-
manlar görevlendirilmifltir. 2004-2005 ö¤retim y›-
l›nda söz konusu üniversitelere, ilgili ülkelerde  gö-
revlendirilen mahalli okutmanlar yan›nda Türki-
ye’den toplam 22 akademisyen görevlendirilmifltir.

4. BÖLGESEL VE ÇOK TARAFLI
PROJELER



kurslara kay›tlar›n beklenenin üzerinde bir ilgi gör-
mesi nedeniyle Baflkanl›¤›m›z taraf›ndan 3 ö¤retim
eleman› görevlendirilmifltir. 

Öte yandan Tiran Büyükelçi¤i’nde ‹dari Atefle-
si taraf›ndan haz›rlanan Arnavutça telafuzlu ve
aç›klamal› "Arnavutlar için Türkçe" adl› kitap haz›r-
lat›larak  Tiran Program Koordinatörlü¤ü Türkçe
kurslar›na kat›lan ö¤renciler ile  Tiran Üniversitesi
Türkoloji Bölümü ö¤rencilerine da¤›t›lmas› sa¤lan-
m›flt›r.

Türkçe Kurslar› Gezi
Program›na Destek
Türkçe kurslar›n› baflar› ile bitiren 41 ö¤renci-

nin 11 gün süreyle ‹stanbul’un tarihi ve turistik
yerlerini gezmeleri böylece pratik e¤itim yapmala-
r› sa¤lanm›flt›r. 

Proje’nin uyguland›¤› ülkelerdeki söz konusu
üniversitelerin Türkoloji/Türk Dili ve Edebiyat›
bölümlerinde 2004-2005 ö¤retim y›l›nda yaklafl›k
1300 ö¤renci Türk dili ö¤renimi görmüfltür.

TÜRKOLOJ‹ 
2005 YILI ÇALIfiMALARI

Türkoloji 2005 Yaz
Staj Program›

Türkoloji/Türk Dili bölümlerinde ö¤renim gör-
mekte olan ö¤rencilere yönelik olarak 2005 y›l›
içerisinde  3’ncüsü düzenlenen "Türkoloji Projesi
2005 Yaz  Staj Program›"na  Afganistan, Arnavut-
luk, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Estonya, Kazakis-
tan, Kosova, Litvanya, Makedonya, Mo¤olistan,
Moldova, Ukrayna, Özbekistan, Romanya, Türk-
menistan ile K›r›m, Rusya Federasyonu Tataristan
Özerk Cumhuriyeti ve Da¤›stan Özerk Cumhuri-
yeti’ndeki 27 Üniversitede ö¤renim görmekte olan
105 ö¤renci davet edilmifltir.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile
iflbirli¤i halinde düzenlenen "2005 Yaz Staj Progra-
m›" nda  ö¤rencilere, Türk Dili prati¤i yapmalar›,
Türkiye’yi yak›ndan tan›malar› için oldukça zengin
bir program uygulanm›flt›r.

1.A.2. ÜLKELERDE TÜRKOLOJ‹ 
VE TÜRK D‹L‹ E⁄‹T‹M‹
KAPSAMINDA YAPILAN 
ÇALIfiMALAR

ABD
Georgia Eyalet Üniversitesi'ne Türkçe ders ki-

taplar› ve araç-gereç al›m› için destekte bulunul-
mufltur.

ALMANYA
Hamburg Üniversitesi Oryantalistik-Asya Ens-

titüsü Türkoloji Bölümü’nün çeflitli  ihtiyaçlar› kar-
fl›lanm›flt›r.

ARNAVUTLUK
Tiran  Program Koordinatörlü¤ü
Türkçe Kurslar› Projesi
Tiran’da Türk Dilinin ve Kültürünün tan›t›lma-

s› amac›yla bu y›l aç›lacak olan Türkçe kurslar›n›n
gazetelere gerekli duyurular yap›lmas›  sa¤lanm›fl,
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Türkoloji Bölümü
Ö¤retim Elemanlar›’n›n Türkiye 
Ziyareti

Tiran Üniversitesi Yabanc› Diller Fakültesi De-
kan› ve beraberinde iki ö¤retim görevlisi ülkemize
davet edilerek Ankara ve ‹stanbul’da çeflitli üniver-
siteleri ziyaret etmeleri ve görüfl al›flveriflinde bu-
lunmalar› sa¤lanm›flt›r.

Vlora ‹smail Kemal Üniversitesi
Türkçe Kurslar›
Tiran’da bulunan Vlora ‹smail Kemal Üniversi-

tesi’nde düzenlenen Türkçe kurslar›na yerel okut-
man görevlendirilmifltir. Ayr›ca, Üniversite bünye-
sinde aç›lan Türkçe Kurslar›n›n sonunda kursiyer-
lere kat›l›m belgesi verilmifltir. 

Vlora HAXH‹ Sheh Shamia Lisesi 
Türkçe Kurslar›
Arnavutluk ‹flkodra halk›na ve ö¤rencilerine

yönelik olarak HAXH‹ Sheh Shamia Lisesi’nde
Türkçe kurslar› için e¤itim malzemesi deste¤inde
bulunulmufltur.

BEYAZ RUSYA
Proje bünyesinde Beyaz Rusya Minsk Devlet

Yabanc› Diller Üniversitesi Türkçe Merkezi bün-
yesinde 1 ö¤retim eleman› görevlendirilmifltir.
2005 y›l›nda söz konusu 3.  faaliyet y›l›n› dolduran-
merkez için kutlama programlar› yap›larak Türk
Dili’ni Beyaz Rusya’da tan›t›m› sa¤lanm›flt›r.

BOSNA HERSEK
Zenica Üniversitesi Pedagoji Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü Projesi

Biribirine derin tarihi ve kültürel ba¤larla ba¤l›
oldu¤umuz Bosna Hersek’te Türk diline oldukça
uzak olan Slavik kökenli bir dil konuflulmaktad›r.
Bu çerçevede Bosna-Hersek ve Türkiye aras›nda-
ki iliflkilerin geliflimi aç›s›ndan Türkoloji alan›ndaki
çal›flmalar›n desteklenmesi büyük önem tafl›makta-
d›r.   

Kuruluflu 50 y›l önce gerçeklefltirilen Saraybos-
na Üniversitesi Felsefe Fakültesi Do¤u Dilleri Bö-
lümü Türkoloji Kürsüsü, Türk Dili ve Edebiyat›
alan›nda Bosna-Hersek’teki ilk Türkoloji kurumu-
dur.  Kuruluflu 2002 y›l›nda gerçeklefltirilen Tuzla
Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türk Dili ve Edebiya-
t› Bölümü ise Bosna-Hersek’te Türkoloji alan›nda-
ki ikinci kurumdur. 

Zenica Üniversitesi ile Zenica Üniversitesi Pe-
dagoji Fakültesi bünyesinde Türk Dili ve Edebiyat›
Bölümü aç›lmas› için bir protokol imzalanm›flt›r.
Bölümün aç›l›fl› öncesinde temel eksikliklerin üni-
versite taraf›ndan karfl›lanmas› temin edilerek
Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü 1. s›n›fa kay›t yapt›-
ran 50 ö¤renci ile e¤itime bafllam›flt›r. 

Söz konusu protokol uyar›nca Zenica Üniver-
sitesi taraf›ndan kurulacak Türk Dili ve Edebiyat›
Bölümü için içerisinde 1 hizmetlinin görev yapt›¤›
6 s›n›fl› üç katl› bina tahsis edilmifltir. Zenica Üni-
versitesi Pedagoji Fakültesine ba¤l› olarak aç›l›fl›
gerçeklefltirilen Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü
Bosna Hersek’teki üçüncü Türkoloji e¤itim kuru-
mu olmufltur.   

Türk Dili ve Edebiyat› Bölümünde Türkiye’de-
ki üniversitelerden görevlendirilen ve biri Bölüm
Baflkan› üç ö¤retim üyesi görev yapmaktad›r. Dört
y›ll›k ders plan› görevlendirilen Türk ö¤retim üye-
leri taraf›ndan haz›rlanan bölümde Boflnakça, felse-
fe vb. servis dersleri verilmektedir.

Zenica Üniversitesi Pedagoji  Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyat› Bölümüne 2005-2006 ö¤retim y›-
l› için  ö¤retim görevlilerinin ihtiyac› olan çeflitli
araç ve gereçler proje kapsam›nda karfl›lanm›flt›r.
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Türkoloji Bölümü’nde ö¤retim üyelerine tahsis
edilen odan›n tefrifli için gerekli mobilyalar, üç adet
bilgisayar, üç adet yaz›c›, barkovizyon cihaz›, foto-
kopi makinas›, ö¤retim üyesi ve ö¤rencilerimiz için
k›rtasiye malzemeleri, ders kitaplar›, sözlük vb.
malzeme ve ekipmanlar temin edilmifltir.

Tuzla Üniversitesi Felsefe Fakültesi 
Türk Dili  Ve Edebiyat› Bölümünün
Teknik Donat›m›  Projesi
Tuzla Üniversitesi ile imzalanan protokol ile

Felsefe Fakültesi bünyesinde kurulmufl olan Türk
Dili ve Edebiyat› Bölümü 2002-2003 ders y›l›nda
ö¤retime bafllam›flt›r. 2005-2006 ö¤retim y›l›nda
ilk mezunlar›n› verecek olan Bölümde yaklafl›k 120
ö¤renci ö¤renim görmektedir. Bölümde biri Bö-
lüm Baflkan› 4 ö¤retim üyesi görev yapmaktad›r. 

Bölümde ayr›ca Üniversite kadrosunda görev
yapan iki asistan ile bir tercüman çal›flmaktad›r.
Bölümün Boflnakça, Felsefe, Pedagoji, Psikoloji gibi
dersleri Fakülte taraf›ndan görevlendirilen yerel
ö¤retim üyeleri taraf›ndan verilmektedir.

2005 y›l› içerisinde ayr›ca 2 bilgisayar, 1 barko-
vizyon cihaz›, 1 fotokopi mak›nas› yan›nda ö¤ren-
cilerin kitap, k›rtasiye, sözlük vb. ekipman ve mal-
zemeleri temin edilmifltir. 

Ayr›ca Tuzla Üniversitesi Türkoloji Üniversite-
si ö¤rencilerinin y›l sonu gezisi için malî destek ve-
rilmifltir.

Zenica Türk Taburu Halka Yönelik 
Türkçe Kurslar› Projesi
Zenica Türk Taburu sorumluluk bölgesinde

Bosna-Hersek halk› ile ülkemiz aras›nda dostluk ve
kardefllik ba¤lar›n›n güçlendirilmesi ve Türkiye’nin
tan›t›lmas› amac›yla halka yönelik Türkçe kurslar›
düzenlenmektedir.

GÜRC‹STAN
Gürcistanl› Ö¤rencilere
Kurs Deste¤i
Türkiye’deki üniversitelerde ö¤renim görmek

isteyen Gürcistan’dan Türk kökenli 14 ö¤renciye
10 ay süreyle Türkçe ö¤renme imkan› sa¤lanm›fl-
t›r.

KIRGIZ‹STAN
K›rg›zistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ne

Türkçe ö¤retimi ile ilgili ders materyali gönderil-
mifltir.

KOSOVA
Prifltine Üniversitesi Türkoloji Bölümü
Türkoloji Projesi çerçevesinde Prifltine Üniver-

sitesi Türkoloji Bölümü ve Prizren E¤itim Fakülte-
sinde 2 asistan dokuz ay, 1 kütüphane görevlisi bir
y›l süre ile görevlendirilmifltir.

Bu çerçevede desteklenen Prifltine Üniversite-
sinde de 2 asistan›n görevlendirilmesi sa¤lanm›flt›r.
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Prizen E¤itim Fakültesi S›n›f
Ö¤retmenli¤i Bölümü
Türkoloji Projesi çerçevesinde desteklenen

Prizren E¤itim Fakültesinde görevli ö¤retmenlerin
ihtiyac› olan e¤itim malzemeleri temin edilmifltir.

MO⁄OL‹STAN
Mo¤olistan Milli Üniversitesi
Mo¤ol Dili ve Kültürü Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü
Mo¤olistan Milli Üniversitesi Mo¤ol Dili ve Kül-

türü Fakültesi Türkoloji Bölümüne 2 Türkçe okut-
man görevlendirilmifl ve e¤itim gören ö¤rencilere
kitap deste¤i sa¤lanm›flt›r.

Bu kapsamda Türkoloji Bölümünden mezun
olan bir ö¤renci Mo¤olistan Milli Kütüphanesi
Türkçe Eserler Bölümünde taraf›ndan görevlendi-
rilmifltir.

Türkiye’de yay›nlanan "S›n›f Yönetme Sanat›"
adl› kitab›n Mo¤olistanda’ki okullarda görev yapan
ö¤retmenlere da¤›t›lmas› amac›yla 20.000 adet
bast›r›larak Mo¤olistan’daki tüm okullara da¤›t›l-
mas› sa¤lanm›flt›r.

SIRB‹STAN
S›rbistan’da aç›lan Türkçe kurslar›nda ders ver-

mek üzere ö¤retim üyesi görevlendirilmifl ve ge-
rekli malzemeler temin edilmifltir.

UKRAYNA
Odesa Milli Meçnikov Üniversitesi Türk

Araflt›rmalar› Merkezi
Türkoloji Projesi kapsam›nda Odesa Milli Miç-

nikov  Üniversitesindeki Türk Araflt›rmalar› Mer-
kezi'nde görevlendirilmifl, proje kapsam›nda Türk
Araflt›rmalar› Merkezi'nde ö¤rencilerin faydalan-
mas› amas›yla internet ba¤lant›s› sa¤lanm›flt›r.

K›r›m Devlet Mühendislik ve Pedogoji 
Üniversitesi ve Türkiye
Araflt›rmalar› Merkezi
K›r›m Devlet Mühendislik ve Pedogoji Üniver-

sitesi Türkiye Araflt›rmalar› Merkezi’nde bulunan
bilgisayarlar›n günün teknolojisine uygun olarak
yenilenmesi, çeflitli ihtiyaçlar karfl›lanm›fl ve bir
asistan görevlendirilmifltir.

K›r›m Devlet  Mühendislik ve Pedagoji Üniver-
sitesi araflt›rma görevlisinin K›r›m’da bulunan okul-
larda Türkçe seminer çal›flmalar› yapmas› sa¤lan-
m›flt›r.

K›r›m Devlet  Mühendislik ve Pedagoji Üniver-
sitesi Türkoloji Bölümü’ün ilk mezunlar› olan 12
ö¤renciye mezuniyet hediyesi olarak 12 uydu al›c›-
s› ve çanak anten hediye edilmifltir.

Herson Devlet Üniversitesi
Türk Dili ve Kültür Merkezi
Herson Devlet Üniversitesi Türk Dili ve Kül-

tür Merkezi’nin ihtiyac› olan  çeflitli malzemeler te-
darik edilmifltir.
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Kiev Do¤u Dilleri Lisesi’ne Destek
Kiev Do¤u Dilleri Lisesi'nde Türkçe ö¤retmek

üzere Türk Dili  ö¤retmeni görevlendirilmifltir.

Tavriya Üniversitesi Türkoloji
Sempozyumu’na Destek
Tavriya  Üniversitesinde düzenlenen olan Tür-

koloji Sempozyumu'nda sunulan bildirilerbast›r›l-
m›flt›r.

Yunanistan ‹flkece M. Saliho¤lu
Az›nl›k Okulu’na Destek
‹skeçe Muzaffer Saliho¤lu Az›nl›k Okulu'nda bir

s›n›f›n tefrifli sa¤lanm›flt›r.

TÜRKOLOJ‹ E⁄‹T‹M‹ Ö⁄RENC‹ DA⁄ILIMI 
(ÜLKESEL)(2005)

2005 y›l› itibariyle Türkoloji ve Türk Dili E¤itim Merkezlerinde e¤itim alan ö¤renci
miktari grafikte belirtimifltir.
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TÜRKÇE Ö⁄RET‹M‹, TÜRK 
KÜLTÜRÜNÜ VE M‹LL‹ E⁄‹T‹M 
S‹STEM‹N‹ TANITMA SEM‹NER‹

‹lk olarak 1995 y›l›nda gerçeklefltirilen; "Türkçe
Ö¤retimi, Türk Kültürünü ve Milli E¤itim Sistemini
Tan›tma" konulu hizmetiçi e¤itim seminerleri Bafl-
kanl›¤›m›z ve Milli E¤itim Bakanl›¤› Yurt D›fl› E¤itim
Ö¤retim Genel Müdürlü¤ü iflbirli¤inde yürütülmek-
tedir.

Projenin amac›; ba¤›ms›zl›¤›n› yeni kazanm›fl
Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluk-
lar›ndan ülkemize davet edilen e¤itim kurumu yöne-
ticileri ve ö¤retmenlerine Türk kültürünü ve milli

e¤itim sistemini tan›tmak, e¤itimciler arac›l›¤›yla
Türk kültürünün ve tarihinin yeni nesillere aktar›l-
mas›n› sa¤lamakt›r. 

1995 y›l›ndan bu yana her y›l Temmuz – A¤ustos
aylar› içerisinde 12 gün süre ile gerçeklefltirilmekte
olan bu projeyle ilgili olarak ilk kez 20.11.2000 tari-
hinde Baflkanl›¤›m›z ve Milli E¤itim Bakanl›¤› aras›n-
da her iki taraf›n yükümlülüklerini belirleyen ve ko-
flullara ba¤layan bir protokol imzalanm›flt›r.

2000- 2004 y›llar› ars›nda Türkiye’nin farkl› böl-
gelerinde gerçeklefltirilen program›n 2005 y›l›nda,
11 Temmuz – 5 A¤ustos 2005 tarihleri aras›nda ‹s-
tanbul Vali Erol Çak›r Ö¤retmenevi’nde gerçeklefl-
tirilmifltir. Yap›lan program, Azerbaycan (9), Nahci-
van (6), Kazakistan (10), K›rg›zistan (10), Türkme-
nistan (10), Özbekistan (5), Tacikistan (2), Bosna-
Hersek (5), Moldova (5), K›r›m (10), Kosova (3),

Makedonya (5), Arnavutluk (3) ve Gürcistan (2),
Romanya (3), Bat› Trakya (3), Bulgaristan (5), Tata-
ristan (5) ve Çuvaflistan (2)’›n kat›l›mlar› ile gerçek-
lefltirilmesi planlanm›fl, ancak Türkmenistan’dan ka-
t›l›m olmam›flt›r. Dersler ‹stanbul Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Ö¤retim Üyeleri ve Yabanc› Diller
Fakültesi ö¤retim elemanlar› taraf›ndan verilmifl,
Türk Dili, Kültürü ve Milli E¤itim Sistemi tüm yön-
leriyle anlat›lm›flt›r. 

Derslerden arta kalan zamanlarda ise ‹stanbul
içindeki tarihi ve turistik mekanlar, saraylar, müze-
ler, bo¤az turu vb. geziler ile, ‹stanbul d›fl›, Çanak-
kale, Edirne, Bursa illerindeki tarihi turistik mekan-
lara düzenlenen geziler ile program zenginlefltiril-
meye çal›fl›lm›flt›r.

1.A.3. "ÜÇÜNCÜ ULUSLAR 
ARASI AVRASYA ÜLKELER‹N‹N  
YÜKSEKÖ⁄RET‹M 
S‹STEMLER‹N‹N BOLONYA 
SÜREC‹NDE ENTEGRASYONU" 
KONULU SEMPOZYUM PROJES‹

1999 y›l›ndan itibaren Avrupa’da ülkeler düze-
yinde "Bolonya Süreci" ad›n› tafl›yan ortak e¤itim ve
bilimsel alan› oluflturma süreci bafllam›flt›r. Bu süre-
cin esas ö¤eleri: iki aflamal› yüksekö¤retim sistemi;
Avrupa kredi transfer sistemi (ECTS); diplomalar›n
tan›nmas›n›n ortak koflullar›; ö¤renci ve ö¤retim
üyelerinin de¤iflimleri için gerekli flartlar›n olufltu-
rulmas›d›r.

Bu çerçevede, ODTÜ, Manas K›rg›z-Türk Üni-
versitesi ve Al-Farabi Kazak Devlet Üniversitesi ifl-
birli¤inde 14-15 Kas›m 2005 tarihlerinde Almat›’da
"3. Uluslararas› Avrasya Ülkelerinin Yüksekö¤retim
Sistemlerinin Bolonya Sürecinde Entegrasyonu" ko-
nulu Sempozyum düzenlenmifltir.

Sempozyum sonunda kabul edilen sonuç bildir-
gesinde; ö¤rencilerin akademik mobilitelerinin yük-
seltilmesi ve karfl›l›kl› olarak diplomalar›n tan›nmas›
amac›yla ECTS (European Credit Transfer System)
esas olarak al›nmas›, ö¤renci ve ö¤retim görevlile-
rinin de¤ifliminin uygulanmas› ve yak›ndan takip
edilmesi, Internet ortam›nda daha h›zl› ve verimli
bilgi de¤iflimine gidilmesi, Avrasya üniversitelerinin
uluslararas› akreditasyonlar›na destek olunmas› gibi
konular üzerinde görüfl birli¤ine var›lm›flt›r. 
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Sempozyuma Türkiye, Kazakistan, K›rg›zistan,
Özbekistan, Rusya Federasyonu ve Mo¤olistan’dan
çeflitli Üniversitelerin temsilcileri kat›lm›fllard›r.

1.A.4. D‹⁄ER

ARNAVUT DÜNYASI VE M‹LL‹ 
GÜVENL‹K K‹TABI

Arnavutluk Politika ve Milli Güvenlik Enstitüsü
Baflkan› olan Albay Hayro Limaj taraf›ndan  yaz›l-
m›fl olan "Arnavut Dünyas› ve Milli Güvenlik" isim-
li kitaptan  kitap sat›n al›narak ilgili birimlere da¤›-
t›m› sa¤lanm›flt›r.   

BÜKREfi ÜN‹VERS‹TES‹’NE 
DESTEK

Bükrefl Üniversitesi "Türk Araflt›rmalar Mer-
kezi" ne kitap deste¤inde bulunulmufltur.

1. B. SA⁄LIK

40. AVRUPA CERRAH‹ ARAfiTIRMALAR
KONGRES‹’NE DESTEK

Konya Selçuk Üniversitesi, Meram T›p Fakülte-
si taraf›ndan, 24-28 May›s 2005 tarihleri aras›nda
gerçeklefltirilen "40. Avrupa Cerrahi Araflt›rmalar
Kongresi" desteklenmifltir. 

Genel Cerrahi alan›ndaki bilim adamlar›na ve
bilim dünyas›na büyük katk›lar sa¤lamas›n›n yan› s›-

ra ülkemiz aç›s›ndan da büyük prestij sa¤layacak
söz konusu kongreye, Arnavutluk, Bosna-Hersek,
Azerbaycan, K›rg›zistan, Kazakistan ve Moldo-
va’dan kat›l›m sa¤lanm›fl, kongreye kat›l›m›n yan›
s›ra, deneysel cerrahi kursu, yara bak›m› kurslar›-
na kat›l›m cerrahi alan›nda ülkemizdeki bilgi ve tec-
rübenin aktar›lmas› aç›s›ndan iyi bir platform ol-
mufltur. 

ÜREME SA⁄LI⁄I H‹ZMETLER‹ K‹TLE 
‹LET‹fi‹M TEKN‹KLER‹NDEN
YARARLANMA KONULU
ULUSLARARASI E⁄‹T‹M PROGRAMI

Sa¤l›k Bakanl›¤› Ana Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile Plan-
lama Merkezi taraf›ndan 13 Kas›m – 11 Aral›k
2005 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen "Kitle ‹leti-
flim Tekniklerinden Yararlanma" konulu uluslara-
ras› e¤itim program›na Azerbaycan, Kazakistan,
K›rg›zistan, Özbekistan, Tacikistan ve Gürcis-
tan’dan kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

1.C. SU TEM‹N‹ VE
SAN‹TASYON

DÜNYADA KALKINMA ‹Ç‹N
SU SEMPOZYUMU 

Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan,
Baflbakan›m›z Say›n Recep Tayyip ERDO⁄AN’›n
himayelerinde, su kaynaklar›n›n etkin kullan›lmas›
konusunda ülkemize ve di¤er ülkelere yeni aç›l›m-
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lar kazand›racak "Dünyada Kalk›nma ‹çin Su Sem-
pozyumu ve Sergisi" düzenlenmifltir.

65 yabanc› ülkenin devlet bakanlar›, Birleflmifl
Milletlerin ilgili forum baflkanlar›, çok say›da yerli
ve yabanc› bilim adam›n›n davet edildi¤i bu sem-
pozyum ve sergi, 7-11 Eylül 2005 tarihleri aras›n-
da ‹stanbul’da gerçeklefltirilmifltir. 

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-
Hersek, Etiyopya, Gürcistan, Kazakistan, K›rg›zis-
tan, Kosova, Moldova, Özbekistan, Tacikistan,
Türkmenistan ve K›r›m’dan bu sempozyuma kat›-
l›m sa¤lanm›flt›r. 

"SEDIMENT TRANSPORT
TECHNOLOGY" KURSU

Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlü¤ü, UNESCO,
DPT ve Baflkanl›¤›m›z iflbirli¤inde 6 Haziran-1
Temmuz 2005 tarihleri aras›nda uluslararas› lisan-
süstü "Sediment Transport Technology" kursu dü-
zenlenmifltir. Programa Afganistan, Azerbaycan,
Etiyopya, Gürcistan, Kazakistan, K›rg›zistan, Koso-
va, Mo¤olistan, Özbekistan, Tacikistan ve Ukray-
na’dan birer  uzman›n kat›l›m› temin edilmifltir.

GAP-BK‹ ÇALIfiMA PROGRAMI
Baflkanl›¤›m›z ile Güneydo¤u Anadolu Projesi

Bölgesel Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤› (GAP-BK‹)
aras›nda imzalanan 20 Aral›k 2004 tarihli iflbirli¤i
Protokolü çerçevesinde, Bosna-Hersek, Etiyopya
ve Filistin’den üçer uzman›n kat›l›m›yla; Güneydo-
¤u Anadolu Projesinin bölge ekonomisine katk›s›-
n›n incelenmesi ve GAP-BK‹’nin proje ve faaliyet-
lerinin yerinde görülmesi amac›yla 12-15 Eylül
2005 tarihleri aras›nda fianl›urfa, Diyarbak›r ve
Mardin bölgesine bir inceleme seyahati gerçeklefl-
tirilmifltir.

‹nceleme seyahatinde kat›l›mc›lara, GAP-BK‹
taraf›ndan gelifltirilen ÇATOM (Çok Amaçl› Top-
lum Merkezleri) ve GAP-‹BY (GAP ‹flletme Bak›m
ve Yönetim) gibi modellerin iflleyifli tan›t›lm›flt›r.

1.D. ‹DAR‹ VE S‹V‹L YAPILARIN 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

IV. ULUSLAR ARASI ‹fi SA⁄LI⁄I VE
GÜVENL‹⁄‹ BÖLGESEL KONFERANSI

Avrupa’da ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda çal›fl-
malar yürüten çeflitli kurum ve kurulufllar›n temsil-
cileri, Uluslar aras› Çal›flma Örgütü (ILO) temsilci-
lerinin konuflmac› olarak kat›ld›¤›, ülkemiz ile ifl sa¤-
l›¤› ve güvenli¤i konusunda benzer problemler ya-
flayan, kültürel ve tarihsel ortakl›¤›m›z olan Orta
Asya Türk Cumhuriyetleri, Balkan ve Kafkas Ülke-
lerinin devlet, iflçi, iflveren temsilcileri ve ülkemiz
iflçi, iflveren temsilcileri ile üniversiteler, meslek
odalar› ve benzeri sivil toplum örgütlerinin temsil
edildi¤i 4. Uluslar aras› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Böl-
gesel Konferans›, 15-17 Kas›m 2005 tarihleri ara-
s›nda Ankara’da gerçeklefltirilmifltir. 

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan
"‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Haftas›" etkinlikleri kapsa-
m›nda bu y›l dördüncüsü gerçeklefltirilen ve Bafl-
kanl›¤›m›z taraf›ndan da desteklenen, "Güvenlik
Kültürü"nün tüm bileflenleri ile tart›fl›ld›¤› Konfe-
rans süresince, gerek ülkemizin ve gerekse bölge
ülkelerinin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i politikalar› aras›n-
da karfl›laflt›rma yap›lmas›, ortak politikalar geliflti-
rilerek karfl›l›kl› yard›mlaflma ve bilgi al›flverifli im-
kanlar›n›n gelifltirilmesi amaçlanm›flt›r. 

An›lan konferansa Baflkanl›¤›m›z hizmet alan›na
giren ülkelerden, Azerbaycan, Kazakistan, K›rg›zis-
tan, Gürcistan, Tacikistan, Moldova, Bosna-Her-
sek, Mo¤olistan ve Özbekistan’dan devlet-iflçi veya
iflveren temsilcileri ad›na ikifler kat›l›mc›n›n ifltiraki
sa¤lanm›flt›r. 

22 ülkeden kat›l›m›n sa¤land›¤›, dinleyici say›s›
ve ilgisinin yüksek oldu¤u konferansta "Ortak po-
litikalar gelifltirilerek karfl›l›kl› yard›mlaflma ve bilgi
al›flverifli imkanlar›n›n gelifltirilmesi" amac› do¤rul-
tusunda "Güvenlik Kültürü" ana bafll›¤› alt›nda,
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• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inde sosyal diyalog,
• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimleri,
• Meslek hastal›klar›nda tan› sistemlerinin gelifl-

tirilmesi konular› tart›fl›lm›flt›r.
Konferans sonunda, AB üyesi ve aday ülkeler

ile komflu ve dost-kardefl ülkelerle iflbirli¤i yap›l-
mas›na olanak sa¤layacak bir "Avrasya ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Platformu" kurulmas›na karar verilmifl
ve buna iliflkin haz›rl›klara bafllanm›flt›r.

B‹R‹NC‹ TÜRK-AFR‹KA KONGRES‹
Türkiye’nin Afrika’ya aç›l›m çal›flmalar› do¤rul-

tusunda 2005 y›l›n›n"Afrika Y›l›" ilan edilmifl ve bu
kapsamda çeflitli faaliyetler yürütülmüfltür. ‹stan-
bul’da Türk-Asya Stratejik Araflt›rmalar Merkezi
(TASAM) iflbirli¤inde taraf›ndan düzenlenen "Birin-
ci Türk-Afrika Kongresi" düzenlenmifltir.

‹NFO-BELED‹YEC‹L‹K
FUARI
INFO Uluslararas› Fuarc›l›k Tan›t›m ve Organi-

zasyon A.fi. taraf›ndan 24-27 Mart 2005 tarihleri
aras›nda Alt›npark Expo-Center’da düzenlenen
"Uluslararas› Belediye ve Belediye Ekipmanlar› Fu-
ar›" ile "Uluslararas› Çevre Teknolojileri ve Geri
Dönüflüm Fuar›" ve "I. Uluslararas› Yerel Yönetim-
ler Bayram› ve Zirvesi"ne Arnavutluk, Azerbaycan,
Bosna-Hersek, K›rg›zistan ve Moldova’dan birer
yerel yöneticinin kat›l›m› sa¤lanm›flt›r.

EKONOM‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹ TEfiK‹LATI 
SANAY‹ BAKANLARI II. TOPLANTISI
Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat› (E‹T) Sanayi Bakan-

lar› II. Toplant›s› ve Yüksek Düzeyli Uzmanlar I.
Toplant›s›, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n ev sahip-
li¤inde, KOSGEB iflbirli¤i ile ‹stanbul’da gerçeklefl-
tirilmifltir. Bahse konu toplant›lara Afganistan,
Azerbaycan, Kazakistan, K›rg›zistan, Tacikistan’dan
kat›l›m sa¤lanm›flt›r. E‹T ülkeleri aras›nda küçük ve
orta ölçekli sanayi, s›nai mülkiyet haklar›, metrolo-
ji, standardizasyon, kalibrasyon, özellefltirme ve
teknoloji konular›nda iflbirli¤ini öngören önemli
kararlar al›nm›flt›r.

2 – EKONOM‹K ALT 
YAPILARIN GEL‹fiT‹R‹LMES‹

2.A. B‹L‹fi‹M

TÜRK CUMHUR‹YETLER‹ B‹LG‹ 
TEKNOLOJ‹LER‹ ÇALIfiMA GRUBU

Türk Cumhuriyetleri Bilgi Teknolojileri Çal›fl-
ma Grubu’nun Bakü’de düzenledi¤i forumda ortak
dil çal›flmalar›n›n öncelikli oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.
Bu kapsamda  Bilgisayar Destekli Dil Bilim Çal›flta-
y› May›s ay›nda  Ankara’da düzenlenmifltir.

Öte yandan Kazakistan’›n Türkistan flehrinde
12- 15 Ekim 2005 tarihlerinde "Türk Dünyas› Eko-
Biliflim ve Dil Çal›fltay›" düzenlenmifltir.

2.B. BANKACILIK VE
F‹NANS

AVRASYA ÜLKELER‹NDE
S‹GORTACILIK SEKTÖRÜNÜN 
GEL‹fiT‹R‹LMES‹ PROJES‹

Avrasya Ülkelerinde Sigortac›l›k Sektörünün
Gelifltirilmesi Projesi, Kas›m 2000 tarihinde Bafl-
kanl›¤›m›z, Hazine Müsteflarl›¤›, Türkiye Sigorta ve
Reasürans fiirketleri Birli¤i aras›nda imzalanan pro-
tokol çerçevesinde, an›lan kurulufllar›n iflbirli¤i ile
yürütülmektedir. ‹çeri¤inde, proje kapsam›nda bu-
lunan ülkelerin sigortac›l›k sektörlerinin gelifltiril-
mesine yönelik e¤itim programlar›n› bar›nd›ran
projenin sonucunda, "Avrasya Sigortac›lar Birli-
¤i"’nin kurulmas› ve böylece Birlikler aras›nda ger-
çeklefltirilecek iflbirli¤i ile projeden elde edilecek
karfl›l›kl› yarar›n süreklilik arz etmesinin sa¤lanma-
s› amaçlanmaktad›r.

Söz konusu proje kapsam›nda bugüne kadar
çok say›da uluslararas› toplant›, konferans, semi-
ner ve e¤itim program› düzenlenmifltir. Düzenle-
nen e¤itim program›nda 220 uzmana e¤itim veril-
mifltir.



2005

T
‹

K
A

 
 

 
 

 
F

A
A

L
‹

Y
E

T
 

R
A

P
O

R
U

20-23 Aral›k 2004 tarihinde Azerbaycan, Gür-
cistan, Kazakistan, K›rg›zistan, Moldova ve Özbe-
kistan temsilcilerinin kat›l›m›yla Baflkanl›¤›m›z,
Müsteflarl›¤›n›z, ve Türkiye Sigorta ve Reasürans
fiirketleri Birli¤i iflbirli¤inde ‹stanbul’da gerçekleflti-
rilen "Avrasya Sigortac›lar Toplant›s›"nda "Avrasya
Sigortac›lar Birli¤i"’nin kurulmas› yönünde bir ka-
rar al›nm›flt›r. 2005 y›l› içerisinde söz konusu birli-
¤in kurulmas›na iliflkin çal›flmalar sürdürülmüfl ve
"Avrasya Sigortac›lar Birli¤i Ana Sözleflmesi" tasla-
¤› haz›rlanm›flt›r. Haz›rl›k çal›flmalar›n›n tamamlan-
mas›n› takiben taslak sözleflmenin taraflar›n görü-
flüne sunulmas› ve 2006 y›l› içerisinde imzalanmas›
planlanmaktad›r.

3 – ÜRET‹M SEKTÖRLER‹

3.A. TARIM

"ORTA-BATI ASYA VE KUZEY AFR‹KA
BÖLGES‹ TOHUM T‹CARET‹"
KONFERANSI

Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derne¤i, Ulus-
lararas› Kuru Alanlarda Tar›msal Araflt›rma Kuru-
luflu (ICARDA) ve Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›n›n
ifltirakiyle, 29 Kas›m - 01 Aral›k 2005 tarihleri ara-
s›nda Antalya’da "Orta Bat› Asya ve Kuzey Afrika
Bölgesi Tohum Ticareti Konferans› düzenlenmifl-
tir. Konferansa Azerbaycan, Kazakistan, K›rg›zis-
tan ve Türkmenistan’dan 5 üst düzey yetkilinin ka-
t›l›m› temin edilmifltir.

3.B. SANAY‹

AVRASYA ÜLKELER‹NDE KOB‹’LER‹N
GEL‹fiT‹R‹LMES‹ PROJES‹

Baflkanl›¤›m›zca yürütülmekte olan Avrasya
KOB‹ Program›na iliflkin olarak 07/07/2004 tari-

hinde Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve
Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤› (KOSGEB) ile Bafl-
kanl›¤›m›z aras›nda iflbirli¤ini öngören bir Protokol
imzalanm›flt›r. Söz konusu proje ile, Avrasya ülke-
lerinde KOB‹’lerin gelifltirilmesine yönelik çal›flma-
lar›n yap›lmas› ve Baflkanl›¤›m›z faaliyet alan›na gi-
ren ülkelerde bulunan Türk KOB‹ giriflimcilerinin
rekabet edebilirli¤inin artt›r›lmas›na yönelik faali-
yetlerde bulunulmas› hedeflenmektedir. 

• 14–16 Aral›k 2004 tarihleri aras›nda Anka-
ra’da Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri’nin KOB‹’ler-
den sorumlu üst düzey yöneticilerinin kat›ld›¤› bir
toplant› gerçeklefltirilmifltir.

• Azerbaycan Giriflimcili¤in Gelifltirilmesi Bafl-
kanl›¤›‘n›n Azerbaycan’da Küçük ve Orta Ölçekli
Sanayi Internet A¤›’n›n kurulmas› konusundaki
teknik yard›m talebi çerçevesinde çal›flmalara bafl-
lanm›flt›r. 12-17 Haziran 2005 tarihleri aras›nda
Azerbaycan’a 3 kiflilik bir uzman ziyareti gerçek-
lefltirilmifltir.

• Tataristan Giriflimcili¤i Gelifltirme Ajans›’n›n
talebi üzerine, an›lan kurumdan 3 uzmana, 5-12
Eylül 2005 tarihleri aras›nda ülkemizde küçük ve
orta ölçekli teflebbüsleri desteklemek amac›yla yü-
rütülen faaliyetlerin anlat›ld›¤› bir e¤itim program›
gerçeklefltirilmifltir.

• Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Ba-
kanl›¤›’n›n talebi üzerine ülkemize davet edilen 6
uzman için 26-29 Eylül 2005 tarihleri aras›nda An-
kara’da, Türkiye’de KOB‹’lere verilen destek ve
hizmetlere iliflkin bilgi ve tecrübe aktar›m›n›n
amaçland›¤› bir e¤itim program› düzenlenmifltir.

• 21-25 Kas›m 2005 tarihleri aras›nda ‹stan-
bul’da düzenlenen Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat› Sa-
nayi Bakanlar› II. Toplant›s›’na Afganistan, Azer-
baycan, Kazakistan, K›rg›zistan, Özbekistan, Taci-
kistan ve Türkmenistan’dan kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

• 2006 fiubat ay›nda, Arnavutluk Ekonomi Ba-
kanl›¤›’na ba¤l› KOB‹ Teflvik Ajans› uzmanlar›na
yönelik bir e¤itim program›n›n gerçeklefltirilmesi
planlanmaktad›r. 

• 2006 Mart ay›nda K›r›m Cumhuriyeti Ekono-
mi Bakanl›¤›’ndan 15 uzmana "Teknoparklar" ve
"‹nkübatörler" konusunda bir e¤itim program› dü-
zenlenmesi öngörülmektedir.

18
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3.C.   TUR‹ZM

AZERBAYCAN-TÜRKMEN‹STAN 
"Y‹YECEK-‹ÇECEK SERV‹S‹ ‹fiBAfiI 
E⁄‹T‹M‹ VE SOSYAL DAVRANIfiLAR 
SEM‹NER‹"

Ülkeleraras›nda var olan dostluk ve turizm ala-
n›ndaki iliflkilerin gelifltirilmesi ile bilgi ve deneyim-
lerin paylafl›lmas› amac›yla, ikili ve çok tarafl› anlafl-
malar gere¤i gerçeklefltirilmekte olan uluslararas›
turizm e¤itim programlar› kapsam›nda T.C. Kültür
ve Turizm Bakanl›¤› ve Baflkanl›¤›m›z›n iflbirli¤iyle
6-16 Haziran 2005 tarihlerinde Antalya/Kemer’de
düzenlenmifltir.

Söz konusu e¤itimim program›nda; turizm ifl-
letmelerinin yiyecek ve içecek departman›nda çal›-
flan personelin veya turizm okulu ö¤rencilerinin
alan bilgi ve becerilerinin gelifltirilmesinin sa¤lan-
mas› amaçlanm›fl; iletiflim prensipleri ve teknikleri
konusunda bilgi verilmifl ve sosyal becerilerinin ge-
lifltirilmesine yard›mc› olunmas› hedeflenmifltir.

"Yiyecek ‹çecek Servisi ‹flbafl› E¤itimi "ve "Sos-
yal Davran›fllar Semineri" bafll›klar› alt›nda gerçek-
leflen e¤itim program›na toplam 20 Azerbaycanl›
ve Türkmenistanl› turizm sektörü çal›flan› ve tu-
rizm okulu ö¤rencisi kat›lm›flt›r.

GÜRC‹STAN-KAZAK‹STAN "L‹DERL‹K
VE ‹fiGÜCÜ GEL‹fiT‹RME SEM‹NER‹"

Ülkeleraras›nda var olan dostluk ve turizm ala-
n›ndaki iliflkilerin gelifltirilmesi ile bilgi ve deneyim-
lerin paylafl›lmas› amac›yla, ikili ve çok tarafl› anlafl-

malar gere¤i gerçeklefltirilmekte olan uluslararas›
turizm e¤itim programlar› kapsam›nda T.C. Kültür
ve Turizm Bakanl›¤› ve Baflkanl›¤›m›z›n iflbirli¤iyle
17-29 Ekim 2005 tarihlerinde  Antalya/Kemer’de
düzenlenmifltir.

Söz konusu seminer; turizm iflletmelerinin ön
büro, yiyecek içecek servisi, kat hizmetleri ve yiye-
cek üretimi departmanlar›nda çal›flan yönetici per-
sonele, iflletmelerinde e¤itim çal›flmalar› yapmalar›-
n› sa¤lamak üzere gerçeklefltirilmifltir.

Gürcistan ve Kazakistan’dan turizm sektörün-
de yönetici pozisyonunda çal›flan 19 kifli programa
ifltirak etmifltir.

4– KÜLTÜREL ‹fiB‹RL‹⁄‹, 
‹LET‹fi‹M‹N GEL‹fiT‹R‹LMES‹ 
VE SOSYAL BARIfiA KATKI

11. TÜRK DÜNYASI ÇOCUK fiÖLEN‹
Türk Dünyas› Araflt›rmalar› Vakf› (TÜRDAV)

taraf›ndan, Türk Cumhuriyet ve akraba toplulukla-
r›nda yaflayan Türk çocuklar›n›n Türkiye’yi tan›ma-
lar›, dünyan›n dört bir köflesinde yaflayan kardeflle-
riyle bir araya gelmeleri, dostluklar edinmeleri,
kardefllik ba¤lar›n›n güçlendirilmesi, kültürel al›flve-
rifl ve Türk dünyas›n›n her yerindeki ailelerin bu
vesile ile dost olmalar› ve birbirlerini tan›malar›
amac›yla planlanm›fl bir organizasyondur. Program
k›sa vadede ; 
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• Çocuklar›n birbirlerini ve dolay›s›yla Türk
dünyas›n› tan›mas›na, 

• Türk ailesini tan›ma ve mukayese imkan› bul-
malar›na, 

• Türkiye’de okul ve ö¤retmenleri tan›mas›na, 

• Müzelerimizi, saray , çarfl› ve pazarlar›m›z› gö-
rerek Türkiye’nin iktisadi ve kültürel zenginli¤ini
görmelerine, 

• Türk çocuklar›yla çeflitli e¤lencelere kat›larak
k›r ve deniz gezileri yaparak, okullarda müsamere-
ler vererek kaynaflmalar›na yard›mc› olmaktad›r. 

2005 y›l›nda gerçeklefltirilen flölene K›rg›zistan,
Özbekistan, Baflkurdistan Azerbaycan, Kazakistan,
Tataristan, Çuvaflistan, Yugoslavya, Makedonya,

Kuzey K›br›s, K›r›m, Türkmenistan, Kumuk Türk
Toplulu¤u, Terekeme, Karaçay Toplulu¤u, Bat›
Avrupa, Balkar Türk Toplulu¤u, Do¤u Türkistan,
Bat› Trakya, ‹ran, Kerkük Türkleri, Gagauz Türk-
leri, Bulgaristan Türkleri, Avustralya, K›z›lderili
Türkler, Meluncanlar, Altay, Tuva, Bat› Sibirya, Ha-
kaseli, Yakutistan, Romanya, Karaim (Hazar Türk-
leri), Afganistan Türkleri ve Suriye Türkleri olmak
üzere, k›rkbine yak›n çocuk ve binlerce velinin ka-
t›l›m›yla 11. Türk Dünyas› Çocuk fiöleni, muhte-
flem yürüyüfl, gösteri ve u¤urlama ile sona erer-
ken, çocuklar›m›z dünyan›n neresinde yaflarsa ya-
flas›nlar bir millet olduklar›n› ve ilelebet kardefl
olarak birbirlerini sevme, kucaklaflma, haberleflme
ve dayan›flma mecburiyetinde olduklar›n› idrak et-
mifllerdir. 

Uzun vadede ise; 
Türkiye onlar için zengin, bolluk içinde güzel

bir ülke olarak daima hat›rlanacakt›r. Türkiye’deki
ailelerle dil dahil pek çok müflterek unsura sahip
olduklar›n›, Türk birli¤i düflüncesinin bir fantezi ol-
mad›¤›n› idrak ederek, dil, fikirde, iflde birlik ideali-
nin Türkiye’ye sa¤layaca¤› bütün faydalar›n hara-
retli savunucusu olmaktad›rlar. Ayr›ca ferdî dost-
luklar›, aile dostluklar› haline dönüflerek güçlene-
cektir. 

KARAMAN D‹L BAYRAMI
Toplumlar› ayakta tutan, uluslar› parçalanmak-

tan kurtaran duygu, düflünce, inanç ve kültür birli-
¤inin temelini oluflturan dil, bu birli¤i sa¤layan ve
gelecek kuflaklara aktaran en önemli araçt›r. 

Ülkemizde Türk dilinin do¤ru ve özenli kulla-
n›lmas›, Türkçe’ye sahip ç›kmak, dilde kirlenme ve
yozlaflmaya dikkat çekebilmek, kitle iletiflim araçla-
r›n›n, kifli, kurum ve kurulufllar›n dili kullan›m›nda
özenli olmalar›n› sa¤layabilmek için Karaman’da
1960 y›l›ndan bu yana "Türk Dil Bayram› ve Yunus
Emre’yi Anma Törenleri" yap›lmaktad›r. Söz konu-
su törenlerde, kültürel ve sportif etkinlikler, bilim-
sel toplant›lar, yerli ve yabanc› halk oyunlar› ve sa-
nat topluluklar›n›n gösterileri, sergiler ve müzik
programlar› da yer almaktad›r.

Türk Dili’nin do¤ru ve özenli kullan›lmas›n› sa¤-
lamak, Türkçe’nin bilim dili olabilece¤ini yeni yeti-
flen kuflaklara anlatmak, Türk Dili’nin önemini ve
tarihin, kültürün aktar›lmas›ndaki yerini vurgula-
mak, Türk dilini yabanc› dillerin etkisinden kurtar-
mak için bir kültür ve e¤itim seferberli¤i bafllatmak
amac›yla düzenlenen törenlere Baflkanl›¤›m›z tara-
f›ndan maddi katk› sa¤lanmaktad›r. 

TÜRK DÜNYASI GENÇL‹K GÜNLER‹ VE
KURULTAYI

12-19 Kas›m 2005 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da
Türk Ocaklar› Genel Merkezi taraf›ndan Baflba-
kanl›k Tan›tma Fonu ve Baflkanl›¤›m›z iflbirli¤inde
"12. Türk Dünyas› Gençlik Günleri ve Kurultay›"
n›n düzenlenmesine destek sa¤lanm›flt›r.
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BULGAR‹STAN’DA TÜRK D‹L‹’NDE 
YAYINLANAN GAZETE VE DERG‹LERE 
DESTEK

Türk dilinin geliflimine katk› sa¤lamak amac›yla
Bulgarsitan’da Türk dilinde yay›nlanan gazete ve
dergilere destekte bulunulmufltur.

KÜLTÜR MERKEZLER‹ VE 
KÜTÜPHANELER‹ PROJES‹

Türk Kültürü ve Türkçe'nin yayg›nlaflt›r›lmas›
Türk Kültürü ve Türkçe'nin yayg›nlaflt›r›lmas› mak-
sad›yla 12 ülke/2 özerk bölge ve Kosova’da 16 üni-
versite bünyesinde, 3 y›ll›k çal›flma süreci sonunda
toplam 16 adet (Ukrayna/K›r›m 3 adet, Bosna-
Hersek, Kosova, Arnavutluk, Beyaz Rusya, Leton-
ya, Litvanya, Kazakistan, Mo¤olistan, Özbekistan,
Türkmenistan, Gürcistan, Moldova, Tataristan'da
ise birer adet) Türk Dili ve Kültür Merkezi kurul-
mufl, bölge halk›na ve Türkiye'de okuyan bölge ül-
kelerindeki ö¤rencilerin hizmetine sunularak yay-
g›n istifade ortam› yarat›lm›flt›r. Bu kültür merkez-
lerinde halen 19 e¤itmen Türk dili ve kültürünü
yayma çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Kültür Mer-
kezleri özellikle Türkoloji Bölümleri'nde okuyan,
Türkiye'de çeflitli nedenlerle e¤itim alan ö¤renciler
ile Türk Kültür Co¤rafyas›ndaki bölge halklar›n›n
Türk kültürü ile temas noktalar olmakta, ba¤lar›n›
devam ettirme noktas›nda önemli bir merkez ola-
rak fonksiyon icra etmektedir.

KÜLTÜR MERKEZLER‹ VE
KÜTÜPHANELER PROJES‹
KAPSAMINDA 2005 YILINDA
ÜLKELERDE GERÇEKLEfiT‹R‹LEN
ÇALIfiMALAR

ARNAVUTLUK

Türk Kültür Merkezi’ne Kitap Deste¤i
Tiran Üniversitesi Yabanc› Diller Bölümü bün-

yesinde faaliyetlerini sürdüren Türk Kültür Merke-
zi için Türk dili, tarihi ve edebiyat› konular›nda ki-
tap  deste¤i sa¤lanm›flt›r.

MO⁄OL‹STAN

Mo¤olistan Milli Kütüphanesi Türkçe
Eserler Bölümü

Mo¤olistan Mili Kütüphanesi Türkçe Eserler Bö-
lümünün aç›lmas›na destek sa¤lanm›flt›r.

MOLDOVA

Moldova Devlet Üniversitesi Türk Kültür
Merkezine Malzeme Yard›m›

Moldova Türk Kültür Merkezine DVD-VCD, ta-
ray›c›, Projeksiyon cihaz›, bilgisayarlar için 3 adet
CD yaz›c›s› Türkçe Film DVD ve CD’leri, Merke-
zin k›rtasiye ihtiyaçlar› ve kitaplar› sat›n al›nm›flt›r.

Komrat Atatürk Kütüphanesi’ne
Kitap Deste¤i

Moldova Komrat’ta bulunan ve Baflkanl›¤›m›zca
iflletilen Atatürk Kütüphanesi’ne çeflitli kitaplar
gönderilmifltir.

UKRAYNA/KIRIM

K›r›m Tatar Cumhuriyeti Kütüphanesi’ne
Kitap Deste¤i

K›r›m Tatar Cumhuriyeti Kütüphanesi’ne
çeflitli kitaplar gönderilmifltir.

2005 y›l›nda toplam 254 Bölgesel ve Çok Ta-
rafl› proje ve faaliyet gerçeklefltirilmifl olup, ülkele-
re da¤›l›m› grafikte gösterilmifltir.

Bölgesel ve Çok Tarafl› projelerin sektörel da-
¤›l›m› grafikte görüldü¤ü gibidir. Buna göre; Sasyal
Alt Yap›lar›n Gelifltirilmesi 196 proje ve faaliyet
olarak söz konusu projelerde de ilk s›ray› alm›flt›r.

BÖLGESEL VE ÇOK TARAFLI PROJELER DA⁄ILIMI 
(2005)(SEKTÖREL)(ADET)
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Bilindi¤i üzere, Birinci Dünya Savafl› sonras› im-
paratorluklar ça¤› kapanm›fl ve ulus-devlet modeli
önem kazanm›flt›r. Bu yönde ilk çabalar 1919 y›l›n-
da Milletler Cemiyeti’nin kurulmas›yla bafllam›fl ve
uzun süreli bir geçifl dönemi yaflanm›flt›r. Ancak bu
geçifl oldukça sanc›l› olmufl ve Avrupa’da ortaya ç›-
kan radikal ideolojiler nedeniyle, Dünya baflka bir
savafla sürüklenmifltir. Bu sanc›l› geçifl döneminin
ard›ndan çat›flman›n getirdi¤i zararlar› gören dev-
letler, birlikte ifl yapman›n yarar ve etkilerini k›sa
sürede tecrübe ederek uluslararas› düzeyde iflbir-
li¤ini gelifltirici ad›mlar atm›fllard›r. Bu çerçevede,
2. Dünya Savafl›’n›n hemen ard›ndan, 24 Ekim 1945
tarihinde Birleflmifl Milletler ad› alt›nda, savafl›n ga-
lipleri bir örgüt kurarak evrensel bar›fl›n destek-
lenmesi ile uluslararas› güvenli¤i ve dayan›flmay›
sa¤lamak amac›yla bir arada hareket etmeye karar
vermifllerdir. Bir flemsiye örgüt olarak halen faali-
yetlerini yürütmekte olan Birleflmifl Milletler Ör-
gütü’nün birçok alanda faaliyet gösteren yard›mc›
kurulufllar› mevcut olup, halen 192 üyesi bulun-
maktad›r. Bu kapsamda, Birleflmifl Milletler hali ha-
z›rda mevcut bulunan tüm uluslararas› kurulufllar
aras›ndaki en büyük kurulufltur.

Birleflmifl Milletler Örgütü’nde birlikte çal›flma-
n›n yararlar›n› gören ülkeler, ilerleyen y›llarda, o
ölçekte olmasa da, ona benzer yap›lanmalarla çe-
flitli sektörlerde uluslararas› iflbirli¤ine yönelik ör-
gütler kurmufltur. Ulus-devletlerin önemini yitirdi-
¤i ve küresel boyutta iliflkilerin önemli bir hale gel-
di¤i günümüzde ise söz konusu uluslararas› kuru-
lufllarla iliflkiler çok büyük önem teflkil etmektedir.
Çok küçük boyutta olsalar dahi, pek çok ülke bir-
likte hareket ederek, uluslararas› platformlarda
kendilerini ifade edebilmekte ve bu sayede dünya
siyaseti ve ticaretine yön verebilmektedirler.

Bu ba¤lamda, uluslararas› kurulufllar arac›l›¤›yla
yap›lan kalk›nma yard›mlar› ile ülkeler, hem d›fl
yard›m konular›nda birbirlerinin tecrübe ve biri-
kimlerinden yararlanmakta hem de yard›m yap›lan
ülkelerde birlikte hareket ederek yard›mlar›n daha
etkili bir flekilde yap›lmas›n› sa¤lamaktad›rlar. Böy-
lece, bir ülkeye yönelik birkaç ülkenin farkl› proje-

ler üretmesi yerine, bu ülkelerin bir arada hareket
etmeleriyle ortaya ç›kan sinerji sayesinde daha kap-
saml› ve etkili projeler üretilebilmektedir.

Özellikle son y›llarda yapt›¤› uluslararas› giri-
flimlerle dikkatleri üzerine çeken Türkiye, hali ha-
z›rda pek çok uluslararas› kuruluflla iflbirli¤i halin-
dedir. 1919 y›l›nda kurulmufl olan Milletler Cemi-
yeti’ne 1932 y›l›nda üye olan Türkiye, 1945 y›l›nda
Birleflmifl Milletler Örgütü’nün kurucu üyesi olmufl
ve sonras›nda da pek çok uluslararas› kuruluflun
üyesi haline gelmifltir. Bunlar aras›nda güvenlikten
iktisadi kurulufllara, sa¤l›ktan yard›m kurulufllar›na
çeflitli örgütlerde üye ya da kurucu üye olarak yer
alan Türkiye, Birleflmifl Milletler baflta olmak üzere,
NATO, OECD, AG‹T, DTÖ, ‹KÖ, KE‹, E‹T, D-8
ve Avrupa Konseyi gibi uluslararas› kurulufllarda
aktif rol almaktad›r.* 2004 y›l› resmi rakamlar›na
göre Türkiye’nin çok tarafl› kurulufllara yapt›¤› top-
lam 47,32 milyon Dolarl›k yard›m›n %35’i Birleflmifl
Milletler’e ve %30’luk k›sm› ise bölgesel kalk›nma
bankalar›na yap›lm›flt›r.

Türkiye, hem yard›m alan hem de d›fl yard›mda
bulunan bir ülke olarak, hem kendi kapasitesini ge-
lifltirmekte hem de uluslararas› düzeyde insani yar-
d›mda bulunmaktad›r. Bu çerçevede, uluslararas›
kurulufllar ile iflbirli¤i içinde farkl› ülkeler ile bir ara-
ya gelerek onlar›n tecrübelerinden yararlanmakta,
ayn› zamanda da kendi tecrübelerini ve bölgesinde-
ki ülkeler ile iliflkilerde tarihi ve kültürel ba¤lar›n›
kullanmaktad›r. Ancak, sadece bölgedeki ülkelere
yönelik faaliyet göstermek yeterli olmayaca¤› için
Türkiye, özellikle son y›llarda di¤er co¤rafyalara
yönelik yard›mlara da a¤›rl›k vermifltir. Bu ba¤lam-
da, 2005 y›l› içinde tamamlanan görüflmeler netice-
sinde Türkiye, geçmiflte üyesi bulundu¤u OECD
Kalk›nma Merkezi’ne 1 Ocak 2006 tarihinden itiba-
ren üye olacakt›r. Ayr›ca, son y›llarda Baflkanl›¤›m›-
z›n yürütmüfl oldu¤u d›fl yard›mlar›n envanterinin
tutulmas› çal›flmalar› sayesinde Türkiye’nin d›fl yar-
d›mlar›n›n raporlamas›nda ciddi art›fllar meydana
gelmifl ve bu husus Birleflmifl Milletler Genel Sekre-
teri Kofi ANNAN taraf›ndan BM Genel Kurulu
Aç›l›fl Konuflmas›’nda belirtilerek, gerçeklefltirilmifl

44. ULUSLARARASI KURULUfiLARLA
‹fiB‹RL‹⁄‹
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olan yard›mlardan ötürü ülkemize teflekkür edil-
mifltir.

Uluslararas› kurulufllarda yeteri kadar temsil
edilmedi¤i için elefltirilen Türkiye, bu konuda daha
aktif bir tutuma girerek, 2009-2010 y›llar› için Bir-
leflmifl Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeli¤ine
de resmen baflvurmufltur. Ayr›ca, 2005 y›l›ndan iti-
baren Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program› Bafl-
kanl›¤›’na ve ‹slam Konferans› Örgütü Genel Sek-
reterli¤i’ne birer Türk vatandafl› seçilmifltir.

ULUSLAR ARASI 
KURULUfiLARLA YAPILAN 
PROJELER

UNIDO ‹LE ‹fiB‹RL‹⁄‹
a) "Organizatörler için Teknoloji 
Öngörüsü" Semineri

21-25 Kas›m 2005 tarihleri aras›nda Türkiye
Sevk ve ‹dare Enstitüsü(TÜSS‹DE)’nün Gebze’deki
tesislerinde düzenlenen seminer, Birleflmifl Millet-
ler S›nai Kalk›nma Örgütü (UNIDO), Sanayi ve Ti-
caret Bakanl›¤›, Çek Hükümeti, Slovak Hükümeti,
Macaristan Hükümeti ve TÜSS‹DE ile ortaklafla
gerçeklefltirilmifltir.

Proje, teknolojik geliflmeyi sa¤lamada karar
vermeye yard›mc› araçlardan birisi olan "Teknolo-
ji Öngörüsü" hakk›nda temel bilgi düzeyinin sa¤lan-
mas›, mevcut dünya deneyimlerinin ve Türkiye ör-
ne¤inin (Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Projesi)
paylafl›lmas› ve "Teknoloji Öngörüsü Yöntemleri"

hakk›nda uygulamal› çal›flmalar›n gerçeklefltirilmesi
ile ülkelerin teknolojik geleceklerini oluflturmak
için gerekli donan›mlar›n kazand›r›lmas›n› amaçla-
m›flt›r. Bu çerçevede, gün içindeki uygulamalar, ak-
flam saatlerindeki tak›m olma ve problem çözme
uygulamal› oyunlar› ile desteklenmifltir.

Seminere Nijerya, Etiyopya, Moldova, Make-
donya, Arnavutluk, Mo¤olistan, K›rg›zistan, Kaza-
kistan, Romanya, Estonya, Letonya, Bulgaristan, Fi-
listin, Çek Cumhuriyet, Gürcistan ve Türkiye’den
toplam 27 kat›l›mc› ifltirak etmifltir.

b) UNIDO 11. Genel Kurul Toplant›s›

28 Kas›m – 2 Aral›k 2005 tarihleri aras›nda
Avusturya’n›n baflkenti Viyana’da düzenlenen UNI-
DO 11. Genel Kurulu ile "S›nai Kalk›nma, Ticaret,
Güney – Güney ‹flbirli¤i Yoluyla Yoksullu¤un Azal-

t›lmas›" konulu foruma iki T‹KA uzman› kat›lm›fl ve
bu kapsamda Türkiye-UNIDO iliflkilerinin geliflti-
rilmesine yönelik görüflmeler gerçeklefltirmifller-
dir.

OECD ‹LE ‹fiB‹RL‹⁄‹

2005 y›l›, Baflkanl›¤›m›z ile ‹ktisadi ‹flbirli¤i ve
Kalk›nma Teflkilat› (OECD) aras›nda geçti¤imiz
dönemlerde temelleri at›lan çok-boyutlu iliflkilerin
yo¤unlaflmak ve derinleflmek suretiyle devam etti-
¤i bir y›l olmufltur. Söz konusu y›l içerisinde, Bafl-
kanl›¤›m›z ile OECD aras›ndaki iliflkiler aç›s›ndan
yaflanan en önemli iki geliflme, hâlihaz›rda küresel
ölçekteki kalk›nma yard›mlar›n›n % 95’ine yak›n›n›
gerçeklefltiren ülkelerin üyesi bulundu¤u OECD
Kalk›nma Yard›mlar› Komitesine ülkemizin orta-
vadeli üyelik perspektifi flekillendirilmesi çal›flmala-
r›na bafllanmas› ve OECD Kalk›nma Merkezi üye-
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li¤ine geri dönüflün gerçeklefltirilmesi olarak de-
¤erlendirilebilir. 

Bu kapsamda 2005 y›l› içerisinde gerçeklefltiri-
len çal›flmalara afla¤›da k›saca yer verilmektedir.

a) OECD Kalk›nma Yard›mlar› Komitesi
(DAC) ile ‹liflkiler

Kalk›nma iflbirli¤ine iliflkin geliflmelerin yak›n-
dan takip edilmesi, Baflkanl›¤›m›z›n uluslararas› kal-
k›nma iflbirli¤i toplulu¤una sa¤l›kl› bir biçimde en-
tegrasyonunun sa¤lanmas› ve söz konusu topluluk
içerisindeki konumunun pekifltirilmesi aç›s›ndan
büyük önem arz ermektedir. Bu do¤rultuda,
OECD Kalk›nma Yard›mlar› Komitesi’nin günde-
minin takip edilmesine 2005 y›l› içerisinde de de-
vam edilmifl;

• 28 fiubat – 2 Mart 2005 tarihleri aras›nda ger-
çeklefltirilen "Joint Progress Towards Enhaced Aid
Effectiveness, Harmonization, Alignment, Results"
bafll›kl› Bakanlar Toplant›s›’na,

• 2–3 Mart 2005 tarihlerinde düzenlenen "Üst
Düzeyli Memurlar Toplant›s›"na,

• 28-30 Eylül 2005 tarihleri aras›nda düzenle-
nen "Structured Briefing for Aid Managers" bafll›k-
l› toplant›ya,

• 06 Aral›k 2005 tarihinde DAC Baflkanl›¤› ile
ülkemizin de aralar›nda bulundu¤u OECD üyesi
olup, DAC’a üye olmayan ülkeler aras›nda gerçek-
lefltirilen toplant›ya,

• 07 Aral›k 2005 tarihinde gerçeklefltirilen

"Yüksek Düzeyli Memurlar Toplant›s›"na ifltirak
edilmifltir. 

DAC Peer Review (Almanya)
DAC üyesi ülkelerin performans›n›n, dönü-

flümlü olarak, gene Komite’ye üye di¤er ülkelerce
de¤erlendirildi¤i süreçler (Peer Review), kalk›nma
iflbirli¤i alan›ndaki faaliyetlerin niteli¤inin en üst se-
viyeye tafl›nmas›n› amaçlamaktad›r. 

Kalk›nma iflbirli¤i alan›ndaki farkl› yönelim ve
iflleyifllerin Baflkanl›¤›m›zca yak›ndan izlenebilmesi
ad›na 2005 y›l› içerisinde DAC üyesi Almanya’ya
yönelik olarak düzenlenen Peer Review, Alman
D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n tavsiyesi ve Komite’nin da-
veti üzerine Baflkanl›¤›m›z uzmanlar›nca gözlemci
statüsü ile takip edilmifltir.

b) OECD Kalk›nma Merkezi ‹le ‹flbirli¤i
OECD ile yürütülen iliflkiler çerçevesinde

2005 y›l› içerisinde kaydedilen bir di¤er önemli ge-
liflme, ülkemizin 1962–1988 y›llar› aras›nda üyesi
bulundu¤u OECD Kalk›nma Merkezi’ne yeniden
üye olmas›d›r. Kuruldu¤u y›ldan bu yana kalk›nma
iflbirli¤i alan›nda faaliyet gösteren çok-tarafl› ve iki-
tarafl› kurulufllara de¤erli bir rehberlik hizmeti su-
nan OECD Kalk›nma Merkezi’ne Baflkanl›¤›m›z›n
da katk›lar› ile gerçeklefltirilen bu üyeli¤in, Merkez
bünyesinde, bilhassa Baflkanl›¤›m›z›n görev alan›na
giren co¤rafya ile ilgili yürütülen bilgi al›flveriflini ar-
t›rmas› öngörülmektedir. 

c) OECD Bünyesinde T‹KA Uzmanlar›n›n
Görevlendirilmesi

Baflkanl›¤›m›z ile OECD aras›nda 2004 y›l› içe-
risinde var›lan mutabakat sonucunda bafllan›lan uy-
gulama çerçevesinde, Baflkanl›¤›m›z personelinin
OECD bünyesindeki çeflitli birimlerde geçici ola-
rak görevlendirilmesine 2005 y›l› içerisinde de de-
vam edilmifltir. Bu çerçevede;

• OECD Mali ‹fller Direktörlü¤ü bünyesinde
yürütülen Orta Do¤u ve Kuzey Afrika (MENA) ül-
kelerine yönelik MENA-OECD Yat›r›m Program›
dâhilinde faaliyetlerde bulunmak üzere ad› geçen
Direktörlük’te üç;

• OECD Kalk›nma Merkezi bünyesinde çal›fl-
malar gerçeklefltirmek üzere iki;

• OECD Kalk›nma Yard›mlar› Komitesi faali-
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yetlerini yak›ndan takip etmek üzere ise bir per-
sonel Baflkanl›¤›m›zca geçici olarak görevlendiril-
mifltir.

d) OECD Ankara Çok tarafl› vergi
Merkezi

‹ktisadi ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Teflkilat› (OECD),
Maliye Bakanl›¤› ve Türk ‹flbirli¤i ve Kalk›nma ‹da-
resi iflbirli¤iyle 1993 y›l›nda faaliyete geçen OECD
Ankara Vergi Merkezi’nde geçifl dönemi ülkelerine
yönelik olarak Pazar ekonomisiyle uyumlu vergi
politikalar› oluflturulmas› ile uluslararas› standart-
larda vergi uygulamalar›na geçifl amac›yla e¤itim se-
minerleri düzenlenmekte olup Merkez’le ilgili yeni
Mutabakat Zapt› Ekim 2002 tarihinde imzalanm›fl-
t›r. Söz konusu Mutabakat Zapt›’n›n süresi 31 Ara-
l›k 2007 tarihinde dolacakt›r. Mutabakat Zapt› uya-
r›nca Merkez, Maliye Bakanl›¤› (Gelirler Genel Mü-
dürlü¤ü) taraf›ndan iflletilmekte olup, söz konusu
Merkez kapsam›ndaki e¤itim çal›flmalar› Maliye Ba-
kanl›¤›’n›n e¤itim tesislerinde gerçeklefltirilmekte-
dir. Dersler, Türk uzmanlar  ve OECD uzmanlar›
taraf›ndan verilmektedir.

Söz konusu Merkez’de 2005 y›l› sonu itibariyle
139 faaliyet tamamlanm›fl olup bunlardan 8 tanesi
2005 y›l› içerisinde gerçeklefltirilmifltir:

1- ‹ç Denetim
2- Bilgi De¤iflimi ve Banka Bilgilerinin Gizlili¤i
3-  Transfer Fiyatland›rma
4- Büyük Vergi Mükelleflerinin Kontrolü ve

Yönetimi
5- Vergi Teflvikleri
6- Dolayl› Yöntemler
7- Mülkün Vergilendirilmesi
8- Uluslararas› Vergi Kaçakç›l›¤› ve Vergiden

Kaç›nma konular› ifllenmifltir.

2005 y›l› sonu itibariyle söz konusu Merkez’in
faaliyetlerine 3220 uzman ve yönetici kat›lm›fl
olup, kat›l›mc›lardan 174’ü 2005 y›l› içerisinde ger-
çeklefltirilmifl olan 8 toplant›ya kat›lm›fllard›r.
2005 y›l› kat›l›mc›lar›n›n ülkelere göre da¤›l›m›
tabloda gösterilmifltir.
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ÜLKE KATILIMCI ÜLKE KATILIMCI
SAYISI SAYISI

Arnavutluk 48 K›rg›zistan 4
Azerbaycan 22 Kosova/UNMIK 10
Beyaz Rusya 11 Letonya 0
Bosna Hersek 0 Litvanya 0
Bulgaristan 0 Macaristan 0
Çek Cumhuriyeti 0 Makedonya 0
Çin Halk Cumhuriyeti 13 M›s›r 3
Ermenistan 0 Mo¤olistan 14
Estonya 0 Moldova 0
Fas 16 Özbekistan 0
Güney Afrika Cum. 0 Polonya 0
Gürcistan 5 Romanya 0
H›rvatistan 0 Rusya Federasyonu 16
‹ngiltere 0 S›rbistan Karada¤ 0
Kamboçya 0 Slovak Cumhuriyeti 0
Kazakistan 0 Slovenya 0

Ukrayna 12
TOPLAM 174

2005 YILI VERG‹ E⁄‹T‹M‹NE KATILAN UZMANLAR



19
4

e) OECD ‹stanbul Özel Sektörü
Gelifltirme Merkezi

1993 y›l›nda Türk ‹flbirli¤i ve Kalk›nma ‹daresi,
‹ktisadi ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Teflkilat› (OECD) ve
Almanya Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Bakanl›¤›
(BMZ) aras›nda iflbirli¤ine yönelik görüflmeler so-
nucu 1994 y›l›nda hayata geçirilen Merkez’in kuru-
lufl amac› Yeni Ba¤›ms›z Devletler ile Orta ve Do-
¤u Avrupa Ülkeleri’nde, özel sektörü gelifltirmek
suretiyle, serbest piyasa ekonomisine geçifl süreci-
ne katk›da bulunmakt›r. Merkezi konumu ile ula-
fl›m ve vize s›k›nt›s› çekilmeyece¤i gerçe¤iyle söz
konusu merkez ‹stanbul’da aç›lm›flt›r. 

Söz konusu Merkezle ilgili Mutabakat Zapt›
OECD ile Türkiye Cumhuriyeti aras›nda 8 Eylül
2000 tarihinde befl y›ll›¤›na imzalanm›fl olup, 2005

y›l› sonu itibariyle sonlanm›fl bulunmaktad›r. 2005
y›l› sonuna kadar Merkez’de 180’e yak›n faaliyet
tamamlanm›fl olup, bunlardan 7’si 2005 y›l›nda ger-
çeklefltirilmifltir:

1- Denetleme Kurulu Toplant›s›
2- ‹cra Kurulu Toplant›s›
3- Yerel Harcamalar›n Finansman› Orta Asya

Bölgesel Çal›fltay›
4- Geçifl Ekonomilerinde Yolsuzlukla Mücade-

le A¤› 6. Genel Toplant›s›
5- Orta Asya ve Kuzey Afrika’da Kad›n›n Giri-

flimcili¤i Bilinci Oluflturulmas› Çal›fltay›
6- Bölgesel MEDA Semineri
7- MENA-OECD Yönlendirme Grubu Toplan-

t›s› gerçeklefltirilmifltir.

2005 y›l› sonu itibariyle söz konusu faaliyetlere
toplam 3404 kat›l›mc› ifltirak etmifl olup bunlar›n
133’ü, 2005 y›l›nda gerçeklefltirilmifl olan yukar›da-
ki 7 toplant›ya kat›lm›fllard›r. 2005 y›l› kat›l›mc›lar›-
n›n ülkelere göre da¤›l›m› tabloda belirtilmifltir.

Merkez’in faaliyetlerinin sürdürülmesi için
OECD bütçesine her y›l 200.000 Amerikan Dola-
r› katk›da bulunulmufltur. Bunun yan›nda, Mer-
kez’in faaliyetlerinden yararlanan ülkelerden gelen
kat›l›mc›lar›n uluslararas› ulafl›m masraflar› ile iafle-
ibate giderleri karfl›lanm›flt›r.
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ÜLKE KATILIMCI ÜLKE KATILIMCI
SAYISI SAYISI

Arnavutluk 2 Lübnan 4
Azerbaycan 4 Makedonya 4
Beyaz Rusya 2 M›s›r 5
Bosna-Hersek 3 Mo¤olistan 1
Bulgaristan 6 Moldova 2
Cezayir 0 Özbekistan 7
Ermenistan 4 Romanya 4
Estonya 2 Rusya Federasyonu 6
Etiyopya 2 S›rbistan Karada¤ 7
Fas 7 Slovenya 2
Filistin 2 Suriye 1
Gürcistan 6 Suudi Arabistan 2
H›rvatistan 2 Tacikistan 8
Kazakistan 9 Tunus 3
K›rg›zistan 10 Türkmenistan 0
Letonya 3 Ukrayna 4
Litvanya 2 Ürdün 7

TOPLAM 133

2005 YILI ÖZEL SEKTÖR E⁄‹T‹M‹NE KATILAN UZMANLAR
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FAO ‹LE ‹fiB‹RL‹⁄‹

FAO – IFAD Ziyareti:
Birleflmifl Milletler G›da

ve Tar›m Örgütü (FAO) ile
Uluslararas› Tar›msal Kal-
k›nma Fonu (IFAD) aras›nda
iflbirli¤ini gelifltirmek ve
Baflkanl›¤›m›zca baflta Orta
Asya olmak üzere, Kafkasya
ve Balkan ülkelerine yönelik
olarak, T‹KA–FAO ve T‹-
KA–IFAD iflbirli¤inde gelifl-
tirilebilecek çal›flmalarla ilgi-
li ön görüflmelerde bulun-
mak üzere üç kiflilik bir T‹-
KA heyeti 8–12 Mart 2005
tarihleri aras›nda FAO ve
IFAD’a çal›flma ziyaretlerin-
de bulunmufltur. 

UNDP ‹LE ‹fiB‹RL‹⁄‹

a) UNDP Bratislava Bölgesel Merkezi’ne
Teknik ‹flbirli¤i Ziyareti

Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program› (UNDP)
ile T‹KA aras›nda iflbirli¤inin gelifltirilmesi ve

UNDP kaynaklar›n›n T‹KA faaliyet alan›na giren
bölgelerde kullan›lmas› konular›nda somut iflbirli¤i
imkanlar›n› de¤erlendirmek üzere T‹KA Baflkan›
Hakan F‹DAN ile iki T‹KA uzman›ndan oluflan bir
heyet 16–19 Mart 2005 tarihleri aras›nda Slovak
Cumhuriyeti’ne bir çal›flma ziyareti gerçeklefltir-
mifltir.

Ziyarette ikili ilifl-
kilerin gelifltirilmesinin
yan› s›ra, personel de-
¤iflimi hususu da ele
al›nm›fl ve bu çerçeve-
de UNDP Bratislava
Bölgesel Merkezi’nde
görevli Martina Mo-
ravcikova 13–20 Ka-
s›m 2005 tarihleri ara-
s›nda T‹KA’ya bir haf-
tal›k çal›flma ziyaretin-
de bulunmufltur.
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b) UNDP Bratislava Böl-
gesel Merkezi Bünyesinde
T‹KA Uzman› 
Görevlendirilmesi

Yukar›da bahsedilen per-
sonel e¤itimi çerçevesinde, bir
T‹KA uzman› 20 Nisan–20
Ekim 2005 tarihleri aras›nda
alt› ay süreyle UNDP Bratisla-
va Bölgesel Merkezi’nde Kal-
k›nma ‹flbirli¤i Uzman› olarak
görevlendirilmifl olup, UNDP
ile ortaklafla projeler yürütül-
mesi, UNDP bölgesel toplan-
t›lar›na T‹KA’dan kat›l›m›n
sa¤lanmas› ve Yeni  Geliflmek-
te olan Donörler ile ‹flbirli¤i
çerçevesinde Slovak ve Çek
Cumhuriyetleri teknik iflbirli¤i
kurulufllar› ile temaslar›n sa¤-
lanmas›na yönelik çal›flmalar-
da bulunmufltur.

C- Bilimsel Araflt›rma
Merkezlerinin 
Kurulmas› Çal›flmalar›

Kalk›nma yard›mlar› uzun
vadeli plan ve programlar›n
haz›rlanabilmesi ve haz›rlanan
program ve projelerin do¤ru
hedeflere ve uygun teknik ve
stratejilere ulaflt›r›labilmesi
maksad›yla, kalk›nma yard›m-
lar›n›n bütün sektörlerinde

bilimsel araflt›rma ve analizler yapacak,
proje ve programlar›n haz›rlanmas› ve yü-
rütülmesinde, bilimsel platformlar› olufl-
turacak ve kalk›nma yard›mlar› çal›flmala-
r›na ifltirak eden kamu ve sivil kurulufllara
bilimsel dan›flmanl›k görevi yürütecek
"Kalk›nma Yard›mlar› Araflt›rma Merkez-
leri Kurulmas›" projesi, DPT arac›l›¤› ile
UNDP’ye teklif edilmifl, UNDP taraf›ndan
söz konusu projenin uygulama öncesi "Fi-
zibilite Çal›flmas›" yap›lmas›n› müteakiben
kurulufl aflamas›na geçilmesinin talep edil-
mesi üzerine "Fizibilite Çal›flmalar›" baflla-
t›lm›flt›r. Fizibilite çal›flmalar› 2006 y›l›nda
tamamlanacakt›r.
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Söz konusu Fizibilite çal›flmalar› çerçevesinde
Kafkaslar ve Orta Asya ile Balkanlar ve Do¤u Av-
rupa çal›flmalar› 2005 y›l›nda tamamlanm›fl, 2006
y›l›nda ise Ortado¤u ve Afrika çal›flmalar›n›n yap›l-
mas› öngörülmüfltür.

OXFAM ‹LE ‹fiB‹RL‹⁄‹

DFID’de E¤itim Program›
Görevlendirilmesi

Birleflik Krall›k Uluslar aras› kalk›nma depart-
man› (DFID)’nda, Baflkanl›¤›m›z faaliyetlerinin tan›-

t›m› ve ikili iflbirli¤inin tesisi amac›yla çal›flmalar
yapmak üzere bir T‹KA uzman› 21 May›s-19 Hazi-
ran 2005 tarihleri aras›nda iki hafta DFID Londra
merkezi’nde ve iki hafta da DFID ‹skoçya Ofisi’nde
görevlendirilmifltir. Ayr›ca, Birleflik Krall›k’ta DFID
ile ayn› ifllevi gören ve 12 farkl› ülkede yer alan ay-
n› tür sivil toplum örgütünün bir araya gelmesi ile
oluflturulmufl olan OXFAM Konfederasyonu’nun
Birleflik K›rall›k’ta bulunan flubesi ile de söz konu-
su ziyaret kapsam›nda görüflmelerde bulunularak
tecrübe paylafl›m› gerçeklefltirilmifltir.
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YEN‹ H‹ZMET B‹NASI ALIMI
Baflkanl›¤›m›z›n faaliyetlerinde ve personel sa-

y›s›nda meydana gelen art›fl ile birlikte faaliyetleri-
mizi sürdürmekte oldu¤umuz hizmet binas› yeter-
siz hale gelmifltir. Bu çerçevede faaliyetlerimizi da-
ha verimli hale getirebilmek ve uluslararas› kuru-
lufllarla iflbirli¤inde mekan prestijini sa¤lamak ama-
c›yla yeni hizmet binas› sat›n al›nm›fl ve tafl›n›l-
m›flt›r.

T‹KA VE FAAL‹YETLER‹N‹N
TANITILMASI
T‹KA’n›n bölge ülkeleri için yapt›¤› kalk›nma yar-
d›mlar›n› halka duyurmak, bölge halk›n›n ülkemiz
hakk›ndaki olumlu düflüncelerinin ve kültürel iflbir-
li¤i imkanlar›n›n gelifltirilmesini sa¤lamak üzere As-
ya Diyalo¤u ‹çtimai Birli¤i’nce Azerbaycan televiz-
yonlar›nda yay›nlanmak üzere bir program›n haz›r-
lanmas›na destek verilmifltir.

TÜRK‹YE-MAKEDONYA ‹fiB‹RL‹⁄‹ 

PROTOKOLÜ
Ülkemiz ile Makedonya Cumhuriyeti aras›nda

iflbirli¤i çal›flmalar›na esas teflkil eden ‹flbirli¤i Pro-
tokolü Makedonya Baflbakan› Vlado BUÇKOVS-
K‹’nin 15-16 Mart 2005 tarihleri aras›nda ülkemize
gerçeklefltirdi¤i resmi ziyaret esnas›nda Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti Ad›na Devlet Bakan› Beflir
ATALAY ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti
Ad›na Baflbakan Yard›mc›s› Minco JORDANOV
taraf›ndan imzalanm›flt›r. ‹flbirli¤i Protokolü’nün
onanmas› için 25 Mart 2005 tarihinde gerekli giri-
flimlerde bulunulmufltur. 

Türkiye-Makedonya aras›nda 15 Mart 2005 ta-
rihinde imzalanan "‹flbirli¤i Protokolü" 6 Aral›k
2005 tarihinde Makedonya Parlamentosu taraf›n-
dan onaylanm›flt›r.
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5. 2005 YILI T‹KA KURUMSALLAfiMA
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2005 YILINDA AÇILAN PROGRAM 
KOORD‹NASYON OF‹SLER‹

2005 y›l› itibar› ile toplam 17 Program Koordi-
nasyon Ofisimiz bulunmaktad›r. Bunlardan ikisi
2005 y›l›nda hizmete aç›lm›flt›r. 2 May›s 2005 tari-
hinde Filistin(Kudüs/Ramallah) PKO,  2 Eylül 2005
tarihinde ise Makedonya(Üsküp) PKO hizmet ver-
meye bafllam›flt›r.

Program Koordinasyon Ofislerindeki faaliyet-
lerin yürütülmesi ve daha verimli hale getirilebil-
mesi amac›yla yerel personel istihdam edilmekte
olup bu kapsamda 2005 y›l› itibar› ile Program Ko-
ordinasyon Ofislerinde toplam 82 yerel personel
görev yapmaktad›r. Program Koordinasyon Ofis-
lerinde 2005 y›l›nda Baflkanl›¤›m›zca toplam 33 ki-
fli de Program Koordinatörü ve Program Koordi-
natör Yard›mc›s› olarak görevlendirilmifltir.

2005 YILI BÜYÜKELÇ‹L‹K
HARCAMALARI

Baflkanl›¤›m›z›n faaliyetleri kapsam›nda iflbirli¤i
yapt›¤›m›z ülkelerle karfl›l›kl› protokoller gere¤i

baz› büyükelçiliklere Baflkanl›¤›m›zca Elçilik binas›
tahsis edilmifl olup bu binalar›n kira, elektrik, su,
do¤algaz, telefon, aidat vb. giderleri Baflkanl›¤›m›z-
ca karfl›lanmaktad›r.

TEKN‹K YARDIM UZMAN
YARDIMCILI⁄I VE SÖZLEfiMEL‹
PERSONEL SINAVLARI

Baflkanl›¤›m›z›n faaliyetlerinin artmas›ndan do-
lay› bu faaliyetlerin daha iyi ve verimli bir flekilde
yürütülebilmesi için 2005 y›l› içerisinde Teknik
Yard›m Uzman Yard›mc›l›¤› ve Sözleflmeli Uzman
s›navlar› yap›larak Baflkanl›¤›m›z›n personel yap›s›
güçlendirilmifltir.

Bu kapsamda, 2005 y›l› içerisinde yap›lan
s›navlar sonucunda 11 teknik yard›m uzman
yard›mc›s› ve 20 sözleflmeli personelin istihdam›
sa¤lanm›flt›r.
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