


“Devlet ve milletle el ele verip, eğitimden sağlığa,  
tarımdan ulaştırmaya, güvenlikten idari yapıya kadar ülkeyi baştan sona 

ayağa kaldıracak çalışmalara başladık, biz yaptığımız işlere,  
Türk Tipi Kalkınma Yardımı Modeli diyoruz.”

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Türkiye Cumhurbaşkanı

President of the Republic of Turkey

“If today, Turkey ranks first in the world in development assistance, 
TİKA’s leading role has a great share in this. 

I believe that we showcased a Turkish Development 
Model with TİKA’s efforts.”
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TİKA Arnavutluk Koordinasyon Ofisi 1996 
yılında açıldı ve bugüne kadar kültürel mirasın 
korunması, eğitim, sağlık, tarım, idari ve sivil 
altyapıların güçlendirilmesi alanlarında toplam 
435 proje hayata geçirildi. 

TİKA Albania Coordination Office was opened in 1996 
and 435 projects were implemented on issues such 
as the protection of the cultural heritage, education, 
healthcare, agriculture and the improvement of 
administrative and civil infrastructures. 

TİKA ARNAVUTLUK’TA NELER YAPTI?
WHAT DID TİKA DO IN ALBANIA?

1996 - 2017 YILLARI ARASI 
TOPLAM PROJE

TOTAL NUMBER OF PROJECTS 
BETWEEN 1996-2017 435

ARNAVUTLUK ALBANIA 

105EĞİTİM PROJESİ
EDUCATION PROJECTS 

114 SİVİL ALTYAPILAR
CIVIL INFRASTRUCTURES27RESTORASYON PROJESİ

RESTORATION PROJECTS

44 HEALTHCARE PROJECTS
SAĞLIK PROJESİ

66 KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ PROJESİ
CULTURAL COLLABORATION PROJECTS27TARIM PROJESİ

GRICULTURAL SECTOR PROJECTS 

52DİĞER PROJELER
OTHER PROJECTS 
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Vlora Mustafa Kemal Atatürk Okulu

Vlora Mustafa Kemal Atatürk School

650 öğrencinin eğitim gördüğü, zor şartlarda hizmet 
veren Vlora “Mustafa Kemal Atatürk” Okulu TİKA 
tarafından yenilendi. 

Serving under difficult circumstances, Vlora “Mustafa 
Kemal Atatürk” School, where 650 students attend, was 
renovated by TİKA. 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Teşkilatı 
Personeline Üniforma Desteği

Uniform Support to Ministry of Internal 
Affairs Law Enforcement Personnel

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
2015’te Arnavutluk’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, 
Arnavutluk Başbakanı’nın ülkemize gerçekleştirdiği 
ziyaret esnasında Arnavutluk Polis üniformalarının 
Türkiye tarafından, temin edilmesi hususunda 
mutabakat sağlandı. 

In the aftermath of our President Recep Tayyip Erdoğan’s 
visit to Albania in 2015 and with the Albanian Prime 
Minister’s visit to our country, an agreement was reached 
for Turkey to grant uniforms for Albanian Police. 
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Gjirokastra Kalesi  
Saat Kulesi Restorasyonu

Gjirokastër Fortress Clock Tower 
Restoration

13. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Gjrokastra Kalesi, 
19. yüzyılda Yanya Valisi Tepelenli Ali Paşa tarafından 
restore edilerek, Kale içinde saat kulesi inşa ettirildi.

1945 yılında II. Dünya Savaşı’nda yıkılan saat kulesi, 1967-
1970 yılları arasında aslına uygun olarak yeniden inşa 
edildi. Arnavutluk’un kültürel mirası için özel bir öneme 
sahip Gjrokastra Kalesi Saat Kulesi’nin restorasyonu 
TİKA tarafından tamamlandı. According to estimations, Gjirokastër Fortress was built in 

the 13th century. In the 19th century, governor of Ioannina 
Ali Pasha of Tepelena had it restored and built a clock tower 
in the fortress. The Clock Tower, which was destroyed in 
1945 during the World War II, was rebuilt between 1967-
1970, true to its original form. Gjirokastër Fortress Clock 
Tower has a special place in Albania’s cultural heritage and 
its restoration was completed by TİKA. 

Tiran Ethem Bey Cami

Tirana Et’hem Bey Mosque

Berat Hünkar Cami, Berat Bekarlar Cami, Preze Kale 
Cami gibi TİKA tarafından başlatılan ve tamamlanan 
projelere eklenen yeni proje Ethem Bey Cami’dir. 

Ethem Bey Camii’nin, inşasına 1793 yılında Tiran’da 
Molla Bey tarafından başlandı ve cami 1821 yılında 
Molla Bey’in oğlu Ethem Bey tarafından tamamlandı.
Camii’de 1870 ve 1985 yıllarında restorasyon çalışmaları 
gerçekleştirildi ancak 1966 yılında ibadete kapatılarak 
müze haline getirildi. Arnavutluk’taki rejim değişikliğinin 
ardından 1991 yılında tekrar tekrar ibadete açılan Cami, 
Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyor. 

Restorasyon uygulama çalışmaları 2018 yılında başladı. 
TİKA, Arnavutluk’ta gerçekleştirdiği restorasyon projeleri 
ile tarihi mirasın korunmasını ve kültür turizminin 
gelişmesini hedefliyor. 

Et’hem Bey Mosque project is the newest addition to the 
projects implemented and completed by TİKA after the 
projects on Berat Sultan’s Mosque, Berat Bachelors’ 
Mosque and Preze Castle Mosque.

The construction of the Et’hem Bey Mosque began in Tirana 
in 1793 by Molla Bey and it was completed in 1821 by Molla 
Bey’s son Et’hem Bey. The restorations were carried out 
in 1870 and 1985 but the mosque was closed to worship 
in 1966 and converted into a museum. The mosque, which 
was opened to worship again in 1991, following the regime 
change in Albania, features characteristics of the Ottoman 
architectur. 

The restoration efforts began in 2018. TİKA aims to protect 
the cultural heritage and improve cultural tourism with the 
restoration projects it implements in Albania.

ARNAVUTLUK ALBANIAARNAVUTLUK ALBANIA



TİKA Saraybosna Koordinasyon Ofisi 2008 yılında 
açılmış olup, bugüne kadar kültürel mirasın 
korunması, eğitim, sağlık, tarım, idari ve sivil 
altyapıların güçlendirilmesi alanlarında toplam 
845 projeyi hayata geçirdi.

TİKA Sarajevo Coordination Office was opened in 2008 
and 845 projects were implemented on issues such 
as the protection of the cultural heritage, education, 
healthcare, agriculture and the improvement of 
administrative and civil infrastructures. 

TİKA BOSNA HERSEK’TE NELER YAPTI?
WHAT DID TİKA DO IN BOSNIA AND HERZEGOVINA?

2008 - 2017 YILLARI ARASI 
TOPLAM PROJE

TOTAL NUMBER OF PROJECTS 
BETWEEN 2008-2017 845

210EĞİTİM PROJESİ
EDUCATION PROJECTS 39 HEALTHCARE PROJECTS

SAĞLIK PROJESİ

84 RESTORASYON PROJESİ
RESTORATION 70TARIM VE HAYVANCILIK PROJESİ

AGRICULTURE AND LIVESTOCK PROJECTS

20İLETİŞİM PROJESİ
COMMUNICATION PROJECTS 54

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA DESTEK
SUPPORT TO NON-GOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS

8SPOR PROJESİ
SPORTS PROJECTS 10 BARINMA PROJESİ

HOUSING PROJECTS 

7ORMAN PROJESİ
FORESTRY PROJECTS 

79KÜLTÜR SANAT PROJESİ
CULTURE-ARTS PROJECTS 183

KONFERANS SEMPOZYUM
PANEL / FUAR
CONFERENCES, SYMPOSIUMS, PANELS/FAIRS 

25
DEVLET ORGANLARININ

GÜÇLENDİRİLMESİ
EMPOWERMENT OF GOVERNMENT BODIES 36 MESLEK EĞİTİM PROJESİ

VOCATIONAL TRAINING PROJECTS 

15TANITIM PROJESİ
PROMOTIONAL PROJECTS 5

BALIKÇILIK VE HAYVANCILIK
PROJESİ
FISHING AND LIVESTOCK 

BOSNA HERSEK BOSNIA AND HERZEGOVINA
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Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri 
Gıda ve Yaşam Güvenliği  
Destekleme Programı

Program to Support Food and Life 
Security in the Balkans and Eastern 
European Countries

2 yıl boyunca Moldova ve Arnavutluk’ta uygulanan 
Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde kırsal bölgelerde 
yaşayan halkın refah seviyesini yükseltecek gelir getirici 
faaliyetleri içeren program, 2017’de Bosna Hersek’te 
uygulanmaya başlandı.

Bu kapsamda Bosna Hersek’te, Saraybosna Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi ile işbirliği içinde 1992-1995 arasında 
yaşanan savaştan ekonomisi en ağır şekilde etkilenen 
yörelerden biri olan Doğu Bosna’da halka destek olmak 
için geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan ailelerin 
yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla, tarım 
ve hayvancılık sektörüne yönelik kalkınma projeleri 
uygulanacak. The program, which went on in Moldova and Albania for 

2 years, includes income-generating activities to improve 
the quality of life of people living in the rural areas of the 
Balkans and Eastern European Countries; and in 2017, it 
was also implemented in Bosnia and Herzegovina.

Within this scope, in Bosnia and Herzegovina, in 
collaboration with the University of Sarajevo Faculty of 
Agriculture, agriculture and livestock development projects 
will be carried out to improve the life standards of families 
who earn their living through agricultural and livestock 
activities and to support Eastern Bosnia, which is one of 
the regions that was hit the worst by the war between 1992-
1995.

Gorajde Kanton Hastanesi Tadilatı 
ve İlave Kat İnşası

Gorazde Cantonal Hospital Repairs and 
the Building of the Additional Floor

Doğu Bosna’da yer alan ve stratejik olarak büyük öneme 
sahip Gorajde şehrindeki Gorajde Kanton Hastanesi’ne 
ait iki katlı binanın tadilatı ve inşaatı TİKA tarafından 
tamamlandı. Yaklaşık 2000 m²’lik kapalı alanın tadilatını 
içeren hastane, 130 personeliyle 30.000 kişiye hizmet 
veriyor. 

Söz konusu proje ile yörenin sağlık hizmeti standartlarının 
artırılmasının yanı sıra Doğu Bosna’da yaşayan nüfusun 
sağlık hizmetini yerinde alması sağlanarak, Doğu 
Bosna’dan Saraybosna’ya yönelik göçü de azaltmayı 
hedefliyor. 

Located in Eastern Bosnia, in the strategically important 
city of Gorazde, TİKA completed the repairs and the 
construction work of the two-storey Gorazde Cantonal 
Hospital. The hospital, where 2000 m² indoor area was 
renovated, serves 30,000 people with 130 personnel. 

The project aims to improve the standards of health services 
in the region and to curb the migration from Eastern Bosnia 
to Sarajevo by ensuring that people in Eastern Bosnia have 
access to healthcare services where they reside. 
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Bosanski Şamac’ta  
Aliya İzzetbegoviç’in Doğduğu Ev

Bosanski Samac the House Alija 
Izetbegovic was Born in

Bosna-Hersek’in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya 
İzzetbegoviç’in doğduğu evin tadilatı vefatının 10. 
yıl dönümünde TİKA tarafından gerçekleştirildi. 
İzzetbegoviç’in özel eşyalarının sergilendiği bir müzeyi 
içeren Aliya İzzetbegoviç Hatıra Evi, konuyla ilgili kültürel 
etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. 

The restoration of the house, in which Bosnia and 
Herzegovina’s founding President Alija Izetbegovic was 
born, was carried out by TİKA in the 10th anniversary of 
his passing. Alija Izetbegovic Memorial House, where the 
personal items of late Alija Izetbegovic are on display, is 
also used for cultural events. 

Öncesi / Before

Sonrası / After

Sokollu Mehmet Paşa Köprüsü

Mehmed Pasa Sokolovic Bridge

Mimar Sinan’ın şaheserlerinden sayılan ve 1571-
1577 yılları arasında Sokullu Mehmet Paşa tarafından 
yaptırılan Vişegrad Köprüsü’ne günümüzdeki tanınırlığını 
sağlayan, yazarı Ivo Andriç’e 1961 yılında Nobel Ödülü 
kazandıran Drina Köprüsü isimli romandır.

Yüzyıllarca farklı uygarlıkları birbirine bağlayan tarihi 
Sokollu Mehmet Paşa Köprüsü, TİKA, Karayolları 
Genel Müdürlüğü, Sırp Cumhuriyeti Kültür Tarihi ve 
Doğal Mirasları Koruma Kurumuyla Bosna Hersek 
Ulusal Anıtları Koruma Komisyonu tarafından ortak 
olarak yürütülen restorasyon çalışması sayesinde tüm 
ihtişamıyla barış ve güven sembolü olarak bugün artık 
dimdik ayakta duruyor.

Considered as one of Mimar Sinan’s masterpieces and 
commissioned by Sokollu Mehmed Pasha to be built 
between the years 1571-1577, Visegrad Bridge is famously 
known today thanks to the novel “The Bridge on the Drina”, 
which earned the author Ivo Andric the Nobel Prize in 
Literature in 1961.

The historical Mehmed Pasa Sokolovic Bridge, which has 
connected different civilizations over the centuries stands 
in all its glory as a symbol of peace and trust thanks to 
the joint restoration efforts carried out by TİKA, General 
Directorate of Highways, Republic of Serbia National 
Institute for Protection of Cultural Monuments and Bosnia 
and Herzegovina Commission to Preserve National 
Monuments.

BOSNA HERSEK BOSNIA AND HERZEGOVINABOSNA HERSEK BOSNIA AND HERZEGOVINA16



18 19

Ferhadiye Cami

Ferhadija Mosque

Ferhadiye Camii Bosna Hersek’in Osmanlı dönemine 
ait en önemli tarihi ve kültürel eserlerinden biridir. 
1579 yılında Ferhat Paşa tarafından Mimar Sinan’ın bir 
öğrencisine inşa ettirilmiş kadim bir şaheserdir. 

1993 yılında çatışmalarda yıkılan Cami’nin taşları 
Vrbas Nehri’ne atıldı. Caminin arazisi bir süre park 
alanı ve şehir çöplüğü olarak kullanıldı. 2007 yılında 
yeniden başlatılan inşaat çalışmaları 2014 yılında maddi 
imkânsızlık neticesinde yarım kaldı. TİKA tarafından 
2014 yılında yarım kalan çalışmaların başlatılması ile 
Ferhadiye Cami 2016 yılında tamamlandı. 

Saraybosna Azize Meryem Kutlu Doğum Kilisesi’nin 
inşa kararı 1859 yılında alındı. Kilisenin inşa işleri 
başpiskoposun talebi, 1863 yılında Sultan Abdülaziz 
tarafından verilen onay sonrası başladı. İnşaat tam 
olarak 1 Mayıs 1874’te tamamlandı. Aziz İlija adına 
adanan kilise 20 Temmuz 1872 tarihinde Paysiye Bey 
tarafından itibarını kazandı. Kilise, nefli bazilika üzerine 
haç işaretinde beş kubbeli olarak taştan inşa edilmiş, ilk 
halinde çatısı kurşunla kapatıldı. Süslemeleri çok sayıda 
meşhur ressam tarafından yapılan Kilise’nin en önemli 
sanatçılarından biri Paya Yovanoviç’tir. İbadethanenin 
mimarı ise Andrea Damjanov’dur.

1992-1995 Savaş Yılları sırasında Ortodoks Kilisesi 
oldukça hasar gördü. 1992 – 1996 yılları arasında kilise 
okulu faaliyetlerine devam edemedi. Başpiskopos 
makamı savaş esnasında yağmalanarak bombalandı. 
Aynı yıl başpiskoposluk makamı ile kütüphane ve arşiv 
de yangına maruz kaldı.

Restorasyon çalışmaları Kilise idaresince sürdürülmekte 
olan Azize Meryem Kutlu Doğum Kilisesi’nin çevre 
düzenlemesi TİKA tarafından üstlenildi ve proje 
kapsamında çevre düzenleme çalışmaları 31 Mart 2015 
tarihinde tamamlandı.

Ferhadija Mosque is one of the most important historical 
and cultural monuments in Bosnia and Herzegovina from 
the Ottoman period. Commissioned by Ferhad Pasha and 
built by an apprentice of Mimar Sinan in 1579, the mosque 
is an old masterpiece. 

Destroyed in 1993 during armed conflict, the stones of the 
mosque were tossed into the River Vrbas. The land of the 
mosque was used as a park and urban waste disposal area. 
The rebuilding activities that began in 2007 came to a halt in 
2014 due to lack of financial resources. In 2014, after TİKA’s 
support restarted the interrupted efforts, the construction 
of Ferhadija Mosque was completed in 2016.

The decision to build Cathedral Church of the Nativity of the 
Theotokos in Sarajevo was reached in 1859. The construction 
work for the church began in 1863 after the approval 
was granted by Sultan Abdülaziz upon the request of the 
archbishop. The construction was completed on May 1, 1874. 
Dedicated to Saint Elijah, the church was dedicated with a 
ceremony on July 20, 1872 by Paysiye Bey. The Church was 
planned with five domes in the shape of a cross on a basilica 
with naves, and when it was first constructed, the roof was 
covered with lead. The decorations of the Church were made 
by many famous painters, including the artist Paja Jovanovic. 
The architect of the structure is Andrey Damyanov.

During the war between 1992-1995, the Orthodox Church 
suffered a lot of damage. Between 1992 and 1996, the 
Church was not able to serve as a seminary. The office of 
the archbishop was looted and bombed during the war. The 
same year, the office of the archbishop, the library and the 
archives suffered a fire. 

The restoration efforts are managed by the Church 
administration while TİKA undertook the landscaping of 
the Cathedral Church of the Nativity of the Theotokos. 
The landscaping work within the scope of the project was 
completed on March 31, 2015.

Saraybosna Azize Meryem  
Kutlu Doğum Kilisesi

Sarajevo Cathedral Church of the 
Nativity of the Theotokos

BOSNA HERSEK BOSNIA AND HERZEGOVINABOSNA HERSEK BOSNIA AND HERZEGOVINA
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Sel Felaketinde  
Hasar Gören Evlerin Tadilatı

Repair of the Homes Damaged  
by the Flood

Bosna Hersek’te 2014 yılında yaşanan aşırı yağışlar, 
son 120 yılın en büyük sel felaketini beraberinde 
getirdi. Yağışlarla birlikte meydana gelen heyelanlar ve 
sonrasında yaşanan mayın hareketleri, yaşanan trajediyi 
daha da ağırlaştırdı. Özellikle Bosna ve Sava ırmaklarının 
hinterlandında kalan şehirler tamamen sular altında 
kaldı. Ülke nüfusunun yaklaşık yarısı afetten etkilendi.

Maglay Belediyesi’nde gerçekleştirilen projelerin 
yanında Sanski, Most ve Jepçe belediyelerinde bugüne 
kadar toplam 544 oldu. Ev onarım projelerin yanında 
TİKA tarafından birçok kamu binası ve sağlık ocağı tamir 
edildi.

In Bosnia and Herzegovina, the rainfall in 2014 led to the 
worst case of floods in the last 120 years. The landslides 
caused by the rain and the land mine explosions that 
followed made the tragedy even worse. In particular, cities 
located in the hinterland of Bosna and Sava rivers were 
completely flooded. Approximately half the population of 
the country was affected by the disaster.

In addition to the projects in Maglaj Municipality, a total of 
544 projects were carried out in Sanski, Most and Zepce 
municipalities. In addition to house renovation projects, 
TİKA also repaired many public buildings and health 
centers. 

Öncesi / Before

Öncesi / Before

Sonrası / After

Sonrası / After

Saraybosna Hünkar Cami

Sarajevo Emperor’s Mosque

Akademik araştırmalarda Saraybosna şehrinde Osmanlı 
dönemine ait 95 abidevi Camii ve mescit inşa edildiği 
tespit edilmiştir, bunlardan en eski olanı ise 1457 yılı 
ile tarihlendirilen Saraybosna Fatih Sultan Mehmet 
Camii’dir. Cami, ülkenin en önemli selatin camii olarak 
günümüze kadar varlığını ve önemini devam ettirmiş, 
şehrin tarihi, kültürel ve turistik merkezi Gazi Hüsrev 
Bey Camii’nin karşısında bir diğer merkez olarak şehrin 
siluetindeki yerini koruyor. 

Hünkar Cami’nin restorasyon çalışmaları 2015 yılında 
tamamlanarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın teşrifleriyle açılışı yapıldı. 

Academic studies reveal that 95 monumental mosques 
were built in Sarajevo during the Ottoman period, the oldest 
one being the Sarajevo Sultan Mehmed the Conqueror 
Mosque that dates back to 1457. The mosque survived 
until today as the most important Selâtin mosque of the 
country and it kept its place in the city landscape as another 
important center across the town’s historical, cultural and 
tourism hub Gazi Husrev-beg Mosque. 

The restoration efforts at the Emperor’s Mosque were 
completed in 2015 and the mosque was opened with the 
attendance of our President Recep Tayyip Erdoğan. 
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TİKA Zagreb Koordinasyon Ofisi 2016 yılında açıldı 
ve bugüne kadar eğitim altyapılarının iyileştirilmesi, 
tarım ve hayvancılık, sağlık altyapısı kapasitesi 
geliştirilmesi, sosyal altyapıları geliştirme, tarihi-
kültürel miras, sosyal girişimcilik alanlarında 
toplam 35 projeyi hayata geçirdi.

TİKA Zagreb Coordination Office was opened 
in 2016 and implemented 35 projects so far on 
the improvement of educational infrastructures, 
agriculture and livestock, healthcare infrastructure 
capacity improvement, improvement of social 
infrastructures, historical-cultural heritage and 
social entrepreneurship.

TİKA HIRVATİSTAN’DA NELER YAPTI?
WHAT DID TİKA DO IN CROATIA?

2016 - 2017 YILLARI ARASI 
TOPLAM PROJE

TOTAL NUMBER OF PROJECTS 
BETWEEN 2016-2017 35

14
EĞİTİM ALTYAPILARININ 

İYİLEŞTİRİLMESİ
IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL 

INFRASTRUCTURES 

9
SOSYAL ALTYAPILARI  
GELİŞTİRME PROJESİ
IMPROVEMENT OF SOCIAL 
INFRASTRUCTURES PROJECTS

1
SAĞLIK ALTYAPISI KAPASİTESİ 

GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
HEALTHCARE INFRASTRUCTURE 

CAPACITY IMPROVEMENT

6
TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJESİ 

HISTORICAL-CULTURAL HERITAGE
PROJECTS 

3 AGRICULTURE AND LIVESTOCK
TARIM VE HAYVANCILIK PROJESİ 

2
SOSYAL GİRİŞİMCİLİK PROJESİ
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
PROJECTS 

HIRVATİSTAN CROATIA



24 25HIRVATİSTAN CROATIAHIRVATİSTAN CROATIA

TardaFest Türk Kültür Festivali

2nd TardaFest Turkish Culture Festival

Ortak tarihi ve kültürel miras öğelerinin canlandırıldığı 
festivalde, Osijek ve çevre halkı eğlenerek öğrendikleri bir 
hafta sonu geçirme imkanı buldular. Esterhazy Kalesinin 
bahçesinde gerçekleşen festival, Darda Belediyesi, Yunus 
Emre Enstitüsü Zagreb ve TİKA işbirliğinde gerçekleşti. 

Bölgedeki turistik cazibeyi artırmayı hedefleyen ve bunu 
Türk kültür öğeleri ve tarihini anlatmak yoluyla yapan 
festivalde üç gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi. 

Türk motiflerinin seramiklere işlendiği seramik atölyesi, 
Türk yemek kültürünün tanıtıldığı gastronomi bölümü, 
çay ve baklava ikramları, Nasreddin Hoca tiyatroları, 
Esterhazy Kalesinin mahzenlerinde gerçekleşen Türk 
filmleri gösterimi gibi etkinliklerin yanında festivalde 
Sevdalinka konseri katılımcılar ile buluştu. 

Zagreb ili sınırları içinde bulunan belediyelerden 
Zumberak yaşlı nüfusuyla öne çıkıyor. TİKA, Hırvatistan’ın 
başkenti Zagreb’e 70 km uzaklıkta bulunan Zumberak 
Belediyesine, yaşlılara yönelik süregelen gönüllü 
hizmetin çok daha kaliteli bir şekilde sunulması ve daha 
iyi şartlarda verilmesi için 4x4 arazi aracı, mobil olarak 
kullanılabilecek sağlık ekipmanları ve bahçe bakım 
ekipmanları desteğinde bulundu.

In the festival, which revitalizes elements from common 
historical and cultural heritage, people of Osijek and the 
surrounding area had a weekend of fun and education. The 
festival that took place in the courtyard of Esterhazy Castle 
was organized through a collaboration between Darda 
Municipality, Yunus Emre Institute in Zagreb and TİKA. 

The festival, which aims to increase the touristic attraction 
of the region through the display of Turkish cultural 
elements and history, had three days of various activities. 

The festival featured a ceramic workshop, where Turkish 
motifs were used on ceramics, a gastronomy section, 
where Turkish cuisine is introduced, Nasreddin Hodja stage 
plays, screenings of Turkish films in the castle dungeons, 
and a concert by Sevdalinka. 

A municipality located within the borders of Zagreb 
Province, Zumberak is significant with its elderly 
population. In order to allow the volunteer services provided 
to the elderly people in the Zumberak Municipality, which 
is located 70 kilometers away from Croatia’s capital city 
Zagreb, to continue in a high-quality way and under better 
circumstances, TİKA provided a 4x4 off-road vehicle, mobile 
health equipment and garden maintenance equipment.

Hırvatistanlı Yaşlılara Şefkat Eli

A Compassionate Helping Hand to 
Elderly People in Croatia
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İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon 
Polikliniği Merkezi (SUVAG) 

Center for the Rehabilitation of Hearing 
and Speech (SUVAG) 

Sisak Novi Çocuk Yuvası  
Kapasite Geliştirme

Sisak Novi Kindergarten Capacity 
Improvement

Hırvatistan İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Polikliniği 
(SUVAG) Merkezi tarafından ihtiyaç duyulan göz izleme 
ve analiz cihazı temin edildi. 

İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Polikliniği Merkezi, 
İşitme ve/veya konuşma bozuklukları olan çocukların 
eğitim ve öğretiminin yanı sıra (kreş ve okul), bilimsel 
araştırma faaliyetleri ile uzmanların yurt içi ve yurt 
dışındaki verbo-tonal eğitiminin desteklenmesi gibi 
faaliyetleri de içinde barındırıyor. 

Dört şubesi ve 600’den fazla öğrencisiyle bölgenin en 
büyük çocuk yuvalarından biri olan Sisak Novi Çocuk 
Yuvası hem kalabalık nüfusu hem de yürütmüş olduğu 
çok kültürlü programla Hırvatistan’daki öne çıkan 
yuvalardan biridir. Yuvanın ihtiyaç duyduğu bahçe 
oyuncakları, eğitici oyuncaklar, yuva mobilyası ve ofis 
eşyaları TİKA’nın desteğiyle temin edilecek. Birçok 
ulusal ve uluslarararası kuruluşla projeler geliştiren 
yuvada verilen eğitim ve öğretimin kalitesinin artması 
hedefleniyor. 

Eye tracking and analysis equipment needed by the 
Croatian Center for the Rehabilitation of Hearing and 
Speech (SUVAG) were provided. 

The Center for the Rehabilitation of Hearing and Speech 
teaches children with hearing and/or speech impediments 
(preschool and school education) while it also carries out 
activities to support verbo-tonal training of domestic and 
foreign experts through scientific research. 

With 4 branches and ov er 600 students, one of the biggest 
kindergartens in the region, Sisak Novi Kindergarten 
is one of the leading institutions in Croatia both with its 
high number of attendees and with the multi-cultural 
programs it carries out. TİKA will provide support to 
supply the playground equipment, educational toys, 
kindergarten furniture and the office equipment required 
by the kindergarten. The goal is to improve the quality of 
education at the kindergarten, which carries out projects 
with many national and international organizations. 

HIRVATİSTAN CROATIAHIRVATİSTAN CROATIA



TİKA Podgoritsa Koordinasyon Ofisi 2007 
yılında açıldı ve bugüne kadar kültürel mirasın 
korunması, eğitim, sağlık, tarım, idari ve sivil 
altyapıların güçlendirilmesi alanlarında toplam 
306 projeyi hayata geçirdi. 

TİKA Podgorica Coordination Office was opened 
in 2007 and 306 projects were implemented on 
issues such as the protection of the cultural 
heritage, education, healthcare, agriculture 
and the improvement of administrative and civil 
infrastructures. 

TİKA KARADAĞ’DA NELER YAPTI?
WHAT DID TİKA DO IN MONTENEGRO?

91EĞİTİM PROJESİ
EDUCATION PROJECTS

4
DİĞER SOSYAL  

ALTYAPILARIN GELİŞTİRİLMESİ
IMPROVEMENT OF OTHER SOCIAL 

INFRASTRUCTURES

8RESTORASYON PROJESİ
RESTORATION PROJECTS

3İLETİŞİM PROJESİ
COMMUNICATION PROJECTS 

6 ULAŞTIRMA PROJESİ
TRANSPORTATION PROJECTS

16 ÜRETİM SEKTÖRLERİ PROJESİ
PRODUCTION SECTORS PROJECTS

56
İDARİ VE SİVİL ALTYAPILAR
ADMINISTRATIVE AND CIVIL 
INFRASTRUCTURES7SU VE SANİTASYON PROJESİ

WATER AND SANITATION PROJECTS 

43 HEALTHCARE PROJECTS
SAĞLIK PROJESİ

72 KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ PROJESİ
CULTURAL COLLABORATION 

2007 - 2017 YILLARI ARASI 
TOPLAM PROJE

TOTAL NUMBER OF PROJECTS 
BETWEEN 2007-2017 306

KARADAĞ MONTENEGRO
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Podgoritsa Saat Kulesi

Podgorica Clock Tower

Podgoritsa “Osmijeh” Anaokulu

Podgorica “Osmijeh” Preschool

Karadağ’ın Başkenti Podgoritsa, Balkanların en eski 
yerleşim yeridir. Osmanlı döneminde Podgoritsa 
bölgesinde vali unvanıyla devleti yöneten Haci Mehmed 
Paşa Osmanagiç, 17. yüzyılın son dönemlerinde 
Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da hayrat olarak Saat 
Kulesini, Okul ve Osmanagiç Cami adında bir cami inşa 
ettirdi.

20. yüzyılın ortalarına kadar Podgoritsa’daki en yüksek 
yapı olarak bilinen ve şehrin simgesi olarak gösterilen, 
tarih boyunca olduğu gibi bugün de insanların buluşma 
yeri olan 20 metre yüksekliğindeki Saat Kulesi TİKA 
tarafından restore edilerek yeniden eski ihtişamına 
kavuştu. 

Başkent Podgoritsa’da bulunan Osmijeh Anaokulu, 1952 
yılında kuruldu. Podgoritsa’nın merkezinde yer alan 
ve tarihi bir öneme sahip olan Osmijeh Anaokulu’nda 
eğitim alan 130 öğrencinin daha modern şartlarda 
eğitim alabilmesi amacıyla TİKA, anaokuluna tadilat ve 
donanım desteğinde bulundu. 

Montenegro’s capital city Podgorica is the oldest settlement 
in the Balkans. During the Ottoman period, Haji Mehmed 
Pasha Osmanagic, who governed the Podgorica region 
as the governor, commissioned a Clock Tower, a school 
and a mosque named Osmanagic Mosque for charitable 
purposes in late 17th century.

20-meter-high Clock Tower, which was the highest 
structure in Podgorica until the mid-20th century, is a 
symbol of the city and it is the meeting point of people today 
as it was in the past. The Clock Tower was restored by TİKA 
to its former glory. 

Osmijeh Preschool located in the capital Podgorica was 
founded in 1952. In order to offer a modern education to 
130 students attending Osmijeh Preschool, which is located 
in central Podgorica and which has a great historical 
significance, TİKA provided repairs and equipment support. 
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Zeytin İşleme Tesisi

Olive Processing Facility

TİKA, Karadağ’ın Ulçin şehrinde “Balkanlar ve Doğu 
Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme 
Programı” kapsamında zeytin işleme tesisi kurulmasına 
destek verdi. 

İnşaat çalışmaları hızla devam eden ve bu yıl hasat 
sezonunda üretime başlaması planlanan zeytin işleme 
tesisinde 2 fazlı kapalı sistemle yapılacak üretim 
sayesinde zeytinin hasat sonrası bekleme süresi 
azalacak. Bunun yanında zeytinin asitliği yükselmeden 
işlenmesine imkan oluşacağından yüksek kalitede 
zeytinyağı elde edilmesi sağlanacak.

TİKA helped the establishment of an olive processing center 
in Montenegro’s city of Ulcinj as part of the “Program to 
Support Food and Life Security in the Balkans and Eastern 
European Countries”. 

The construction efforts are going at full speed for the olive 
processing facility, which is expected to start production in 
this year’s harvest. Thanks to the 2-phase closed system 
that will be used, the waiting period of the olives after the 
harvest will be reduced. Furthermore, since the olives will 
be processed before their acidity level elevates, it will be 
possible to produce high-quality olive oil.

Nikşiç Şehir Merkezine  
Engelli Rampaları Yapımı  
“Eşitliğe Giden Yol” 

Construction of Curb Ramps in Niksic 
City Center “The Road to Equality”

TİKA tarafından, Nikşiç şehrinde, engellilere uygun 
bir şekilde yapılmamış olmasından dolayı engellilerin 
sosyal hayata katılımı noktasında büyük sorunlara 
sebep olan yaya yollarının iyileştirilmesi projelendirildi.

Proje kapsamında, Nikşiç şehir merkezinde bulunan 
kaldırımlara 250 farklı lokasyonda engelli rampaları 
inşa edildi.

TİKA prepared a project to solve an important social 
participation problem for people with disabilities in the city 
of Niksic, which was perpetrated by lack of consideration 
for people with disabilities when the city infrastructure was 
designed, by improving the pedestrian crossings.

Within the scope of the project, curb ramps were built in 250 
different locations in the sidewalks of Niksic City Center.

KARADAĞ MONTENEGROKARADAĞ MONTENEGRO32



TİKA Priştine Koordinasyon Ofisi 2005 yılında açıldı 
ve bugüne kadar kültürel mirasın korunması, 
eğitim, sağlık, tarım, idari ve sivil altyapıların 
güçlendirilmesi alanlarında toplam 580 projeyi 
hayata geçirdi.

TİKA Pristina Coordination Office was opened in 2005 
and 580 projects were implemented on issues such 
as the protection of the cultural heritage, education, 
healthcare, agriculture and the improvement of 
administrative and civil infrastructures. 

TİKA KOSOVA’DA NELER YAPTI?
WHAT DID TİKA DO IN KOSOVO?

2005 - 2017 YILLARI ARASI 
TOPLAM PROJE

TOTAL NUMBER OF PROJECTS 
BETWEEN 2005-2017 580

137EĞİTİM PROJESİ
EDUCATION PROJECTS 16 HEALTHCARE PROJECTS

SAĞLIK PROJESİ

8SOSYAL HİZMETLER / İSTİHDAM
SOCIAL SERVICES / EMPLOYMENT

117KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ PROJESİ
CULTURAL COLLABORATION 

1 KONUT VE BARINMA PROJESİ
HOUSING AND SHELTER PROJECTS

1 ENERJİ PROJESİ
ENERGY PROJECTS

14 TİCARET
TRADE

14 TARIM PROJESİ
AGRICULTURE PROJECTS

34 RESTORASYON - KONSERVASYON PROJESİ
RESTORATION - CONSERVATION PROJECT 

28İLETİŞİM PROJESİ
COMMUNICATION PROJECTS 

11İŞ VE DİĞER HİZMETLER
BUSINESS AND OTHER SERVICES

12HAYVANCILIK PROJESİ
LIVESTOCK PROJECTS

1GENEL ÇEVRE KORUMA
GENERAL ENVIRONMENTAL PROTECTION

14SU VE SANİTASYON PROJESİ
WATER AND SANITATION PROJECTS 154

İDARİ VE SİVİL ALTYAPILAR
ADMINISTRATIVE AND CIVIL 
INFRASTRUCTURES

12DİĞER PROJELER
OTHER PROJECTS 6 ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA PROJESİ

TRANSPORTATION AND STORAGE PROJECTS

KOSOVA KOSOVO
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Küçük Kruşa Kadın Çiftçiler 
Derneğinin Süt Toplama Merkezi

Milk Collection Center of Little Krusha 
Female Farmers Association

Priştine Şehir Parkı Sosyal 
Donatıların Çevre Düzenlemesi

Pristina City Park Landscaping and 
Social Equipment

Kosova’da 1999 yılında yaşanan savaşta Kruşa Köyünde 
yaşananalar sonucu yakınlarını kaybeden kadınlara 
maddi ve manevi destek sunmak amacıyla Küçük Kruşa 
Kadın Çiftçiler Derneği 2002 yılında kuruldu. Ekonomik 
açıdan zor durumda olan kadınların aile ekonomilerine 
destek olması ve kadınların ekonomiye kazandırılmaları 
amacıyla süt işletme, paketleme, peynir üretimi için 
gerekli ekipmanlar ile çalışmalarını sağlıklı koşullarda 
sürdürebilmeleri için ek bina inşaatı TİKA tarafından 
gerçekleştirildi.

Priştine’de halka açık dört park alanından biri 
olan ancak kullanılamaz oyuncakları ile başkente 
yakışmayan şehir parkının oyun alanı TİKA tarafından 
yenilendi. Yürütülen çalışmalar ile oyun ekipmanları 
yenilenen parkın çevre düzenlemesi de yapıldı. Engelsiz 
oyuncakların da kullanıldığı park ile engelli çocuklarında 
faydalanabileceği bir oyun alanı Priştine’de ilk defa TİKA 
tarafından oluşturuldu.

Little Krusha Female Farmers Association was established 
in 2002 to provide material and moral support for the 
women, who lost their relatives in the Kosovo War in 1999, 
as a result of the tragedies in Krusha Village. In order to 
support the family economies of the women, who are 
financially struggling, and to integrate them back into 
the economy, TİKA provided the necessary equipment for 
milk processing, packaging and cheese production, and 
constructed an additional building to allow them to carry 
out their work in healthy conditions.

One of the four park areas open to the public in Pristina, this 
city park suffered from unusable playground equipment, 
which was shameful for the capital city. Thankfully, TİKA 
renovated the playground of the park. The process involved 
the renewal of the playground equipment and landscaping 
work at the park. With the inclusion of accessible 
playground equipment, TİKA created the first playground in 
Pristina that can also be used by children with disabilities.
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Prizren Lef Nosi Zihinsel Engelliler 
Okulu’na Algı Duyu Odası Kurulumu

Prizren Lef Nosi Special Education 
School Sensory Perception Room

Kosova Merkez Üniversite Hastanesi 
Yoğun Bakım Kliniği

University Clinical Center of Kosovo 
Intensive Care Clinic

1976 yılından günümüze ücretsiz özel eğitim hizmeti 
veren bir devlet okulu olarak faaliyet gösteren ve 
Kosova’daki 4 zihinsel engelliler okulundan birisi olan 
merkez, 30 öğrencisi yatılı olmak üzere toplam 90 
öğrenciye hizmet veriyor. Zihinsel engelli ve özellikle 
otizmli çocukların dokunma, koku alma, görme ve işitme 
duyularını geliştirerek engelli öğrencilerin gelecekte 
faydalı ve bağımsız bireyler olmaları için gerekli 
becerileri kazandıracak ve alternatif duyularını teşvik 
edecek duyu algı odası tüm ekipmanları ile birlikte TİKA 
tarafından kuruldu.

Kosova Merkez Üniversite Hastanesi’nin bünyesinde 
yer alan ancak fiziki şartlar açısından zor durumdaki 14 
yatak kapasiteli Kosova’nın tek yoğun bakım servisi, iki 
milyona yakın nüfuslu ülkede sağlık hizmeti bekleyen 
vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktaydı. 
TİKA, Kosovalıların uluslararası standartlarda sağlık 
hizmeti alabilmesi için Yoğun Bakım Ünitesinin tadilatını 
tamamladı. Yenilenen ve 27 yatak kapasiteye yükseltilen 
üniteye en son model tıbbi donanım ve mobilyalar 
sağlanarak hizmete açıldı.

One of the 4 special education schools in Kosovo, the 
institution is a public school that provides free special 
education since 1976. 90 students attend the school, 30 
of which are boarding students. Sensory perception room 
was set up by TİKA with all necessary equipment to improve 
the senses of touch, smell, sight and hearing of mentally 
challenged and especially autistic children, in order to 
allow them to become useful and independent individuals 
by acquiring the necessary skills and to encourage their 
alternative senses.

The only intensive care service in Kosovo, intensive care 
unit at the University Clinical Center of Kosovo with a 
capacity of 14 beds, used to suffer from unfavorable 
physical conditions and struggled to meet the needs of the 
citizens of the country with the population of approximately 
2 million people. In order to allow the people of Kosovo to 
enjoy healthcare services at international standards, TİKA 
completed the repairs of the Intensive Care Unit. The unit, 
which was renewed and expanded to a 27 bed-capacity, was 
opened with the latest medical equipment and furniture. 

KOSOVA KOSOVOKOSOVA KOSOVO



TİKA Budapeşte Koordinasyon Ofisi 2014 
yılında açıldı ve bugüne kadar kültürel mirasın 
korunması, eğitim, sağlık, idari ve sivil altyapıların 
güçlendirilmesi alanlarında toplam 72 projeyi 
hayata geçirdi.

TİKA Budapest Coordination Office was opened 
in 2014 and 72 projects were implemented on 
issues such as the protection of the cultural 
heritage, education, healthcare, agriculture 
and the improvement of administrative and civil 
infrastructures. 

TİKA MACARİSTAN’DA NELER YAPTI?
WHAT DID TİKA DO IN HUNGARY?

11EĞİTİM PROJESİ
EDUCATION PROJECTS

42SOSYAL VE KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ
SOCIAL AND CULTURAL COLLABORATION 1 İDARİ VE SİVİL ALTYAPI

ADMINISTRATIVE AND CIVIL 
INFRASTRUCTURE

11RESTORASYON PROJESİ
RESTORATION PROJECTS 

7 HEALTHCARE PROJECTS
SAĞLIK PROJESİ

2014 - 2017 YILLARI ARASI 
TOPLAM PROJE

TOTAL NUMBER OF PROJECTS 
BETWEEN 2014-2017 72

MACARİSTAN HUNGARY
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Bugac-Turan Kurultayı’na Destek

Bugac-Support for Turan Kurultaj

Macar, Türk ve Hun geleneklerini korumak ve yaşatmak 
için kurulmuş olan Macar Turan Vakfı, 2008 yılından bu 
yana her iki yılda bir Turan Kurultayı düzenliyor. Beşincisi 
yapılan ve Bugac Ovası’nda 3 gün süren Kurultay’a 200 
binden fazla kişi katıldı. 

Hungarian Turan Association, which was founded to protect 
and keep Hungarian, Turkic and Hun traditions alive, 
organizes a Turan Kurultaj every two years since 2008. 3 
day-long Kurultaj, which was organized for the 5th time in 
Bugac Plain, was attended by over 200,000 people. 

Gül Baba Türbesi

Tomb of Gül Baba

Budin’in fethi sırasında, 2 Eylül 1541 tarihinde vefat eden 
Gül Baba’nın naaşı, Kanuni Sultan Süleyman’ın emri ile 
Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından 1543 ile 1548 
yılları arasında inşa edilen Türbeye defnedildi. 1914 
yılında alınan tarihi eser kararıyla türbenin yenilenme 
çalışmaları başlatıldı ve çalışmalar 1918 yılında 
tamamlandı. 

II. Dünya Savaşı sırasında oldukça zarar gören ve 1960’lı 
yıllarda rekonstrüksiyonu yapılan Türbe, 1990’lı yılların 
başında teknik olarak kullanılamaz hale geldi ve bu 
nedenle 1996 yılında yeniden bir restorasyon çalışması 
gerçekleştirildi. Yapılan çalışma kapsamında bahçede 
teras şeklinde üstü kapalı bir mekân, modern mermerle 
yapılmış çeşme, Türbe’nin hemen yanında bir kafeterya 
ve muhtelif sergiler için kapalı bir mekân inşa edildi. 
Projenin çizimleri TİKA ve Macar tasarımcıların işbirliği 
ile hazırlandı. 

During the conquest of Budin, upon the decree of Suleiman 
the Magnificent, the remains of Gül Baba who passed 
away on September 2, 1541, were buried in the tomb 
commissioned by Mehmed Pasha, son of Yahya Pasha, built 
between 1543 and 1548. After the decision on historical 
artifacts in 1914, the efforts to renovate the tomb started 
and they were completed in 1918. 

The tomb was greatly damaged during World War II and 
it was reconstructed in the 1960s. In the 1990s, it was 
technically unusable and a new restoration was performed 
in 1996. As part of the project, a covered terrace and a 
fountain made of modern marbles were built in the garden, 
a cafeteria was constructed next to the tomb and an indoor 
area was set up for various exhibits. The drawings for the 
project were prepared through the collaboration between 
TİKA and Hungarian designers. 

42
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Kanuni Sultan Süleyman  
Mezarının Araştırılması

Investigation of Suleiman the 
Magnificent’s Burial Location

Pécs Üniversitesi Beyin 
Araştırmaları Merkezi Laboratuvarı

University of Pécs Centre for 
Neuroscience Laboratory

TİKA’nın desteklediği Kanuni Sultan Süleyman’ın Kayıp 
Mezarının Araştırılması Projesi; Zigetvar kalesinin 
fethi sırasında vefat eden Kanuni Sultan Süleyman’ın 
kayıp mezarının ve içinde bulunduğu “Palanka” ile 
ek yapılarının bulunarak gün yüzüne çıkartılması 
aracılığıyla tarih sahnesindeki kayıp bir kilit taşının 
yerine konulmasına vesile olunması amacıyla başlatıldı.

Mahallinde tespit, tarihi ve coğrafi araştırmalar, jeofizik 
tarama ve arkeolojik kazı çalışmalarını içeren projenin 
tamamlanmasıyla; Kanuni Sultan Süleyman’ın kaybolan 
mezarı olduğuna ilişkin çeşitli buluntular veren yapının 
yanı sıra cami, derviş tekkesi ve kışla gibi diğer unsurları 
da içeren Osmanlı yerleşiminin gün yüzüne çıkarılması 
hedefleniyor.

Pecs Üniversitesi Beyin Araştırmaları Merkezi’nde tam 
donanımlı bir beyin araştırmaları laboratuvarı kuruldu. 
Türk ve Macar bilim insanlarının burada yapacakları 
araştırmalar ile Alzheimer hastalığına ışık tutulması 
planlanıyor. 

Supported by TİKA, the Investigation of Suleiman the 
Magnificent’s Lost Burial Location Project was started to 
uncover a key moment in the history by finding the burial 
ground of Sultan Suleiman, who died during the siege of 
Szigetvar, and also the “Palanka” it is located in as well as 
the nearby additional structures.

Through the project, which includes on-site investigations, 
historical and geographical research, geophysical scanning 
and archaeological excavations, the goal is to find the 
structure, which contains various findings to indicate that it 
is the lost tomb of Suleiman the Magnificent as well as the 
Ottoman settlement that would include other structures 
such as a mosque, dervish lodge and barracks.

A fully equipped neuroscience laboratory was set up in the 
University of Pécs Centre for Neuroscience. It is hoped 
that the research, which will be carried out here by Turkish 
and Hungarian scientists, will shed light on Alzheimer’s 
disease. 

MACARİSTAN HUNGARYMACARİSTAN HUNGARY



TİKA Üsküp Koordinasyon Ofisi 2006 yılında açıldı 
ve bugüne kadar kültürel mirasın korunması, 
eğitim, sağlık, idari ve sivil altyapıların 
güçlendirilmesi alanlarında toplam 840 projeyi 
hayata geçirdi. 

TİKA Skopje Coordination Office was opened in 2006 
and 840 projects were implemented on issues such 
as the protection of the cultural heritage, education, 
healthcare, agriculture and the improvement of 
administrative and civil infrastructures. 

TİKA MAKEDONYA’DA NELER YAPTI?
WHAT DID TİKA DO IN MACEDONIA?

2006 - 2017 YILLARI ARASI 
TOPLAM PROJE

TOTAL NUMBER OF PROJECTS 
BETWEEN 2006-2017 840

280EĞİTİM PROJESİ 
EDUCATION PROJECTS 222

DİĞER SOSYAL ALTYAPI VE HİZMETLER
OTHER SOCIAL INFRASTRUCTURE 
AND SERVICES

11ÜRETİM SEKTÖRLERİ PROJESİ
PRODUCTION SECTOR PROJECTS

14SU VE SANİTASYON 
WATER AND SANITATION 14 RESTORASYON PROJESİ

RESTORATION PROJECTS

9ULAŞTIRMA PROJESİ
TRANSPORTATION AND STORAGE 16 SAĞLIK PROJESİ

HEALTHCARE PROJECTS

190
İDARİ VE SİVİL ALTYAPILAR

ADMINISTRATIVE AND 
CIVIL INFRASTRUCTURES 45

SOSYAL VE KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ VE İLETİŞİM
SOCIAL AND CULTURAL COLLABORATION AND 
COMMUNICATION

14
OKUL İNŞAATI VE DONANIMI

SCHOOL CONSTRUCTIONS AND 
EQUIPMENT SUPPORT 25 SCHOOL REPAIRS AND EQUIPMENT 

SUPPORT

OKUL TADİLATI VE DONANIMI

MAKEDONYA MACEDONIA
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Üsküp Devlet Hastanesi Klinik 
Merkezi’ne Bağlı Çocuk Hastalıkları 
Acil Kliniği ve Yoğun Bakım Ünitesi

Emergency Pediatrics Clinic and 
Intensive Care Unit in Skopje State 
Hospital Clinical Center

Makedonya’da Pirinç Kalitesi ve 
Veriminin Artırımı

Improvement of Rice Quality and 
Productivity in Macedonia

Makedonya genelinde azalan pirinç verimi, pazarlama 
gücünün düşmesi, pirinçlerin depolanması sırasında 
kalitenin azalması, kırık çeltik oranının artması ve yeni 
çeşitlerin yetersizliği üreticilerin ekonomik kayıplar 
yaşamasına yol açtı. 

TİKA tarafından uygulanan projede, 9 adet Türk pirinç 
çeşidinin bölgede deneme ekimleri yapıldı. Ekimler 
sonucunda Türk çeltik çeşitlerinden, Makedonya’daki 
geleneksel çeşitlere kıyasla daha yüksek verim elde 
edildiği görüldü. Tohumluk Türk çeltikleri bölgedeki pirinç 
üreticilerine dağıtılarak ülke genelinde ekimler yapıldı.

Ayrıca proje kapsamında ihtiyaç duyulan modern 
ekipmanlar sağlanarak bilimsel araştırmalar yürütüldü. 
TİKA’nın yatırımları sonrasında 2015 yılında Türk iş 
adamları tarafından Koçana’da Balkanlardaki en modern 
teknolojiye sahip pirinç üretimi ve paketleme tesisleri de 
kurularak bölgedeki üreticilerin çeltik üretimine destek 
sağlandı.

The dropping rice productivity across Macedonia, loss of 
marketing power, loss of quality during the storage of the 
rice, increased ratio of broken rice and the inadequacy of 
the new varieties led to economic losses by the producers. 

 With the project implemented by TİKA, 9 varieties of Turkish 
rice were planted in the region for trial purposes. During 
the trial, it was observed that the Turkish rice varieties 
produced higher yields compared to traditional varieties 
available in Macedonia. Turkish rice seeds were distributed 
to the rice farmers in the region and they were planted all 
over the country.

Furthermore, modern equipment that was required was 
supplied during the project and scientific research was 
conducted. After TİKA investments, in 2015, Turkish 
business people established the most technologically 
advanced rice production and packaging facilities in the 
Balkans in Kocani and supported the rice production of the 
farmers in the region.

Pediatrics Clinic of Skopje State Hospital Saints Cyril 
and Methodius University Clinical Center, which had 
its construction completed by TİKA, was reorganized 
in a 600 sq meters area with six polyclinics which are 
gastroenterohepatology, revmacardiology, immunology, 
nephrology, pulmonology and the emergency response 
unit.

In addition, TİKA provided the technical installation of 
the medical gases, medical equipment, and all required 
examination and patient care materials and equipment 
for the Center, which is the first Pediatrics Clinic and 
Emergency Center not only in Macedonia but in all of the 
Balkans. Furthermore, the Intensive Care Unit (ICU), which 
annually serves nearly 400 babies and children, 85% of 
which are newborn infants, was repaired, medical devices 
and equipment as well as hospital furniture were supplied, 
and installation and training activities were completed.

TİKA tarafından yapımı tamamlanan Üsküp Devlet 
Hastanesi Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Klinik 
Merkezi’ne bağlı Çocuk Hastalıkları Kliniği 600 metrekare 
alanda gastroenterohepatoloji, revmakardiyoloji, 
imunoloji, nefroloji, pulmoloji ve acil müdahale birimi 
olmak üzere altı poliklinik ile yeniden düzenlendi.
Bunların yanı sıra tıbbi gazların teknik kurulumu, tıbbi 
cihazlar, gerekli olan tüm muayene ve hasta bakım 
malzemeleri ile donanımının tamamı TİKA tarafından 
sağlanan merkez, yalnızca Makedonya’nın değil tüm 
Balkanların ilk Çocuk Hastalıkları Kliniği ve Acil Merkezi 
olma özelliğini taşıyor.

Ayrıca %85’i yeni doğan bebeklerden oluşan ve ortalama 
olarak yılda 400’e yakın bebek ve çocuğa hizmet veren 
Yoğun Bakım Ünitesi’nin (YBÜ) tadilatı ve tıbbi cihazlar ve 
ekipmanlar ile hastane mobilyası temini yapıldı, montaj 
ve eğitim çalışmaları tamamlandı. 
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Gostivar Mustafa Kemal Atatürk 
İlköğretim Okulu

Gostivar Mustafa Kemal Atatürk 
Primary School

Gostivar’da bulunan Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim 
Okulu Batı Makedonya’da Türk dilinde eğitim veren 
büyük ve başarılı kurumlardan biridir. Eğitim, Türkçe’nin 
yanı sıra Makedonya’nın resmi dilleri olan Arnavutça ve 
Makedonca da olmak üzere iki dilde daha veriliyor. 

4000 metrekarelik alana sahip, iki katlı, 27 derslik (22 
ilköğretim, 3 anaokulu ve 2 engelli çocuklara özel eğitim 
sınıfı), fen bilimleri laboratuvarları, kütüphane ve çok 
amaçlı salondan oluşan eğitim binasının kapsamlı 
tadilatı ve 600 metrekarelik idari ofislerden ve ortak 
kullanım alanlarından oluşan yeni ek binanın inşaatı 
TİKA tarafından tamamlandı. 

Located in Gostivar, Mustafa Kemal Atatürk Primary School 
is among the largest and most successful educational 
institutions in Western Macedonia that teach in the Turkish 
language. In addition to Turkish, the education is provided in 
Macedonia’s official languages Albanian and Macedonian. 

The building, which has an area of 4000 sq meters, 2 storeys, 
27 classrooms (22 primary school, 3 preschool and 2 special 
education classrooms), a science laboratory, a library and 
a multi-purpose hall, was thoroughly repaired and a 600 
sq meters additional building consisting of administrative 
offices and common use areas was constructed by TİKA. 

Kocacık Ali Rıza Efendi Evi

Mustafa Kemal Atatürk’ün Babası “Ali Rıza Efendi Anı 
Evi” Müze Kompleksi, her iki ülke uzmanları tarafından 
yapılan arkeolojik araştırmalar ve çevre köy evleri üzerine 
yapılan incelemeler neticesinde projelendirilerek bir 
buçuk yıl gibi kısa bir sürede aslına uygun olarak inşa 
edildi. Birbirinden bağımsız iki evden oluşan kompleksin 
alt kısmında kalan yapı Akraba Evi, üst kısmı ise Anı Evi 
olarak düzenlendi.

Akraba evinin giriş katında mutfak ve üst katında Mustafa 
Kemal Atatürk’ün idadi yıllarını yansıtan Manastır Odası 
bulunuyor. Anı Evi’nde ise, giriş katında bilgilendirme 
odası, üst katlarda Ali Rıza Efendi, Zübeyde Hanım, Ali 
Rıza Efendi’nin babası Kızıl Ahmet Efendi ve annesi Ayşe 
Hanım ile Mustafa Kemal Atatürk ve kız kardeşi Makbule 
Hanım’ın çocukluk dönemleri gerçekçi balmumu 
heykelleriyle yansıtılmaya çalışıldı.

The project for “Ali Rıza Efendi Memorial Home” Museum 
Complex in the name of Mustafa Kemal Atatürk’s father 
was prepared through archaeological studies and analysis 
on surrounding village homes by experts from the two 
countries and it was built true to its original form in the short 
span of one and a half years. The complex, which consists 
of two independent houses, has the Relative Home in the 
lower section and the Memorial Home in the upper section.

In the entrance floor of the Relative Home, there is the 
kitchen; and in the upper floor, there is Monastir Room 
which reflects Mustafa Kemal Atatürk’s high school years. 
In the entrance floor of the Memorial Home, there is an 
information center while the upper floors are dedicated to 
realistic wax sculptures of Ali Rıza Efendi, Zübeyde Hanım, 
Ali Rıza Efendi’s father Kızıl Ahmet Efendi and mother Ayşe 
Hanım as well as the childhood portrayals of Mustafa Kemal 
Atatürk and his sister Makbule Hanım. 

Kodzadzik Ali Rıza Efendi Memorial Home
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TİKA Kişinev Koordinasyon Ofisi 1994 yılında 
açıldı ve bugüne kadar kültürel mirasın 
korunması, eğitim, sağlık, idari ve sivil altyapıların 
güçlendirilmesi alanlarında toplam 295 projeyi 
hayata geçirdi.

TİKA Chisinau Coordination Office was opened in 1994 
and 295 projects were implemented on issues such 
as the protection of the cultural heritage, education, 
healthcare, agriculture and the improvement of 
administrative and civil infrastructures. 

TİKA MOLDOVA’DA NELER YAPTI?
WHAT DID TİKA DO MOLDOVA?

1994 - 2017 YILLARI ARASI 
TOPLAM PROJE

TOTAL NUMBER OF PROJECTS 
BETWEEN 1994-2017 295

27EĞİTİM PROJESİ
EDUCATION PROJECTS 

59
İDARİ VE SİVİL ALTYAPILAR

ADMINISTRATIVE AND
CIVIL INFRASTRUCTURES 26

DİĞER SOSYAL ALTYAPI VE HİZMETLER
OTHER SOCIAL INFRASTRUCTURE AND 
SERVICES

64KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ
CULTURAL COLLABORATION

14İLETİŞİM PROJESİ
COMMUNICATION PROJECTS 

63DİĞER PROJELER
OTHER PROJECTS 

35 HEALTHCARE PROJECTS 
SAĞLIK PROJESİ

4 PRODUCTION PROJECTS
ÜRETİM SEKTÖRLERİ PROJESİ

3 WATER AND SANITATION 
SU VE SANİTASYON 

MOLDOVA MOLDOVA
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Kişinev Anne-Çocuk Sağlığı ve 
Rehabilitasyon Merkezi

Chisinau Mother-Child Health and 
Rehabilitation Center

Başkent Kişinev’de 1981 yılında kurulmuş olan Kişinev 
Ana Çocuk Sağlığını Koruma ve Bilimsel Araştırmalar 
Enstitüsü, Moldova’da alanında faaliyet gösteren 
en köklü sağlık kurumları arasındadır. Enstitü’nün 
Rehabilitasyon Bloğu’nun tadilatı yapılarak uluslararası 
standartlarda en modern tıbbi ekipmanlarla yenilendi. 

Hastalara hem yatılı hem de ayakta tedavi imkanı 
sağlayan Rehabilitasyon Merkezi’nde fizyoterapi, 
kinetoterapi ve akupunktur tedavisi sunuluyor. Kişinev 
Anne-Çocuk Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezinde, bir yıl 
içerisinde ortalama 15.000-16.000 hasta tedavi görüyor. 
Merkezin açılışı Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve 
Moldova Başbakanı Sayın Pavel Filip tarafından yapıldı. Established in 1981 in the capital Chisinau, Chisinau 

Research Institute for Mother and Child Healthcare is one 
of the oldest health institutions in its field in Moldova. The 
Institute’s Rehabilitation Block was repaired and it was 
provided with the latest modern medical equipment at the 
international standards. 

The Rehabilitation Center provides both inpatient and 
outpatient services and offers physiotherapy, kinesiotherapy 
and acupuncture treatments. Chisinau Mother-Child 
Health and Rehabilitation Center serves approximately 
15,000-16,000 patients each year on average. The center 
was inaugurated by our Prime Minister Binali Yıldırım and 
Moldovan Prime Minister Pavel Filip.

Stratan Deresi’nin Islahı

Restoration of Stratan River

13 Haziran 2016 günü Moldova Cumhuriyeti Gökoğuz 
Yeri Çadır Lunga Kasabası’nda yoğun yağışlar sonucu 
oluşan sel baskını neticesinde 107 evin yanı sıra kamu 
binaları ve bazı yollarda önemli maddi hasarlar meydana 
gelmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 
90 takvim günü içerisinde tamamlanan proje sonunda 
15 afetzede ailenin kış bastırmadan önce yeni evlerine 
taşınabilmeleri sağlandı; sürecin devamında ayrıca, 
yoğun yağışlar sonucunda taşkınlara sebep olan Stratan 
Deresi’nın ıslah edilerek soruna kalıcı çözüm getirilmesi 
amaçlandı. Bu kapsamda 3 km uzunluğunda bir alan 
temizlenerek; dere üzerinde bulunan 11 adet köprüde 
ise tadilat ve yenileme çalışmaları yapıldı.

On June 13, 2016, in Ceadîr-Lunga in Gagauzia, Moldova, 
the heavy rainfall and the resulting flood caused severe 
material damages to 107 houses as well as to public 
buildings and some roads. Upon the instructions of our 
President, the project that was completed within 90 
calendar days allowed 15 disaster victim families to move 
to their new homes; and in the follow-up, Stratan River, 
which caused flooding after heavy rains, was restored 
to permanently fix this problem. Within the scope of this 
project, a 3 kilometers long area was cleaned and 11 
bridges located on the river were repaired and renovated.
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Moldova Kişinev Hasdeu 
Kütüphanesi’ne Destek 

Support for Moldova  
Chisinau Hasdau Library

Kişinev’deki en büyük halk kütüphanesi olan ve yılda 
yaklaşık 220.000 öğrenci ve kent sakinin faydalandığı 
kütüphaneye Başkanlığımızın desteğiyle hizmete açılan 
bilişim alanı ile kent sakinlerinin online bilgi kaynaklarına 
ve veri tabanlarına erişim imkanlarının genişletilmesi 
hedefleniyor. Çalışma, internet teknolojisinin 
sağladığı kolaylıklarla basılı kaynaklara ulaşmanın ve 
kütüphanelere verilen önem kapsamında yapıldı.

Thanks to our Agency, an informatics section was opened in 
the biggest public library in Chisinau, which serves around 
220,000 students and citizens annually, with the goal of 
improving the citizens’ access to online information sources 
and databases. The project was carried out in consideration 
of the ease of use provided by internet technology and due 
to the importance of published sources and libraries.

Nasreddin Hoca Kreşi

Nasreddin Hodja Preschool

Çeşitli sebeplerle yurt dışına giden ailelerin çocuklarının 
eğitim ve bakımını kapsaması planlanan ve bölgenin 
sosyal açıdan önemli bir ihtiyacını gidermesi öngörülen 
kreş, 8000 metrekare alan üzerinde 1000 metrekare 
tek katlı kapalı alana ve dört adet açık oyun alanına 
sahip olacak olup; yatılı kreşten 4 farklı yaş grubunda 
72 çocuğun faydalanması öngörülmektedir. Hâlihazırda 
kısa süre içinde tamamlanacak küçük çaplı tesisat ve 
boya badana işleri ile çevre düzenlemesi dışında inşaat 
süreci tamamlandı.

The Preschool, which aims to take on the education and 
care of the children, whose families are abroad for various 
reasons, is expected to provide for an important social need 
in the region. It is constructed as a single story, 1000 sq 
meters indoor area on an 8000 sq meters total area with 
four open playgrounds. The boarding preschool is expected 
to serve 72 children from 4 different age groups. Currently, 
with the exception of some small installations, whitewash, 
paint and landscaping work, which will be finished shortly, 
the construction process is completed.

MOLDOVA MOLDOVAMOLDOVA MOLDOVA



TİKA Bükreş Koordinasyon Ofisi 2015 yılında 
açıldı ve bugüne kadar kültürel mirasın 
korunması, eğitim, sağlık, idari ve sivil altyapıların 
güçlendirilmesi alanlarında toplam 135 projeyi 
hayata geçirdi.

TİKA Bucharest Coordination Office was opened 
in 2015 and 135 projects were implemented on 
issues such as the protection of the cultural 
heritage, education, healthcare, agriculture 
and the improvement of administrative and civil 
infrastructures. 

TİKA ROMANYA’DA NELER YAPTI?
WHAT DID TİKA DO IN ROMANIA?

2015 - 2017 YILLARI ARASI 
TOPLAM PROJE

TOTAL NUMBER OF PROJECTS 
BETWEEN 2015-2017 135

13
İDARİ VE SİVİL ALTYAPILAR

ADMINISTRATIVE AND  
CIVIL INFRASTRUCTURES 15 CULTURAL PROJECTS 

KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ

33
32 OKULDA TAMAMLANAN  

TÜRKÇE SINIF PROJESİ 
TURKISH CLASSROOMS WERE 

COMPLETED IN 32 SCHOOLS
38 THE PROJECT TO CREATE TURKISH 

CLASSROOMS STARTED/CONTINUES

DEVAM EDEN
TÜRKÇE SINIF PROJESİ

2RESTORASYON PROJESİ
RESTORATION PROJECTS 5 HEALTHCARE (1 OPTOMETRY CLINIC) 

PROJECTS

SAĞLIK PROJELERİ (1 GÖZ KLİNİĞİ)

2
ENGELLİ ARACI TEMİNİ
VEHICLES FOR PEOPLE  

WITH DISABILITIES 27 EDUCATION PROJECTS 
EĞİTİM PROJESİ

ROMANYA ROMANIA
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Bükreş 2 No’lu Engelliler Ortaokulu 
Duyusal Stimulasyon Odası 

Bucharest Special Secondary School 
No. 2 Sensory Stimulation Room 

Bükreş’te bulunan 2 No’lu Engelliler Ortaokulunda 
eğitim gören içine kapanık ve dış dünya ile iletişim 
kurmakta zorluk çeken engelli öğrencilerin eğitimini 
kolaylaştıracak ve tedavilerinde kullanılacak duyusal 
stimulasyon odasının donanımı için modern tıbbi 
cihazlar TİKA tarafından temin edildi. 

Söz konusu proje ile özel bakıma ihtiyaç duyan 165 engelli 
çocuğun eğitim gördüğü okulun fiziksel olanaklarının 
iyileştirilmesine katkı sağlandı.

Modern medical equipment was supplied for the sensory 
stimulation room that will be used to help educate and 
treat special needs students that are attending Special 
Secondary School No. 2 in Bucharest, who are introverted 
and who find it difficult to communicate with the outside 
world. 

The said project helped improve the physical conditions at 
the school attended by 165 students with disabilities who 
require special care.

Bükreş 5 No’lu Engelliler Ortaokulu 
Kinetoterapi Odası

Bucharest Special Secondary School 
No.5 Kinesiotherapy Room

Bükreş 5 No’lu Engelliler Ortaokulunda eğitim gören 
yaklaşık 225 engelli öğrencinin yararlandığı kinetoterapi 
odasında ihtiyaç duyulan cihazlar TİKA tarafından 
temin edildi. Bu sayede yaşadıkları çeşitli rahatsızlıklar 
nedeniyle fiziksel engellere sahip olan çocuklar için fizik 
tedavi imkânlarının geliştirilmesine katkı sağlandı. 

TİKA provided the equipment needed for the kinesiotherapy 
room, which serves approximately 225 students with 
disabilities, who are attending Bucharest Special Secondary 
School No. 5. Therefore, children, who are suffering from 
physical handicaps due to various conditions, were granted 
access to improved physical therapy opportunities. 



TİKA Belgrad Koordinasyon Ofisi 1992 yılında 
açıldı ve bugüne kadar kültürel mirasın 
korunması, eğitim, sağlık, idari ve sivil altyapıların 
güçlendirilmesi alanlarında toplam 225 projeyi 
hayata geçirdi. 

TİKA Belgrade Coordination Office was opened in 1992 
and 225 projects were implemented on issues such 
as the protection of the cultural heritage, education, 
healthcare, agriculture and the improvement of 
administrative and civil infrastructures. 

TİKA SIRBİSTAN’DA NELER YAPTI?
WHAT DID TİKA DO IN SERBIA?

1992 - 2017 YILLARI ARASI 
TOPLAM PROJE

TOTAL NUMBER OF PROJECTS 
BETWEEN 1992-2017 225

SIRBİSTAN SERBIA

60EĞİTİM PROJESİ
HEALTHCARE PROJECTS 31 EDUCATION PROJECTS

SAĞLIK PROJESİ

34
İDARİ VE SİVİL ALTYAPILAR

IMPROVEMENT OF ADMINISTRATIVE AND 
CIVIL INFRASTRUCTURES 31 SUPPORT FOR CULTURAL 

COLLABORATION ACTIVITIES

KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ

13 RESTORATION PROJECTS
RESTORASYON PROJESİ27TARIM PROJESİ

AGRICULTURE PROJECTS 

11DİĞER PROJELER
OTHER PROJECTS 

3 SOSYAL ALTYAPI
SOCIAL INFRASTRUCTURE4ACİL YARDIM PROJESİ

EMERGENCY AID PROJECTS

6HAYVANCILIK PROJESİ
LIVESTOCK PROJECTS 5 ECONOMIC INFRASTRUCTURE AND 

SERVICES

EKONOMİK ALTYAPILAR VE HİZMETLER
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Damat Ali Paşa Türbesi

Tomb of Damat Ali Pasha

Belgrad’ta ayakta kalan iki türbede, biri olması 
nedeniyle büyük öneme sahip türbede 1716 yılında 
Avusturya ile yapılan Petrovaradin Muharebesi’nde şehit 
olan Sadrazam Damat Ali Paşa’nın naaşı ile Tepedelenli 
Selim ve Çeşmeli Hasan Paşa’nın naaşları bulunuyor. 
Kalemeydan’da yer alan türbe 1741 yılında Defterdar 
Kapıcıbaşı Mustafa Paşa tarafından inşa ettirildi. 
Türbenin nem sorununun çözülmesi ve orijinal haline 
en uygun şekilde korunması için gerekli restorasyon 
çalışmaları TİKA tarafından gerçekleştirildi.

Belgrad merkezli Bebek, Çocuk ve Gençlik Koruma 
Merkezi’ne bağlı olarak ayrı bir bina dahilinde barınma 
hizmeti veren Dragan Filipoviç- JUSA Yurdu, 3-15 yaş 
arası engelli ya da kimsesiz çocuklara sürekli olarak 
bakım hizmeti sunuyor. 23 çocuğun kaldığı yurtta 
sunulan hizmetlerin uygun standartlarda verilebilmesi 
ve yurttan faydalanan kimsesiz ya da engelli çocukların 
gelişimlerini uygun koşullarda sağlayabilmesi için 
gerekli tadilat çalışması tamamlanarak ayrıca mobilya 
ile elektronik ekipman temin edildi.

This tomb has a great significance, as, it is one of the two 
tombs, which remains standing in Belgrade. In addition, the 
remains of Grand Vizier Damat Ali Pasha, who was martyred 
in the Battle of Petrovaradin with Austria in 1716, as well 
as the remains of Selim of Tepeleni, and Hasan Pasha of 
Cesme, are located there. Defterdar Kapicibasi Mustafa 
Pasha had the tomb, which is located in Kalemegdan, built 
in 1741. Restoration work of the tomb was carried out by 
TİKA to solve moisture problems and to preserve the tomb 
in the most appropriate way according to its original form.

Dragutin Filipovic - JUSA Children’s Home, which provides 
shelter services within a separate building under the 
Belgrade-based Center for the Protection of Infants 
Children and Youth, offers permanent care for disabled or 
orphaned children aged 3-15. Carrying out the renovations, 
and providing furniture and electronic equipment, it is 
ensured that the services offered at the shelter, which 
accommodates 23 children, are given in proper standards 
and the disabled and orphaned children, who are the 
beneficiaries, can grow up in appropriate conditions. 

Dragutin Filipoviç Jusa Çocuk Yurdu

Dragutin Filipovic Jusa Children’s Home
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Novi Pazar Hastanesi Jinekoloji ve 
Doğum Bölümü

Novi Pazar Hospital Gynecology and 
Obstetrics Department

TİKA ve Sırbistan eski Cumhurbaşkanın eşi Dragica 
Nikolic tarafından kurulan Dragica Nikolic Vakfı ile 
işbirliği içerisinde bölümün durumunu iyileştirmek 
amacıyla ilk aşamada proje çizimi yapıldı. Proje 
kapsamında yaklaşık 1.500 metrekare alana sahip 
bölümün tadilatının yapılması, hasta odalarının 
yenilenmesi, iki adet yeni ameliyathane oluşturulması, 
hasta ve servis asansörleri ile bölüm için gerekli olan 
havalandırma ve tıbbi gaz sistemlerinin yenilenmesi 
işleri TİKA tarafından tamamlandı. Ayrıca, tadilat 
çalışmaları tamamlanan bölümün ihtiyaç duyduğu tıbbi 
donanım ile mobilyalar da yine TİKA tarafından temin 
edildi.

Yenilenen Jinekoloji ve Doğum Bölümü ile doğum 
esnasında yaşanan ölüm oranları büyük ölçüde azaltıldı. 
TİKA tarafından sağlanan tıbbi donanımlar ile hastane, 
zor doğumlar için gerek bölgenin gerekse diğer ülkeler 
için tek merkez oldu. Yılda ortalama 2.500 doğumun 
gerçekleştiği Novi Pazar Devlet Hastanesi’nin Jinekoloji 
ve Doğum Bölümü Emine Erdoğan’ın teşrifleriyle açıldı.

Tuna’ya hâkim yedi kaleden birisi olan Ram Kalesi, 
15. yüzyıl sonlarında Sultan II. Beyazıd tarafından inşa 
ettirildi. Osmanlı döneminden miras kalan ve günümüze 
kadar varlığını koruyabilmiş olan Ram Kalesi’nin 2013 
yılında ışıklandırılması TİKA tarafından yapıldı. Kalenin 
restorasyonu için gerekli projelerinin hazırlanması 
akabinde uygulama çalışmalarına başlandı.

Through the collaboration between TİKA and the Dragica 
Nikolic Foundation, which was founded by Dragica Nikolic, the 
wife of ex-Serbian President, with the goal of improving the 
conditions at the department, first, the project drawing was 
prepared. As part of the project, the repairs of the 1,500 sq 
meters department, renewal of the patient rooms, building of 
two new operating rooms, renewal of the patient and service 
elevators as well as the necessary ventilation and medical gas 
systems, were completed by TİKA. Furthermore, the medical 
equipment and the furniture required at the repaired section 
were also provided by TİKA.

The renewed Gynecology and Obstetrics Department helped 
decrease birth mortality rates significantly. Thanks to the 
medical equipment provided by TİKA, the hospital became the 
only center of the region and the surrounding countries when 
it comes to difficult births. The address of around 2,500 births 
each year, Novi Pazar State Hospital Gynecology and Obstetrics 
Department was opened with Emine Erdoğan in attendance.

One of the seven fortresses that oversee the Danube, 
Ram Fortress was built by Sultan Bayezid II in late 15th 
century. TİKA provided the lighting system in 2013 for the 
Ram Fortress, which is a remnant from the Ottoman era 
and which has survived to this day. After the necessary 
projects were prepared for the restoration of the fortress, 
the activities started.

Ram Kalesi

Ram Fortress

SIRBİSTAN SERBIASIRBİSTAN SERBIA
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Sokollu Mehmet Paşa Çeşmesi

Mehmed Pasa Sokolovic Fountain

Belgrad’ta Sokullu Mehmet Paşa adına günümüze kadar 
ulaşmış tek eser Kalemeydan Parkı içinde bulunan 
çeşmedir. Çeşmenin, Sokullu Mehmet Paşa tarafından 
1578 yılında yaptırıldığı biliniyor. İki tarafı toprakla kaplı 
ve atıl durumda olan çeşmenin, Belgrad’ta en çok 
ziyaretçi alan Kalemeydan Parkı’na yakışacak şekilde 
restore edilmesi, çevresinin düzenlenmesi ve bir cazibe 
merkezi haline getirilmesi amacıyla TİKA tarafından 
restorasyonu tamamlandı.

2014 yılı Mayıs ayında şiddetli yağışlar neticesinde 
Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna Hersek’te sel felaketi 
yaşandı. 30 binden fazla kişinin tahliye edilmek zorunda 
kaldığı felakette 2 binden fazla ev sular altında kaldı. 
Maddi zararın 1,7 milyar Avroyu aştığı Sırbistan’da 
olağanüstü hal ilan edildi. Türkiye’den yaraların 
sarılması için 1.350.000 Avro yardım taahhüdünün 
ardından, 7 km uzunluğunda sedde oluşturulması, nehir 
yatağı temizliği ve düzenlemesi ile koruyucu çalışmalar 
yapılarak yaklaşık 181.000 kişinin güvenliği sağlandı.

In Belgrade, the only landmark bearing the name of 
Mehmed Pasa Sokolovic that has made it to the present day 
is the fountain located in Kalemegdan Park. The fountain 
was commissioned by Mehmed Pasa Sokolovic in 1578. 
In order the make it a suitable attraction center that fits 
Kalemegdan Park, the most visited site in Belgrade, and 
to complete the landscaping work, the fountain, which was 
covered in soil on both sides and which was not working, 
was restored by TİKA.

In May 2014, due to heavy rain, Serbia, Croatia and 
Bosnia and Herzegovina suffered from floods. Due to 
the disaster, over 30,000 people had to be evacuated 
and over 2,000 houses were submerged. As the financial 
damages amounted to more than 1.7 billion Euros, a state 
of emergency was declared in Serbia. Turkey guaranteed 
1,350,000 Euros for the recovery efforts and a 7 km-long 
impoundment was created, the riverbed was cleaned and 
regulated and protective measures were taken to secure 
181,000 people.

Sel Felaketinden Etkilenen 
Bölgelerin Desteklenmesi

Support for the Regions Affected  
by the Flood

SIRBİSTAN SERBIASIRBİSTAN SERBIA



TİKA Kiev Koordinasyon Ofisi 1997 yılında açıldı ve 
bugüne kadar kültürel mirasın korunması, eğitim, 
sağlık, idari ve sivil altyapıların güçlendirilmesi 
alanlarında toplam 480 projeyi hayata geçirdi.

TİKA Kiev Coordination Office was opened in 1997 
and 480 projects were implemented on issues such 
as the protection of the cultural heritage, education, 
healthcare, agriculture and the improvement of 
administrative and civil infrastructures. 

TİKA UKRAYNA’DA NELER YAPTI?
WHAT DID TİKA DO IN UKRAINE?

9İSTİHDAM PROJESİ
EMPLOYMENT PROJECTS

41SAĞLIK PROJESİ
HEALTHCARE PROJECTS

119KAPASİTE GELİŞTİRME
CAPACITY IMPROVEMENT

61
İDARİ VE SİVİL ALTYAPI PROJESİ

ADMINISTRATIVE AND 
 CIVIL INFRASTRUCTURE PROJECTS

1KONUT VE BARINMA PROJESİ
HOUSING AND SHELTER PROJECTS

10 SU VE SANİTASYON PROJESİ
WATER AND SANITATION PROJECTS

106 SOSYAL VE KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ
SOCIAL AND CULTURAL COLLABORATION

1 İNSANİ YARDIM PROJESİ
HUMANITARIAN ASSISTANCE PROJECTS

2 RESTORASYON PROJESİ 
RESTORATION PROJECTS 

130 EDUCATION PROJECTS
EĞİTİM PROJESİ

1997 - 2017 YILLARI ARASI 
TOPLAM PROJE

TOTAL NUMBER OF PROJECTS 
BETWEEN 1997-2017 480

UKRAYNA UKRAINE
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığına 
Destek

Support for Ukraine Ministry of  
Foreign Affairs

Proje kapsamında, yabancı devletlerin üst düzey 
makamlarının resmi ziyaretlerine organizasyon desteği, 
Ukrayna’nın dış temsilciliklerine devlet protokol 
danışmanlığı, yabancı misyon temsilcilerine ayrıcalık 
ve dokunulmazlıkların verilmesinin gözetimi gibi görev 
tanımına sahip olan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Devlet 
Protokol Departmanın fiziki altyapısının güçlendirilmesi 
amaçlanıyor. Ayrıca, ihtiyaç duyulan mobilyanın 
alımı yoluyla, söz konusu departmanın personelinin 
çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve yabancı misyon 
temsilcilerinin resmi kabul törenlerine uygun koşulların 
oluşturulması planlanıyor.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının 
canlandırılması, genç nesillere bu sanatın aktarılması 
ve istihdam yaratılmasına katkı amacıyla Nakışçılık, 
Halıcılık, Kuyumculuk ve Çömlekçilik Sanatı Eğitimi 
kurslarında toplam 650 kişiye eğitim verildi. 

The project aims to improve the physical infrastructure 
at the Foreign Ministry of Ukraine Directorate General for 
State Protocol, which provides organizational support to 
official visits by high-ranking foreign officials, state protocol 
advice to Ukraine’s foreign missions, and supervision of 
the privileges and immunities granted to foreign country 
missions. Furthermore, through the purchase of the 
necessary furniture, the goal is to improve the working 
conditions of the department personnel and to create the 
suitable environment for official welcome ceremonies of 
foreign mission representatives.

In order to revitalize nearly forgotten handicrafts, pass 
them over to young generations and create employment 
opportunities, 650 people were trained in courses for 
Embroidery, Carpet Weaving, Jewelry and Pottery Crafts. 

Meslek Edindirme Kursları

Vocational Training Courses



74 75

Kiev Milli Taras Şevçenko 
Üniversitesi Altyapısının 
Güçlendirilmesi

Strengthening the Infrastructure of 
Taras Shevchenko National University 
of Kyiv

Proje ile Ukrayna’nın en köklü ve önemli Üniversitesi 
olan Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi Filoloji 
Enstitüsünün fiziki şartları iyileştirilmiş ve Türk Dillerine 
hâkim, Türkiye dostu olan yeni nesil uzmanların 
yetiştirilmesi teşvik edildi. 

With the project, the physical conditions of the Philology 
Institute at Taras Shevchenko National University of Kyiv, 
which is the oldest and the most important university 
in Ukraine, were improved. Thus, the training of new 
generations of experts, who are knowledgeable about 
Turkic languages and who are friends of Turkey, was 
supported. 

Proje ile 2013 yılında yaşanan elim bir yangın sonucunda 
ciddi hasara uğrayan “Ukrayna’nın Yeraltı Servetleri” 
Sergi Salonunun yeniden donanımı yapıldı. Proje 
ile Ukrayna’nın bilimsel servetinin korunması ve 
sergilenmesine destek olundu. 

The project re-equipped the “Ukraine’s Underground 
Riches” Exhibition Hall, which was severely damaged due 
to a tragic fire in 2013. Thanks to the project, the scientific 
heritage of Ukraine was protected and their exhibition was 
supported. 

Ulusal Bilim Doğa Müzesi Sergi 
Salonunun Tadilat ve Donanımı

National Museum of Natural History  
Exhibition Hall Repair and Equipment

Öncesi / Before

Sonrası / After
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