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TİKA AFGANİSTAN’DA 
NELER YAPIYOR ?

Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti 
arasında yapılan anlaşma gereği ilk TİKA Program 
Koordinasyon Ofisi (PKO)  2004 yılında Kabil’de 
açılmıştır. Daha sonra 2007 yılında projelerin 
yoğun olduğu Mezar-ı Şerif’te ikinci PKO açılmıştır. 

Afganistan’da eğitim, sağlık, tarım, alt yapı, su ve 
sanitasyon, acil insani yardım, kültürel işbirliği ve 
iletişim alanlarında teknik yardım projelerinin yanı sıra 
kurumsal ve idari altyapıların desteklenmesi amacıyla 
kapasite geliştirme programları hayata geçirilmektedir.  

2004 yılından bu güne toplam 794 proje gerçekleştirilmiştir. 
Bu projelerin sektörlere göre dağılımı şu şekildedir;

SOSYAL ALTYAPILARIN GELİŞTİRİLMESİ

Eğitim

Sağlık

Su ve Su Hijyeni

Diğer Sosyal Alt Yapı ve Hizmetler

622

236

214

92

80

I

1

2

3

4

Kategori Sektör Adı                  Proje Sayısı

II

1

2

3

4

EKONOMİK ALTYAPILARIN GELİŞ.

Ulaştırma ve Depolama

İletişim

Enerji

29

20

5

4

III

1

2

3

4

29

20

5

4

ÜRETİM SEKTÖRLERİNİN GELİŞTİR.

Tarım, Ormancılık, Hayvancılık, Balıkçılık

Sanayi, Madencılık, İnşaat

Ticaret Ve Turizm

39

34

2

3

III

1

2

3

4

IV

1

2

ÜRETİM SEKTÖRLERİNİN GELİŞTİR.

Tarım, Ormancılık, Hayvancılık, Balıkçılık

Sanayi, Madencılık, İnşaat

Ticaret Ve Turizm

39

34

2

3

KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ VE İLETİŞİMİ

Kültürel İşbirliği

Sosyal Barışa Katkı

53

36

17

V

1

2

3

IV

1

2

53

36

17

ACİL VE İNSANİ YARDIMLAR

Deprem, Sel, Tabii Felaket

Gıda, Gyim, İlaç

Acil Barınma

51

5

43

3

TOPLAM               794
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٦٢٢

٢٣٦

٢١٤

٩٢

٨٠

I

١

٢

٣

٤

تعداد پروژه نام سکتور
انکشاف زیر بناهای  اجتماعی
معارف
صحت
تهیه آب آشامیدنی
خدمات و زيربناهای ديگر

کتگوری

II

١

٢

٣

٤

انکشاف زیر بنا های اقتصادی
ترانسپورت و ذخیره سازی
ارتباطات
انرژی

٢٩

٢٠

٥

٤

III

١

٢

٣

٢٩

٢٠

٥

٤

انکشاف بخش تولیدات
یریگ یهام ،یرادلام ،یرادلگنج ،تعارز

نامتخاس ،ندعم ،عیانص

مزیروت و تراجت

٣٩

٣٤

٢

٣

IV

١

٢

٣٩

٣٤

٢

٣

٥٣

٣٦

١٧

طباور و یگنهرف یراکمه
یگنهرف یراکمه

یعامتجا حلص هب کمک

V

١

٢

٣

٥١

٥

٤٣

٣

٧٩٤                           مجموع

یناسنا و لجاع یاه کمک
یعبط تافآ ،لیس ،هلزلز

اود ،هسبلا ،اذغ

لجاع ءهانپرس

فعالیت های موسسه تیکا در افغانستان

اسالمی جمهوری  و  ترکیه  جمهوری  میان  که  تفاهم  اساس   به 

افتتاح  2004 سال  در  کابل  در  تیکا  دفرت  گرفته   افغانستان صورت 

 گردید. بعدأ با ازریاد پروژه ها دفرت تیکا در مزار رشیف نیز در سال

.2007 افتتاح گردید

افغانستان در بخش های معارف، صحت، زراعت، زیربنا،  تیکا در 

 تهیه آب آشامیدنی، کمک های عاجل انسانی، همکاری فرهنگی و

 ارتباطات  پروژه کمک تخیکی را پیش برده و همچنان به منظور

 احیای زیر بنای اداری و بنیادی پروگرام های ظرفیت سازی را نیز

.به راه می اندازد

 تیکا از سال 2004 بدینسو به تعداد 794 پروژه و فعالیت را به پایه

 اکامل رسانده است. که پروژه های تحقق یافته در تابلوی ذیل به

.سکتور های آن توزیع شده است
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 · 10 yıllıdır devam eden projelerden sektörel olarak en çok destek verilen başlıklar sırasıyla 
Eğitim, Ulaşım ve Sağlık projeleridir. Ayrıca proje sayısı itibarıyla, Tarım ve Hayvancılık, 
Kültürel İşbirliği, Su ve Su Hijyeni projeleri de önemli birer başlık teşkil etmektedir.
 
· Eğitim alanında 2005 - 2014 yılları arasında toplam 236 proje gerçekleştirilmiştir.
Bu projeler kapsamında Afganistan’ın farklı bölgelerinde 83 tane yeni okul inşa edilmiştir. 
Bu okulların tüm tefrişat ve eğitim araç gereçleri temin edilmek suretiyle sadece bu 
okullarda yaklaşık 100.000 öğrenciye doğrudan eğitim imkanı sunuldu.
 
· Sağlık alanında bugüne kadar hayata geçirilen 214 projeyle Afganistan’da sağlık 
hizmetlerinin sunumu ve kalitesinin iyileştirilmesine destek olunmuştur. Bu projeler 
içerisinde, Afganistan’ın Kuzey Bölgesinde yer alan;
- Faryab Vilayeti Meymene Afgan-Türk Dostluk İl Hastanesi,
-Cevizcan Vilayeti Şibirgan Afgan-Türk Dostluk Çocuk Hastanesi,
-Tahar Vilayeti Talokan ve Hoca Bahauddin İlçeleri Ana Çocuk Sağlığı Klinikleri,
-Meymene Afgan-Türk Dostluk Ebe Okuluna, 2005 yılından itibaren verilmekte olan 
işletme destekleriyle sadece bu beş sağlık kuruluşunda bugüne kadar 5 milyondan fazla
insana sağlık hizmeti verilmiştir.

TİKA AFGANİSTAN’DA NELER YAPIYOR ?
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 پروژه های تیکا از مدت 10 سال بدینسو  زیاد تر در سکتور های معارف، ترانسپورت و صحت مترکز یافته است.
 همچنان، در بخش های زراعت و مالداری، همکاری فرهنگی، تهیه آب آشامیدنی نیز پروژه های مهمی را تحقق
.بخشیده است

 در بخش معارف بین سالیان 2005-2014  مجموعأ 236 پروژه تحقق یافته است. در چهارچوت این پروژه ها به
 تعداد 83 مکتب در نقاط مختلف افغانستان اعامر  گردیده، خریداری میز و چوکی مکاتب متذکره صورت گرفته
.و  زمینه محیط سامل برای صد هزار شاگرد فراهم گردیده است

 در بخش صحت تا امروز به تعداد 214 پروژه تحقق یافته که در عرصه احیای سیستم صحی افغانستان کمک
منوده است. از جملهء این پروژه ها؛ متویل

،شفاخانه والیتی دوستی افغان-ترک میمنه
،شفاخانه دوستی افغان – ترک اطفال شربغان
 ،کلینیک دوستی افغان – ترک حامیه طفل و مادر تالقان و خواجه بهاوالدین والیت تخار
 مکتب نرسنگ میمنه از سال 2005 بدینسو ادامه دارد که تا امروز برای 5 ملیون نفر عرضه خدمات صحی صورت
.گرفته است
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Afganistan’ın yeniden yapılandırılması kapsamında gerek kırsal kesimde gerek büyük 
şehirlerde bir çok yol köprü ve köprülü kavşak inşa edilmiştir. Bu kapsamda 18 km asfat yol 
ve 3 köprü ve Afganistan’ın ilk ve tek köprülü kavşağı olan Kabil Mirvais köprülü kavşağı 
projesi TİKA tarafından gerçekleştirilmiştir.
 
Afganistan’daki çalışmaların başladığı 2004 yılından bu güne yıllık ortalama 580 kişiye 
uzmanlık eğitimi verilmiştir. Bu kapsamda Eğitim, sağlık, tarım alanlarında kamu ve özel 
sektör temsilcilerinin yanı sıra Hakim, Savcı, Doktor, Mühendis, ali ve İdari Uzmana kapasite 
geliştirme ve uzmanlık eğitim programları düzenlenmiştir. Bu yıl  toplam 19 kapasite 
geliştirme programı çerçevesinde 730 katılımcıya uzmanlık eğitimleri verilmiştir.

TİKA AFGANİSTAN’DA NELER YAPIYOR ?
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 در چهارچوب اعامر مجدد افغانستان اعامر پل، رسک و پل هوایی موتررو در شهر های بزرگ اعامر گردیده است.
 در این راستا 18 کیلومرت رسک اسفلت گردیده، 3 پل اعامر گردیده و یگانه پل هوایی موتر رو در ساحه میرویس
.میدان در شهر کابل از طرف تیکا ساحته شده است

 تیکا از آغاز فعالیت هایش در افغانستان بدینسو ساالنه حد اوسط به تعداد 500-600 نفر متحصصین اعم از
 حاکم و څارنوال، داکرت و انجیرن، مالی و اداری را در بخش های معارف، صحت، انکشاف زیربنا های اداری و
 ملکی، زراعت و غیره، تحت پوشش پروگرام های ظرفیت سازی و تخصصی قرار میدهد. در این راستا در سال
 .2014 با راه اندازی 19 پروگرام ظرفیت سازی برای 730 متخصص آموزش تخصصی داده شده است
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KABİL ÜNİVERSİTESİ TÜRK 
DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Afganistan’da en çok konuşulan ikinci yabancı dil haline 
gelen Türkçe’nin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına katkı
sağlamak amacıyla, Kabil Üniversitesi bünyesinde eğitime
devam etmekte olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü için 
Selçuklu Türk mimarisi özelliklerini yansıtan yeni bir 
hizmet binası inşa edilmiştir.
 
Toplam 2390 m² kapalı alanı olan binada 6 derslik, 
1 toplantı odası, 157 kişilik konferans salonu, 1 dil 
laboratuvarı, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1  kütüphane, 3 
çalışma odası, 5 öğretmen odası ve dinlenme salonu 
bulunmaktadır. Söz konusu binanın tüm tefrişatı, çevre 
düzenlemesi, asfalt bağlantı yolu ve otoparkı TİKA 
tarafından yapılmıştır.

185 öğrencinin eğitim gördüğü  bölümde görev yapan 
tüm Akademik personele 2005-2013 yılları arasında maaş 
desteği sağlanmıştır.
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 دیپارمتنت زبان و ادبیات پوهنتون
کابل

در زبان های خارجی  میان  در  افغانستان  در  ترکی  زبان  به   تکلم 
 ردیف دوم قرار گرفته است. تعمیر جدید دیپارمتنت زبان و ادبیات
 ترکی به منظور کمک به رستارسی شدن لسان ترکی در کشورکه الهام
 شده ازمولفه های معامری دوره ترکان سلجوقی را در خود جا داده
.است، در محوطهء پوهنتون کابل اعامر گردیده است

رس ساحه  مربع  مرت   2390 مجموعی  مساحت  در  مذکور   تعمیر 
 پوشیده اعامر شده که در آن 6 باب صنف درسی، یک اتاق جلسه،
 5 باب اتاق معلمین، یک صالون کنفرانس به ظرفیت 157 نفر، یک
3 کتابخانه،  کمپیوتر، یک  البوراتوار  باب  زبان، یک  البوراتوار   باب 
 باب اتاق مطالعه و یک باب صالون را در خود جا داده است. تعمیر
 متذکره در سال 2012 به آموزش آغاز منوده متامی وسایل موبل و
 فرنیچرآن، تنظیم ساحه آن، اسفلت راه ارتباطی آن و اعامر یک باب
.پارک موترآن از طرف موسسه تیکا صورت گرفته است
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 KABİL POLİS SOHTA 
DARULAMAN SARAYI YOLU
Afganistan’ın yeniden imarı kapsamında, başkent Kabil’in
şehir içi yollarının iyileştirilmesi amacıyla 2012 yılı Aralık
ayında Puli Sokhta - Darulaman Sarayı arası yol yapımı 
projesi başlatılmıştır.

4406 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde 
güvenlik şeritleri hariç üç şerit gidiş, üç şerit geliş olmak
üzere altı şeritli yol Ağustos 2014’te inşaatı tamamlanarak
Kabil halkının hizmetine sunulmuştur. Peyzaj ve 
yeşillendirme çalışmalarının uygun mevsim koşullarında
yapılacağı yol, tüm işlemler bittikten sonra 25 bin 600 
çiçek ile 7 bin 60 ağacı ile Afganistan’daki en modern yol
olacaktır. İnşa edilen bu yol bölgeye ticari ve sosyal olarak
büyük katkı sağlamış ve yolun çevresi Kabil’in yeni cazibe
merkezi haline gelmiştir.
 
Daha önce TİKA tarafından yaptırılmış ve Afganistan’ın 
tek köprülü kavşağı olan Mirvais Köprülü kavşağından 
başlayarak yeni inşa edilmekte olan parlamento binasının 
bulunduğu yere kadar uzanan yol, Kabil şehir içi trafiğini 
büyük ölçüde rahatlatmış ve bölgenin sosyoekonomik 
olarak çehresinin değişmesini sağlamıştır.
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 سرک پل سوخته الی قصر
داراالمان

 در چهارچوب بازسازی افغانستان، به منظور احیای رسک های داخل
 شهر کابل  کار اعامر رسک بین پل سوخته الی قرص داراال مان در ماه
.دسامرب سال 2012 آغاز گردید

 کار ساختامن رسک متذکره که به طول 4406 مرت و به عرض 60 مرت
 در سه – سه خط موتر رو رفت وآمد دارای 6 خط موتر رو در نظر
 گرفته شده در ماه اگست سال 2014 به پایه اکامل رسده و بهره
 برداری سپرده شده است. با غرس 25 هزار و 600 بته گل و 60 راس
 نهال در موسم مناسب آن رسک متذکره یکی از  مدرن ترین رسک
 های افغانستان به شامر خواهد آمد. با اعامر این رسک زمینه رشد
 تجارت و فعالیت های اجتامعی منطقه فراهم شده و به یکی از
.مراکز جالب و دیدنی شهر کابل  تبدیل گردیده است

از قسمت پل هوای موتر رو میرویس میدان که  رسک متذکره که 
 قبأل از طرف تیکا اعامر گردیده، رشوع شده الی تعمیر جدید پارملان
 ادامه دارد، ترافیک داخل شهر کابل را به پیامنهء قابل توجه راحت
 منوده و چهرهء منطقه را از لحاظ اقتصادی و اجتامعی تغیر داده
.است
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KABİL ATATÜRK ÇOCUK 
HASTANESİ

Kabil Atatürk Çocuk Hastanesi 1983 yılında Afganistan 
Hükümeti tarafından çoklu dallarda hizmet etmek 
üzere Aliabad Sağlık Kompleksinin bir parçası olarak 
inşa edilmiş, 1991 yılında Afganistan ve Türkiye Sağlık 
Bakanlıkları arasında varılan mutabakat ile tam teşekküllü 
bir çocuk hastanesine dönüştürülerek ismi “Kabil Atatürk 
Çocuk Hastanesi” olarak değiştirilmiştir.
 
2011 yılında TİKA tarafından geniş çaplı bir tadilattan 
geçirilen hastane Kabil’deki en kapsamlı ve büyük çocuk 
hastanesi özelliğindedir. İki blok halindeki hastanede 
yapılan tadilat kapsamında ameliyathane havalandırma 
ve oksijen sistemi ile yoğun bakım odaları oksijen 
sistemi kurulmuş ve tüm hastanenin kalorifer sistemi 
yenilenmiştir.
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 د اتاترک د ماشومانو ملي
روغتون

 د اتاترک د ماشومانو ميل روغتون به 1983 م کال کې د افغانستان
 د حکومت لخوا د علی آباد د روغتون په چوکات جور او په مختلفو
 څانګو کې خپل فعالیت رشوع کر. او په 1991م کال کې د افغانستان
 او ترکیې و عامی روغتیا د وزیرانو له پروتوکول په اساس په بشپره
 توګه د ماشومانو روغتون شکل خپل کر او د اتاترک د ماشومانو ميل
.روغتون په نوم ونومول شول
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Kabil Atatürk Çocuk Hastanesi Afganistan’da hepafiltre 
sistemine sahip tek çocuk hastanesi olarak TİKA tarafından
hizmete hazır hale getirilmiştir.

200 yatak kapasitesi olan Kabil Atatürk Çocuk Hastanesi, 
çocuk hastalıkları konusunda yalnızca Kabil’de değil 
Afganistan’daki en modern çocuk hastanesi olarak hizmete 
hazır hale getirilmiştir. 2006 yılından bu yana TİKA 
tarafından işletme desteği de verilmekte olan hastaneye 
5 adet hasta başı monitör, 1 adet anestezi cihazı ve bir 
adet röntgen cihazı temin edilmiştir.
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 په 2011م کال کې د ټیکا د موسسې لخوا په اسايس شکل د بیارغونې
اوکسیجن سیستم جورول، د  ترڅ کې  په  بشپر شول. د دې   چاری 
 د حوا د تصفیی سیستم جورول، د عملیات څانګې، د مرکزګرمۍ
 سیستم او د عاجل رسویس د فعالیدل شامل دي.  په افغانستان کې
 د ماشومانو د ښه تداوي لپاره په استندردونو سمبال د حوا د تصفیې
.سیستم  په درلودو رسه یوازینی  200 بسرتیزه  روغتون دی
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1922 yılında kurulan Kabil Askeri Lisesi Afganistan’daki en 
eski eğitim kurumlarının başında gelmektedir. 1940-1949 
yılları arasında 9 yıl süre ile Türk danışmanların görev yaptığı 
Kabil Askeri Lisesinde günümüzde 11 Türk subayı 2009 
yılından bu yana danışman olarak görev yapmaktadır.

Kabil Askeri Lisesi, Afgan gençlerinin eğitim ve öğretimine 
büyük katkıda bulunduğu için Afgan Milli Ordusu’nun 
kuruluşundan sonra teşkilata alınarak, yenileşme 
hareketlerine dahil edilmiştir. 

Kabil Askeri Lisesinin desteklenmesi kapsamında 2008 
yılından bu yana 17 adet yeni bina ve tesis inşa edilmiş, 6 
adet bina ise onarıma tabi tutulmuştur. 1935 yılında Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından inşa edilen ve 75 yıldır hizmet 
vermekte olan irili ufaklı 29 adet bina ise kullanılamaz 
durumda oldukları için yıkılmıştır.

KABİL ASKERİ LİSESİ
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لیسه حربی شونځی کابل
 لیسه حربی شونځی که یکی از موسسات قدیمی تعلیامت نظامی
 افغانستان می باشد، در سال 1922 ایجاد گردیده است. متامی تعمیر
و گردیده  اعامر  ترکیه  جمهوری  طرف  از   1935 سال  در  آن   های 
 الی سال 1950 از طرف صاحب منسب های مشوده دهی صورت
.گرفته است

 بعضی از بخش های لیسه با گذشت زمان با سبب های مختلف غیر
و گردیده  بازسازی  دوباره  که خوشبختانه  بود  شده  استفاده   قابل 
 همرا با وسایل آن در سال 2010 از طرف تیکا به مقامات افغانستان
.تسلیم گردید
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Çağın gereklerine uygun, modern bir eğitim tesisi olarak 
Türkiye Cumhuriyeti tarafından büyük ölçüde yeniden inşa 
edilen Kabil Askeri Lisesi 13 Mayıs 2010 tarihinde Afganistan 
İslam Cumhuriyeti’ne teslim edilmiştir.
 
Kabil Askeri Lisesinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak
yapılan çalışmalar kapsamında son olarak Mutfak ve 
Çamaşırhane tadilatı ve dolanımı, 350 kişilik Konferans 
Salonunun tadilatı ve tefrişatı ile 100 öğrencinin kalabileceği 
yeni bir Muhafız Binası inşa edilerek törenle Afganistan 
makamlarına teslim edilmiştir
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2014 سال  در  شونځی  حربی  لیسه  سازی  مدرن  چهارچوب   در 
 بازسازی دوبی خانه و طعام خانه همرا با وسایل آن صورت گرفته ،
 بازسازی صالون کنفرانس آن به گنجایش 350 نفر همرا با وسایل آن
 صورت گرفته و تعمیر تولی محافظ آن به ظرفیت 100 نفر اعامر
 گردیده و در ماه سپتمرب سال 2014 به مقامات افغانستان تسلیم
.داده شد

 به تعداد 1500 عسکر در لیسهء مذکره تحت آموزش قرار گرفته از
 سال 2009 بدینسو به تعداد 11 صاحب منسب ترک به صفت استاد
.ایفای وظیفه می مناید
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BURHANEDDİN RABBANİ 
ANIT MEZARI YOLU VE ÇEVRE 

DÜZENLEMESİ
2011 yılında intihar saldırısında şehit olan Afganistan’ın
önde gelen liderlerinden, eski AİC Barış Konseyi Başkanı 
ve Cumhurbaşkanı Burhanettin RABBANİ’nin anıt mezarı 
yolu ve park alanı çevre düzenlemesi TİKA tarafından 
yapılmıştır.

Afganistan Yüksek Barış Konseyi ve Kabil Belediyesi 
işbirliğinde, Kabil Vezir Akbar Han semti Vezir Akbar 
Han Tepesinin üzerinde yer alan anıt mezara ulaşım için 
yaklaşık 600 metrelik aydınlatmalı asfalt yol ve 50 araçlık
park alanı inşa edilmiştir.
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 د شهید استاد برهان الدین ربانی
مقربه

 په 2011 کال کې د پخواين جمهور رییس او سولې عالی شورا رییس
 شهید استاد برهان الدین رباين د مقربه سړک او د موترو پارک د ټیکا
.د موسسې لخواه بشپر شوی دی

 د سولې د عايل شورا و د کابل ښاروالۍ په همکارۍ د وزیر محمداکرب
 خان پر تپه د 600 مرتو به اوږدوالی سړک او د 50 موترو په ظرفیت
.پارک په اسايس شکل قیریزي او د تنویر کارونه یې بشپر شوی دی
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KABİL SÜREKLİ EĞİTİM 
MERKEZİ

Türkiye ve Afganistan dostluğunun önemli bir göstergesi
olarak, Afganistanlı öğretmenlere kapasite geliştirme 
programları için ev sahipliği yapmak üzere inşa edilen 
Kabil Sürekli Eğitim Merkezi tamamlanarak Afganistan 
Eğitim Bakanlığına teslim edilmiştir.

Eğiticilerin eğitimi ve uzmanlık eğitimleri projelerinde 
kullanılmak üzere tasarlanan merkezde otel konseptinde 
dizayn edilmiş 48 odayla 96 kişiye konaklama imkanı 
sağlanmaktadır. Alanında Kabil’in en modern tesisi olan 
Kabil Sürekli Eğitim Merkezi 2930 m2 kapalı alana sahiptir.
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مرکز تدریسات دایمی شهر کابل
 اعامر مرکز تدریسات دایمی شهر کابل که یکی از نشانه های مهم
 دوستی افغانستان به شامر میرود، به منظور میزبانی تدویر برنامه
 های ظرفیت سازی برای معلیمین اعامر گردیده و به وزارت محرتم
.معارف جمهوری افغانستان سپرده شده است

 این مرکز که به شکل هوتل طراحی گردیده به هدف برگذاری برنامه
 های آموزشی اعامر گردیده دارای 48 اتاق بوده و برای 96 آموزگار
 متخصص جای بودو باش را فراهم منوده است. مرکز متذکره که یکی
 از مدرن ترین مکان های آموزشی کابل بوده که دارای 2930 مرت
 مربع ساحه رسپوشیده می باشد. مرکز نامربده دارای 4 اتاق سمینار،
 یک صالون کنفرانس به گنجایش 180 نفر، طعام خانه به ظرفیت
 200 نفر، یک کافه تریا به مساحت 128 مرت مربع و یک طعام خانه
 به مساحت 107 مرت مربع که از طرف موسسه تیکا اعامر گردیده و
.متامی وسایل مبل و فرنیچر آن فراهم گردیده است
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4 adet seminer odası, 180 kişilik konferans salonu, 200 
kişilik yemekhane, 128 m2 kafeterya ve 107 m2 mutfağı 
bulunan tesisin tüm mobilya ve tefrişatı TİKA tarafından 
temin edilmiştir.

Kabil Sürekli Eğitim Merkezi TİKA ve Afganistan Eğitim 
Bakanlığı arasında gerçekleşecek yeni işbirlikleri için 
önemli bir merkez olacaktır.
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 مرکز تدریسات دایمی شهر کابل با تحقق همکاری های جدید تیکا
 و وزارت معارف جمهوری اسالمی افغانستان یک مرکز مهم خواهد
.شد
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VARDAK HAMİD KARZAİ 
LİSESİ

2006 yılından itibaren Vardak ilinde ISAF (Uluslararası 
Güvenlik Destek Gücü) bünyesinde Türkiye tarafından 
kurulan ve kullanılmakta olan Vardak PRT (İl İmar Ekibi) 
binası görev süresinin bitmesi dolayısıyla TİKA tarafından
okula dönüştürülmüştür.

Tesisin okula dönüşümü için gerekli tüm tadilat çevre 
düzenlemesi, tefrişat eğitim araç gereçleri ve mobilyaları 
TİKA tarafından temin edilmiştir.
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د حامد کرزي عايل لیسه
له لخوا په میدان وردګو والیت کې د ترکیې د ټیکا د موسسې   د 
 بیادغونې تیم ودانۍ )چې په 2006 کال جور شوی او د آیساف په
 چوکات خپلې چارې رس ته رسويل د ترکیې د  بیارغونې تیم د موده
.بشپردو نه وروسته( په ښونځي بدل شول

په وروسته  نه  بیارغونې  اسايس  د  تاسیسات  تول  ښونځي  دې   د 
.تجهیزات او وسایلو سمبال شول
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Yapılan çalışma neticesinde Hamid Karzai Lisesi adıyla 
hizmete giren okulda 300 öğrenci eğitim görebilecektir. 
150 kişilik yatakhanesi, kütüphanesi, yemekhanesi ve 
laboratuvarıyla Afganistan’daki en modern devlet okulu 
haline getirilmiştir.

Okul yönetimiyle TİKA arasında yapılan anlaşmayla okulda 
seçmeli olarak haftada 4 saat Türkçe dersi verilmektedir. 
Vardak Hamid Karzai Lisesi Afganistan’da lise düzeyinde 
Türkçe eğitimin verildiği tek devlet okulu olarak önemli 
bir numune teşkil etmektedir.
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دغه ظرفیت  په  شاګردانو   300 د  وروسته  بشپردونه  د  چارو   د 
 ښونځي د حامد کرزي د عايل لیسی په نوم ونومول شول چې 150
 کسیزه لیلې، کتابتون، طعام خانه او د البراتوارونو په درلودو رسه د
.افغانستان مدرنو دولتي ښونځیو به قطار کې راځي

 دې ښونځی کې د ترکي ژبې تدریس لپاره  په هفته کې د څلورو
.دريس ساعاتو امکانات د ټیکا د موسسې لخوا برابر شوې دی
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TÜRKİYE AFGANİSTAN 
KARDEŞLİĞİNİN TARİHİ 

DERİNLİĞİ
Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK ve Afganistan Kralı Gazi Amanullah HAN 
döneminde Afganistan’a gelen profesörlerin isimlerinin 
hatırlanması amacıyla “Türkiye Afganistan Kardeşliğinin 
Tarihi Derinliği”  konulu bir kompozisyon yarışması 
düzenlendi.  

Türkiye ve Afganistan arasındaki köklü ve sıcak ilişkiler 
1920’li yıllardan itibaren yeni bir boyut kazanmıştır. 
Özellikle Türkiye’nin İstiklal Mücadelesi sırasında 
Afganistanlıların gönderdikleri yardımlar iki ülke hakları 
arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmiştir. Bu bağlamda 
1920’li yıllardan itibaren çok sayıda Türk profesör 
Afganistan’a gönderilmiştir.

Atatürk’ün talimatıyla Afganistan’a gelen ve ömürlerini 
Afganistan’a hizmet etmekle geçiren merhum 
kahramanların isimlerinin anılması ve Afganistan Türkiye 
kardeşliğinin kadim köklerinin hatırlanması amacıyla 
Kabil Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğrencileri 
arasında bir kompozisyon yarışması düzenlenmiştir.

Dereceye giren öğrencilerin ödüllendirildiği yarışmanın 
ödül töreni Kabil Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü Konferans Salonunda yapılmıştır.
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د مقاله لیکنې مسابقه

کامل مصطفی  غازی  ایښودونکۍ  بنست  جمهوریت  د  ترکیې   د 
کې په وخت  خان  الله  امان  غازي  پادشاه  افغانستان  د  او   اتاترک 
 افغانستان ته د ترکیې نه د راغلو پروفیسورانو به درنښت ) د ترکیې
لیکنو مقاله  د  الندې  عنوان  تر  قدامت(  دوستۍ  د  افغانستان   او 
.مسابقه د ټیکا  د د موسسې لخوا جوړ شول

نوی یو  کال  1920م  په  دوستۍ  مینځ  تر  افغانستان  او  ترکیې   د 
 شکل غوره کر . په اخص دول د ترکیې د استقالل په مجادله کې د
 افغانستان کمکونه ترکیې ته د دې دوو ولوسونو تر مینځ دوستۍ
نه ترکیې  د  کې  کلونو  په 1920م  اساس  په  دې  د   . کړ  پیاوړي   ال 
. افغانستان ته دیر پروفیسوران راغيل دي

 د اتاترک د تالیامت په اساس افغانستان ته راغلی و د عمر تر پایه
  پورې پاتی شوي او د دې دوارو ملتونو د دوستۍ قوت ورکونکي
 پروفیسورانو په یادیښت دمقالې لیکینې مسابقه د کابل په پوهنتون
.کې د ادبیاتو د پوهنځي د ترکي څانګه کې تر رسه شو

د پروګرام  تشویق  او  تقدیر  د  محصلینو  پیاوري  د  مسابقې  دې   د 
 کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ترکي ژبې په څانګه کې تر
.رسه شول



-32-

www.tika.gov.tr

KIRSALDA EĞİTİME DESTEK
Eğitim altyapısının yeterli olmadığı Afganistan’da bazı 
bölgelerde eğitimin açık havada verilmektedir. Bu şekilde 
eğitim görenlerin en büyük sorunu eğitimin kışın devam 
edememesidir.
 
Afganistan’da konar göçer yaşayan ve bu yüzden temel 
eğitim alma imkanı bulmak konusunda diğer toplumlara 
nazaran daha zor koşullar altına yaşayan Kuçi’lere (Göçi) 
kış aylarında eğitim öğretim devam edebilmesini teminen
çadır okullar kurulmuştur.
 
Kabil, Logar ve Nangarhar İllerinde konar göçer olarak 
yaşayan Kuçilerin (Göçi) kamplarında bulunan okullar için 
toplam 115 adet çadır temin edilerek eğitimin kışın da 
devam etmesi sağlanmıştır.
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کمک به معارف روستا
تا شده  سبب  افغانستان  معارف  زیربنایی  سیستم  نبودن   کافی 
بزرگرتین گیرد.  باز صورت  مناطق در فضای  از   تدریس در بعضی 
 مشکل برای متعلمین عدم ادامه تحصیل در فصل زمستان می باشد.
 چون زیست مردم کوچی در افغانستان از یک جای به جای دیگر
 در تغیر می باشد، لهذآ  رشایط تعلیامت اساسی برای آنها نسبت به
 دیگران مشکل تر می باشد. موسسه تیکا جهت ادامه تعلیم اطفال
.کوچی در ماه های زمستان مکاتب خیمهء را ایجاد منوده است

تعداد به  ماه های زمستان  اطفال کوچی در  ادامه تحصیل   جهت 
 115 عدد خیمه در کمپ های کوچی که در والیات کابل، لوگر و
.ننگرهار زیست می کنند فراهم گردیده است
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SAĞLIK OCAKLARI YARDIMLARI
KABİL’İN CİVAR İLÇELERİ SAĞLIK DESTEĞİ 
Kabil’in civar ilçeleri, Başkent’e idari olarak bağlı olmanın 
yanında şehir merkezine uzak oldukaları için sağlık ve 
eğitim hizmetlerinin ulaşımı ve iyileştirilmesi konusunda 
Kabil’den çok daha uzakta kalan vilayetlere göre daha 
dezavantajlı konumdalar.

•180.000 nüfuslu Karabağ ilçesi Kabil’in 44 km kuzeyinde 
yer almaktadır. 6 adet sağlık ocağı,1 adet  20 yataklı 
hastane ve 1 adet de veteriner kliniği bulunan ilçedeki tüm 
sağlık tesisleri bazı basit muayene ve tedavi hizmetlerini 
vermekte sorunlar yaşamaktaydı. Bu kapsamda Karabağ 
ilçesinde bulunan tüm sağlık tesisilerinin ihtiyacı olan 
tıbbi cihazlar, ekipmanlar ve önemli sarf malzemeleri TİKA 
tarafından temin edildi.

•Buna ek olarak, 250.000 nüfusa sahip ve Kabil’den 
15 kilometre uzaklıkta olan Kabil İli Bagrami ilçesinde 
bulunan Şiveki BHC Kliniği, Bagrami BHC Kliniği ve Kamari 
BHC Kliniklerine de tıbbi ekipman ve sarf  malzemeleri 
temin edilmiştir.

•Kabil’in 17 km güneyinde yer alan ve 65 bin nüfuslu 
bir ilçe olan Çarasyab’ın Hayırabad Köyünün sağlık alt 
yapısının güçlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla 
köyde bulunan Çaman Sağlık Ocağının tadilat-tamiratı 
yapılarak ilçede yaşayan halka kaliteli sağlık hizmeti 
sunulması sağlanmıştır.
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 د کابل اروندو ولسوالیو ته د طبي
وسایلو مرسته

 د کابل والیت ولسوالۍ ګانې پالزمنې ته د نږدیوايل په صورت که هم،
.د نورو لیرې والیاتو په څیر صحي او تعلیمي مشکالتو رسه مخامخ دي
 د قره باغ ولسوالۍ کابل نه د شامل په لور 44 کیلومرتۍ کې واقع دی چې
 په دې ولسوالۍ که شپږ صحي کلینیکونه ، یو شل بسرتیزه روغتون او یو د
 حیواناتو کلینیک موجود دي . د دې ولسوالۍ او د ګاوندې ولسوايل ګانې
 تول صحي خدمات په دغو روغتیایي مراکزو کې تررسه کیږي . چې د یو
 لر مشکالتورسه مخامخ ول . خو د ټیکا د موسسې لخوا د اروند ولسوالۍ
 تول صحي مراکز د طبي وسایل او تجهیزاتو رسه سمبال او صحي خدمتونو
.ته آماده شول

 په همدغه شان د کابل 250.000 نفوس لرونکۍ د بګرامۍ ولسوالۍ چې
 د کابل په 15 کیلومرتی کې پروت دی د دې ولسوالی د شیوه کیو، کمریو،
 بګرامیو او د جرنیل سیف الدین خان د کلیو صحي مرکزونه هم د ټیکا د
.موسسې لخوا په طبي وسایل تجهیز شو

ولسوالۍ چهارآسیاب  د  لرونکی  نفوس   65000 کابل  د  دول   په همدغه 
 چې د کابل په 65 کیلومرتی کې پروت دی.  د دې ولسوالۍ د خیرآباد د
 کيل چمن صحي کلینیک هم د ټیکا د موسسې لخوا خلکوته د ښې صحې
.خدماتو ورکول په منظور په اسايس شکل بیارغونه وشول
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YEREL STK`LARA DESTEK
YUPEK YOLU VAKFI MALZEME DESTEĞİ 
Afganistan’ın Kuzey bölgelerinden okumak üzere Kabil’e 
gelen ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz olarak iaşe ve 
konaklama imkanı sunmakta olan Yupekyol Vakfı TİKA 
desteğiyle hizmet kalitesini artırdı. Vakfa ait iki adet öğrenci 
yurduna tadilat yapıldı ve yurtların tefrişatı yenilendi. 

Yaklaşık 4 yıldır faaliyet gösteren Yupek Yol Vakfı Afganistan’ın 
5 Vilayetinde 8 yurdu ile yaklaşık 400 öğrenciyi barındırarak 
hizmet vermektedir. 
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کمک به موسسات غیر دولتی محلی
)کمک وسایل به بنیاد راهء ابریشم )بنیاد یوپک یول
که جهت به کمک  عاشه شاگردان مستحق  و  بودوباش   رشایط خدمات 
 فراگیری تحصیل از سمت شامل افغانستان به کابل میایند، از جانب بنیاد
.یوپک یول با همکاری موسسه تیکا بصورت مجانی فراهم گردیده است

 بازسازی دو لیلیه بنیاد متذکره صورت گرفته و وسایل آن فراهم گردیده
 است. بنیاد یوپک یول تقریبآ 4 سال است در 5 والیت افغانستان فعالیت
 دارد و با 8 لیلیه خود مکان بودو باش را برای 400 شاگرد فراهم منوده
.است
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TİKA’DAN YETİM ÖĞRENCİLERE DESTEK
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, kısıtlı 
imkanlarla yetimlere yönelik olarak faaliyet gösteren yterel 
sivil toplum kuruluşlarına detek olmaya devam ediyor.

Çoğunluğu yetim olmak üzere 1027 (800’ü kız, 227’si erkek) 
öğrencisi bulunan İmam Buhari Okuma Merkezinde 17 
öğretmen görev yapmaktadır. Yapılan proje kapsamında 
Türkçe kursu için okul sıra masası, TV, dijital fotoğraf makinesi, 
projeksiyon cihazı, ses sistemi, bilgisayar, masa ve sandalyesi 
gibi gerekli teknik donanımları teslim etmiştir.

Tadilatı ve tüm tefrişatı TİKA tarafından temin edilen 
Hadaf Vakfı İstanbul Yetimhanesi ve Felah Talim ve Terbiye 
Meerkezi’ne Dünya Yetimler Günü münasebetiyle gıda 
ve sarf malzemeleri temin edilmiş ve bu kurumlarda 
kalan öğrenciler için iftar programı düzenlenmiştir. Ayrıca 
tüm yetimhanelerdeki öğrencilere Kuran-I Kerim hediye 
edilmiştir.
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)کمک وسایل به بنیاد راهء ابریشم )بنیاد یوپک یول
 کمک های مختلف برای یتیم خانه استانبول که تحت اثر بنیاد تعلیم و
 تربیه هدف در کابل فعالیت دارد و مدرسه دارالحفاظ امام بخاری )رع(
.صورت گرفته است

 به مناسبت روز جهانی یتیامن یک پروگرام در موسسه تیکا برگذار گردیده
.و همرا با یتیامن یکجا افطار صورت گرفته است

 همچنان ماهانه حد اقل یکبار اطفال یتیم در موسسه تیکا مهامن گردیده
از کنرتول  اند. محیط برای اجرای فعالیت های سپورتی محیا گردیده و 
.صحی برخوردارشده اند
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AFGANİSTAN TÜRKİYE 
DOSTLUK ORMANI

Afganistan’da düzenlenen Afganistan-Türkiye Dostluk Günü 
dolayısıyla Başkent Kabil’in Pağman tepesinde dostluğun 
simgesi olarak oluşturulan koruya bin adet fidan dikildi.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin başladığı 01 Mart 
1921 tarihinin yıldönümü  “Afganistan-Türkiye Dostluk Günü” 
olarak kutlanmaktadır.Bu dostluğun sürekli canlı kaldığının 
sembolü olarak 2011 yılından bu yana her yıl fidan dikmek 
suretiyle Pağman Tepesinde `Afganistan- Türkiye Dostluk 
Korusu` oluşturulmuştur.
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د افغان – ترک د دوستۍ ورځ په خاطر د نیالګي ایښودنې میله
 هرکال د 01 مارچ 1921م نیته چې د افغانستان او ترکیې د دیپلوماتیکو
 اریکې پیل دی د )د افغان- ترک د دوستۍ ورځ( په نوم ملانځل کیږي.
 د دغې دوستۍ د ژوندي ساتلو په خاطر په 2011م کال کې د پغامن په
ونومول شو. یو ځای  ترنوم الندې  بڼ  د دوستی  ترک  افغان-  د   تپه کې 
 چې هرکال د ټیکا د موسسې لخوا په دغه بن کې نیالږي ایښودل کیږي.
 د 2014 کال په شمول تر او سه څلور زره نیالږي په دغه بڼ کې ایښودل
   .شوي دي
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A. EĞİTİM
1. Kuçi Öğrencilerin Okullarına Çadır Alımı

2. Afganistan Çalışma ve Sosyal Bakanlığı Personeline Eğitim Programı
3. Kunduz Vilayeti İmam Sahip İlçesi Karaköterme Köyü 16 Sınıflık Okul Hizmet Binası Yapım İşi

4. Cevizcan Vilayeti Teknik Eğitim Enstitüsü ve Yurt Binası Yapımı İşi
5. Bağlan Vilayeti Fatma-tüz Zehra ve Hz. Hamza Liselerine Malzeme Desteği Projesi

6. Belh Vilayeti Sultan Gıyaseddin ve Halit Bin Velid Liseleri,Badambağ ve Bastan Orta Okullarına Öğrenci Masa-Sırası ve Öğretmen Masa Sandalye Alımı 
7. Belh Vilayeti Meslek Edindirme Kursları Düzenlenmesi Projesi

8. Belh Vilayeti İlçelerinde Görev Yapan 60 Öğretmene Eğitim Formasyonu Kazandırılması Projesi
9. Belh Vilayeti 42 Sınıflık Bahter Okulu Hizmet Binası Yapım İşi
10. Cevizcan İli Dostum ve Mirvays Liselerine Malzeme Desteği

11. Cevizcan İli Türkoloji Bölümü Yapımı Projesi
12. Kunduz Vilayeti Bibi Haticet’tül Kübra  Lisesine Malzeme Desteği Alımı  Projesi

13. Sarıpul Adliye Müdürlüğüne Bağlı Çocuk Nezarethanesinde Meslek Edindirme Kursları. Düzenlenmesi
14. Sarıpul İlinde 25 Yetim ve Kimsesiz Kız Öğrenciye Dikiş Kursu ve 25 Yoksul ve Şehit Yakını Kadına Nakış Kursu Verilmesi Projesi

15. Sarıpul İlinde 180 Kadına Türkçe, İngilizce ve Bilgisayar  Kursu Verilmesi
16. Cevizcan Eğitim Enstitüsünde Görevli Öğretmenlerin Kapasitelerinin Artırılması Projesi

2014 YILI FAALİYETLERİ
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الف( معارف

.خریداری خیمه به مکاتب شاگردان کوچی.1

.تدویر پروگرام آموزشی به پرسونل وزارت کار و امور اجتامعی جمهوری اسالمی افغانستان.2

.اعامر یک باب مکتب 16 صنفی در قریه قره کوترمه ولسوالی امام صاحب والیت کندز.3

.اعامر یک باب انستیتوت تعلیمی تخنیکی همرا با لیلیه آن در والیت جوزجان.4

.اخذ وسایل به لیسه های حرضت حمزه و فاطمه الزهرا در والیت بغالن.5

.خریداری میز و چوکی برای مکاتب متوسطه بادام باغ و بوستان و لیسه های سلطان غیاث الدین و خالد بن ولید در والیت بلخ.6

.تدویر کورس های مسلکی در والیت بلخ.7

.پروژه ظرفیت سازی برای 60 مدرس ولسوالی های والیت بلخ.8

.اعامر یک باب تعمیر مکتب 43 صنفی باخرت والیت بلخ.9

.خریداری وسایل به لیسه های میرویس و دوستم والیت جوزجان.10

.پروژه اعامر دیپارمتنت ترکولوژی والیت جوزجان.11

.پروژه خریداری وسایل مکتب بی بی خدیجه الکربا والیت کندز.12

.تدویر کورس های مسلکی برای کودکان نظارتخانه ریاست عدلیه والیت رسپل.13

.پروژه تدویر کورس مسلکی خیاطی برای 25 شاگرد یتیم و بی بضاعت و کورس گلدوزی برای 25 زن ورثه شهدا و محتاج در والیت رسپل.14

.تدویر کورس آموزشی ترکی، انگلیسی و کمپیوتر برای 180 زن در والیت رسپل.15

.پروژه ارتقای ظرفیت استادان انستیتوت تعلیمی والیت جوزجان.16

فعالیت های سال 2014
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B. YÜKSEK EĞİTİM
17. Vardak  Hamid Karzai Lisesinin Tefrişatı.  (Yemekhane Malzemesı, Yatakhane Malzemesı, Hediyelik Eşya)

18. Afganistan Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesine Yatakhanenin Tefrişatı
19. Kabil Sürekli Eğitim Merkezinin Tefrişatı ve Mutfak Kurulumu, Eksiık Malzemelerin Tamamlanması, Teslimatı ve Açılışı

C. SAĞLIK
20. AİC Koruma Genel Başkanlığı Sağlık Kliniği  Personeline Türkiye’de Eğitim verilmesi - I. Etabi - II. Etabi – III. Etabi – IV. Etabi

21. Kabil Bagrami İlçesinde bulunan 3 Kliniğe Tıbbi Donanım Alımı
22. Kabil Karabağ İlçesinde bulunan 3 Kliniğe Tıbbi Donanım Alımı

23. Kabil İli Çarasyab İlçesi Çaman klinik Binasının Tadilatı
24. Kabil İli Karabağ İlçe Hastanesinin Tıbbi Donanım Tefrişatı

25. Kabil Atatürk Çocuk Hastanesi İşletme Giderleri için Katkı (Akaryakıt Alımı + 272 Personel Maas  Katkısı 2014)
26. Atatürk Çocuk Hastanesine Tıbbi Malzeme Alımı

27. Sarıpul İli Kata Kale Köyü CHC Klinik Hizmet Binası Tefrişatı  İşi
28. Talokan ve Hoca Bahauddin ATDASÇS Kliniklerine Tıbbi Malzeme Desteği

29. Meymene Afgan Türk Dostluk, Şibirgan Çocuk Hastanesi işletme giderlerinin karşılanması
30. Talakon ve Hocabahauddin ATD AÇS Kliniklerinin İşletme Giderleirinin Karşılanması

31. Meymene Ebe Eğitim Merkezinin İşletilmesi



-45-

ب(  تحصیالت عالی

.خریداری وسایل طعام خانه، خوابگاه و تحفه به لیسه حامد کرزی والیت وردک.17

.خریداری وسایل خوابگاه در محوطهء پوهنتون دفاع ملی افغانستان.18

.خریداری وسایل مبل، فرنیچر، ایجاد آشپزخانه برای مرکز تدریسات دایمی کابل.19

ج(  صحت

.تدویر 4 دوره پروگرام آموزشی ارتقای ظرفیت برای کارمندان کلینیک ریاست محافظت از ریس جمهوری اسالمی افغانستان در کشور ترکیه.20

.خریداری وسایل طبی برای 3 کلینیک ولسوالی بگرامی والیت کابل.21

.خریداری وسایل طبی برای 3 کلینیک ولسوالی قره باغ والیت کابل.22

.بازسازی تعمیر کلینیک چمن ولسوالی چهارآسیاب والیت کابل.23

.خریداری وسایل طبی برای شفاخانه مرکزی ولسوالی قره باغ والیت کابل.24

 متویل مصارف تیل و معاش کمکی برای 272 پرسونل شفاخانه ملی اطفال اتاترک سال  25.2014

.خریداری وسایل طبی شفاخانه ملی اطفال اتاترک.26

.قریه کته کله والیت رسپل CHC خریداری وسایل کلینیک.27

.خریداری وسایل طبی کلینیک های تالقان و خواجه بهاوالدین والیت تخار.28

.متویل مصارف شفاخانه دوستی افغان-ترک میمنه، شفاخانه دوستی افغان-ترک اطفال شربغان.29

.متویل مصارف کلینیک های حامیه طفل و مادر تالقان و خواجه بهاوالدین والیت تخار.30

.متویل مصارف مکتب نرسنگ میمنه.31
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D. DİĞERLERİ
32. Belh İlinde Ustad Vidan Lisesi Derin Su Kuyusu Açılması

33. Cevizcan  Vilayeti Valiliği Konuk Evine ve İl Emniyet ve 10 İlçe Emniyet Müdürlüğüne Malzeme Desteği
34. Afgan Hakim ve Savcılarına Kapasite Geliştirme Progrmlarının Düzenlenmesi ve düzenlenen eğitime yönelik resmi yemek ve konaklama gideri

35. Türkiye ve Afganistan arasında Sosyal Politika Alanında İşbirliği Projesi
36. Kabil Valilik Binası İnşaatı Kapsamında Heyet Görevlendirilmesi
37. Kabil’de Merhum Burhaneddin Rabbani Yolunun Aydınlatması

38. Belh Vilayeti Sulama ve Hayvancılık Tarım Müdürlüğüne Ekipman Desteği
39. Cevizcan ve Sarıpul Vilayetlerinin Tarım Dairelerinde Görevli Teknik Elemanları ile Yöre Üreticilerine Yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimi Verilmesi Projesi

40. Kabil Pagman Tepesinde Düzenlenen 1 Mart Afgan-Türk Dostluk Günü Etkinlikleri Kapsamında Afgan Türk Dostluk Korusu için   Fidan Temini
41. Afganistan’daki Dul Kadınlara Terzilik Malzemesi Desteği

42. Cevizcan Vileyeti Bölgede Yaşayan 20 Yoksul Kadına Dikiş Kursu Verilmesi  Projesi
43. Afganistan’da Gençlere Yönelik Olarak Spor Olimpiyatlarına Malzeme Desteği 

44. Yupek Yol Vakfının Malzeme Desteği
45. Kuran-ı Kerim Basımı

46. Kabil İmam Buhari (R.A.) Medrese ve Darul Hifazına Destek Talebi
47. Eğitim Merkezkerine Ramazan Ayı için Malzeme desteği

48. Cevizcan ve Sarıpul Vilayetlerinde Sel Felaketinden Zarar Görenlere Acil Gıda Desteği
49. Badahşan Vilayeti Aab Bareek Köyüne Meydana Gelen Heyelandan Etkilenen Afgan Vatandaşlarına Acil Gıda Malzemesi Desteği Yapılması  Projesi
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پروژه های دیگر
.حفر یک حلقه چاه عمیق در لیسه استاد ویدان والیت بلخ.32

.اخذ وسایل برای مدیریت امنیت والیت، 10 مدیریت های ولسوالی و مهامنخانه والیت جوزجان.33
.تدویر پروگرام های تدریس برای حاکم و څارنواالن و تقبل مصارف جای بودو باش و غذای آن.34

.پروژه همکاری  های سیاسی اجتامعی میان ترکیه و افغانستان.35
.اعزام هیت جهت بررسی اعامر کمپلکس والیت کابل.36

.تنویر رسک مرحوم پروفیسور استاد برهان الدین ربانی شهر کابل.37
.اخذ وسایل برای ریاست زراعت و آبیاری و مالداری والیت بلخ.38

.تدویر پروگرام های آموزشی برای پرسونل تخنیکی و تولید کننده گان داخلی ریاست های زراعت والیات رسپل و جوزجان.39
.فراهم منودن نهال برای پروگرام که همه ساله مبناسبت از یک مارچ روز دوستی افغان-ترک در تپه پغامن تجلیل می گردد.40

.خریداری وسایل خیاطی برای زنان بیوه در افغانستان.41
.تدویر کورس خیاطی برای 20 زن بی بضاعت در والیت جوزجان.42

.خریداری وسایل سپورتی اوملپیا برای جوانان افغانستان.43
.خریداری وسایل برای بنیاد یوپک یول.44

.تبع قرآن عظیم الشان.45
.)کمک وسایل برای دارالحفاط مدرسه امام تخاری )رع.46
.کمک وسایل برای مراکز تعلیمی در ماهء مبارک رمضان.47
.کمک عاجل برای سیل زده گان والیات رسپل و جوزجان.48

.کمک عاجل برای مردم قریه آب باریک والیت بدخشان که از اثر زمین لغزش متظرر شده بودند.49
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